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Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen läggs fram förslag till riktlinjer för energipolitiken fram
till omkring år 1990.
Det betonas att energipolitiken skall skapa förutsättning för ekonomisk
och social ut veckling. Tillgängliga energikällor skall utnyttjas på bästa
möjliga sätt. Effektiv hushållning skall främjas. Miljön skall värnas. I
propositionen understryks att ett centralt mål för energipolitiken är ett
kraftigt minskat oljeberoende. Vidare framhålls att förutsättningar skall
skapas för en avveckling av kärnkraften enligt riksdagens beslut.
En successiv utveckling skall enligt propositionen ske mot ett energisystem i huvudsak baserat på varaktiga, helst förnybara och inhemska.
energikällor med minsta möjliga miljöpåverkan.
Oljeimportens stora ekonomiska betydelse behandlas särskilt. Det framhålls att vi genom att minska oljeanvändningen kan förbättra våra möjligheter att nå full sysselsättning vid stabila priser.
I propositionen redovisas riktlinjer och styrmedel för ett program för
energihushållning under 1980-talet. Det betonas att tyngdpunkten i programmet bör ligga på åtgärder som sparar olja och som verkar på kort och
medellång sikt. Styrmedel som priser samt rådgivning. utbildning och
information betonas.
En omprövning av programmet föreslås ske omkring år 1985.
En viktig del i energihushållningsprogrammet för industrin är att föra ut
kunskap om energibesparande åtgärder. För rådgivning till bl. a. mindre
och medclstllra företag samt till energiinriktad utbildning av yrkesverk1 Riksdugen 1980181. I sam/. Nr 90
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samma beräknas ~n ram om sammanlagt 65 milj. kr. för den närmaste
treårsperioden. För energirådgivning inom jordbruk och trädgårdsnäring
föreslås 9 milj. kr. för motsvarande period.
Energianvändningen beräknas uppgå till 400-430 TWh år 1990. Det
innebär att den genomsnittliga årliga förändringen av användningen av
energi under perioden 1979-1990 beräknas till mellan en minskning med
0,2 % och en ökning med 0,5 %. Det framhålls att detta är en väsentligt
lägre ökningstakt än vad andra industriländer räknar med.
I propositionen betonas att det är nödvändigt att energiförsörjningen
dimensioneras så att det finns utrymme för den snabba industriella tillväxt
som fordras för att det under 1980-talet skall vara möjligt att uppnå balans i
Sveriges ekonomi. Det framhålls att energitillförselsystemet bör planeras
så att en användnin~snivå kring den övre gränsen av det angivna intervallet
skall kunna tillgodoses.
Ett program för oljeersättning läggs fram. Programmet består av tre
delar, nämligen åtgärder med anledning av förslag från oljeersättningsdelegationen, åtgärder grundade på elanvändningskommittens förslag och åtgärder för att minska oljeanvändningen i Storstockholmsområdet. Oljeersättningen beräknas bli ca 9 milj. ton per år vid slutet av 1980-talet.
I propositionen redovisas de olika hränslenas förutsättningar och kvaliteter och den roll som de därmed bör spela i energiförsörjningen.
Prissättningen som ett medel i den statliga oljepolitiken behandlas. Det
framhålls att en friare prispolitik skulle kunna hidra till att mildra försörjningsproblemen t1nder perioder med knapphet på olja.
Svenska Petroleum AB:s roll som instrument för den statliga oljepolitiken behandlas. Ett kapitaltillskott till bolaget på 225 milj. kr. föreslås.
En höjning föreslås av den särskilda beredskapsavgiften för oljeprodukter med 4 kr. per m3 motorbrännolja, eldningsolja och bunkerolja.
Medlen disponeras för att medge förstärkt stöd till prospektering efter olja,
naturgas och kol. Vidare föreslås en höjning av ramen för statliga kreditgarantier för oljeutvinning m. m. med 2000 milj. kr. till 4000 milj. kr.
Möjligheterna till ökad användning av naturgas i Sverige behandlas. Ett
lån till Swedegas AJ3 av 22 milj. kr. för fortsatt utrednings- och förhandlingsarbete föreslås.
En försiktig kolintroduktion förordas. Riktlinjer som innebär skärpta
miljökrav vid kolelclning redovisas. En aktiv kolförsörjningspolitik förespråkas. Stöd till kolprospektering föreslås.
Frågor om utveckling och introduktion av inhemska bränslen behandlas
i propositionen. Det framhålls att en målsiittning är att ersätta 3 milj. ton
olja med framför allt skogsavfall och torv.
I propositionen aviseras ett uppdrag till statens vattenfallwerk att utreda
förutsättningarna för att uppföra några eldningsanläggningar för torv i
södra och mellersta Sverige. Vidare redogörs för vidtagna förenklingar i
handläggningen av ärenden om torvkoncessioner enligt lagen om vissa
mineralfyndigheter.
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Riktlinjer för uranförsörjningen redovisas.
En introduktionsplan för alternativa drivmedel läggs fram. Planen består
av dels en omfattande satsning på utveckling och införande av fordon för
drift med s. k. M 100-bränsle. dels en intensifierad verksamhet för att
klarlägga de närmare förutsättningarna för introduktion av blandbränsle.
I propositionen läggs fram förslag till lag om utförande av eldnirtgsan"
läggningar för fast bränsle. Förslaget innebär att eldningsanläggningar som
årligen förbrukar 180 TJ bränslen. motsvarande ca 5 000 m3 tung eldningsolja, skall utföras så att de kan eldas med fast bränsle. Mindre eldningsartläggningar skall enligt förslaget utföras så att de utan omfattande ombyggnadsarbeten eller kompletteringar kan eldas med inhemskt fast bränsle.
Enligt lagförslaget skall anläggningshavaren då det gäller större eldningsanläggningar före val av fast bränsle samråda med den myndighet som
regeringen bestämmer. Myndigheten avses därvid verka för att inhemskt
bränsle används före kol om det inte framstår som olämpligt av ekonomiska eller andra skäl.
Åtgärder för finansiering av fjärrvärmeutbyggnaden med hänsyn till den
föreslagna lagen om fasthränsleeldning redovisas i propositionen.
I propositionen lämnas riktlinjer för den fortsatta utbyggnaden av fjärrvärme. Vidare behandlas särskilt storstadsregionernas värmeförsörjning.
Förslag till lag om ändring i lagen om vissa rörledningar läggs fram.
Ändringen innebär att rörledningslagens koncessionskrav kommer att gälla
också fjärrvärmeledningar av större omfattning.
Generella villkor för installation av direktverkande elvärme med elradiatorer föreslås i propositionen.
Behovet av elkraft beräknas i propositionen komma att uppgå till ca 134
TWh år 1990.
Utbyggnaden av vattenkraft föreslås få en sådan omfattning att bidraget
från vattenkraften ftr 1990 uppgår till 65 TWh vid normal tillrinning. År
1983 hör en uppföljning av Wmnade tillstånd göras i syfte att bedöma om
eftersträvade tillskott från vattenkraft kommer att uppnås.
Därutöver föreslås i propositionen att i första hand kraftvärmeverk
eldade med fasta bränslen byggs ut från slutet av 1980-talet.
I propositionen betonas behovet av planering för de elproduktionsanläggningar som skall ersätta kärnkraften. Behovet av att kraftföretagen
bygger upp erforderliga pr~jektreserver framhålls.
I propositionen behandlas åtgärder för att ytterligare höja säkerheten vid
de svenska kärnkraftverken. Ett förslag till lag om finansiering av framtida
kostnader för hantering av anviint kiirnhränsle m. m. läggs fram. Vidare
föreslås att en ny myndighet inrättas den I juli 1981 för att svara för den
verksamhet som ankommer på staten när det gäller hantering av anviint
kiirnbriinslc.
I propositionen framhålls att kommunernas roll i energipolitiken bör
inriktas främst på åtgiirder som får betydelse för att minska oljeberoendet
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under 1980-talet. En förändring föreslås i lagen om kommunal energiplanering. Enligt förslaget skall kommunerna senast den 1 juli 1982 upprätta
planer för att minska användningen av olja. Planen skall antas av kommunfullmåktige.
I propositionen läggs vidare fram riktlinjer för en omorganisation av
myndigheter m. fl. organ inom energiområdet. För övergripande planeringsfrågor. forsknings- och utvecklingsverksamhet vad gäller energitillförsel på kort och medellång sikt, kommunal energiplanering. information
och utbildning, råd. föreskrifter och tillsynsfrågor m. m. föreslås att en
myndighet. statens energiverk. bildas. Vid sidan härav föresläs att den nya
organisationen bör bestå av ytterligare två organ dels den nyligen inriittadc
oljeersättningsfonden. dels ett organ för långsiktiga och övergripande uppgifter vad gäller energiforskning. Den nya organisationen bör träda i funktion den I juli 1982. I propositionen anmäls att en organisationskommitte
kommer att tillkallas för att higga fram förslag till detaljutformning av den
nya organisationen.
Förslag liiggs fram om ett nytt - det tredje - trcflrigt encrgiforskningsprognim med en kostnadsram om I 400 milj. kr. för treårsperioden 1981/
82-1983/84. En huvuddel av resurserna satsas på sädana energikiillor.
främst inhemska. som ersätter olja och oljeprodukter. Stora satsningar
med det syftet görs på bl. a. teknik för produktion av skogsbriinslcn. torv
och energiskog samt miljövlinliga och effektiva förbränningsanläggningar.
Stora insatser görs ocksii på förädling av inhemska bränslen och kol och på
utveckling av motorer rör användning av alternativa drivmedel. bl. a. ren
metanol. Även utveckling av solvärme-. värmepumps- och energilagrin!!Steknik samt teknik för effektivare energianvändning och oljeersättning i
industriella processer samt i jordbruk och trädgårdsnäring för en stor del
av resurserna.
Det nu pågående vindkraftprogrammet fullföljs.
Bevakning av den tekniska utvecklingen på långsiktigt betydelsefulla
omräden bibehålls för att bidra till lf\ngsiktig energipolitisk handlingsfrihet.
Sådana bevakningsinsatser görs både genom ökad satsning pil grundforskning och genom mtilinriktade insatser på energianvändnings- och energitillförsclområdena.
Fin•msieringen av energiforskningsprogrammet liiggs om och sker
fr. o. m. nästa budget<lr genom en höjning av den särskilda bered-;kapsavgiftcn pt1 oljeprodukter med 19 kr. per m 1 motorbrännolja. eldningsolja och
bunkerolja.
Förslag liiggs också fram om anslag under fjortonde huvudtiteln för
budgetfaret 19811\Q under littera E. Energi och till Stucbvik Energiteknik
ABm.m.
I propositionen behandlas ocksa beredskapen mot omgivningskonsekvenser vid olyckor i kärnkraftverk. Förslagen innebär att· baedskapen
effektiviseras och att bercdskapsplaneringen även skall beakta mycket
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stora olyckor. Handlingsberedskapcn hos de närmast berörda organen
föreslås bli förstärkt genom bl. a. en systematiserad utbildning av beslutsfattarna, en ständigt fungerande personalberedskap samt ett säkerställt
tclcsamband.
Inom närområdet till kärnkraftverk. den s. k: inre beredskapszonen,
behövs enligt förslaget en i förväg genomförd detaljplanering av skyddsåtgärdcr. Denna planering avses omfatta bl. a. information till allmänheten,
förberedelser för alarmering, utrymningsplane1'ing och förhandsutdelning
av jodtabletter.
För beslut om olika skyddsåtgärder vid en olycka behövs vidare bl. a.
mätningar. s. k. indikering. av strålningsnivåcr och därmed hälsorisker. Av
detta skiil förordas alt en indikcringsorganisation uppriittas inom en vidsträckt indikcringszon.
Bercdskapsorganisationen föreslås byggas ut successivt under de _närmaste åren. Kostnaderna. som föreslås finansieras med avgifter som tas ut
av kraftföretagen. beräknas för budgetåret 1981/82 till 16.7 milj. kr.
En revidering föreslås av löpande oljclagringsprogram 1978-1984 innefattande en ändring av sammansättningen av tvångslagren att genomföras
fram t. o. m. utgången av år 1986. En statlig inlagring av ytterligare 4,5 milj.
m 3 råolja och ca 250000 m 3 oljeprodukter föresl~ts fram t. o. m. år 1984.
Detta innebär en minskad inlagring av bl. a. ca 3 milj. ~ 3 råolja i förhållande till löpande oljelagringsprogram.
En ändring i användningen av oljelagringsfondcn förordas så att samtliga
driftkostnader. exkl. räntekostnader. för delprogrammet Bränslen öch
drivmedel m. m. under trettonde huvudtitelns anslag F 2. Drift av beredskapslager skall finansieras över oljelagringsfonden.
Vidare hemställs om medel för budgetåret 1981/82 för delprogrammet
Bränslen och drivmedel m. m. under anslagen F 2. Drift av beredskapslager och F 3. Beredskapslagring och industriella ätgärder.
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Utdrag
PROTOKOLL
vid regeringssammanträde
1981-01-29

Närvarande: statsministern Fälldin. ordförande. och statsråden Ullsten.
Bohman. Wikström, Friggebo. Mogård, Åsling, Söder, Krönmark, Burenstam Linder, Johansson. Wirten. Holm, Andersson. Boo. Winberg, Adelsohn, Dancll. Pctri. Eliasson.
Föredragande: statsråden Petri. Åsling. Söder och Burenstam Linder.
Proposition om riktlinjer för energipolitiken

Statsråden Petri. Åsling. Söder och Burenstam Linder anmäler sina
förslag. Anförandena redovisas i underprotokollen för industri-, jordbruksresp. handelsdepartementet.
Statsrådet Petri hemställer att regeringen i en proposition förelägger
riksdagen vad han och statsråden Åsling. Söder och Burenstam Linder har
anfört för de åtgärder eller det ändamål som framgår av föredragandenas
hemställan.

Regeringen ansluter sig till föredragandenas överväganden och beslutar
att genom proposition förelägga riksdagen vad här har anförts för de
åtgärder eller det ändamål som framgår av föredragandenas hemställan.
Regeringen beslutar att de anföranden och förslag som redovisas i underprotokollen skall bifogas propositionen som bilagorna I - 3.
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Bilaga 1 Industridepartementet
Bilaga 1

INDUSTRIDEPARTEMENTET

Utdrag
PROTOKOLL
vid rcgcringssammanträde
1981-01-29

Föredragande:

statsrådet Petri, såvitt avser kapitel 1-14,
statsrådet Åsling, såvitt avser kapitel 15.

Anmälan till proposition om riktlinjer för energipolitiken såvitt avser industridepartementets verksamhetsområde
Föredraganden

1 Inledning
Energipolitiken skall skapa förutsättning för ekonomisk och social utveckling. Detta ställer krav på tryggad energiförsörjning och god energihushållning. En väl avvägd energipolitik är nödvändig för att centrala
välfärdsmål skall nås till lägsta möjliga samhällsekonomiska kostnader.
Tillgängliga energikällor skall utnyttjas på bästa möjliga sätt. Effektiv
hushållning skall främjas. Miljön skall värnas.
Ett centralt mål för energipolitiken är ett kraftigt minskat oljeberoende.
Förutsättningar skall skapas för en avveckling av kärnkraften enligt riksdagens beslut.
Övergång till fasta bränslen skall främjas. En successiv utveckling skall
ske mot ett energisystem i huvudsak baserat på varaktiga, helst förnybara
och inhemska, energikällor med minsta möjliga miljöpåverkan.
Med utgångspunkt häri lägger jag i det följande fram förslag till riktlinjer
för energipolitiken fram till omkring år 1990. Som en följd av mina ställningstaganden föreslår jag också viss lagstiftning. Lagförslagen bör fogas
till detta regeringsprotokoll som bihang enligt följande:
Förslag till
1. lag om utförande av eldningsanläggningar för fast bränsle (bihang AJ
2. lag om finansiering av framtida utgifter för använt kärnbränsle m. m.
(bihan!( D)

3. lag om ändring i kommunalskattelagen (1928: 370) (bihang G)
4. lag om ändring i lagen ( 1973: 1216) om särskild beredskapsavgift för
oljeprodukter (bihang HJ
5. lag om ändring i lagen ( 1978: 160) om vissa rörledningar (bihang/)
6. lag om ändring i lagen ( 1942: 335) om särskilda skyddsåtgärder för
vissa kraftanläggningar m. m. (bihang J)
2 Riksdagen 1980181. I sam/. Nr 90
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Industridepartementet

7. lag om ändring i lagen ( 1902: 71 s. I), innefattande vissa bestämmelser
om elektriska anläggningar (hihang KJ
8. lag om ändring i lagen ( 1977: 439) om kommunal energiplanering
(hihang LJ
Över förslagen I och 2 har lagrådets yttrande 1 inhämtats. Regcringsprotokoll med lagrådsremiss samt lagrådets yttrande bör fogas till detta regeringsprotokol! såvitt avser förslaget I som bihang B resp. bihang C och
såvitt avser förslag 2 som hihang E resp. hih1mr.: F.
Inledningsvis vill jag i det följande lämna en kort redogörelse för utvecklingen inom energiområdi::t under senare tid.
Riksdagen heslutade år 1975 (prop. 1975: 30 bil. I. NU 1975: 30 rskr.
1975: 202) om riktlinjer för energipolitiken för tiden till omkring år 1985.
Utgångspunkten för det program som i sina huvudpunkter då antogs med
stor majoritet var att den energipolitiska planeringen skulle förbättras och
utvidgas till att i princip omfatta hela energiområdet. Detta innebar att
programmet inriktades starkt på hushållning med energi och planering för
inte bara tillförseln utan även användningen av energi.
År 1979 tog riksdagen ställning till den dåvarande regeringens förslag till
riktlinjer för energipolitiken (prop. 1978/79: 115). Förslagen grundade sig i
huvudsak på resultatet av det arbete som energikommissionen (I 1976: 05)
hade bedrivit. Förslagen, som i första hand avsåg tiden fram till omkring år
1990, utformades i syfte. att möjliggöra en successiv utveckling mot ett
energisystem i huvudsak baserat på uthållig<1, helst förnybara och inhemska, energikällor med minsta möjliga miljöpi\verkan.
Det framhölls att en central energipolitisk uppgift för vårt land var att
stegvis förbättra vårt försörjningslägc genom att minska det stora oljeberoendet. I propositionen redovisades ett flertal åtgärder för att begränsa
energianvändningen. Omfattande insatser för att ersätta olja med andra
energislag föreslogs. Trots dessa åtgärder bedömdes oljan under hela den
aktuella perioden komma att lämna det största bidraget till landets energiförsörjning.
Riksdagen beslöt (NU 1978/79:60. rskr 1978/79:429) dels om principer
och styrmedel för energihushållning samt riktlinjer för försörjning med
bl. a. olja och naturgas, dels om uppskov med behandlingen av prop. 1978/
79: 115 jämte motioner i de delar som berörde eller hade nära samband med
kärnkraften. Regeringen återtog senare prop. 1978/79: 115 i dessa delar.
Bakgrunden till beslutet om uppskov var att det reaktorhaveri som
inträffade den 28 mars 1979 vid det amerikanska kärnkraftverket Three
Mile Island nära Harrisburg, Pcnnsylvania. hade lett till en överenskommelse mellan riksdagspartierna om att en rådgivande folkomröstning rörande kärnkraftens roll i den framtida cncrgiförsörjningen skulle hållas. I
december 1979 lade regeringen fram förslag till lag om folkomröstning i
1

Beslut fattat vid regeringssammanträde den 4 resp. 11 december 1980.
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kärnkraftsfrågan (prop. 1979/80: 75). Förslaget antogs av riksdagen !NU
1979/80:26, rskr 1979/80: 141). Folkomröstning hölls den 23 mars 1980.
Efter folkomröstningen förelade regeringen riksdagen proposition 1979/
80: 170 om vissa energifrågor, vari behandlades vissa allmänna riktlinjer
för energipolitiken med utgångspunkt bl. a. i resultatet av folkomröstningen. I propositionen betonades behovet av att minska oljeberoendet och
betydelsen av energihushållning. Ett program för fortsatt energihushållning aviserades i propositionen liksom en fond för investeringar i energiteknik som snabbt kan ersätta olja. Åtgärder för att införa fasta bränslen
förordades. Eltillgången föreslogs enligt propositionen användas för att
bl. a. ersätta olja. Det skulle dock ske utan låsning till ett ökat elutnyttjande i framtiden och/eller försvårande av introduktion av andra energikällor. I propositionen behandlades också förslag till åtgärder för att höja
säkerheten i de svenska kärnkraftverken. Slutligen lades i propositionen
fram vissa riktlinjer för genomförandet av det s. k. Sydgasprojektet. I
propositionen angavs att mer omfattande och detaljerade riktlinjer för den
framtida energipolitiken skulle läggas fram under riksmötet 1980/81 .
Riksdagen beslutade i enlighet med förslagen (NU 1979/80: 70, rskr 1979/
80: 410).
I december 1980 beslutade riksdagen om stöd för åtgärder för att ersätta
olja. m.m. (prop. 1980/81:49. NU 1980/81: 19. rskr 1980/81: 100). Bestämmelser om stödet finns i förordningen ( 1980: 1085) om statligt stöd för
åtgärder för att ersätta olja, m. m. Den nya stödverksamheten. som administreras av delegationen (11980: 08) för uppbyggnad av en oljeersättningsfond, inleddes den I januari 1981 och finansieras genom den särskilda
beredskapsavgiften för oljeprodukter. För den första treårsperioden beräknas stödet uppgå till I 700 milj. kr.
Mina förslag i det följande är utformade i syfte att möjliggöra en kraftig
minskning av oljeberoendet och att skapa förutsättningar för en avveckling
av kärnkraften.
Som underlag för mina ställningstaganden ligger utredningsbetänkanden. rapporter m. m. enligt följande sammanställning. l de fall remissbehandling har skett ingår i bilagan en sammanställning av remissyttrandena.
Kommitte eller
motsvarande

Betänkande/Rapport/PM

Remissbehandlats

Bilaga

Statens industriverk

Energi på 80-talet. (SIND
1980: 17)
Provning för bättre energihushållning (Ds I 1980: 12)
Försökskurscr och utredningsarbete vid statens industriverk 1979/80 rörande
energihushållningsarbete
Energikonsulenter vid regionala utvecklingsfonder
Energi och förpackningar.
ESK 1979:01

Nej

I.I

Ja

1.2

Nej

1.3

Ja

1.4

Ja

1.5

Energiprovningsutredningen (l 1978: 06)
Statens industriverk

Statens industriverk
Energisparkommitten (l
1974:05)
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Kommitte eller
motsvarande

Betänkande/Rapport/PM

Remissbehandlats

Bilaga

Oljeersättningsdelegationen (I 1979: 0 I)
Oljeersättningsdelegationen
Oljeersättningsdelegationen (I 1979: 0 I)
Utredningen om omställbara eldningsanläggningar <I 1977: 11)
Statens industriverk

Program för oljeersättning.
Ds I 1980: 23
Promemoria från oljemarknadsgruppen
Introduktion av alternativa
drivmedel. Ds I 1980: 19
Övergång till fasta bränslen.
sou 1980:9

Nej

1.6

Nej

1.7

Ja

1.8

Ja

1.9

Storstockholms fjärrvärmeförsörjning. SIND 1979: 4
J-<järrvärme från Forsmark

Ja

I. IO

Nej

I. Il

El och olja. Ds I 1980: 22

Ja

1.12

Storstockholms Energi
AB och statens vattenfallsverk
Elanvändningskommitten (! 1980: 05)
Industridepartementet
Statens industriverk
Riksrevisionsverket
Statens industriverk
Reaktorsäkerhetsutredningen (! 1979: 07)
Ångexplosionskommitten (! 1980: 06)
Utredningen om kärnkraftens radioaktiva avfall - organisations- och
finansieringsfrågor (I
1978:07)
Utredaren av myndighetsorganisationen inom
energiområdet. m. m. <I
1979: 10)
Statens industriverk

Koncessionsplikt för vissa
Ja
fjärrvärmeledningar
Bidragsgivning till små vatJa
tenkraftverk. SIND PM
1980:23
Översyn av expeditionsav- }
gifter inom elområdet
Utredning om differentiering
Ja
av konccssionsavgifter på
elområdet
Säker kärnkraft'! SOU
Ja
1979:86
Ångexplosioner i lättvattcnNej
reaktorer. Ds I 1980: 27
Kärnkraftens avfall, organiJa
sation och finansiering. SOU
1980: 14

1.13
1.14

1.16
1.17
1.18

De statliga energimyndighetema - arbetsfördelning och
samverkan. Ds I 1980: 16

Ja

1.19

Rapporter om kommunal energiplanering

Ja

1.20

Jag har dessutom tagit del av en stor mängd synpunkter och förslag
rörande åtgärder inom energiområdet från kommuner. organisationer, företag och enskilda.
Chefen för industridepartementet grundar sina ställningstaganden på
bl. a. följande utredningsbetänkanden.
Kommitte eller
motsvarande

Betänkande/Rapport/PM

Remissbehandlats

Bilaga

Delegationen för energiforskning (! 1975: 02)
R 2-utredningen (I
1978:08)

Energi i utveckling. SOU
1980: 35 !EFUD 81 l
Fortsatt verksamhet vid R 2reaktorn i Studsvik

Ja

1.21

Ja

1.22
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Som underlag för ställningstagande rörande framställning av etanol
finnes följande betänkande.
Kommitte eller
motsvarande

Betänkande/Rapport/PM

Remissbehandlats

Bilaga

Etanolutredningen (Jo
1979:05)

Etanol ur jordbrnksprodukter. Ds Jo 1980:7

Ja

2.11

I prop. 1980/81: 100 (bil. 17 s. 114-115 och s. 142-143) har regeringen
föreslagit riksdagen att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet. för
budgetåret 1981182 beräkna
I. till Statens vattenfallsverk: Kraftstationer m. m. ett reservationsanslag av 1750 milj. kr.,
2. till Statens elektriska inspektion ett förslagsanslag av 6 317 000
kr.,
3. till Statens kärnkraftinspektion: Förvaltningskostnader ett förslagsanslag av I 000 kr..
4. till Statens kärnkraftsinspektion: Kärnsäkerhet.~forskning ett reservationsanslag av 1 000 kr..
5. till Kostnader.för l"issa nämnder ett förslagsanslag av 165 000 kr.,
6. till Vissa utbildningsåtgiirder m. m. i energihesparande syfte ett
reservationsanslag av 1000 kr.,
7. till Främjande av landsbygdens elektrifiering ett reservationsanslag av 4.5 milj. kr.,
8. till Åtgärder för hantering m· radioaktivt mfall m. m. ett reservationsanslag av 1 000 kr.,
9. till Medelstillskott till Svenska Petroleum Exploration AB ett
reservationsanslag av 7 milj. kr..
10. till Solmiitning i-id Sveriges meteorologiska och hydrologiska
institut ett rcservationsanslag av I 736000 kr.,
11. till Energij(m·kning ett reservationsanslag av I 000 kr.,
12. till Bidrag till verksamheten vid Studsvik Energiteknik AB ett
reservationsanslag·av I 000 kr.
Jag anhåller att nu få ta upp även frågorna under p. 1-10. Chefen för
industridepartementet återkommer i det följande (kapitel 15 I till frågorna
under p. 11 och 12.
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Den internationella bakgrunden

2. 1 Energipolitik i ett internationellt perspektiv
Tillgången till billig energi i form av importerad olja under de första
årtiondena efter andra världskriget har varit en av förutsättningarna för
den välståndsökning som Sverige har upplevt. Utvecklingen har emellertid
också lett till ett stort utlandsberoende. För att vi skall kunna nå angelägna
samhällsmål som ekonomisk utveckling, god resurshushållning, full sysselsiittning, regional halans. social och ekonomisk utjämning och god miljö är
vi beroende av en säker energiförsörjning p:I rimliga villkor och därmed av
stabila förhf1llanden pfl den internationella oljemarknaden. Oljeberoendet
innebär att vi i hög grad pi1verkas av beslut och hiindelser i vf\r omvärld
över vilka vi inte har någon kontroll. Detta iir. med de framtidsperspektiv
vi nu kan skönja och med tanke pä risken för störningar i oljetillförseln. en
briicklig grund för v(ir välfärd.
Enligt min mening iir det en viisentlig uppgift för energipolitiken all nära
följa och förutse utvecklingen i vår omvärld i energihiinseende och att
anpassa inriktningen av vilr energipolitik därefter. Vi mäste försöka skapa
oss en bild av hur den internationella energisituationen kommer all se ut
mot slutet av detta ärhundrade. Pä grundval av våra bedömningar av
energisituationen måste vi redan nu. med tanke pä den tid del tar att
genomföra fiiriindringar i energisystemet, vidta iitgiirder för all trygga en
energiförsörjning pä rimliga villkor. Hiirtill kommer all vi i den energipolitiska planeringen måste räkna med plötsliga och oförutsedda störningar i
den internationella oljeförsörjningen. Erfarenheterna friin 1970-talet har
tydligt visat vikten av all vi bygger upp ett energisystem som gör oss
mindre sårbara mot s{idana störningar.
Jag vill i sammanhanget erinra om att regeringen i januari 1981 har
bemyndigat mig att tillkalla en särskild utredare för all analysera Sveriges
möjligheter att tillgodose sina behov av importerad energi mot bakgrund av
utved.lingen på de internationella energimarknaderna. En viktig uppgift
för den nya myndighelsorganisation inom energiomriidet som jag kommer
all föreslii i det följande (kapitel 11 l blir att följa den internationella ut vecklingen och tillhandahi'tlla underlag i dessa avseenden för energipolitiska
beslut.

2.2

Internationella utvecklingstendcnser

2.2.1. Allmiint
I de allmänna riktlinjer för energipolitiken som statsmakterna har faststiillt vären 1980 ( prop. 1979/80: 170. NU 1979/80: 70. rskr 1979/80: 410)
understryks all energipolitiken måste utformas i fullt medvetande om de
stora problem som världen står inför inom energilimn'tdet samt att vi i dag
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befinner oss i en helt ny energisituation jämfört med den som rädde under
1950- och 1960-talcn.
I llcrtalct prognoser rörande världens energisituation pft !äng sikt dras
likartade slutsatser. Energibehoven kommer att växa. inte minst i u-länderna. även om tillväxten sker i liingsammare takt iin under tiden före faren
1973-1974. Utvinningen av olja kommer på sikt inte att ske i en takt som
tillgodoser de väntade behoven. Produktionen av energi frän andra energikällor kommer sannolikt inte att bli tillräcklig för att negativa konsck venscr i form av höjda reala priser på olja och diirmed också liigre ekonomisk
tillviixt skall kunna undvikas. Skillnaden mellan förväntad efterfrågan och
förviintat utbud på energi vid en given tidpunkt i framtiden uttrycks ofta
som ett teoretiskt ··gap·· mellan utbud och efterfrfigan på olja. dvs. som ett
efterfrågeöverskott på detta energislag vid ett givet pris.
Världen står inför en betydande omställning inom energiförsö1:iningen
där huvudinslaget maste bli en minskad oljeandel. 1970-talets oljekriser.
den ökade medvetenheten oni de långsiktiga energiproblemen samt de
under det senaste årtiondet begynnande strukturella förändringarna i energisystemet utgör vändpunkter i detta avseende. Det ligger i hög grad i
Sveriges intresse att omställningen sker smidigt och successivt och att
balans på oljcmarknaden inte skapas genom snabba ökningar i realpriset pi\
olja. Det ligger därför också i hög grad i vårt intresse all andra Hinder
begränsar sitt oljeberoende. hushftllar med energitillgångarna samt utvecklar andra energikällor och nya energisystem. Den svenska politiken m{\ste
självfallet utformas i enlighet med dessa krav som vi verkar för i internationella sammanhang.
Jag avser att i det följande kortfattat redovisa huvuddragen i den energipolitiska utvecklingen i vår omvärld. med utgångspunkt framför allt i en
sannolik utveckling av energisituationen inom olika liindergruppcr under
de kommande ärtiondena. Jag avser ocksii. på grundval av denna redovisning. ytterligare nilgot diskutera de slutsatser som bör dras härav på lång
sikt. bade ur global synvinkel och för svenskt vidkommande.

2 .2 .2 IFA 1-/iindema
Risken för störningar i oljetillförseln. de kraftiga höjningarna av oljepriset samt utsikterna när det gäller priser och tillgång pft olja på lång sikt har
lett till att industriländerna under 1970-talet gett ökad prioritet åt åtgärder
inom energipolitiken. Huvudmålet för ätgärderna iir att minska beroendet
av olja. främst importerad olja. Den vikt som fästs vid en målmedveten och
förstärkt energipolitik får ses mot bakgrund av den betydelse som utveck1
IEA= lnternational Energy Agency. IEA har uppriiltals inom OECD:s ram för att
genomföra det s. k. internationella energiprogrammet. I EP. Riksdagen beslöt våren
1975 alt godkiinna Sveriges anslutning till IEP tprop. 1975: 42. NU 1975: 29. rskr
1975: 180). IEA har numera 21 medlemsländer sedan Porlugal anslutit sig till organisationen i april 1980. De OECD-liinder som står utanför IEA är Finland. Frankrike
och Island.
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!ingen inom energiområdet har för uppnåendet av ekonomisk-politiska m;'tl
om ekonomisk tillväxt. full sysselsfötning. balans i utrikesbetalningar och
prisstabilitet.
Inriktningen av de åtgärder som i-länderna koncentrerat sig på illustreras häst av de principer för energipolitiken som antogs vid ett ministermöte
inom det internationella energiorganet IEA i oktober 1977. Vid samma
tillfälle antogs ett s. k. gruppmål för begränsning av medlemsländernas
samlade oljeimport år 1985.
De energipolitiska principerna kan sammanfattas i följande punkter:
- fortsatt utveckling av energipolitiken i varje medlemsland med så preciserade mål som möjligt för en begränsning av oljeimporten genom
hushållning. oljeersättning samt utveckling av inhemska energikiillor:
- beaktande av aspekter rörande miljö. hälsa och säkerhet. samt frågor
rörande regional balans och beredskap:
- energipriser på en sådan nivå att hushållning och utveckling av alternativ till olja uppmuntras:
- kraftigt förstärkta åtgärder rörande energihushållning i syfte att begränsa ökningen i efterfrågan på energi i förhållande till den ekonomiska
tillväxten:
- gradvis ersättning av olja i t]ärrvärmenät och i industrisektorn m. m.
samt för produktion av elkraft:
- kraftiga satsningar på ökad kolanvändning och kolhandel:
- koncentration av användningen av naturgas till kvalificerade ändamål:
- kontinuerlig expansion av kärnkraft 2 :
- kraftiga satsningar på forskning. utveckling och demonstration:
- skapandet av ett gynnsamt klimat för energiinvestcringar:
- formuleringen av alternativa strategier i energipolitiken som inte innebär ökad oljeanvändning:
- samarbete med andra i-länder och u-länder samt med internationella
organisationer.
Den allmänna inriktningen av energipolitiken inom lEA-ländcrna som
dessa principer är ett uttryck för har bekräftats vid en rad tillfällen i både
nationella och internationella sammanhang. Vid IEA:s ministermöte i december 1979 antogs nationella mål för en begränsning av oljeimporten år
1985. Samtidigt sänktes det s. k. gruppmålet för oljeimporten år 1985 till
·26.2 milj. fat per dag (inkl. bunkers), motsvarande 1290 milj. ton per år.
Vid ett följande ministermöte i maj 1980 överenskoms att oljeimporten år
1985 borde ligga väsentligt under denna nivå. samt att det borde vara
möjligt att minska oljans andel i IEA-ländernas totala användning av energi
från 52 o/t'. idag till omkring 40% år 1990. IEA-ländernas oljeimport år 1979

2 Formulering.en i principen om kärnkraft fick en sådan utfornming. all Sverige och
flera andra länder anmälde reservationer vid beslutets antag.ande.

Prop. 1980/81: 90

Bilaga i

industridepartementet

9

låg rt1 ca 24.5 milj. fat per dag (i 208 n1ilj. ton). Gruppens öljeiinport
beriiknas år 1980 ha sjunkit till 21. 7 inilj. fat per dag I I 069 milj. tliiil.
Mellan ärcn 1960 och 1913 Likade IEA-iändernas energianvändning i
ungefär samma takt som ökningen i br'l11tönationalprodukten. dvs, med ca
5<;;- ärligen. Anviindningcn av olja ökndc nied hela 7.69(· pef år under
samma period. Under perioden 1973- 1918 ökade dessa länders energianviindning med endast 0.8 l/f:·. årligen, fk hade under samma tid en årlig
ekonomisk tillviixt på 2.5 <;-;. Öljekörisumiionen ökade med endast 0.7%
per är.
Prognoser över tillväxten i I EA"låiidernas efterfrågan på energi under
perioden fram till iir 1990 har kontini.Iei'ligt reviderats under de senaste
faren. främst som en följd av att föi'väntningarna siinkts rörande deri ekonomiska tillväxten och som en följd av energiprishöjningarnas efterfr{1gedämpade effekt. Det förutses att hög1'e energipriser och ätgärder för all använda energi mer effektivt kommer all icda till en vLisentlig förändring i det
traditionella samhandet mellan ekoriofuisk tillväxt och tillviixt i eriergianvändning. Vid IEA:s ministermöte i iniiJ 1980 gjordes bedömningen itll det
hordc vara möjligt att minska förhållandet ri1ellan tillväxt i energikonsumtion och tillväxt i hruttonationalprödukt Under 1980-talet till 0.6. Med en
genomsnittlig frrlig ekonomisk tillvi!xt av exempelvis 3.5 '/·( skulle detta
innebära en ilrlig ökning av den totäiä energikonsumtionen med 2, I '-1·. Vid
en Higre {irlig ekonomisk tillväxt än 3..5 C>i· skulle tillväxten i energifl-\t-hrukningcn bli iinnu lägre - kanske ned mot 1.5 ~;; per år under 1980-talet.
Elanviindningen kan dock viintas ök;1 snahbare än den totala energianvändningen. bl. a. eftersom minskningen i oljeanvändningen delvis sker
genom ökad elanviindning.
Osiikerheterna när det gäller ut vecklingen av energianviindningen under
1980-talct inom olika samhällsektorer är gi\'etvis stora. Det förefaller dock
sannolikt och möjligt att IEA-ländernas oijeanviindning inom industrin kan
ligga kvar pf1 ungefär oföriindrad nivå fram till ;'ir 1985 för att därefter
sjunka. O(ieanviindningcn inom ""övrigsektorn"" förutses kunna minskas
relativt kraftigt. Utvecklingen inom transportsektorn är mer osäker medlemsländerna själva förutser en icke oväsentlig öknirig men mycket
talar för att prognosen kan komma att revideras. Användningen av olja för
att generera elektricitet förväntas minska under I 980~talet och oljans relativa andel i I EA-ländernas totala elproduktion kan sjunka frän ca 22 7r. idag
till omkring 10% år 1990. Totalt kan IEA-ländernas oljeanvändning förutses komma att minska långsamt under 1980-talet. möjligen i något snabbare takt under den senare hiilften av årtiondet än under den förra.
Under 1980-talet förutses IEA-ländernas produktion av kärnkraft och
kol komma att öka medan naturgasproduktionen förväntas ligga kvar på
ungefär samma nivå som nu.
Oljeproduktionen inom JEA-länderna uppgick till ca 704 milj. ton år 1979
och kan väntas sjunka till ca 650 milj. ton år 1990. främst till följd av en
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sjunkande produktion i Förenta staterna. Att finna nya oljetillgängar inom
IEA-länderna iir i dag en utomordentligt angcliigen uppgift om medlemsländernas oljeprnduktion skall kunna upprätthiillas r•I sikt.
Kol svarar i dag fiir närmare 30'.'i- av IEA-ländernas energifiirsör:ining.
En stark vilja att öka utnyttjandet av kol i syfte att minska oljeberoendet
har uttalats från samtliga I EA-liinders sida. Ert er de senaste två {1rens
höjningar av oljepriset har det lH.:ks(1 blivit allt mer ekonomiskt att anviinda
kol i stället för olja. Omfattande åtgiirder har vidtagits i snart sagt samtliga
I EA-liinder i syfte att ersiitta olja med kol inom olika användningsomri1den. att ta fram miljömiissigt mer acceptabla kolteknologier och att effektivisera produktions- och distributi1)nskden. IEA-liinderna förfogar över
närmare 40 1.::; av viirldens tekniskt och

ckonomi~kt

utvinningsbara kolre-

server.
Prognoserna för utbyggnaden av kiirnkraft inom I EA-liinderna har kontinuerligt reviderats de senaste åren. Så sent som år 1977 uppskattades att
medlemsländerna fö· 1990 skulle ha en kiirnkraftskapacitet pä 410 GW
medan en bedömning i dag ger en sannolik siffra p<i kanske 250 GW ..Även
denna kapacitet representerar dock en kraftig ökning jiimfiirt med de I02
GW som fanns tillgiingliga i 162 kärnkraftverk i slutet av år 1979. Kiirnkraftens andel i I EA-liindcrnas elproduktion skulle med. en sådan utbyggnad
öka fri\n ca 11 r.;- i dag till ca 2W~·;. ;lr 1990. Kiirnkraften inom I EA representerar i dag en energiproduktion motsvarande 125 milj. toe och kan viintas
representera 315 milj. toe är 1990.
En viktig del av den energipolitik som IEA-länderna har formulerat
under 1970-talet har varit kraftigt ökade satsningar på forskning. utveckling och uppförande av demonstrationsanläggningar. Anslagen för dylika
ändamål har i reala termer ökat med 130% under perioden 1974-1979 och
satsningar på förnybara energikällor spelar härvid en viktig roll. Samtidigt
förutses att bidragen till energiforsör:iningen från förnybara energikällor
(sol. vind, geotermisk energi. biomassa och minivattenkraft) endast kan hli
marginella år 1990 - kanske någon procent av IEA-ländernas totala energibehov. Enligt I EA-sekretariatets bedömning torde denna andel kunna
komma att öka under 1990-talet och möjligen nå ca I01k vid sekelskiftet.
Analyser av I EA-liindernas aktuella prognoser när det gäller utbud och
efte1t'ri'tgan pti energi ger vid handen att IEA'liindcrna som grupp skulle ha
ett hehov av importerad olja år 1985 som niigot överskrider det s. k.
gruppmål på 26.2 milj. fat per dag som jag tidigare har redogjort för.
Samtidigt har dock medlemsländerna enligt I EA-sekretariatets uppfattning
sannolikt varit alltför optimistiska i uppskattningarna av de framtida ekonomiska tillväxten. nf1got som kan ha lett till en överskattning av imponbehoven. I EA-sekreteriatet har uppskattat att det horde vara möjligt. med
hänsyn hiirtill och till ytterligare möjliga energipolitiska frtgärder. att begränsa gruppens oljeimport till 22.9 milj. fat per dag år 1985.
Vad gäller år 1990 har IEA-sekretariatet ansett det möjligt att minska
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gruppens oljeimport till ca 20 milj. fat per dag. eller I 000 milj. ton per år.
Summan av medlemsländernas egna prognoser av importbehovet detta år
ligger f. n. väsentligt högre. eller på 26 milj. fat per dag.
2.2.3 V-länderna (exkl. OPECJ
Energikonsumtionen i u-länderna utgör en liten del av världens totala
energikonsumtion men har växt i mycket snabbare takt än denna. Enligt
Världsbanken kan u-ländernas användning av kommersiell energi väntas
öka med 6,2 % årligen under 1980-talet. Under perioden före år 1973 växte
energianvändningen i u-länderna snabbare än deras samlade bruttonationalprodukt. Det finns skal att förmoda att samma relation kommer att gälla
även under 1980-talet.
Kategorin u-länder som inte tillhör OPEC innefattar Hinder med mycket
skilda förhållanden i energihänseende och i ekonomiskt hänsl.!ende. 1 gruppen finns ett antal länder som är betydande oljeproducenter. t. ex. Mexico.
Ungefär 80 % av de icke OPEC-anslutna u-ländernas oljeproduktion år
1979 på ca 5 milj. fat per dag härrörde från nio l~lnder. Gruppen innehiiller
emellertid främst ett stort antal mycket fattiga länder som för sin försörjning med kommersiell energi och för sin utveckling är höggradigt beroende
av importerad olja - flertalet till över 75 %.
Dessa länder har drabbats utomordentligt hårt av de senaste årens
prishöjningar på olja. Kostnaden för de oljeimporterande u-ländcrnas oljeimport har nästan tio-dubblats i reala termer under 1970-talct. Den utveckling av den globala energisituationen som nu ter sig sannolik ger
anledning till allvarliga farhågor för de oljeimporterande u-ländernas möjligheter att uppnå sina ekonomiska och sociala mål. om inte massiva
insatser görs för att utnyttja energi mer effektivt och för att utveckla
inhemska energikällor. Samtidigt står det klart att varje åtgärd som vidtas
någonstans i det internationella energisystemet for att minska oljeanvändningen och därmed minska efterfrågetrycket på olja ligger i de oljeimporterande u-ländernas intresse.
De icke OPEC-anslutna u-ländernas nettoimport av olja var <'1r I979 2.4
milj. fat per dag ( 120 milj. ton). Denna siffra döljer dock omfattningen av
oljeimporten och oljeberoendet hos flertalet länder inom gruppen eftersom
en betydande oljeexport till OECD-lilnderna äger rum från ett litet antal
icke OPEC-anslutna oljeproducerande u-länder. Omfattningen härav var
år 1979 ca 2 milj. fat per dag.
Oljeproduktionen i de u-länder som inte tillhör OPEC väntas öka från ca
5 milj. fat per dag år 1979 till kanske 8-9 milj. fat per dag år 1985 och mer
än 10 milj. fat per dag år 1990. Huvuddelen av denna produktion väntas
fortfarande äga rum i ett begränsat antal länder. även om förutsättningarna
finns för ett antal "nya" oljeproducenter att minska sitt importberoende
avsevärt eller t. o. m. bli nettoexportörer. Övriga u-liinder - kanske ett 90tal - är i huvudsak hiinvisadc till OPEC-olja.
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be ieke OPEC-anslutna u-ländernas samlade efterfrågan på olja under
1980-tald väntas. som jag har konstaterat i det föregående. växa snabbt.
dock möjligen inte follt så snabbt som produktionen i dessa länder. En viss
forbåttring i gruppens försörjningssituation bedöms dä1för som möjlig under detta årtionde. Jag vill dock återigen understryka att det överväldigande flertalet u-länder väntas förbli i stor utsträckning hänvisade till
Importerad olja och att de därmed befinner sig i en utomordentligt besvärlig siti.1ation genom de förändringar som förväntas äga rum när det gäller
priser och tillgång på detta energislag.
Världsbanken har uppskattat att de oljeimporterande u-ländernas behov
av importerad olja kommer att växa från 4,5 milj. fat per dag år 1980 till
kanske 7 milj. fat per dag år 1990. En sådan ökning skulle innebära en
avsevärd belastning för dessa länders ekonomier, med en kostnad för
oljeimporten i fasta priser som skulle öka från 50 miljarder dollar år 1980
till det dubbla år 1990.
I ett längre perspektiv - år 2000 och därefter - finns det anledning att
förmoda att u-ländernas mycket stora energibehov på grund av befolkningsökning, urbanisering och behov av ekonomisk tillväxt kommer att
utgöra det allt överskuggande globala energiproblemet.
Inom World Energy Confercnce <WECJ har följande tabell tagits fram
för att illustrera möjliga utvccklingstendenser rörande befolkning. total
energikonsumtion samt energikonsumtion per capita i i-länder och uländer år 1976 och år 2020. Tabellen bygger på antaganden om en årlig
tillväxt av energianvändningen i u-länder om 4.2 )'1o och i i-länder om

:U%.

1976
lkfolkning
miljarder

20~0

Energihchov
· miljarder
toe

Industriländer
Utvecklingsländer

I. I
3.0

5.0

Världen totalt

4,1

6,7

1.7

Energibehov
per
capita
toe

Befolkning

Energibehlw

miljarder

miljarder
toe

toe

4.4
0.6

1.5
6.8

'!.6
10.4

6.4
1.5

8,3

20,0

Energihehov
per
capita

Av tabellen framgår att energikonsumtionen per capita i u-länderna år
2020 trots en relativt snabb tillväxt i den totala energianvändningen fortfarande förväntas bli mycket låg, eller ca 1.5 toe per capita. Denna silTra kan
jämföras med t. ex. energikonsumtionen i dag i i-länderna på i genomsnitt
ca 4,4 toe per capita och i Sverige på ca 6 toe.
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2 .2 .4 Öststaterna och Kina
Sovjetunionen är världens största oljeproducent med en produktion år
1978 på 572 milj. ton (11.44 milj. fat per dag). Av den sammanlagda
exporten detta år på 160 milj. ton gick ca 70 milj. ton till <;I~ övriga SEVländerna 1 medan återstoden exporterades till Västeuropa,
Sett i ett globalt perspektiv är SEV-ländernas framtida sitµation i oljeförsö~jningshänscende av stort intresse. Officiella sovjetiska siffror som nyligen har redovisats i en rapport från FN:s ekonomiska kommission för
Europa (ECE) tyder på en oljeproduktion år 1990 på 620-700 milj. ton,
vilket med ett antagande om en inhemsk konsumtion på 534 milj. ton ger en
exportpotential på 86-166 milj. ton. Om exporten till de europeiska SEVländerna antas ligga kvar på en nivå kring 80 milj. toQ. skulle 6-86 milj. ton
återstå för export till övriga länder.
Vissa bedömare har emellertid gjort gällande att den sovjetiska oljeproduktionen kommer att nå en topp på kanske 600 milj. ton de närmaste åren
för att sedan gradvis minska. En sådan utve1:kling skulle ha betydelsefulla
konsekvenser för läget på den internationella oljemarknaden.
De östeuropeiska ländernas problem på energiområdet är desamma som
IEA-ländernas 01.:h samma typer av åtgärder är aktuella för båda ländergrupperna. Hög prioritet har av de östeuropeiska regeringarna givits åt
åtgärder för att främja en effektiv energihushållning och för att utveckla till
oljan alternativa energikällor. Fortsatta satsningar på kol och en mycket
kraftig expansion av kärnkraft är enligt de östeuropeiska regeringarna
väsentliga inslag i en strategi för att möta de framtida energibehoven. En
kraftig ökning av den sovjetiska gasproduktionen och gasexporten väntas
äga rum under 1980-talct.
Kinas oljeproduktion uppgick år 1979 till rn 110 milj. ton varav ca 16
milj. ton exporterades. Betydande osäkerhet råder om den framtida exportpotentialen men de tidigare mycket optimistiska bedömningarna synes
nu ha reviderats, bl. a. på grund av växande behov av olja för internt bruk
och ökande problem med den inhemska energiproduktionen. Vissa bedömare förutser att Kina kan komma att bli nettoimportör av olja mot mitten
av 1980-talet.

2.2.5 OPEC
Den utsträckning i vilken OPEC-länderna kan och vill producera och
exportera olja är av avgörande betydelse för världens situation i energiförsörjningshiinsecnde och för läget i världsckonomin. OPEC svarar i dag för
50 % av världens oljeproduktion och för .:a 80 '/f av världshandeln med
olja.

1
SEV = R;'\det för ömsesdigt ekonomiskt histi\nd. Följande Hinder iir aktiva medlcmm.ar i SEV: Bulgarien. Polen, Rumänien. Sovjetunionen. ·1:jcckoslovakien. Ungern. Osttyskland. Mongoliet. Kuba och Vietnam.
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OPEC:s oljeproduktion uppgick år 1979 till 31.5 milj. fat per dag. Hiirav
exporterades 28.7 milj. fat per dag. Produktionen år 1980 uppskattas till
26.6 milj. fat per dag. OPEC:s oljeproduktion under sista kvartalet 1980
uppskattas till ca 24.5 milj. fat per dag. bl. a. till följd av kriget mellan Iran
och Irak.
Tidigare prognoser rörande OPEC:s oljeproduktion tydde pi\ en icke
oväsentlig ökning fram till perioden 1985-1990. Dagens bedömningar ger
vid handen att möjligheten är stor att OPEC aldrig mer kommer all producera och exportera sä myckd olja som man gjorde ilr 1979.
Det finns flera anledningar till denna fiiriindring i synen pä omfattningen
av OPEC:s framtida oljeproduktion. Den viktigaste är kanske att hiinsyn
tagits till OPEC-regeringarnas växande oro inför vad sllm har uppfattats
som en alltför snabb utvinningstakt med hänsyn till långsiktiga nationella
och ekonomiska intressen. kombinerat med ett allt starkare inflytande från
OPEC-rcgeringarnas sida över oljeproduktionen och oljehandeln. Planeringen for den tid då oljetillgi'tngarna sinar är fiir milnga OPEC-liinder en
realitet. Eftersom oljan iir dessa liinders viktigaste. i många fall enda.
naturresurs samt eftersom uppgiften att bygga upp en diversifierad ekonomi och att åstadkomma en social anpassning härtill iir tidskrävande och
förenad med stora problem. är det naturligt att man kan vilja föredra en
mer utstriickt produktionsperiod med en långsammare ut vinningstakt.
Dessa tendenser har givetvis förstärkts genom de senaste två årens drastiska höjning av oljepriset. Sedan slutet av år 1978 har riloljepriset genomsnittligt gått upp med ca 175 r;{ och en lägre produktion kriivs alltsi\ för att
finansiera ett konstant importbehov. För vissa s. k. liigahsorberande
OPEC-länder - som dessutom pii det hela taget iir de som har de största
reserverna - tillkommer att man har svårt att av infrastrukturella skiil
finna lönsamma investeringsobjekt för de inkomster som oljcförsföjningen
genererar samt att de överskott som man placerar i i-länderna tenderar att
urholkas av innationen. För dessa länder kan det framstå som mer lönsamt
att begränsa produktionen och behtilla oljan i marken iin att skaffa sig
finansiella tillgångar som bedöms ge sämre avkastning. De s. k. hiigabsorberande OPEC-länderna. vilka i princip har ett intresse av ökad export och
högre priser. är samtidigt ocksä i Sll)r utsträckning de som har relativt små
reserver. I dessa liinder iir ocksil den inhemska konsumtionen av olja
snabht växande.
Fysiska miijligheter till högre produktion iin den som iigde rum år 1979
finns dock pä sikt och kapacitetstillskott kan tiinkas ske i t. ex. Saudiarabien och Irak. I den rapport rörande OPEC:s långsiktiga strategi. som har
diskuterats inom organisationen under senare tid. sägs emellertid att
OPEC:s produktionskapacitet år 1985 kommer att vara ca J5 milj. fat per
dag och att en ökning av denna siffra iir osannolik.
Hur mycket olja som OPEC kommer att producera i framtiden bestiims
dock som jag har antytt i det föregående i m<lnga fall i mindre utstrackning
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av den tillgängliga fysiska produktionskapaciteten. I stället spelar viljan att
producera - mot bakgrund av överväganden av den typ som jag här har
redovisat - en alltmer framträdande roll. En annan betydelsefull faktor att
beakta vid uppskattningar av OPEC:s framtida oljeproduktion är också
effekterna av politiska kriser och förändringar, såsom har illustrerats av
revolutionen i Iran och kriget mellan Iran och Irak. Det har hävdats att det
finns en risk att viss del av OPEC:s produktionskapacitct permanent kan
komma att vara "utslagen" av dylika orsaker. Ytterligare en aspekt att
beakta i ett längre perspektiv är mQjligheten att viss prioritet ges åt andra
u-länder när det gäller oljeleveranser från OPEC.
Även om osäkerheterna är betydande synes det mot denna bakgrund
realistiskt och klokt för oljeimporterande länder att räkna med en sjunkande oljeproduktion inom OPEC under 1980-talct jämfört med nivån år
1979. Minskningen av OPEC:s export torde bli ännu snabbare på grund av
de växande behoven att tillgodose inhemsk efterfrågan. OPEC:s inhemska
konsumtion uppgick år 1979 till ca 2.3 milj. fat per dag. Nivån år 1990 kan
komma att ligga kring 5,4 milj. fat per dag.
Hur mycket OPEC:s export kommer att minska är naturligtvis omöjligt
att förutsäga. Vissa bedömare har angett att en minskning från 28,7 milj.
fat per dag år 1979 till ca 23 milj. fat per dag år 1990 och ca 17 milj. fat per
dag år 2000 är sannolik.

2 .2 .fi Den Rlohala

ener.~isit1111tione11

på sikt

Vaijc prognos över den globala energisituationen pä sikt är förenad med
osäkerheter. Den redovisning som jag nu har lämnat torde dock medge att
vissa allmänna slutsatser dras vilka utgör en utgångspunkt för den svenska
energipolitiken.
Utvecklingen under senare delen av 1970-talet har inneburit att en period av omställning mot minskad oljeandel i världens encrgiförsörjning har
inletts. Prognoser över 1980-talct ger dock vid handen att de åtgärder som
har vidtagits inte är tillräckliga och att det finns en risk att de väntade
energibehoven med en rimlig utveckling av energipriserna och med en
rimlig ekonomisk tillväxt inte helt kommer att kunna täckas mot mitten av
årtiondet. Övervägande skäl talar för att resten av 1900-talet kommer att
karakteriseras av en tilltagande knapphet på energi och av en tilltagande
konkurrens om begränsade tillgångar på olja. Därmed är sannolikheten
stor för fortsatta ökningar av oljepriset med åtföljande effekter på betalningsbalanser och på världsekonomin.
För att en sådan situation skall kunna undvikas är beslutsamma åtgärder
nödvändiga i alla länder för att minska oljekonsumtionen. främja effektiviteten i energianvändningen. ersätta olja med andra energikällor och utveckla till oljan alternativa energikällor.
Två faktorer kommer att dominera utsikterna för 1980-talet när det gäller
utbud och efterfrågan på energi. Den ena är vilken kvantitet olja som
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OPEC-länderna kan tänkas exportera. Den andra är i-länc.\ern;ts c::konomiska utveckling och energipolitik. Ett särskilt ansvar t~ir aH övt;rgången till
en föränqrnd struktur i eni;rgiförsörjningen äger rum på ett smidigt sätt och
utan störningar på världst:konpmin åvilar därmed givetvis icliinderna och

OPET "l;tnderna.
Ja!!- vill emellertid unders\ryka att en faktor av största vikt att beakta niir
get gällt;r gen globala ent;rgisituationen under 1980-talet är riskerna för
störningqf i oljt;tillförseln till följd av politiska kriser oc~ förändringar.
Som jag nyss har framh/lllit framstår i ett längre tidsperspektiv u-ltindernas energisituation som det centrala energiproblemet. EnergW)rsör:iningen
blir <,l;irmed en interm1tionell fråga av stor dignitet, med OITJfatt;rnde återverkningar på förhållaf!9et mel!qJl rika och fattiga länder och på ekonomisk
och social t1tveckling p~h ~\flPil!!iel.
Behovet av intern!Hionelh sam(lrhetc och samförstånd för att åstadkomma de nödv;indiga förändringqrna är stort. Det finns ett gemensamt intresse hos alla länder
förämjringarnfl sker utan e!wnomiskt och socialt
negativa konsekvi:nser,
Dessa gemc;nsamma intressen lmr kp,mmit till uttryck i ett avsnitt i den
strategi för fN :s tredje µtvei;:klingsårtipnde som antogs av generalförsam-

im

lingen hösten 1980. {)etta avsnitt h11r E>l_jande lydelse:
"I syHc; i!H skapa mer gynnsamma förutsättningar for utveckling och for
tillväxten i v;tr!9sekonomfo måste anstr.ängningarna förstärkas för att söka
långsiktigA lö!i!lingar på c;'!nergipropl~fllel. Världssamfundet måste göra
omfattafiqi; o~h snabba frf!.msteg i öv~rgången från en internationell ekonomi som huvl)qsakligen är b~1seraq på olja och gas. Den måste i ökad
utsträ~l<ning förlita sig på nya och f~)rnybara energikällor och ansträngningar må,Sl\: gprns !iH rcser·y~ra µnvändningen av olja och gas för ickecnergiäri<,iam~l oi;:h för ?nd;imål diir Qe inte kan ersättas av andra energikällor. ·Mo! b<tkgrunci liV förhållmule~ <itt fossila bränslen utgör en ändlig
resl)rs i värlct'sekonprnin och \i\:! oft!J slösaktiga och ineffektiva sätt på
vilk~t dess(l n:surs~r 01nvänqs mi'tl\te ~ffektiva åtgärder snabbt vidtas och/
eller förbättrµs inom t;nergihus!ii'!!Jningsområdet, i synnerhet i i-liinderna villm lmnsumt:rnr qen st9rst9 Pt:l~n av världens olje- och gasproduktion , , , "
För svenskt vidkowmandc vill j;tg m9t denna bakgrund understryka att
en politik S9!11 syft!lr !i!! ett kraftigt minskat oljeberoende inte hara är ett
första rangt:nS frntiOfl\:lJl intreSS\: !}V försö1jningstrygghctsskii1 och av ekonomiska s)\ä!, f;n såd.!ln inriktning av politiken är också ett internationellt
intr~sse. Svt;rig~ mås\<; ;i~lli sin del av i~nsvaret i den globala omställning
som förestår -=- o~h dt;tta ;:rnsvar är betydande på grund av vår höga
oljekonsl!mtion.
Enlig~ min menin~ är också en kraftfull politik för att minska oljekonsumtiont:n t;n fråg(l om ~olid.aritet med qe oljeimporterande u-liinderna. Ju
mindre olja som efterfrågas på världsmarknaden av Sverige och de andra i-
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liinderna desto större är utsiktcrna all energipriser och encrgitillgting inte
kommer att liigga en hämsko pt1 u-liindcrnas ekonomiska och sociala
utveckling. Jag anser att det iir angeläget att frägan om utnyttjandet av
energikällor som kan ersätta olja ses ocks{1 i detta perspektiv. Siirskilt
relevanta ter sig överväganden av denna u-landspolitiska karakliir mot
bakgrund av de mycket stora energibehoven som u-liinderna kommer att
ha på lång sikt för att ge sina växande befolkningar en driiglig tillvaro.
Jag vill också för svenskt vidkommande återigen understryka all v[1rt
försörjningslägc är utsatt och att den nuvarande situationen innchiir oacceptabla risker för vår ekonomi och för vår välfärd. Vi iir för vår energiförsö1jning i dag till nära 70 % beroende av olja. och av oljeimporkn härrör
65- 75 r:{. från Mellanöstern och Afrika. Händelser under senare tid har
visat hur politiska kriser har direkta konsekvenser för vår försöi:ining med
energi. Enligt min mening måste en ansvarsfull energipolitik beakta möjligheten av ytterligare kriser i bl. a. Mellanöstern med konsekvenser för
Sveriges oljeförsörjning. Verkligt förbättrad försöi:jningstrygghet kan därför enbart åstadkommas om oljans andel i vär energiförbrukning väsentligt
minskas.

2.3 Internationellt energisamarbete
Av vad jag nyss har anfört om energipolitiken i ett internationellt perspektiv framgår att ökad vikt måste läggas vid det internationella energisamarbetet. Vi står inför växande behov inte bara av informationsutbyte
utan också av samförstånd och gemensamt handlande mellan alla länder
när det gäller de framtida energiförsörjningsproblcmen. Inte minst angeliiget är det internationella energisamarbetet för ett land som Sverige som är
starkt beroende av energiimport och utrikeshandel. Också hiinsyn till uländernas energiproblem talar för ett utvidgat sådant samarbete.
Särskilt viktigt synes det vara att få till stånd ett nära och förtroendefullt
samarbete mellan oljeimporterande och oljeexporterande liinder. Sedan
Conference on International Economic Cooperation i Paris åren 19751977 har endast små framsteg gjorts när det gäller frågan om FN-systemets
behandling av övergripande energipolitiska frågesliillningar.
FN :s generalförsamling har emellertid fattat principbeslut om all en s. k.
global förhandlingsrond omfattande råvaror. energi, handel. utveckling
samt monetära och finansiella frågor, skall äga rum inom FN-systemet.
Förheredelsearbetet har ännu inte slutförts men förhandlingsronden kan
förhoppningsvis inledas inom de närmaste månaderna. Energifrågorna
väntas komma att spela en viktig roll i denna förhandling. Enligt min
mening är det önskvärt att den globala rondens energidel leder till största
möjliga enighet om sådana överenskommelser eller principer som främjar
stabilitet och förutsebarhet inom energiområdet och förbätlrar försörjningstryggheten. Allmänt sett är det angeläget all främja kontakterna mel3 Riksdagen 1980181. I sam/. Nr 90
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Ian olika Himkrgrupper i övergripamlc och ltmgsiktiga energipolitiska fdgnr så att grunden kan liiggas för ett brett samförst{ind om de <itgiirder som
erfordras. Förstiirkta titgiirder för att bisti'1 de oljeimpL1rterande u-liinderna
i deras ansträngningar att öka sin energiproduktion hiir ocks[1 utgiira en
viktig del av energidiskussionerna inom ramen för den globala förhandlingsronden. I dessa diskussioner bör också den analys och de förslag som
framförts i rapporten frfo1 den s. k. Brandt-kommissionen spela en viktig
roll.
FN :s

generalför~amling

har beslutat att en FN-konferens om nya och

förnybara energikiillor skall äga rum i Nairobi den 10-21 augusti 1981.
Konferensen kommer att iigna siir'>kild uppmiirksamhct

~tt

ätgiirder för att

friimja utvecklingen av nya och förnybara energikiillor i u-liinder och
förutses komma all anta en s. k. viirldsplan med denna inriktning.
En siirskild kommitte har tillkallats för att förbereda det svenska deltagandet i konferensen. Jag hoppas att Nairnbi-konfcrensen skall leda till
fitgiirder. bf1de nationellt och internationellt. som förbiittrar u-liindernas
energisituation.
I sammanhanget vill jag erinra

0111

att ett ökat intresse vuxit fram i i-

länder. u-liinder och inom internationella organisationer för ett vidgat
bistand till u-liinder inom energiområdet. Inom Viirldsbanken diskuteras
t. ex. ett utvidgat program för finansiering av energiinvesteringar. För

svenskt vidkommande har särskilda riktlinjer för energibistiind antagits av
styrelsen för internationell utveckling tSIDA). I dessa riktlin.ier prioriteras
svenskt stöd till eni::rgiplanering. utbyggnad av va\lenkraften. biittre utnyttjande av skogstillgängarna och samarbete for att utveckla nya och
förnybara energikiillor.
Sveriges deltagande i internationellt energipolitiskt samarbete koncentreras i hög grad till det internationella energiorganet. IEA. Arbetet inom
IEA har under senare ilr dominerats av f1tgiirder dels för att minska
effekterna av plötsliga störningar i tillförsdn av olja. dels för att ästadkomma ett långsiktigt minskat beroende av importerad olja.
Vid IEA:s ministermöte i maj 1980 i.iverenskoms om ett system för
uppskattningar av och tak fi.ir medlemsliindernas oljeimport. Överi::nskommelsen innebiir att IEA-sekretariatet skall i kontakt med varje land kontinuerligt utarbeta uppskattningar av oljeimporten for innevarande och p<"tföljande kalender{ir. Under normala förhållanden skall dessa uppskattningar tjiina som mfittstockar p:'i vilka framsteg som görs i str~ivandena all
minska oljeimporten. Om man vid ett ministcrmiite anser att situationen p{1
oljemarknaden så kriiver. skall ministrarna ta stiillning till om individuella
tak för oljeimporten skall tilliimpas som ett instrument alt forbiittra balansen. Dessa tak skall i sii fall faststiillas efter förhandlingar som delvis
baseras pt1 de niimnda uppskattningarna. Vidare överenskoms vid samma
tillfälle om att ett system för konsultationer rörande medlemsWmkrnas
lagerpolitik skulle etableras. Vid organisationens ministermöte i december
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1980. vilket främst ägnades åt situationen på oljcmarknaden som en följd
av kriget mellan Iran och Irak. överenskoms att det i det läge som då var
för handen inte fanns anledning att fastställa individuella importtak. I
stället fattades beslut om en rad andra åtgärder för att minska risken för
oljeprishöjningar.
Vad gäller den lfingsiktiga energisituationen har IEA-länderna. som jag
tidigare har redogjort för. vid upprepade tillfällen betonat problemens
allvar och nödvändigheten av en förstiirkt energipolitik för att undvika
negativa konsekvenser för den ekonomiska tillväxten.
Jag har tidigare också herört frägan om de nationella mål för en hegränsning av oljeimporten år 1985 som fastställdes vid IEA:s ministermöte i
december 1979. För svenskt vidkommande anmäldes vid detta tillfälle att
något mål inte kunde preciseras med hänsyn till den då förestående folkomröstningen om kiirnkraft och att det svenska mf1let skulle faststiillas vid
ett senare tillfälle.
Jag återkommer senare (avsnitt 5.2) till frågan om oljcir1portmål för
Sverige fi.ir år 1985. Ett mål bör enligt min mening anges ocksi\ för år 1990.
För att främja strukturella förändringar som leder till minskat oljeberoende har inom IEA särskild uppmärksamhet ägnats energisparande och
kol. Jag återkommer senare till vad som har gjorts i dessa avseenden
(kapitel 4. 7).
De årliga analyserna av varje medlemslands energipolitik utgör ett viktigt element i IEA-samarbetet. Analyserna syftar till att utvärdera framstegen i medlemsländernas anstriingningar att minska beroendet av importerad olja och att formulera rekommendationer för fortsatta <'itgiinler. Resultaten sammanfattas i rapporter som tillsammans med en sammanfattande
bedömning årligen publiceras. Separata undersökningar görs av politiken
när del gäller forskning. ut veckling och demonstration inom energiomrf1det.
Vad gäller forskning, utveckling och demonstration har ett mycket omfattande och konkret internationellt samarbete viixt fram inom IEA. Sverige deltar i huvuddekn av de aktuella projekten. Vidare har en för IEAländerna gemensam gruppstrategi för forskning. utveckling och demonstration utarbetats. Strategin antogs vid ministermötet i maj 1980 som
vägledning vid planering av nationella energiforskningsprogram. Chefen
för industridepartementet kommer senare i dag att ytterligare heröra forskningssamarbetct inom IEA vid behandlingen av förslag till ett fortsatt
energiforskningsprogram.
Jag vill ocks{i nämna att ett intensifierat samarhctc etablerats inom
OECD/IEA rörande införande av lovande ny energiteknik. En särskild
arbetsgrupp inom OECD/IEA lade i april 1980 fram förslag rörande ett
utvidgat samarbete inom detta område. Som ett resultat av gruppens
arbete har upprättats en siirskild högnivågrupp för införande av energiteknologi med uppgift att hf. a. frfimja konkreta samarbetsprojekt.
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Min uppfattning är att samarbetet inom I EA är av betydande värde för
Sverige. inte minst för utformningen av vår längsiktiga energipolitik. Organisationen iir det effektivaste instrument vi har för att i samverkan med
andra Hinder verka för en förbättrad global hushällning med energiresurser. Som källa till information om utvecklingen i vär omvärld i energihänseende är IEA av stor betydelse dtersom våra egna resurser för att
följa denna utveckling är begränsade. Organisationens m;ll såsom de fastlagts i I EP-avtalet står i allt väsentligt i överensstämmelse med Sveriges
energipolitiska mål. Jag vill särskilt understryka vad jag redan har framhållit i det föregående. nämligen att energipolitikens utveckling i andra länder
är av stor betydelse för vår egen energisituation och att vi har ett starkt
intresse av att alla länder begränsar sitt oljeberoende genom hushftllning
och genom ökat utnyttjande av andra energikällor än olja. Medlemskapet i
IEA innebär en möjlighet att framföra synpunkter på andra länders energipolitik. Det innebär också att vi själva får vara beredda att ta emot
synpunkter på vår egen politik.
Det Internationella atomenergiorganet i Wien <IAEA) har i Jag 110
medlemsstater. Tyngdpunkten i organisationens verksamhet ligger på kontroll av att avledning av klyvbart material för framställning av kärnvapen
inte äger rum.
Jag kommer senare tavsnitt 7.6.3) att ta upp frågan om internationellt
samarbete beträffande kontroll av klyvbart material.
Under år 1980 undertecknade och ratificerade Sverige en internationell
konvention angående fysiskt skydd av nukleärt material.
Under senare år har inom organisationen ökad vikt lagts på kärnsäkcrhetsåtgärder.
Den första fasen av programmet för kärnsäkerhetsstandards tNuclear
Safcty Standards Programme. NUSS). avses bli avslutad år 1982. D<°1 har
fem säkerhetskoder och ca 50 säkerhetsguider givits ut. En genomgripande
översyn av IAEA:s riktlinjer för säkra transporter av radioaktivt material
pågar f. n. och avses resultera i utgivandet av ett reviderat dokument år
1983.
På den svenska regeringens inbjudan höll IAEA en större konferens
angående kärnkraftssäkerhet i Stockholm den 20- 24 oktober 1980. Konferensen. som var organiserad i en plenarsession och två parallella tekniska
sessioner, samlade 560 deltagare och 80 observatörer från 44 länder. Vid
konferensen lämnades beskrivningar över tekniska förbättringar inom
kärnsäkcrhetsområdet samt gavs tillfälle till diskussion och aktuell utvärdering av hl. a. siikerhets- och beredskapsfdgor vid drift av kärnkraftverk.
För de svenska förberedelserna för konferensen svarade en siirskild kommittc tl 1980: Oll.
Inom OECD:s kärnenergiorgan NEA har tyngdpunkten i arhetet legat på
erfarenhetsutbyte i fråga om föreskrifter på kärnenergiområdet. NEA:s
arhete är organiserat i fyra huvudkommittecr. en för strålskyddsfrågor. en
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för siikerhetsfrågor. en för frågor om rndioaktiv avfallshantering och en för
kärnbränsleeykelfrågor. Samordnande kommittc iir Steering Committee
for Nuclear Energy.
Enligt min mening är ett förstärkt internationellt samarbete inom kiirnsiikerhetsområdet av väsentlig betydelse. Erfarenhetsutbytet inom NEA iir
av stor vikt för svenska myndigheter som statens kiirnkratiinspeklion och
statens strålskyddsinstitut. Det utvidgade arbetet inom IAEA på siik~r
hetsområdet har aktivt stötts från svensk sida.
IAEA bör ytterligare aktivera sin roll på kärnsäkerhetsområdet. bl. a.
genom utveckling av arbetet pii kärnsiikerhetsstand~1rds. Organisationen
borde särskilt kunna intensifiaa insatser för informations- och erfarenhctsutbytc i kärnsiikerhetsfrågor. Ett siirskilt omri1de där vissa förslag
redan har lagts fram inom IAEA giiller eventuella griinsöverskridande
effekter av drift av kärnkraftverk. Arbete bör vidare inriktas pä större
internationell samstämmighet i synen pli kärnsiikerhetsfrågor och utvidgat
internationellt säkerhetssamarbete. I detta sammanhang kan ökad harmonisering av säkerhetskriterier och möjligheten av nya internationella
överenskommelser om minimikriterier för kärnsiikerhetsarbete diskuteras.
Därutöver skulle naturligtvis nationella myndigheter föreskriva ytterligare
säkerhetsvillkor betingade av t. ex. lokala förhållanden.
Det nordiska energisamarbetet har unda senare tid intensifierats. Vid
ett möte mellan de nordiska liindernas statsministrar i Reykjavik i mars
1980 beslutades att uppdra ät energiministrarna att undersöka förutsiittningarna för en utbyggnad av det energipolitiska samarbetet i Norden och
av det nordiska samrådet inför energidiskussioner i internationella organisationer. Vissa riktlinjer för det nordiska energipolitiska samarbetet fastställdes vid ett energiministermötc i april 1980. Särskild uppmärksamhet
iignas fortlöpande åt fr~1gor om bl. a. encrgihushällning. cnergiforskning.
introduktion av nya och förnybara energikällor. energisystemanalys. olja
och gas samt kol.
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Den ekonomiska bakgrunden
God tillg[lng till energi iir en grundliiggamk förutsättning för ekonomisk

och social utveckling. De högutvecklade industriliinderna anviinder. som
jag redan har niimnl. milngdubbelt större energimängder per invi'111are iin uliinderna. Jag har tidigare redogjort för aktuella bedömningar av den l<'111gsiktiga internationella utvecklingen pil energiomddet. Jag strök diirvid
under behovet av en kraftfull energipolitik inriktad pii ett minskat svenskt
~iljeberoendc

med hiinsyn både till soliuariteten med ue oljeimporterande

u-Hlnderna och till värt eget utsatta försörjningshige.
Energipolitiken måste ockstt vara förenlig med de sarnhiillsekonomiska
förutsiittningarna och bedrivas i samverkan med lien ekonomiska politiken. Som jag avser redovisa niirmare senare utgör v{irt oljeberoende dessutom en viktig hestiimningsfaktor för den ekonomiska politikens utformning. MMmedvetna och cffekciva insatser för att nedbringa oljeimporten
utgör viisentliga inslag i en ekonomisk politik som syftar till att komma till
riitta med den nuvarande obalansen i den svenska ekonomin.
Jag kommer senare ocksä att lämna en översiktlig redogörelse för den
ekonomiska utvecklingen hittilh. de aktuella problemen och de krav som
kommer att stiillas på den ekonomiska politiken under 1980-talcts första
hiilft och för att den skall leda utvecklingen in på en viig mot ekonomi-..k
jiimvikt. Jag kommer särskilt att fiista uppmiirksamheten p{t den roll oljeimporten och de ökade oljepriserna har spelat och förutses spela i framtiden. Jag baserar i allt viisentligt framstiillningen p~t den i december 1980
presenterade Hingtidsutredningen LU 80 <SOU 1980: .'i:!l.
För industriliinderna innebar den ekonomiska ut vecklingen under 1950och 1960-talen en tillväxt utan motstycke. Den genomsnittliga BNP-tillväxten i industriländerna var under 1950-talct något över 4 i;;; per år.
medan den unJer 1%0-talet l{1g niira 5 Cf. per ilr. Detta skall .iiimföras med
att genomsnittec tidigare under 1900-talet knappast överstigit 2 r; .. Efterkrigstiden har också kiinnelecknats av en scor stabilitet i olika avseenden.
siisom jiimna och regelbundna konjunkturcykler och en lugn ut veckling av
den allmänna prisnidn. Inom ramen fiir denna stabila utveckling var det
möjligt att bedriva en framgångsrik stabiliseringspolitik. som möjliggjorde
att den snahha kapacitecstillv~ixten ocksh kunJe utnyttjas för en snabb
produktionstilldxt.
Hög tillväx\. god stabilitet. högt kapacitetsutnyttjande llCh full syssdsiittning samverkade alltsfa till 1950- och I %0-talcns snabba ekonomiska
utveckling i industriliinderna. En rad yttre faktorer möjliggjorde denna
utveckling. Hit hör den snabba produktivitl'lstillviixt

~om

kunde komma

till stttnd dels genom att övriga industriliinder drog nytta av teknologi som
redan var etablerad i den i teknologiskt hiinseende mer avancerade amerikanska ekonomin. dels genom att arbetskraft kunde föras över friin jordbrukssektorn till förht1llandevis högproduktiv industri. Den amerikanska
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ekonomins dominans bidrog under perioden till stabiliteten i hela det
internationella ekonomiska systemet och yttrade sig, med få undantag. i
genomgående låg inflation i industriländerna. stabila viixelkurser och små
påfrestningar på betalningsbalanserna. Handelsliberaliseringen efter kriget
bidrog till världshandelns snabba utveckling.
En annan väsentlig faktor var stabila priser på rfivaror och olja. Medan
råvarupriserna med smärre fluktuationer nära nog följde priserna på bearbetade varor så sjönk det relativa priset på olja. Detta bidrog till låg
inflationstakt och stabila relativpriser samtidigt som nedgången i oljepriserna bidrog till att priserna på industriländernas importvaror kom alt
sjunka i förhållande till deras exportvaror. Tillgången pä råvaror och billig
energi drev på utvecklingen mol att ersätta arbetskraft med kapital i
industriell produktion, som ofta är energikrävande. Detta bidrog till en
snabb investerings- och produktivitetsutveckling.
De sjunkande oljepriserna bidrog till att sänka transportkostnaderna.
vilket i sin tur underlättade den snabba tillviixten i världshandeln.
Inom ramen för den höga produktionstillväxten och det förbiiltrade
bytesförhållandet i utrikeshandeln var det möjligt att undvika fördelningskonflikter inom industriländerna. Det gick därför att kombinera en snabb
reallönetillväxt med en god vinstutveckling. Det var också möjligt att
kombinera en god utveckling av reallönen efter skatt med en snabb tillväxt
i den offentliga sektorn. Detta bäddade dels för låga nominella löneavtal.
vilket bidrog till en låg inflationstakt. dels till en god räntabilitet i företagen, vilket i sin tur bidrog till snabba investeringsökningar. Till investeringsutvecklingen bidrog också den stabila situationen på prissidan.
Den svenska ekonomins utveckling under efterkrigstiden anslöt sig i
många avseenden till den internationella bilden. Sålunda upplevde även
Sv.:rige under 19.'iO- och 1960-talen en period av unik materiell tillväxt. I
jämförelse med utvecklingen i övriga OECD-området under samma period
motsvarar den svenska ungefär ett genomsnitt. Detsamma giiller utvecklingen av industriproduktion och handel. Detta medförde en kraftig ökning
av energianvändningen. Inom industrin bidrog en teknisk utveckling understödd av en förmånlig prisutveckling på energi i förhållande till andra
insatsfaktorer verksamt till detta. Den materiella standardutvecklingen
innebar också en allt energiintensivare konsumtion bland hushållen. som
bl. a. tog sig uttryck i en ökad personbilsanvändning.
Den snabba ökningen av energiförbrukningen under dessa år åtföljdes av
en övergång friln fasta till flytande bränslen. I mitten av 19.'iO-talet svarade
oljan förrn 45 I/( av den totala energitillförseln. Ar 1973 hade dess andel
stigit till ca 73 %1. I motsvarande mån minskade tillförseln av fasta bränslen
- särskilt av kol.
När det gäller användningen av resurstillväxten tillhör Sverige den
grupp av länder som har satsat på en snabb tillväxt av offentlig konsumtion. Till denna bild hör också att Sverige i högre grad än de flesta
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industriländer rrioriterat den fulla sysselsättningen. Med denna rrioritcring är del inte onaturligt all den svenska inllationstakten under 1950- och
1960-talen l{ig nagot över OECD-genomsnillet.
Under senare delen av 1960-talet intrfö'fade i flera europeiska Hinder
kraftiga löneökningar som inte var förenliga med den låga inllationstakt
som ekonomierna dittills uppvisat. Efter en lång period där den materiella
utvecklingen överträffat förväntningarna blev efter den mycket snabba
tillväxten under reriodcn 1960-1965 förhållandet det omvända. Det
skärpte fördelningskonlliktcrna.
I bö1:jan av 1970-talel rycktes en av grundförutsättningarna för den
gynnsamma 1950- och 1960-talsutvecklingen undan. nämligen de stabila
energi- och råvarurriserna. Daliga skördar i Sovjet och Kina m. Il. länder
tvingade dessa till stora kör av vete på den internationella spannmålsmarknaden. Därmed började livsmedelspriserna stiga kraftigt från år 1972.
Senare under konjunkturuprgången steg priserna på metaller och övriga
råvaror. Slutligen råbö1:jades hösten 1973 den dramatiska oljeprisstegring
som kom att innebiira ett fyrfaldigande av de nominella rriserna rä råolja
inom loprct av mindre än et.t år. Den utlösande faktorn var kriget i
Mellersta Östern och de därav följande störningarna i vissa arabländers
oljeexport till f"örenta Staterna och Västeuropa. I den knapphetssituation
som uppstod lyckades de oljeproducerande liinderna inom OPEC ta över
kontrollen av prissättningen pil råolja fr{m de internationella oljebolagen.
Oljeprisökningarna bidrog till all öka inflationstrycket i viistekonomierna
och till att konjunkturnedgången åren 1974 och 1975 blev den kraftigaste
under he:a efterkrigstiden.
I början av 1970-talct går säledes en skiljelinje mellan en period av lugn
prisutveckling och en av kraftiga prisstcgringar. Inom detta mönster framträder två tendenser av särskild vikt. För det första förekom över huvud
taget inga cyk[i<;ka variationer i oljepriserna under l 960-talet och endast
jämförelsevis små cykliska rörelser i rävarupriserna. Detta kontrasterar
mot 1970-talet där oljepriser och råvaror fått ett utpriiglat cykliskt förlopp
anknutet till industrikonjunkturen. Mönstret med kraftiga prisstegringar på
råvaror och olja i anslutning till slutfasen av konjunkturuppgångcn är 1973
upprepades åren 1978 och 1979. Även denna gäng förclåg ett samband med
politiska oroligheter i Mellanöstcrn genom att revolutionen i Iran hade
medfört en drastisk nedgång i oljelevcranserna frän detta land. Sammantaget innebar utvecklingen under 1970-talet en relativprisförskjutning till
färdigvarornas nackdel. Tidigare hade förhållandet varit det omvända.
En annan viktig orsak till oljeprisernas uppgång iir att den amerikanska
oljeimrorten började öka kraftigt vid slutet av 1960-talet. Därutöver kom
en restriktivare utvinningspolitik hos mi'tnga producentländer all efterhand
spela en ökande roll.
Oljeprisstegringarna har haft flera fundamentala effekter på den ekonomiska ut vecklingen i industriländerna. Dessa har fåll ett försämrat bytes-
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förhållande gentemot omvärlden vilket har medfört att det potentiella
utrymmet för realinkomstökningar har minskat. Vidare har OECD-länderna tenderat att få hestilende underskott i hyteshalansen. vilket har
medfört en växande skuldbörda för området i dess helhet. OPEC-ländcrna
har däremot fött stora överskott och snabbt viixande finansiella tillgångar.
Vidare har olje- och råvaruprisstegringarna bidragit till att höja inllationstrycket i OECD-länderna.
De nämnda effekterna kan alla siigas vara av stabiliseringspolitisk natur.
I ett längre perspektiv kommer också den förändring i relativpriserna på
energi som oljeprishöjningarna har inneburit att ge djupgående förändringar i de existerande mönstren av energiproduktion och energianviindning.
Delvis har denna process påbörjats genom att fttgångstalen för energi har
sänkts och att oljans relativa betydelse på tillförselsidan har tenderat alt
minska under 1970-talet. Anpassningsproblcmcn i denna omställning har
emellertid visat sig vara mycket stora.
Den produktionsapparat och den kapitalutrustning som industriländerna
förfogade över i början av 1970-talet var avpassad for 1960-talcts rclativpriser på energi och olja. En omställning till de nya priserna. och till i
övrigt ändrade förutsättningar i form av bl. a. konkurrens från de s. k. nya
industriländerna. kräver omfattande nyinvesteringar och omflyttningar
från gamla till nya produktionsprocesser. En sådan omställning har emellertid visat sig vara oväntat svår att genomföra i det depressiva ekonomiska klimat som oljcprishöjningarna har bidragit till alt skapa.
Slutrcsultatct av detta har hlivit kvarst{tende strukturella problem i
industriländerna med låg eller ingen lönsamhet i de branscher som är
särskilt utsatta för de ändrade villkoren. Samtidigt har subventioner eller
protektionistiska åtgärder satts in för att skydda branscherna från internationell konkurrens. Detta har fördröjt en långsiktig nödviindig anpassning
till de nya konkurrens- och efterfrägeförhiillandena. Ändå har det inte varit
möjligt att förhindra en betydande regional arbetslöshet i områden cHir
dessa branscher är betydelsefulla.
En viktig orsak till den ökade ekonomiska instabiliteten under 1970-talet
har varit de kraftiga oljeprishöjningarna. För Sveriges del har det stora
oljeberoendet i hög grad försiimrat förutsiittningarna för en god ekonomisk
utveckling under denna tid. Oljeprisökningarna har under 1970-talet bidragit till att importpriserna årligen ökat 2. 7 procent snabbare iin exportpriserna. Därmed har vårt bytesförhållande försämrats med 17 r;:;:,, Sett som
andel av BNP har det reala resursutrymmet därmed minskat med 5 ~'r.
Oljcprishöjningarna har också försvårat stabiliseringspolitikcn. Samtidigt som oljcprishöjningarna verkar inflationsdrivande och försämrar
bytesbalansunderskottet så verkar de aktivitets- och syssclsättningsncddragandc genom att de reducerar realinkomsterna i den svenska ekonomin. I Sverige har under 1970-talet förts en expansiv ekonomisk politik för
att hålla uppe aktivitetsnivån och sysselsättningen. Därmed har emellertid
inflationstrycket och bytesbalanspåfrestningarna förstärkts.
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Oljeprishöjningarna åren 1973 och 1974 och den diirpfi följande ut vecklingi::n medförde tidigare osedda behov av industripolitiska stöd<'1tgiirdcr.
·rntalt kan den statsfinansiclla kostnaden for extraordiniira åtgiirder av
denna karaktär under 1970-talet beräknas till inte mindre iin 2h miljarder
kr. Merparten härav utgick under 1970-talcts senare hiilft. För arbetsmarknadspolitiska m. Il. litgiirder riktade i huvudsak till industrin har därutöver
49 miljarder kr. disponerats under 1970-talet. Hiirtill kommer utställda
garantier till mycket betydande belopp. Syftet med statens insatser har
varit att göra det möjligt för nedläggningshotade företag. som ofta haft en
syssdsiittningsmässigt central ställning p[1 sin ort eller inom en region. att i
socialt acceptabla former genomföra en niidviindig anpassning till ändrade
pris- och konkurrensförhållanden pä viirldsmarknaden. I andra fall har
insatserna syftat till att bevara industriell kapacitet som kunde väntas ha
långsiktig konkurrenskraft.
Produktionsti!lviixten har varit mycket svag under andra hiilften av
1970-talet. Resursutrymmet har ytterligare knappats in av den försämring i
vårt bytesförhilllande som oljeprishöjningarna gav upphov till. Mellan åren
1973 och 1979 steg si1lunda det svenska importpriset pä olja med ca 200 ':~(
jiimfört med index för svensk export. Detta tillsammans med övriga prisrörelser försämrade värt bytesförhfillande med totalt drygt I0 1.:(. under
perioden 1973-1979.
Den svaga resurstillväxten motsvarades inte av en nedgång i konsumtionen. I stället byggdes upp ett gap mellan konsumtionstillviixt och resurstillväxt som senare inte har slutits. En pädrivande faktor har varit den
klirnunala klinsurntionstillviixtcn som uppgi\tt till 4.1 '.:·; om itrct i genomsnitt under 1970-talet. medan motsvarande siffra för den statliga konsumtionen är 1. 7 c.:; per år.
På efterfrågesidan har också den offentliga utgiftstillviixten kommit att
spela en alltmer dominerande roll under 1970-talet. Den trendm~issiga
tillv~ixten i de totala offentliga utgifterna har sedan 1%0-talets början legat
kring h r;·; per år realt. Eftersom BNP-tillviixten varit långsammare har den
offentliga sektorns utgifter fortgäende ökat sin andel av BNP sä att denna
1979 uppgick till 62 0i.
Med en dämpad BNP-tillviixt under 1970-talet samt en fortsatt trendmässig utgiftstillviixt i offentlig sektor kom utgiftsökningen att ta omkring
80

l?(

av hela BN P-ökningen i anspråk. Vissa år har den offentliga utgifts-

ökningen t. o. m. överstigit BNP-tillviixten.
Den låga tillväxttakten i ekonomin under 1970-talet och det ökande
realpriset pa energi har givetvis haft återverkningar på cnergianviindningen. Medan tillväxten under perioden 1965-1973 i genomsnitt uppgick till
3,5 r;:; per år var den 0.7 '> per i\r under perioden 1973-1979. Aven
energianvändningens sammansättning har präglats av prisutvecklingen.
Inom ramen för ett stigamk realpris på energi har relativ priset på olja höjts
kraftigt i förhållande till el under 1970-takt. Detta har inneburit en viss
övergfmg frfm olja till el.
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De övergripande mälen för den ekonomiska politiken är full sysselsättning. god hushållning med tillgängliga resurser. stabila priser. god tillväxt.
rättvis inkomstfördelning och regional balans. För att på lfang sikt kunna
uppfylla dessa mål är det nödvändigt att nå extern balans. Jag har i det
föregående pekat på att vi under 1970-talet fått viixande underskott i
bytesbalansen. att tillväxten i ekonomin varit låg och att inllationstakten
varit hög. Den fulla sysselsättningen har däremot kunnat upprätthållas till
priset av mycket stora underskott i statsbudgeten.
De anpassningskrav som nu vilar på den svenska ekonomin kommer.
enligt vad som sägs i LU 80. att innebiira en stagnation av den totala
konsumtionen i samhället. För att varaktigheten av denna stagnation skall
kunna begränsas krävs en ökning av produktion och investeringar.
I LU 80 redovisas två huvudalternativ för landets ekonomiska utveckling under den första hälften av 1980-talet.
Det ena huvudalternativet (alternativ I) beskriver ett scenario för den
ekonomiska utvecklingen som innebär att våra balansbrister minskas och i
vilket det är möjligt att uppnå de centrala målen för den ekonomiska
politiken. I detta alternativ anges en väg till balans för den svenska ekonomin inom ramen för de restriktioner som bl. a. den internationella utvecklingen och den möjliga kapacitetstillväxten förutses utgöra. Nödviindiga
inslag i en utveckling mot balans iir enligt LU att underskottet i bytesbalansen reduceras så att balans uppnås senast år 1990. Underskottet i statsbudgeten måste också minskas genom återhållsamhet i de offentliga utgifterna.
Realkapital bildningen måste öka så att en liingsiktig tillviixt med i storleksordningen 2.5 l/c per år möjliggörs. Vidare är det nödviindigt all industrin
stärks genom att dess konkurrenskraft och finansiella situation förbättras.
Detta alternativ innebär ett klart brott mot utvecklingen under 1970-talet.
I det andra huvudalternativet (alternativ 2) analyserar LU 80 en utveckling som innebär att de nuvarande utvccklingstendenserna i ekonomin i
stort sett består även under första hälften av 1980-talet. En s{1dan utveckling skulle enligt utredningen innebära att utgångsliigets kraftiga obalanser
förvärras och att niiringslivet stagnerar med bl. a. den konsekvensen all
den fulla sysselsiittningen inte kan upprätthållas.
Efter remisshehandling av LU 80 a·1ser regeringen liigga fram sin syn pä
de ekonomiska problemen i 1981 års reviderade finansplan. Jag vill dock. i
avvaktan härpå. erinra om vad som anfördes i fräga om den ekonomiska
politiken i prop. 1980/81: 20 om besparingar i statsverksamheten m. m. (s.
7-47). Chefen för ekonomidepartementet anförde d~ir bl. a. att den nuvarande ekonomiska utvecklingen m[1ste brytas, att underskottet i bytesbalansen mäste nedbringas och jämvikten i ekonomin pil sikt iiterstiillas. Han
strök också under att svårigheterna att komma till rätta med problemen blir
större ju längre de skjuts pf\ framtiden. Med hänvisning hiirtill finner jag.
efter samräd med chefen för ekonomidepartementet. all energipolitiken i
sina huvuddrag hör läggas upp så att den bidrar till all skapa förutsiittning-
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ar för att genomföra en ekonomisk politik som syftar till att under 1980talet återställa balansen i den svenska ekonomin.
Det är mot bakgrund av vad jag nu har anfört av särskilt intresse att
notera vilka förutsättningar alternativ I i LU 80 bygger på i fråga om
energianvändning och energitillförsel.
Realpriset på olja ökade med drygt 47 % mellan åren 1979 och 1980. Den
lägre tillväxt som kan förutses i industriländerna under de närmaste åren och som förutom av hänsynen till de interna intlationsproblemen i hög grad
betingas av rädslan för att utlösa kraftiga höjningar av oljepriset - talar för
en lugnare oljeprisutveckling framöver. OPEC-länderna kan å andra sidan
antas föra en relativt stram uthudspolitik - innefattande direkta nedskiirningar av produktionen i vissa situationer - i syfte att uppriitthillla en
fortsatt realprisökning på olja och motverka en snabb uttömning av oljetillgångarna. Sammantaget har mot bakgrund av dessa bedömningar realpriset på olja av LU 80 antagits öka med i genomsnitt endast 2 %·per år 19801985.
Jag finner för egen del detta vara en rimlig bedömning, framför allt i ett
något längre perspektiv än det LU 80 arbetar med. men vill samtidigt
stryka under att osäkerheten om den framtida utvecklingen på oljemarknaden är mycket stor. Risken för utbudsstörningar - vilken f. n. pä ett
mycket påtagligt sätt illustreras av kriget mellan Irak och Iran - är betydande. Störningar av detta slag kan ge upphov till betydligt kraftigare
prisökningar. Samtidigt bör påpekas att inte heller perioder med fallande
reala oljepriser kan uteslutas i samband med att efterfrågan på olja sjunker
till följd av en utbredd 1<1gkonjunktur i industriliindcrna.

I LU 80:s alternativ I har förutsatts att realprishöjningen p{1 olja fi\r slå
igenom i konsumentledet. Det har också förutsatts att den tidigare utvecklingen av relativprisct på olja i förhållande till cl kommer att fortsätta under
t 980-talet. Det innebär att de tendenser när det gäller energianvändningen
och dess sammansättning som har konstaterats under 1970-talet också kan
väntas fortsätta under 1980-talct. Vidare förutsätts en minskad total energianvändning i förhållande till BNP liksom en fortsatt övergång från olja till
bl. a. cl. I alternativ I fortsätter ökningen av andelen el- och fjärrvärmeanslutna bostäder.
Den genomsnittliga specifika energiförbrukningen i bostadsbeståndct
beräknas minska med ca 3 S'r· per år. Härvid förutses att statsmakterna
kommer att föra en sådan politik att bl. a. de energibesparingar som antagits bli uppnådda i den s. k. energisparplanen för befintlig bebyggelse
realiseras. Det kräver att bostadssektorns ärliga investeringar i energibesparingar mer än fördubblas under prognosperioden. Aven i transportsektorn och industrisektorn förviintas den specilika energianvändningen minska och oljans andel i den totala användningen antas gå ned. För att få till
stånd den angivna utvecklingen krävs i alla sektorerna en ökad investeringsaktivitet.
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Den totala energianvändningen i alternativ I beräknas minska med 1,9 'i'·
per iir i förhållande till en given BNP-nivå. Samtidigt fiirutsiitts oljeanvändningen minska med 4.3 ~;~ per år i förhållande till en given BN P-nivi\. Detta
innebär en kraftig ambition på oljebesparingssidan i jämförelse med 1970talet.
Till LU 80:s förutsättningar i alternativ I hör också en viss ökning av
kolanvändningen.
Oljeandelen i den totala energiförsörjningen skulle enligt förutsiittningarna i detta alternativ minska från 68 %. år 1979 till 61 % år 1985. Oljan ersätts
i detta tidsperspektiv genom en betydande ökning av miingden kärnkraftproducerad elenergi samt i någon mån också av en ökad tillförsel av fasta
briinslen. Oljans dominerande roll kvarstår dock Lallt viisentligt iinnu är
1985.
I fräga om investeringsutvecklingen är det i ett femårsperspektiv enligt

LU mest angeläget att öka industriinvestcringarna och de investeringar
som bidrar till att minska oljeberoendet. De senare investeringarna återfinns i energisektorn på produktionssidan men ocksft i alla övriga sektorer
på energianvändningssidan. Investeringarna syftar i det senare fallet till
besparingar i energianvändningen och till substitution i användningen mot
billigare energislag.
Jag finner för egen del att de energipolitiska målen. som jag kommer att
utveckla närmare i det följande. och kraven pft insatser för att komma till
rätta med landets ekonomiska problem ställer i stort sett sammanfallande
anspråk på en kraftfull energipolitik som syftar till att minska vf1rt oljeberoende.
Oljeberocndt!t är. som framgår av vad jag här har redovisat. inte bara en
energipolitisk fråga utan också i högsta grad en ekonomisk-politisk fråga.
Genom att minska oljcanviindningen ger vi vårt bidrag till en stabilisering
av det internationella ekonomiska läget. Samtidigt förbättrar vi våra egna
möjligheter att nå full sysselsättning vid stabila priser och att utveckla en
internationellt konkurrenskraftig teknik. Vikten av att minska oljeberoendet understryks av den utveckling i vissa av de oljeproducerande länderna
som vi just nu bevittnar.
Jag vill stryka under att det i det tidsperspektiv som LU 80 har arbetat
med. dvs. den första hälften av 1980-talet. endast finns begriinsade möjligheter att ändra cnergiproduktionssystemet. I detta perspektiv måste därför
insatserna för att minska energianvändningen genom sparande spela den
största rollen. Härtill kommer dock betydande möjligheter att ersätta olja
med cl, vilket kommer att närmare framgå av min fortsatta framställning.
I ett något längre perspektiv spelar en ökad användning av fasta bränslen
oc:h investeringar i ny energiteknik en viktigare roll. Jag räknar med att den
nyligen inrättade oljeersiittningsfonden skall bli ett verksamt medel för att
skynda på denna utveckling.
Där det är tekniskt och ekonomiskt rimligt hör bland de fasta bränslena i
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första hand de inhemska nyttjas med hänsyn till såväl bdalningsbalans
som försörjningstrygghet. Användningsområdet för dessa begränsas emellertid bl. a. av att tillgångarna av energiråvara. dvs. i första hand torv. nis.
skogsavfall och andra biobränslen. till stor del är belägna p;\ för långt
avstånd från tätorter där stora bränslebehov finns för uppviirmningsändamål. Dessa bränslen är nämligen i förhållande till sill energiinnehåll skrymmande. vilket innebär att transportkostnaderna blir höga om de inte kan
utnyttjas i närheten av de platser där de förekommer. När det giiller
skogsrå vara begränsas dessutom den för energiändamt1l tillgängliga kvantiteten av skogsindustrins rävarubehov.
Där oljan inte kan ersättas med inhemska fasta bränslen

~ir

det f. n. till

buds stående alternativet kol. För framför allt flertalet av de större stiidernas uppviirmning får man enligt min mening riikna med att oljan till stor del
kommer att ersiitlas med kol. Kol är liksom oljan ett briinsle som miiste
importeras. Jämfört med olja svarar dock hrlinslekL)Stnaden i koleldade
anläggningar for en väsentligt lägre andel av den totala energiproduktionskoslnaden. Med nuvarande priser pä ktil och olja. och med beaktande av
att energiinnehället per ton bränsle iir lägre för kol ~in för olja. kan man
grovt räkna med all kostnaden för briinsleimport. rn.:h diirmed belastningen
på betalningsbalansen. halveras när olja ersiitts med kol. f-ör varje miljon
ton olja som ersätts med kol innehiir detta en minskning av importkostnaden med omkring 500 milj. kr. Detla gäller b{1de niir kol anviinds för enbart
hetvattenproduktion och när det används för samtidig produktion av el och
värme i kraftviirmeverk.
Ibland förs iivcn naturgas fram som ett alternativ niir det giiller alt
ersätta den tjocka eldningsolja som används i l]iirrviirmesystemcn för
uppviirmningsiindam{tl. Det finns diirför skiil att hiir pi1peka att naturgas av
0

kostnadsskäl utgör ett alternativ främst till liittarc l1ljcprodukter och elenergi för direkt anviindning i bostiider och industrier. Inom stidana användningsomdden kan gasen. under förutsiittning av att en rimlig forsör:iningstrygghet kan uppn{1s på tillräckligt lftng sikt för att försvara de med
gasintroduktion förenade stora investeringarna. erbjuda ett miljiiviinligt
alternativ till en rimlig kostnad. Med hiinsyn till naturgasens anviindningsomri1de på kontinenten och det diirav bestiimda marknadsprisel iir emellertid importkostnaden högre iin för tjockoljan. Om naturgas skulle anviindas
som bränsle i ljiirrvärmesystemen skulle betalningshalanscn p{1verkas i
negativ riktning samtidigt som de totala ko-;tnaderna for uppviirmningcn
skulle öka.
Utöver de insatser jag redan har niimnl för all i ett kort- och medelfristigt
tidsperspektiv ersiitta oljan

r~iknar

jag med att utnyttjandet av viirmepum-

par. Stllenergi och annan förnybar energi efter hand ökar i betydelse. Dessa
energislag bygger

p~i

teknik som förutsiitter höga investeringsutgifter men

relativt eller mycket 1[1ga rörliga kostnader. F. n. pi'1giir en betydande
teknisk utveckling och demonstrationsverksamhct inom dessa

omr~idcn.
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Det finns i detta sammanhang skäl att stryka under vikten av att stödja
utvecklingen av svensk teknologi inom dessa omriiden sf1 all vi kan undvika ett importberoende niir dessa tekniker kommer till bredare användning.
För detta talar såväl försörjningstrygghetsskäl som industripolitiska och
betalningsbalansmiissiga skäl.
Genom att främst inrikta stödet till energiteknisk forskning och utveckling mot områden som bedöms kunna uppnå kommersiell mognad redan på
kort och medellång sikt bör det vara möjligt att samtidigt på två olika viigar
främja en utvcclding mot ekonomisk balans. Dels kan härigenom kostnaderna för oljeimporten minskas i takt med att oljan ersätts med andra
bränslen och energiformer. dels skapas förutsiittningar för svensk industri
att utveckla ny energiteknik som bör vara begärlig inte bara för svenskt
vidkommande utan även i andra länder som är beroende av olja. Vid en
framgångsrik teknisk utveckling kan med denna inriktning nya exportmöjligheter öppnas för svensk industri.
De åtgärder jag här har nämnt för att under 1980-talct spara och ersätta
olja, och därigenom minska belastningen på bytesbalansen stii!!er samtliga
krav på investeringar i ny utrustning och nya processer såväl inom de
energianvändande sektorerna som inom energiproduklionssystemel. De
ligger därmed också i linje med den av LU 80 förordade vägen mol balans i
samhällsekonomin. Jag tänker här speciellt på kravet att göra sådana
investeringar i det svenska näringslivet att en ökad andel av de framställda
produkternas förädlingsvärde skapas inom fan det.
Genom en kraftfull satsning på investeringar i energisektorn hör det
också vara möjligt att stärka den svenska industrins ställning både på den
svenska marknaden och inom vissa cxportmarknader. Utnyttjande av
inhemska bränslen och förädling av dem bör vidare kunna skapa förutsättningar för produktiv sysselsättning inom näringslivet i glcshygdsområdcn
och på mindre tätorter med i övrigt begriinsade syssclsättningsmöjlighcler.
Genom målmedvetna satsningar inom energisektorn kan s{1lcdes betydande insatser göras för att stimulera stora delar av svensk industri. öka
sysselsättningen och förbättra betalningsbalansen.
Utöver den allmänna inriktning av insatserna för att minska oljeimporten som jag här har redovisat vill jag framhålla att det finns vissa möjligheter att inom ramen för utnyttjandet av resp. bränsle göra en avvägning
mellan bränslekvalitet och investeringar i förbränningsteknik. Det är således möjligt att t. ex. uppfylla ett givet miljökrav i form av restriktioner pä
utsläpp från en cnergiproduktionsanläggning antingen genom att utnyttja
ett rent. men förhållandevis dyrt. hränsle och relativt enkla reningsanordningar vid förbränningen eller genom att använda ett mindre rent men
billigare bränsle i en mera avancerad förbriinningsanliiggning med långtgående reningsutrustning. Häri ligger alltså en möjlighet att. utan att göra
avkall på miljökraven, välja en medveten strategi som ytterligare bidrar till
att förbättra bctalningsbalansen samtidigt som den ökar försörjningstryggheten.
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4 Energihushållning
4.1 Energianvändningens struktur och utveckling
Den slutliga energianvändningen i Sverige uppgår f. n. till ca 416 TWh eloch värmeenergi per år 1• Användningen av olja för icke energiändamål
uppgår till ca 11 TWh.
Den totalt tillförda energin uppgår till 473 TWh.
Förlusterna vid omvandling av energi och vid överföring och distribution av energi uppgår alltså till 46 TWh.
Av den totala slutliga användningen är ca 85 TWh el och 331 TWh
bränslen, främst oljeprodukter. Jag kommer i det följande (kapitel 7) att
redogöra för användningen av bränslen inom olika områden.
Energianvändningen brukar delas in i sektorerna industri, transporter
och bostäder, service m. m. Inom den sistnämnda sektorn ryms energianvändningen inom bl. a. områdena bostäder, handel och hantverk, offentlig
förvaltning, byggnadsverksamhet samt jordbruk, skogsbruk och fiske. Den
största delen av energin inom denna sektor används för uppvärmning av
bostäder och lokaler. Industrin svarar f. n. för knappt 40 % av den slutliga
energianvändningen. Motsvarande andel för resp. transportsektorn och
sektorn bostäder. service, m. m. är ca 20 % och drygt 40 %.
Energianvändningens storlek påverkas av många olika faktorer. I fråga
om industrisektorn är det framför allt industriproduktionens storlek och
sammansättning samt energiåtgången per producerad enhet som har betydelse.

För transportsektorns energibehov är storleken av det totala trafikarbetet i landet, val av transportmedel och transportmedlens energieffektivitet
viktiga faktorer.
Energibehovet inom bostäder, service m. m. domineras av bostädernas
och andra lokalers uppvärmningsbehov och påverkas därmed framför allt
av antalet bostäder och lokaler samt dessas storlek och standard, vårt
klimat och hushållens förbrukningsvanor.
Sedan år 1945 har användningen av energi i Sverige mer än trefaldigats.
Några viktiga faktorer, som har påverkat utvecklingen av energianvändningen under denna tid, är industriproduktionens starka uppgång, inriktningen på energiintensiva branscher, den ökade förädlingsgraden bl. a. till
följd av ökad mekanisering och automatisering, den kraftiga ökningen av
antalet personbilar samt ökningen av bostadsvolymen och av energianvändningen per volymenhet.
Energianvändningen för transporter ökade under denna tid snabbare än
användningen inom övriga sektorer. Detta har medfört att transportsek1
Uppgifterna avser icke temperaturkorrigerade preliminära siffror för år 1979. De
inkluderar energi för bunkring för utrikes sjöfart och flyg men inte oljeanvändning
för icke energiändamål.
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torns andel av den totala energianvändningen har ökat under denna tid
medan industrins andel har minskat och .andelen för bostäder. service
m. m. har varit i stort oförändrad.
Samtidigt med den snabba ökningen av energianvändningen under efterkrigstiden skedde en övergfmg från fasta bränslen till olja. Detta kan
illustreras av att oljan i mitten av 1950-talet svarade för ca 45 <;;, av den
totala energitillförseln medan andelen år 1973 hade stigit till 73 C.+. I motsvarande mån minskade tillförseln av fasta bränslen - särskilt av kol.
Utgångspunkten i 1975 års energipolitiska beslut (prop. 1975: 30. NU
1975: 30. rskr 1975: 202) var att de energipolitiska strävandena skulle vidgas till att i princip omfatta hela energiområdet. Inte bara tillförseln utan
även användningen av energi är numera föremål för statsmakternas överväganden. Som mål sattes att energikonsumtionens ökningstakt skulle'
begränsas till högst 2 c;;{-. i genomsnitt per år för perioden 1973-1985 jämfört med en genomsnittlig årlig ökningstakt på ca 4.5 C/(. under efterkrigstiden. För tiden därefter skulle en ytterligare minskning av tillväxten eftersträvas så att om möjligt landets totala energikonsumtion skulle stabiliseras på en konstant nivå omkring år 1990. Det uppställda målet beräknades motsvara en total slutlig energianvändning om ca 500 TWh och en total
energitillförselnivå om 540 TWh år 1985.
Inom ramen för tvåprocentmålct angavs dels som en realistisk målsiittning för industrins energianvändning en årlig ökning med ca 3 % t. o. m. år
1985, dels ett särskilt mål avseende elkonsumtionens ökning. Målet innebar en årlig genomsnittlig ökning av elförbrukningen under perioden 19731985 med ca 6 % mot 7-8 % per år under 1960-talet.
Av tabell 4.1 framgår den totala slutliga energianvändningen av el och
bränsle åren 1965. 1973 och 1979. Uppgifterna i tabellen bygger i huvudsak
på rapporten (SIND 1980: 17) Energi på 1980-talet från statens industriverk
(SIND).
Av tabell 4.1 framgår bl. a. att den totala slutliga energianvändningen har
ökat under perioden 1973-1979 med endast 0.6 % i genomsnitt per år.
Motsvarande ökningstal under perioden 1965-1973 var 3.4 ~ic.
Användningen av el och bränslen utvecklades olika under perioden
1973-1979. Sålunda uppgick den genomsnittliga årliga ökningen av elanvändningen till 3,5 % medan bränsleanvändningen praktiskt taget inte
förändrades alls.
Utvecklingen skiljer sig också åt mellan sektorerna. Medan den slutliga
användningen av energi inom industrisektorn har minskat med i genomsnitt 0,6 % per år under nämnda period har energianvändningen ökat med i
genomsnitt 1,5 % per år inom tnmsportsektorn. För sektorn bostäder.
service m. m. är den genomsnittlifa årliga ökningen 1.3 %. Om 1979 års
siffra korrigeras för det onormalt kalla vädret under detta år kan den
genomsnittliga årliga ökningen av rnergianvändningen i sistnämnda sektor
under perioden 1973-1979 beräknas till 0,5 <i·c och den genomsnittliga
4

Riksda{?en 1980181. I sam/. Nr 90

Prop. 1980/81: 90

Bilaga 1 Industridepartementet

34

Tabell 4.1 Energiam·ändningen i S\·erige åren 1965. 1973 och 1979
Förbrukningskategori

Energianvändning
TWh'

Gcnomsnilllig ärlig procentuell förändring'

1965

197-'

19792

1965-1973

122

160

154

varav el
bränsle

27
95

38
122

40
114

Tm11sp1>/'fcr

58
2

73

80

2

o.o

56

71

2
78

126

182

113

168
29
139

306
42
264

/11d11.1·1ri

varav el
bränsle

3.4
4.4
3.2

1973-1979

-0.6
0.9
-I.I

2,'I

1.5

3.0

0.0
1.6

43
139

3.7
10.6
2.6

6.8
0,0

401
69
332

416
85
331

3.4
6.4
2.9

0,6
3.5
0.0

Hosltider, sen-icc
/Il.fil.

varav el
bränsle

13
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4

ökningen av den totala slutliga energianvändningen till 0.2 % per år under
samma period. Tillgängliga uppgifter tyder på att en lageruppbyggnad av
eldningsolja - utöver det normala - skedde hos energianvändarna under
år 1979. Denna kan enligt uppgifter från Överstyrelsen för ekonomiskt
försvar beräknas till motsvarande ca 3 TWh. Om hiinsyn tas till detta blir
den beräknade genomsnittliga ökningen av energianvändningen under perioden 1973-1979 lägre än de uppgifter som jag nyss har nämnt.
Efter oljekrisen 1973-1974 har sålunda ökningstakten i energianvändningen avtagit väsentligt. Orsaken till detta är till stor del den svaga
ekonomiska utvecklingen t:fter år 1973 jämfört med perioden före detta år.
vilken jag tidigare har redogjort för. Bruttonationalprodukten ökade med i
genomsnitt endast 1.8 (.f_ per år under perioden 1973-1979 medan ökningen
var ca 3.3% per år under perioden 1965-1973. Samhällsekonomin är i
obalans. Vi konsumerar mer än vad vi producerar. Industriproduktionen
ökade med endast 0.4 '7'r per år i genomsnitt under perioden 1973-1979
jämfört med ca 4%. per år under perioden 1965-1973. Även strukturella
förändringar inom industrin, innebärande en minskad andel av produk-
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tionen från de energiintensiva branscherna, har bidragit till att industrins
energianvändning har minskat under den senaste perioden.
De kraftiga realprisstegringarna på energi efter år 1973, särskilt på oljeprodukter, och de statliga styråtgärder som har satts in har medfört att
energihushållningsåtgärder har vidtagits i stor omfattning. Som exempel på
detta kan nämnas att de åtgärder som har genomförts inom näringslivet
med stöd av statliga bidrag lämnade under perioden juli 1974-juni 1980
beräknas medföra en årlig energibesparing och oljeersättning motsvarande
sammanlagt ca 1,3 milj. ton olja.
Energihushållningsdelegationen (Bo 1978: 03) har i rapporten <SOU
1980: 43) Program för energihushållning i befintlig bebyggelse beräknat att
de åtgärder som har genomförts i byggnader - exkl. näringslivets byggnader - med statligt ekonomiskt stöd lämnat under perioden juli 1974december 1979 leder till en årlig energibesparing motsvarand.! närmare
450000 ton olja.
Inom såväl industrin som i byggnader tillkommer spareffekterna från
åtgärder som har vidtagits utan statligt stöd.
Inom sektorn bostäder, service m. m. torde förutom vidtagna hushållningsåtgärder det ringa nybyggandet under de senaste åren ha bidragit till
den låga ökningstakten av energianvändningen.
Inom transportsektorn har inte ökningstakten i energianvändningen
minskat lika markant som inom de båda andra sektorerna. Den uppbromsning av ökningstakten som ändå har noterats inom denna sektor
torde hänga samman med en långsammare ökning av godstransportvolymen än under perioden 1965-1973. De kraftigt höjda bensinpriserna torde
också ha bidragit till den lägre ökningstakten.
Jag går nu över till att redogöra för det material som ligger till grund för
mina överväganden om den framtida energianvändningen.
SIND bedriver fortlöpande prognosarbete inom energiområdet. Verket
har i december 1980, i rapporten Energi på 80-talet. presenterat en prognos
över energiutvecklingen fram till år 1990. En sammanfattning härav redovisas i bilaga 1.1. Verket har också medverkat i arbetet med den i december 1980 presenterade långtidsutredningen LU 80 !SOU 1980: 52) genom
att beräkna energiutvecklingen fram till år 1985 i LU 80:s två huvudalternativ för ekonomisk utveckling.
Det bör framhållas att karaktären av de beräkningar som SIND har gjort
för åren 1985 och 1990 skiljer sig åt. Beräkningarna för år 1990 representerar sålunda en av verket bedömd sannolik utveckling mot bakgrund av
dels kända politiska heslut, dels bedömningar i LU 80 om den ekonomiska
utvecklingen under hela 1980-talet. Beräkningarna för år 1985 utgör resultatet av en studie över hur energianvändningen och energitillförseln kommer att bli vid de i LU 80 presenterade två huvudalternativen för den
ekonomiska utvecklingen.
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Bland de antaganden som har legat till grund för SIND:s prognos till år
1990 kan nämnas följande. Energipriserna ökar realt under perioden 19801990. Den genomsnittliga årliga ökningen beräknas för råolja och oljeprodukter till realt 2 % per år. För kol. el och fjärrvärme är motsvarande siffra
resp. 2-3 %. I %, och 2 %. Uppgifterna avser priset hos konsumenten.
Kalkylerna i LU 80 visar att den inhemska produktionskapaciteten
måste öka snabbt för att klara de uppsatta målen i samhällsekonomin. Det
innebär bl. a. krav på en snabb ökning av näringslivets investeringar och en
minskad ökningstakt i såväl privat som offentlig konsumtion. Näringslivets
investeringar antas öka med 4.2 % per år under perioden 1979- 1990 jämfört med endast 1.7 % per år under perioden 1970-1979. Den totala konsumtionens ökningstakt antas förändras från 2.4 % i genomsnitt under
sistnämnda period till endast 0,9 % per år under perioden 1979-1990.
Enligt LU 80 krävs alltså stora förändringar för att balans skall kunna
nås i den svenska ekonomin vid slutet av 1980-talct. Detta påverkar inriktning och omfattning av energianvändningen.
SIND har räknat med att den specifika energiåtgången. dvs. energianvändningen i förhållande till produktionen, per lägenhet etc. minskar bl. a.
på grund av att hushållningsåtgärder kommer att vidtas. Verket har också
räknat med att olja i ökad utsträckning kommer att ersättas med andra
bränslen som kol, flis och torv samt med el. Jag kommer senare (avsnitt
4.6) att behandla frågan om vårt energibehov i framtiden.

4.2 Energihushållningsprogram - Mål och medel
4 .2 .1 Principer och inriktning
Åtgärder för att minska oljeberoendet är en huvuduppgift för vår energipolitik. Oljeberoendet kan minskas genom hushfölning med energi och
genom att ersätta olja med andra energislag.
I prop. 1979/80: 170 om vissa energifrågor (NU 1979/80:70. rskr 1979/
80: 410) har jag framhållit att energihushållningsåtgärder inom samhällets
olika delar bör samordnas. planeras och avvägas i ett program för energihushållning. Jag framhöll att förslag rörande ett sådant program bör kunna
läggas fram till riksmötet 1980/81 och att programmet bör ses som ett led i
strävandena att minska oljeberoendet och att begränsa ökningen i användningen av energi.
Jag återkommer nu till denna fråga.
Jag har därvid samrått med cheferna för kommunikations-. ekonomi-.
budget-, utbildnings-. jordbruks-. handels-. bostads- och industridepartementen.
En rad åtgärder för att hushålla med energi har vidtagits under 1970talet. Våra kunskaper om effekten av och kostnaden för olika åtgärder för
energihushållning har ökat under detta decennium. Samtidigt har insikten
om att det är nödvändigt att hushålla med energi fått allt vidare spridning.
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Dessa kunskaper och erfarenheter ger oss en grund för att utforma ett
energihushållningsprogram för 1980-talct.
Målet för detta program hör vara att - med beaktande av samhiilleliga
mål och ekonomiska förutsättningar - nå liigsta möjliga nivå på energianvändningen. Ansträngningarna bör särskilt riktas in pä att minska oljeanvändningen.
En riktpunkt hör - med de förutsättningar som har givits - vara att inte
överstiga de användningsnivåcr som jag kommer att ange i det följande.
Jag övergår nu till de principer och riktlinjer som jag anser< bör tillämpas
för energihushållningen under 1980-talet.
God tillgång till energi är en nödvändig förutsättning för att n[1 angelägna
samhällsmål somt. ex. god tillväxt. full sysselsättning och regional balans.
Energipolitiken - och därmed hushållningsprogrammet som en del därav
- bör utformas så att uppnåendet av dessa mål underlättas. Vad jag nu har
sagt innebär bl. a. att en ökad energianvändning för en ökad industriproduktion för att t. ex. nå god tillväxt eller för regional balans inte står i strid
mot våra strävanden för en god energihushållning.
Hushållningsprogrammet hör utformas bl. a. under hänsynstagande till
de svaga grupperna i samhället. Vidare bör i'ttgärdcrna inom programmet
medverka till bl. a. god miljö.
Programmet för energihushållning bör omfatta åtgärder som syftar till att
nödvändig energi utnyttjas så rationellt och effektivt som möjligt. Av
grundläggande betydelse för en framgångsrik energihushållning är att utnyttja energislag anpassade för sina anviindningsområden.
En väsentlig prim.:ip för energihushållning är att så länge kostnaden för
att spara en enhet energi inte är högre än kostnaden för att tillföra en enhet
bör sparande väljas före tillförsel. Inom energipolitikens ram bör därför
fögärdcr för energihushållning avvägas mot åtgärder för tillförsel. Erfarenheter visar att det ofta kan kosta mindre att spara en enhet energi än att
tillföra den. Därtill kommer att atgärder för hushållning ofta leder till
snabbare resultat iin tillförsclåtgärder.
Avvägningen mellan åtgärder för tillförsel och hushållning måste i stor
utsträckning ske med hänsynstagande till de förhållanden som råder på
lokal nivå. I kommunerna görs också fortlöpande avviigningar av detta
slag.
Avvägning av hushållningsåtgärder i byggnader mot åtgärder för tillförsel kan vara aktuell t. ex. när möjlighet finns att utnyttja spillvärme för
uppvärmning av byggnader. Motsvarande kan gälla sparinsatser i byggnader i sådana områden som försö1js eller kan väntas försörjas med ljärrvärme särskilt när värmeproduktioncn sker med kraftviirmeverk.
Encrgihushållningsprogrammet bör omfatta energianvändningen inom
alla samhällssektorer. Det bör vidare omfatta både nya och befintliga
byggnader. anläggningar m. m. Programmet hör också omfatta åtgärder för
att ta fram och introducera ny teknik för energihushållning.
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Energihushållningssynpunkter bör också få en vidgad betydelse för samhällsplaneringen i stort. Detta innebär bl. a. att vi bör försöka åstadkomma
en sådan lokalisering av bostadsområden och arbetsplatser att transportarbetet för arbets- och serviceresor blir så litet som möjligt utan att detta
inkräktar på möjligheterna att få till stttnd en god boendemiljö eller ändamålsenlig regional utveckling.
Tyngdpunkten i hushållningsprogrammet hör mot bakgrund av nödvändigheten att snabbt minska oljeberoendet ligga på åtgärder med effekt p{1
kort- och medellång sikt. Möjligheter till hushållning genom enkla åtgärder
av drifts- och underhållskaraktär hör tas till vara. Dessa möjligheter iir
särskilt stora inom byggnader och niiringslivets processer.
De mest långsiktiga åtgärderna vidtas inom ramen för det statliga energiforskningsprogrammet för att ta fram ny energisnål teknik. Det är angeläget att de hushållningsåtgärder som genomförs under 1980-talet underlättar
möjligheterna att senare införa sådan teknik.
En väsentlig del av hushållningsprogrammet bör vara att nya byggnader,
anläggningar. motorfordon m. m. uppförs eller tillverkas under beaktande
av de energihushållningskrav som ställs mot bakgrund av förutsedda kostnader för energi. Särskilt väsentligt är att detta arbete kommer igäng
snabbt betriiffande byggnader och anläggningar. som har lång livslängd
och som uppförs i stort antal samt där mera väsentliga hushällningsresultat
kan uppnås. Detta innebär att sådana f1tgärder iir särskilt betydelsefulla
inom sektorn bostäder, service. m. m. där energin huvudsakligen anviinds
för uppvärmning av byggnader vilka i regel har en betydligt längre livslängd iin anliiggningarna m. m. inom andra sektorer.
Överstyrelsen för ekonomiskt försvar m. Il. myndigheter planerar de
åtgärder som bör vidtas vid ett plötsligt avbrott i vf\r energitillförsel. Dessa
fttgtirder, som har karaktären av krislitgiirder. ingiir inte i det energihushållningsprogram som jag nu föreslår.
Förutsättningarna för energihushållning inom anviindningssektorerna är
olika. Detta bör beaktas vid utformningen av hushållningsprogrammct.
Inom industrin och bostäder. service m. m. finns stora möjligheter till
energihushållning. Tyngdpunkten i det samlade programmet bör därför vad avser åtgärder med befintlig teknik - ligga på dessa sektorer. De
resurser som satsas bör givetvis sättas in där de får störst effekt. Inom
transportsektorn finns goda möjligheter att spara energi. Genom 1979 års
trafikpolitiska beslut har riksdagen lagt fast riktlinjer för energihushållningen inom denna sektor. Jag återkommer senare (avsnitt 4 ..5) till dessa
riktlinjer och hur de hör utvecklas.
Inom de olika användningssektorerna bör programmet inriktas mot följande områden.
Möjligheterna att hushålla med energi inom näringslivet är goda. Uppgifter från SIND tyder på att årsförbrukningen av olja kan minskas med
ytterligare I milj. ton fram till år 1985.
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Det är viktigt att nya byggnader och anläggningar inom industrin utförs
så att god energihushållning uppnås. Stora möjligheter till ökad energihushållning finns vid byte av utrustning m. m. Det är därför av vikt att ny
energisnål teknik tas fram och introduceras så att näringslivet kan öka
energieffektiviteten i produktionsapparaten vid nyanskaffningar av utrustning.
Erfarenheter från industriverkets rådgivningsverksamhet visar på stora
möjligheter att hushålla med energi genom åtgärder av bl. a. drift- och
underhållskaraktär. Arbetet för energihushållning inom industrin och näringslivet i övrigt bör inriktas mot åtgärder som ger effekt på kort- och
medellång sikt och mot att ta fram och introducera ny teknik.
Inom sektorn bostäder, service m. m. utnyttjas den huvudsakliga delen
av den använda energin för uppvärmning av byggnader. Oljeberoendet för
hela sektorn är drygt 70 %. För enbart uppvärmning är oljeberl)endet iinnu
större. En viktig del av energihushållningsprogrammet bör avse åtgärder
för att säkerställa att ny bebyggelse uppförs så energisnål som möjligt.
Flertalet av de byggnader som vi använder i dag kommer att användas i
många år. Stora möjligheter att spara energi. särskilt olja, finns i det
befintliga byggnadsbeståndet. Detta framgår av energihushållningsdefegationens rapport Program för energihushållning i befintlig bebyggelse. En
väsentlig del i hushållningsprogrammet bör därför gälla åtgärder i befintliga
byggnader.
Inom transportsektorn är möjligheterna att genom investeringar minska
energianvändningen mindre än inom övriga sektorer. Användningen av
energi sker framför allt i personbilar och lastbilar. vilka jämfört med t. ex.
byggnader har en relativt begränsad livslängd. Inom sektorn är huvudproblemet det nästan fullständiga oljeberoendet. Åtgärderna inom denna sektor bör mot bakgrund härav inriktas på att minska transportarbetet genom
bättre organisation av transporterna och bättre planering av resandet,
vilket kan resultera i bl. a. ökad samåkning. Åtgärderna bör också inriktas
mot att begränsa energianvändningen genom övergång till mer energieffektiva transportmedel samt bättre framförande och underhåll av fordonen.
Vidare bör åtgärder vidtas avseende tekniska förändringar i fordonens
drivsystem och utrustning.

4.2.2 Styrmedel
Olika styrmedel kan sättas in för att påverka energianvändningen. Styrmedlen kan delas in i fyra huvudgrupper. nämligen dels direkt prispåverkande medel som taxor, skatter och subventioner. dels administrativa
styrmedel som direkt eller indirekt reglerar resurstilldelning och/eller resursanvändning, dels direkt statliga resursinsatser som t. ex. ins<1tser för
forskning och utveckling, dels inform<1tion. utbildning och rådgivning.
Åtgärder som syftar till att förändra attityder verkar starkast på längre
sikt. Restriktioner och förbud beträffande bl. a. hushållens och företagens
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energianvändning kan användas som medel bl. a. för styrning pa kort sikt.
exempelvis vid försörjningskriser. Regleringar - i form av t. ex. normer avst:ende byggnaders och anläggningars energiegenskaper verkar också på
kort sikt. men sparcffekterna uppkommer framför allt på längrt: sikt allt
eftersom andelen byggnader m. m. som har uppförts enligt dt: nya reglerna
blir störrt:.
Redan nedlagda resurser i byggnader. maskiner. apparater och transportmedel skapar bindningar. De medför att det inte lönar sig att göra
omställningar vid prisändringar som betraktas som tillfälliga. Även anpassning till bestående förändringar i priser och produktionskostnader sker
relativt långsamt. Prisstyrning inom energisektorn torde således påverka
energianvändningen framför allt på medellång och lång sikt. Senare års
undersökningar tydt:r emellertid på att energiefterfrågans priskänslighet är
högre än vad man tidigare har antagit. Internationellt anses antaganden om
en priselasticitet på 0.15 på kort sikt och minst 0,5 på längre sikt som
rimliga. Att priskänsligheten har ökat är också naturligt med hänsyn till att
energikostnadernas andel av de totala kostnaderna vuxit markant. Prisinstnimentet blir därmed ett viktigt medel i energipolitiken.
En fördel med prisstyrning genom t. ex. skattebelastning är att energianvändarna får möjlighet att själva ta ställning till om energihushållningsåtgärder skall vidtas eller inte och var eventuella åtgärder skall vidtas genom
att väga kostnaderna för åtgärderna mot värdet av effekterna av dessa.
De styrmedel. soin har använts hittills i Sverige, har i huvudsak varit
prispåverkande åtgärder - framför allt ekonomiskt stöd till energibesparande åtgärder - statliga resursinsatser samt informati,m. En regleringsåtgärd har varit införandet av bestämmelserna om energihushållning i
Svensk byggnorm 1975 (SBN 1975). De skatter som finns inom energiområdet var under lång tid motiverade av andra skäl än energipolitiska. Under
senare tid har dock förändringar av energiskatten i allt högre utsträckning
genomförts för att stimulera hushållning med energi.
Jag går nu över till att behandla de styrmedel som jag anser bör användas
för energihushållningen under 1980-talet.
Det pris som energianvändarna får betala för att utnyttja olika energislag
har stor betydelse för benägenheten att vidta encrgihushållningsåtgärder.
Därvid har - förutom kunskap om dagens energipriser inkl. skatt bedömningar av den framtida prisutvecklingen betydelse.
Enligt min mening bör en viktig utgångspunkt för energihushållningen
under 1980-talet vara att energianvändarna får betala ett pris för att utnyttja olika energislag vilket så mycket som möjligt avspeglar de samhällsekonomiska kostnaderna för produktion och distribution av energin. Aven
sådana samhällsekonomiska kostnader för energianvändningen som inte
drabbar användaren direkt bör så långt möjligt inkluderas. Del bör emellertid framhållas att det kan vara svårt att fastställa de samhällsekonomiska
kostnaderna. Strävan bör dock vara att genomföra de energihushållningsåtgärder. som är samhällsekonomiskt motiverade.
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Ur energianvändarnas synvinkel är det naturligtvis summan av pris och
skatt som är den relevanta kostnaden för energianvändningen. Underlag
för beslut om energiskattens utformning och taxe- och prissiittning inom
energiområdet tas f. n. fram av två utredningar. nämligen utredningen
(8 1979: 06) om beskattningen av energi och utredningen (I 1980: 07) om
principerna för taxe- och prissättning inom cncrgiomddet. Jag äterkommcr till dessa frågor i det föijande (avsnitt 4.2.3).
Under 1980-talct bör enligt min mening priset användas mer medvetet
för att uppnå en god energihushållning. Flera bedömare anser att vi måste
räkna med en genomsnittlig årlig real ökning av priset på energi. framför
allt på olja. under 1980-talet. Industriverket räknar med en genomsnittlig
real oljeprisstegring av 2 % per år. Motsvarande bedömning för t:I är I l/'r
per år. Jag finner inte skäl att frångå denna bedömning. Av uttalanden i
prop. 1979/80: 150 med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för
budgetåret 1980/81, m. m. (bil. I s. 20) framgår att regeringen avser att
med hjälp av beskattningen åstadkomma en successivt höjd prisnivå på
energi. Genom att energianvändarna informeras om att energin successivt
kommer att bli allt dyrare. oavsett eventuella tillfälliga variationer i t. ex.
oljepriserna. skapas en stabil grund för deras planering av fortsatta insatser
för energihushållning. Jag kommer i det följande (avsnitt 7 .2.5) att föreslå
att den särskilda bcrcdskapsavgiften på motorbrännolja. eldningsolja och
bunkerolja höjs. Enligt vad jag har erfarit kommer också chefen för budgetdepartementet att i annat sammanhang föreslå höjning av den allmänna
energiskatten på olja. Jag räknar med att dessa höjningar stimulerar till
ökad energihushållning och användning av andra bränslen än olja. Jag
återkommer till frågan om skatten på energi (avsnitt 4.2.3).
Effekterna på energianvändningen av förändringar i priser och skatter på
energi uppkommer, som jag har framhållit. framför allt på medellång och
lång sikt. De stora prishöjningar som har skett på framför allt olja sedan
oljekrisen 1973-1974 har pf1vcrkat energianvändningen under 1970-talet
och kan tillsammans med förväntade framtida höjningar av priset väntas ge
allt större effekt på energianvändningen under 1980-talet.
Jag har tidigare framhållit betydelsen av att nya byggnader. anläggningar. transportmedel m. m. utformas med beaktande av krav på god energihushållning. Detta utgör en viktig del av hushållningsprogrammet under
1980-talet. Ett styrmedel för att säkerställa detta - i de fall ökade priser
inte kan väntas ge erforderliga resultat - är någon form av reglering.
Regleringen kan vara tvingande eller t. ex. ske i form av frivilliga överenskommelser.
Ny industriell verksamhet, liksom väsentlig utvidgning av sådan verksamhet. är sedan den I juli 1975 prövningspliktig också från energihushållningssynpunkt enligt 136 a byggnadslagen ( 1947: 385. paragrafen ändrad
senast 1976: 213 ). Staten kan enligt denna lag pröva bl. a. energihushållningen hos vissa större energianvändare vid nyanläggning eller utvidgning
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av verksamheten. Även energiomvandlande anläggningar omfattas av
prövningsplikten. I juli 1979 tillkallades en särskild utredare Il 1979: 13) för
att se över de administrativa styrmedlen rörande näringslivets energihushållning. Utredaren har bl. a. att pröva och lägga fram förslag till en
särskild lag för energihushållning inom näringslivet. Om utredaren finner
att en sådan lag bör komma till stånd bör enligt direktiven den nuvarande
energihushållningsprövningen inordnas i denna lag. Enligt vad jag har
erfarit planerar utredaren att redovisa resultatet av sitt arbete under andra
halvåret 1981.
En tvingande regleringsåtgärd för byggnader iir införandet av bestämmelserna om energihushållning i SBN 1975. Dessa regler trädde i kraft år
1977.
En regleringsåtgärd av frivillig karaktär iir de riktlinjer om nya personbilars bränsleförbrukning varom riksdagen fattade beslut våren 1979. Transportrådet har med anledning härav fått regeringens uppdrag att inleda
förhandlingar med personbilsleverantörer. Förhandlingarna är inriktade på
att ingå överenskommelser med personbilsleverantörerna som möjliggör
att den genomsnittliga bränsleförbrukningen för nya personbilar år 1985
inte överstiger ca 0,85 liter per mil.
Stora bindningar skapas vid uppförande. tillverkning och inköp av nya
byggnader. anläggningar och transportmedel. Det är därför en väsentlig
uppgift för ansvariga myndigheter att se till att gällande bestämmelser och
anvisningar m. m .• som syftar till al'. nya byggnader och anläggningar
m. m. blir så energisnåla som möjligt, löpande ses över.
Forskning och utveckling som syftar till all ta fram ny energieffektiv
teknik är också en väsentlig uppgift under 1980-talct. Chefen för industridepartementet kommer i det följande (kapitel 15) att lägga fram förslag om
ett omfattimde program för forskning och utveckling inom energiområdet.
Programmet omfattar betydande resurser för forskning och utveckling för
effektivare energianvändning inom olika samhällssektorer.
För energihushållning i befintliga byggnader och anläggningar bör inriktningen av styrmedlen vara följande.
De kraftiga prisstegringarna på olja under 1970-talet har medfört att allt
fler hushåtlningsåtgärder har blivit lönsamma. Dessa prisstegringar medför
också att många åtgärder som tidigare inte har bedömts vara lönsamma
kan bli aktuella för genomförande. Energiprisnivån och förväntningarna
om den framtida prisutvecklingen torde påverka energianvändningen inom
industrin i högre grad än inom sektorerna för transport och bostäder.
service m. m. Industrins benägenhet att vidta energihushållningsåtgärder
påverkas i stor utsträckning av bedömingar om energipriset. Detta gäller
särskilt de. energiintensiva branscherna. vilka svarar för större delen av
industrins energianvändning. De risker som det stora oljeberoendet medför borde också få företagen att i allt högre grad betrakta investeringar och
andra åtgärder. som kan minska känsligheten för prishöjningar och för
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störningar i tillförseln av olja, som strategiska och av betydelse för företagets överlevnad på sikt. Detta innebär att lägre krav på lönsamhet än eljest
bör kunna accepteras för sådana investeringar och att ekonomiskt stöd för
investeringar inte längre är nödvändigt i samma utsträckning som tidigare.
Riksdagen har mot denna bakgrund beslutat lprop. 1980/81: 20 bil. 13. NU
1980/81: 18. rskr 1980/81:99) att det slag av bidrag som har utgått sedan år
1974 för energibesparande åtgärder inom näringslivet inte skall lämnas för
huvudparten av åtgärder som rör byggnader och processer efter utgången
av år 1980. Utgångspunkten bör vara att näringslivet självt tar ett ökande
ansvar för sin energihushållning.
Genom de insatser som hittills har vidtagits för att hushålla med energin
har vidare avsevärda kunskaper och erfarenheter samlats om olika hushållningsåtgärder och om möjligheterna att genomföra åtgärder inom olika
branscher m. m. Ett led i en ändrad inriktning av statens stöd till energibesparande åtgärder inom näringslivet bör därför vara att stödet i ökad
utsträckning förs över till insatser för att öka intresset för energihushållning samt sprida insamlade kunskaper och erfarenheter bl. a. genom information, rådgivning och utbildning. Denna verksamhet får särskilt stor
betydelse för mindre och medelstora företag vilkas energikostnader i regel
utgör en mindre andel av företagets totala kostnader och vilkas möjligheter
att hålla egen personal för energihushållningsuppgifter är mer begränsade.
De statliga styrmedlen bör för industrin också inriktas på att stödja
införandet och kommersialisering av ny teknik som snabbt kan minska
oljeberoendet. Riksdagen har bl. a. mot bakgrund härav nyligen (prop.
1980/81:49, NU 1980/81: 19. rskr 1980/81: 100) fattat beslut om stöd för
åtgärder för att ersätta olja. m. m. Stödet skall finansieras genom en avgift
på oljeprodukter. Stödet omfattar bl. a. prototyper och demonstrationsanläggningar som är inriktade på att ersätta olja eller spara energi och
fullskalcanläggningar.
De styrmedel som jag nu föreslår torde enligt vad som f. n. kan bedömas
i huvudsak inte behöva ändras innan hushållningsprogrammet i sin helhet
omprövas. Jag föreslår i det följande att omprövningen skall ske omkring
år 1985. I samband med ställningstaganden till de förslag. som utredningen
om styrmedel rörande näringslivets energihushållning m. m. kan komma
att lägga fram. bör enligt min mening en översyn av styråtgärderna ske.
Inom sektorn bostäder, service m. m. svarar uppvärmning av byggnader
för den huvudsakliga delen av energianvändningen. Styrmedlen för hushållning i befintliga byggnader bör därför rikta sig till främst fastighetsägare och boende. Kommunerna har viktiga uppgifter för genomförandet av
energisparandet i befintlig bebyggelse. Kommunernas arbete måste underlättas.
De stigande energipriserna medför att många hushållningsåtgärder är
lönsamma. Energihushållningsdclegationen konstaterar bl. a. i rapporten
Program för energihushållning i befintlig bebyggelse att resultatet av nera
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undersökningar som har initierats av delegationen tyder på a\t den fastighetsekonomiska lönsamheten för energisparande åtgärder i byggnader numera är relativt god även utan bidrag. En rad sparåtgärder är såväl fastighetsekonomiskt som samhällsekonomiskt lönsamma. Bidrag till energibesparande åtgärder i byggnader behövs därför enligt delegationen inte
längre. Vid rådande läge på kapitalmarknaden med knapphet på kapital
särskilt för hushållens investeringar kan dock många energihushållningsåtgärder komma att hindras på grund av finansieringssvårigheter. Chefen för
bostadsdepartementet kommer mot bakgrund härav enligt vad jag har
erfarit att lämna förslag till förändringar av energisparstödet.
Liksom inom näringslivssektorn gäller att den kunskap som har samlats
under 1970-talet om möjligheterna att genomföra åtgärder för energihushållning och åtgärdernas effekter bör föras ut till dem som kan påverka
energianvändningen. Detta gäller - inom sektorn bostäder. service m. m.
- framför allt dem som arbetar med förvaltning och drift av byggnader.
Dessutom är det viktigt att största möjliga effekt av det statliga ekonomiska stödet erhålls. Detta kan åstadkommas bl. a. genom att råd och information ges till energianvändarna om de mest lämpliga hushållningsåtgärderna. Chefen för bostadsdepartementet kommer, enligt vad jag har inhämtat. att senare föreslå åtgärder inom dessa områden i syfte att öka
effektiviteten i energisparandet i bostäder m. m.
Viktiga åtgärder för energihushållning inom transportsektorn liksom
inom övriga energianvändningsområden är - förutom ändamålsenliga
energipriser - informations- och rådgivningsåtgärder.
Stat och kommun har - när det gälh:r energihushållningen - ett dubbelt
ansvar genom att de dels genom sina beslut kan påverka förutsättningarna
för energianvändning i hela samhället. dels ansvarar för att energianvändningen inom egna verksamheten är så effektiv som möjligt samt för att
pröva ny teknik. Kommunernas arbete har stor betydelse för möjligheterna att genomföra planerade åtgärder för energihushållning inom befintlig
bebyggelse.
Inriktningen av styrmedlen för 1980-talcts energihushållning kan sammanfattas pft följande sätt. Utgångspunkten bör vara en prissiillning inkl. skatt - som speglar målen inom energipolitiken. Därutöver bör
tyngdpunkten ligga på räJgivning. utbildning och inforrnatinn. ekonomiskt
stöd för sparåtgärder i befintlig bebyggelse och stöd till introduktion och
kommersialisering av ny energihushi'11lande teknik. Även styrmedel av
reglcringskaraktär biir kunna utnyttjas bl. a. för att säkerställa att nya
anläggningar m. m. uppförs så energisnäla som möjligt. Restriktioner och
förbud däremot bör användas med yttersta sparsamhet. Under krisperioder kan dock givetvis åtgärder av Jcnna typ bli aktuella. Detta innebiir all
inriktningen av styrmedlen ändras så att prisstyrning samt rådgivning.
utbildning och information får större tyngd framöver.
Stöd till forskning och utveckling av ny encrgihushållande teknik bör
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också lämnas. Dessa insatser torde dock ha sin största betydelse för
energianvändningen framför allt efter 1980-talet. Jag återkommer i det
följande till bl. a. frågor rörande utbildning. provning och skatter inom
energiområdet.
Jag återkommer också i det följande (kapitel 121 till kommunernas uppgifter inom ramen för bestämmelserna i lagen ( 1977: 439) om kommunal
energiplanering.
Det energihushållningsprogram. som jag föreslår. bör gälla under 1980lalet. Energipolitiken bedrivs i en dynamisk omgivning. Det innebä!' att en
fortlöpande uppföljning av programmet är nödvändig för att garantera att
det står i överensstämmelse med de energipolitiska målen. Denna kan
bl. a. ske i samband med den årliga budgetprövningen. För att ytterligare
garantera att de resurser som satsas på programmet ger uttryck för en
rimlig avvägning bör en omprövning av programmet ske omkring år 1985.
Detta bör också ske mot bakgrund av att inriktningen i programmet kan
behöva stämmas av mol ändrade förhållanden inom energiområdet m. m.
Energihushållningsprogrammet omfattar llera åtgärder som administreras av olika myndigheter. Det bör ingå som en naturlig del i dessa myndigheters ordinarie verksamhet att dels löpande följa programmet, dels ta
fram underlag för utvärdering av energihushållningsåtgärderna så att material för omprövning av programmet finns tillgängligt i sådan tid att denna
kan ske omkring år 1985.
Det är väsentligt att uppgifter om olika styrmedels effekter på energianvändningen och också andra effekter tas fram inför utvärderingen. Likaså
bör uppgifter om uppskattade kostnader för aktuella åtgärder. eventuella
övriga synpunkter och förslag till förändringar tas fram.
En del av utvärderingsarbetet bör bestå i att ta fram statistiska uppgifter
om effekterna på energianvändningen av hushållningsarhetet. Jag behandlar frågan om behovet av bättre statistik inom energiområdet i det följande
(avsnitt 5.3).
Många industriländer har under 1970-talet gett ökad prioritet åt åtgärder
för att minska sitt behov av importerad olja. En åtgärd härvidlag är att
hushålla med energin. Sveriges internationella samarbete om energihushållning sker framför allt inom ramen för arbetet inom det internationella energiorganet IEA. 1 De s. k. principer för energipolitiken som antogs
vid ett ministermöte inom organisationen i oktober 1977 omfattar. vilket
framgår av vad jag tidigare har nämnt (avsnill 2.2). bl. a. att hålla energipriserna på en sådan nivå att energihushållning och utveckling av alternativ
till oljan uppmuntras samt kraftigt förstärkta åtgärder rörande energihushållning i syfte att begränsa ökningen i efterfrågan på energi i förhållande till den ekonomiska tillväxten.

1
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Intcrnational Encrgy Agency (ifr avsnitt 2.21
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Samarbete rörande energihushållning pågår löpande inom IEA. Sverige
deltar i detta arbete. Samarbetet omfattar utarbetande av förslag till riktlinjer. informationsutbyte och konkreta samarbetsprojekt. Särskilda riktlinjer för en förstärkt energihushållning har antagits av ministermötet i
december 1980 och en rapport rörande energihushållning publiceras inom
kort.
Samarbete med andra länder i energihushållningsfrågor pågår också
inom andra internationella organ såsom t. ex. ECE.~
Genom en ökad samverkan med våra grannländer kan många värdefulla
erfarenheter inom energihushållningsområdet tas till vara. Under år 1980
har det nordiska samarbetet rörande olika delar av energiområdet intensifierats. Enligt de riktlinjer, som de nordiska energiministrarna har lagt fast
för detta samarbete. pågår inom energihushållningsområdet bl. a. arbete
med att sammanställa de olika slag av styrmedel som de nordiska länderna
har infört och de erfarenheter av dessa styrmedel som har vunnits.
Jag anser att ett samarbete med andra länder för ökad energihushållning
är värdefullt. Det fortsatta arbetet för att spara energi i Sverige bör bedrivas i internationell samverkan.
Jag går nu över till att beröra vissa frågor om utbildning och provning
inom energiområdet.
Frågan om utbildning inom energiområdet har behandlats av bl. a. utredningen om myndighetsorganisationcn inom energiområdet i betänkandet
(Ds I 1980: 16) De statliga energimyndigheterna - arbetsfördelning och
samverkan och av energihushållningsdelegationen i rapporten Program för
energihushållning i befintlig bebyggelse.
I det förstnämnda betänkandet föreslås bl. a. att regeringen bör uppmana
de myndigheter som är ansvariga för det allmänna utbildnings väsendet att
verka för att aktuell kunskap om energifrågor fortlöpande förs in i läroplaner och motsvarande. I betänkandet betonas också betydelsen av tillgången på kvalificerade forskare. Det framhålls att denna tillgång är och kommer att bli mycket begränsad på flera områden. Universiteten och högskolorna bör därför bl. a. uppmuntras till ökad forskarutbildning inom aktuella
ämnesområden. Styrelsen för teknisk utveckling och naturvetenskapliga
forskningsrådet bör vidare enligt utredningen känna ett ansvar att stimulera och stödja den långsiktiga kunskapsuppbyggnaden för energiområdet.
Energihushållningsdelegationen framhåller i sin rapport bl. a. att ökade
utbildningsinsatscr erfordras för att möjliggöra uppbyggnaden av resurser
för planerings-. besiktnings- och rådgivningsverksamhct samt för genomförande av energisparåtgärder. Behovet av insatser gäller bl. a. driftteknisk
utbildning i gymnasieskolan och högskoleutbildning för driftpersonal.
Förslag rörande fort- och vidareutbildning inom energiområdet har också lagts fram av bl. a. myndighctsorganisationsutrcdningen och energihushållningsdelcgationen.
2

ECE = Economic Commission for Europc

Prop. 1980/81: 90

Bilaga 1 Industridepartementet

47

De remissinstanser som har yttrat sig över förslagen rörande utbildning
från myndighetsorganisationsutredningen framhåller i regel betydelsen av
utbildning i energifrågor.
För egen del bedömer jag att utbildningsfrågorna har stor betydelse för
möjligheterna att nå eni::rgihushållningsmålen. Ett ökat utnyttjandt: av nya
energislag ~åsom fasta bränslen och solvärme kan också komma att kräva
utbildningsinsatser. Utvecklingen beträffande teknik. utrustning, n}'a
energislag m. m. har varit och förväntas bli snabb inom energiområdet.
Stora behov av utbildning finns därför. Behov finns på alla utbildningsnivåer. Utbildning behövs bl. a. dels för yrkesverksamma som arbetar med
att uppföra nya byggnader och anläggningar. dels för dem som arbetar med
drift och underhåll av byggnader. anläggningar och utrustning, dels för
dem som arbetar med forsknings- och utvecklingsarbete inom energiområdet inkl. energirelaterad grundforskning. Dessutom behöver olika slag av
beslutsfattare. som kan påverka utformningen av byggnader och utrustning, drift och underhåll, fortbildas i energihushållningsfrågor. Härutöver
finns ett behov av att utbilda allmänheten till att använda energi rationellt.
Mot bakgrund härav ser jag en ändamålsenlig utbildning på alla nivåer som
en viktig del i energihushållningsprogrammet.
Efter det att regeringen har fastställt läroplaner för grundskolan och
gymnasieskolan och därvid angivit mål och riktlinjer för verksamheten
ankommer det på skolöverstyrelsen att tillse att utbildningen ifråga om
innehåll och metoder fortlöpande förnyas och utvecklas i takt med utvecklingen inom samhället. Skolöverstyrelsen har vidtagit olika åtgärder mot
bakgrund av att energifrågorna har fått ökad tyngd. Enligt vad jag har
inhämtat är överstyrelsens arbete inriktat på att dels ta fram nya energiinriktade uthildningslinjer m. m., dels anpassa belintliga utbildningar så att
grundläggande energiutbildning införs i ökad utstriickning i aktuella yrkesuthildning<tr och tekniska utbildningar samt att successivt öka medvetenheten hos eleverna om energifrågornas betydelse.
För grundskolan gäller en ny läroplan fr.o.m. läsåret 1982/83. Denna
innebär en förstärkning av de naturvetenskapliga och tekniska ämnena
jämfört med tidigare läroplan. Eleverna skall få kunskap bl. a. om vår
energiförsörjning, olika energiformer och energiomvandlingar samt tekniska tillämpningar.
På gymnasieskolan har en ny tvåårig drift- och underhållsteknisk linje
inrättats fr. o. m. läsåret 1978179. Merparten av platserna på linjen avser en
energiteknisk gren där utbildningen specialiseras mot kraft- och värmeteknik, fastighetsteknik samt vatten- och avloppsteknik. Förslag om att inrätta en särskild VYS-teknisk gren på gymnasieskolans fyraåriga tekniska
linje har också lagts fram av skolöverstyrelsen och ytterligare förslag
förbereds. Fortbildning i energifrågor av lärare i naturvetenskapliga ämnen
planeras. Av vad jag nu har anfört framgår att arbete pågår med att anpassa
utbildningen i grund- och gymnasieskolan till energifrågornas ökade aktua-
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litet. Enligt vad jag har inhiimtat har en utbildning för drifttekniker och
driftingenjörer också startats på högskolenivä fr. o. m. läsäret 1980/81.
Det iir enligt min mening av stor vikt att - som nu sker - arbete med att
föra in energifrågorna i utbildningen bedrivs fortlöpande så att nya rön och
erfarenheter kontinuerligt kan föras in i utbildningen.
Det är också viktigt att de som har liimnat skolan och iir yrkesverksamma kan bibringas energikunskap. Detta gäller särskilt dem som arbetar
inom områden där nya bestämmelser, anvisningar. ny teknik m. m. har
kommit fram med anledning av utvecklingen inom energiområdet under
1970-talet. Det föreligger därför stora krav på resurser för fort- och vidareutbildning. Jag kommer i det följande (avsnitt 4.3.31 att lägga fram förslag
om ett program för sådan utbildning.
Chefen för industridepartementet kommer i det följande (avsnitt
15.2.4.1) att beröra frågan om resurser på forskarnivå.
Chefen för bostadsdepartementet kommer vidare enligt vad jag har
erfarit att senare behandla frågan om eneriginriktad utbildning inom bebyggelsesektorn och lägga fram förslag som syftar till att förbättra denna
utbildning.
Prol'l1i11x av olika tekniska egenskaper hos energisparande utrustning
kan vara ett viktigt inslag i vissa av de nämnda styrmedlen för energihushållning. Sådan provning kan t. ex. ge underlag för konsumentinriktad
information om olika produkter eller vara en förutsättning för typgodkännande av en produkt. Utvecklingen inom energiområdet kan väntas medföra alt behovet av sådan provning ökar genom att ett stort antal nya
produkter avsedda såväl för industriella tillämpningar som för enskilda
konsumenter kan väntas komma fram inom energiområdet under en följd
av år framöver.
Mot den bakgrunden tillsattes i november år 1978 en särskild utredare
med uppdrag att bl. a. bedöma behov.el av metoder, kompetens och resurser för provning inom det energitekniska området samt lämna förslag
till eventuella erforderliga åtgärder från samhällets sida. Utredaren antog
namnet energiprovningsutredningen. Uppdraget redovisades i juni 1980 i
betänkandet ( Ds I 1980: 12) Provning för bättre energihushållning. En sammanfattning av betänkandet och av remissinstansernas synpunkter framgår av bilaga 1.2.
Energiprovningsutredningen har bedömt det angeläget att energiegenskaperna hos olika produkter kan fastställas och redovisas på ett objektivt
sätt, särskilt när det gäller att utvärdera nya produkter som introduceras på
marknaden för att spara energi eller ersätta olja.
I många fall saknas f. n. metoder för att prova energiegenskaper liksom
erforderliga ekonomiska resurser för att utveckla sådana metoder. Utredningen har mot denna bakgrund föreslagit att särskilda medel ställs till
förfogande för utveckling av energitekniska provningsmetoder inom de
ramar som anvisas för stöd till energiteknisk utveckling och demonstration
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samt till energibesparande åtgärder. Medlen bör även täcka framtagning av
prototyper till provningsutrustning.
Medelsbehovet bedöms av utredningen vara störst inom bygg- och vvssektom och beräknas där uppgå till 15 milj. kr. under treårsperioden 1981/
82-1983/84. Förutom denna sektor behandlar utredningen transport- och
industrisektorn samt jordbruk och trädgårdsnäring. Det totala medelsbehovet för utveckling av provningsmetoder uppskattas till 18,6 milj. kr.
under nämnda period.
Som exempel på angelägna provningsmetoder inom bygg- och vvssektorn nämner utredningen enkla metoder för fältprovning av värmeisolering och lufttäthet i byggnader, metoder och utrustning för provning av
förseglade fönsterrutor, värmepumpar, solvärmesystem, värmelager och
värmekulvertar m. m. Inom industrisektorn finns enligt utredningen ett
behov av enhetliga fältprovningsmetoder för att kunna utvärdera och dokumentera olika energibesparande åtgärder. Vidare bedömer utredningen
att det finns behov att nyutveckla och komplettera befintliga provningsmetoder när det gäller bl. a. energibesparande tillbehör till personbilar och
lastbilar. Behov av metoder och utrustning för bl. a. kvalitetsbestämning
av biobränslen förutses också.
Ansvaret för beställning av och fördelning av medel för utveckling av
provningsmetoder bör enligt utredningen läggas på statens råd för byggnadsforskning när det gäller bygg- och vvs-sektorn, på statens industriverk
när det gäller industriell utrustning, biobränslen, jordbruk och trädgårdsnäring samt på transportrådet när det gäller transportmedel. Metodutvecklingen bör i första hand genomföras vid statliga provningsinstitutioner och i
andra hand vid statliga eller enskilda forskningsorgan. företag eller
branschorgan.
Utredningen föreslår vidare att planering och initiering av metodutveckling inom resp. sektor bör ske i samarbete mellan föreskrivande myndigheter, introduktionsstödjande och forskningsplanerande organ samt provningsinstitutioner. Vissa samordningsuppgifter bör dessutom tilldelas ett
organ för varje område för att underlätta dels genomförandet av metodutvecklingen och resursuppbyggnaden för energiprovningen, dels den löpande energiprovningen. Utredningen föreslår att statens provningsanstalt
och AB Svensk Bitprovning ges sådana uppgifter för bygg- och vvssektorn resp. transportsektorn.
Ett samarbete med andra länder är enligt utredningen viisentligt för att
skapa förutsättningar dels för en rationell arbetsfördelning mellan olika
länder, dels för en internationell samordning av provningsmetoder.
När det gäller finansiering av investeringar i provningsutrustning och
principer för täckning av kostnaderna för energiprovning lämnar utredningen inte några förslag till ändring av den ordning som gäller för annan
motsvarande provning i statlig regi.
Remissinstanserna bedömer provning som ett betydelsefullt medel för
5
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att åtgärder för energihushållning och de omställningar inom energiområdet, som är att vänta. skall bli effektiva. Samtliga remissinstanser instämmer i utredningens bedömning att energiprovningsmetoder behöver utvecklas och är positiva till att särskilda medel avsätts härför. Behovet av
en ökad konsumentupplysande provning för att minimera risken för den
enskilde att göra felinvesteringar i produkter, som uppges ha vissa angivna
egenskaper framhålls av bl. a. energisparkommittcn, oljeersättningsdelegationen och Lantbrukarnas riksförbund. Nämnden för energiproduktionforskning framför att avsaknaden av provning i många fall kan vara ett
hinder för införande av ny energiteknik.
lnga remissinstanser reser några invändningar mot energiprovningsutredningens förslag till finansering av metodutvecklingen. Bl. a. riksrevisionsverket tillstyrker förslaget att medel ställs till förfogande genom motsvarande omfördelning från andra direkta bidrag till energibesparande
åtgärder. Verket konstaterar härvid att den föreslagna provningsmetodutvecklingen berör såväl industri-, som jordbruks-, bostads- och kommunikationsdepartementens verksamhetsområden.
Behovet av harmonisering av krav och provningsmetoder mellan olika
länder understryks av bl. a. konsumentverket, statens planverk, statens
väg- och trafikinstitut och statens institut för byggnadsforskning. Energisparkommitten och AB Svensk Bilprovning instämmer i utredningens synpunkter vad gäller fördelning av utvecklingsarbetet mellan olika länder.
Flertalet remissinstanser anser i likhet med utredningen att behov av
utveckling av provningsmetoder föreligger inom främst bygg- och vvssektorn. Bl. a. bedöms utvecklingen av fältprovningsmetoder som angelägen och väsentlig för att kontrollera att god energihushällning uppnås i de
färdiga byggnaderna.
För egen del anser jag att det är angeläget att den betydande tekniska
omställningen som sker och kan väntas ske under de niirmaste åren inom
energiområdet äger rum med effektivt utnyttjande av tillgänglig teknik och
under hushållning med resurser av olika slag. Ett hjälpmedel för att åstadkomma detta är enligt min uppfattning en väl fungerade teknisk provningsoch kontrollverksamhet.
Teknisk provning förekommer inom energiområdet i flera olika sammanhang. Resurser för sådan provning har byggts upp i samhällets regi vid
bl. a. statens provningsanstalt. Utvecklingen inom energiområdet kommer
emellertid att ställa delvis nya krav på provningsresurser och provningsm.::toder.
Mot denna bakgrund delar jag utredningens allmänna bedömning att
särskilda insatser behöver göras i första hand för att utveckla nya provningsmetoder och prototyper till provningsutrustning. Särskilda medel hör
därför ställas till förfogande för ändamålet ur de ramar som görs tillgängliga för energiteknisk forskning och utveckling och för energihushållningsåtgärder inom olika samhällssektorer. I likhet med utredningen anser jag
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att verksamheten bör ges en energipolitisk inriktning och samordnas med
övriga energipolitiskt inriktade åtgärder inom resp. sektor. De förslag i
övrigt beträffande uppläggning. inriktning och samordning av verksamheten som framförts av utredningen finner jag i huvudsak välgrundade. I
denna fråga har jag samrått med cheferna för kommunikations-. jordbruks-. handels-. bostads- och industridepartementen. Jag återkommer
härtill i det följande (avsnitt 4.3 och 4.4). Chefen för industridepartementet
kommer i det följande (avsnitt 15.2.3.8) att i samband med sin redovisning
av sitt förslag till nytt treårigt energiforskningsprogram behandla frågan
om stöd till utveckling av energiprovningsmetoder inom ramen för detta
program.
Chefen för bostadsdepartementet kommer senare att ta upp frågan om
medel för utveckling av provningsmetoder m. m. inom bygg- och vvssektorn.

4 .2 .3 1::11ergiheskatt11i11gc11
Det pris energianviindarna får betala för att utnyttja olika energislag har
stor betydelse för deras benägenhet att hushålla med energi framför allt på
något längre sikt.
Såväl prisnivå som tariffstruktur bestäms i princip av varje enskilt företag som säljer eller distribuerar energi. Staten har således med gällande
ordning inte möjlighet att direkt besluta om hur taxor. priser och tariffer
inom energiområdet skall utformas. Prissättningen inom energiområdet
kan därför inte med gällande ordning ses som ett energipolitiskt styrmedel
som står till statsmakternas förfogande. Priset sätts av de företag som
tillhandahåller energin. Att staten genom sådana instrument som prisövervakning eller prisreglering har vissa generella möjligheter att påverka
prisbildningen. vilka giwtvis utnyttjas iiven inom cncrgiomriidet, ändrar
inte detta grundläggande förhållaPde.
Ur energianvändarnas synvinkel och från energisparsynpunkt iir det
summan av pris och skatt som iir den relevanta kostnaden för energianviindningen. Energibeskattningen utgör till skillnad från prissättningen ett
energipolitiskt styrmedel som staten direkt förfogar över.
I skattesystemet ingär ell flertal indirekta skatter som rör energiområdet. Denna beskattning omfattar f. n. allmän energiskatt på bensin. motorbrännolja. eldningsolja, kolbränslen och elkraft. särskilda skatter på bensin och gasol. merviirdeskatt på vissa andra briinslen iin sådana som
omfattas av den allmiinna energiskatten. kilometerskatt som har ersatt
skatter som tidigare har utgått på motorbrännolja. samt slutligen särskild
beredskapsavgift på bensin och mineraloljor.
Energiskatten har f. n. väsentligen en av statslinansiella skäl motiverad
utformning. Ursprungligen infördes skatter på motorbriinslen liksom på
innehav av motorfordon för att finansiera vägväsendets utbyggnad och
underhåll. Den allmänna energiskatten infördes år 1957 av delvis energipo-
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litiska skäl. men den är numera närmast att betrakta som ett komplement
till mervärdeskatten.
Den särskilda beredskapsavgiften har till syfte att finansiera beredskapslagring av oljeprodukter, stöd till prospektering efter olja och naturgas
samt stöd för åtgärder för att ersätta olja.
Skatten på energi är en kostnad för alla energianvändare. Energiskattens
fördyrande effekt på näringslivets bränsle- och elförbrukning har dock
minskats genom en särskild lagstiftning om nedsättning av energiskatt för
trädgårdsnäringen och industrin. Trädgårdsnäringen har enligt gällande
bestämmelser nedsättning till 15 rk av skatten på elkraft och bränslen. För
industriell tillverkning innebär nedsättningen att skattebeloppet inte får
överstiga 3 % av de tillverkade produkternas försäljningvärde fritt fabrik.
Föreligger särskilda skäl kan regeringen för visst företag medge nedsättning utöver vad som följer av treprocc:ntsregeln. De mest energikrävande
industriernas skattebelastning har genom sådana beslut av regeringc:n i
praktiken begränsats till f. n. 1.3 '?f: av forsäljningsvänkt. Dessutom giiller
att industrins förbrukning av elkraft utöver 40 000 kWh per är belastas med
energiskatt om 3 öre per kWh mot 4 öre för annan förbrukning. Minskningen av skattebelastningen genom olika nedsättningsreg\cr minskar motiven
för energihushållning.
Det ankommer på regeringen att besluta om förändringar av gränsen för
nedsättning av c:nergiskatt för industrin utöver den lagstadgade griinsen på
3 7c. Som ett säll att stiirka incitamenten för industrins energihush{tllning
kan övervägas att bc:gränsa den nuvarande nedsättningen enligt regeringens beslut. Ett sådant överviigandc bör dock ske i anslutning till överviiganden om industri- och regionalpolitik. Jag har erfarit all chefen fiir
budgetdepartementet avser att ta upp denna fråga vid beredning av ärenden om sådan nedsättning för kommande f1r.
På elenergi och bränslen. som används som material för reduktionsiinda-

mål eller för andra ändamftl som innebär att de råvaror som utnyttjas i en
process omvandlas till produkter med högre energiinnehåll. utgår inte
energiskatt.
De nu giillandc skattesatserna för de viktigare energibiirarna framgår av
tabell 4.2.

Tabell 4.2 Energiskatter och heredskapsavgifter
Energibiirare

Bensinskatt
n1.m.

Bensin

In öre/I

Motoralkoholer
Stenkol
Stenkolsstybb o. d.

39 öre/I

Energiskatt
34 öre/I
34 öre/I
12 kr.flon

o kr./ton

Beredskapsavgift

Summa

17 öre/I

IM öre/I
73 öre/I
12 kr.iton
6 kr./wn
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m.m.

Energiskatt
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Beredskapsavgift

Summa
14 kr./ton

14 kr./ton
130 kr./m)

29 öre/I

196 kr./m)

66 kr./nr'

82 öre/I
4 öre/kWh'

53 öre/I
4 öndkWh'

1
3 öre/kWh för den andel av elförbrukningen inom industriell tillverkning som
överstiger 40000 kWh per år.

För att belysa energibeskattningens relativa effekt för olika grupper av
användare och för kostnaden för att utnyttja olika energislag är det nödvändigt att räkna om skattebelastningen till ett enhetligt mått. Av tabell 4.3
framgår dels hur hög skatten ungefärligen är i procent av priset före skatt
på de viktigare energislagen. dvs. i hur hög grad den ökar energianvändarnas kostnader. dels skattens storlek i förhållande till energiinnehållet,
räknat i kilowattimmar, hos olika energibärare.
Tabell 4.3 Energiskatt i förhållande till energipris och energiinnehåll
Energislag

Bensin
Stenkol
Motorbrännoljor.
eldningsoljor ·
och bunkeroljor
Elektricitet
(hushållsabonnenter)
1

Pris
före
skatt

Energiskattens
ungefärliga
storlek i 'ff av
priset på olika
energislag före
skatt

Energiskatt
i öre per kWh
energiinnehåll

162 öre/I

ca 101 (ca 90) 1
ca 4

18.7 ( 16,8) 1
0.2

957-1408
kr./m 3

14-20 (9-14)

ca 1.9
(ca 1.3) 1

18-27 öre/kWh

15-22

4.0

270 kr./ton

Siffrorna inom parentes avser skatt exkl. beredskapsavgift.

Jag kommer i det följande (avsnitt 7.2.5) att föreslå att den särskilda
beredskapsavgiften på motorbrännolja. eldningsolja och bunkerolja höjs
med 23 kr. per m3 •
Som framgår av uppgifterna i tabell 4.3 är skatten i förhållande till
energiinnehåll f. n. högre för el än för andra oljeprodukter än bensin. Det är
enligt vad jag framhåller i det följande (avsnitt 8.3.2 och 8.5) önskvärt att
en utjämning sker. Chefen för budgetdepartementet kommer att i annat
sammanhang föreslå en höjning av den allmänna energiskatten på olja.
Genomförande av förslagen kommer att leda till att den nuvarande skillnaden i beskattning i förhållande till energiinnehåll minskar. Jämförelserna
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försvåras bl. a. av att energiförlusterna i användningsledet vid el och oljas
omvandling till värme skiljer sig åt. lnvesteringskostnaderna för oljebaserad uppvärmning och elvärme skiljer sig också åt.
En väl avvägd energibeskattning utgör enligt min mening ett av de
övergripande styrmedel som erbjuder goda möjligheter att främst på något
längre sikt påverka energianvändning och energitillförsel. Den nuvarande
utformningen av energiskatten är. som jag redan har påpekat. viisentligen
motiverad av statsfinansiella skäl och innebär inte att möjligheterna att
stödja de energipolitiska strävandena tas till vara särskilt v~il. För att ge
energibeskattningen en utformning som ger bästa möjliga energipolitiska
styrfunktion samtidigt som de statsfinansiella intressena beaktas. har chefen för budgetdepartementet tillkallat en kommittc med uppgift att utreda
beskattningen av energi. m. m. Kommitten skall enligt sina direktiv arbeta
skyndsamt och bl. a. lägga fram konkreta förslag till en skatteomläggning
som innebär att det energiskattebelagda området inryms under mervärdeskatten och att en av energipolitiska skäl betingad och samhällsekonomiskt
avvägd energiskatt i import- och producentledet införs.
Pris och skatt på energi måste, som jag redan har påpekat. ses i ett
sammanhang när det gäller att analysera energibeskattningens effekter på
bl. a. energianvändningen. Utredningen om taxe- och prissättning inom
energiområdet har i uppdrag att beskriva hur priserna f. n. bildas pä viktiga
energiprodukter och vilka principer som ligger till grund för prissättningen.
Utredningen skall enligt sina direktiv arbeta i nära kontakt med utredningen om beskattning av energi och sträva efter att lägga upp arbetet så att
resultatet därav successivt kan utnyttjas i övervägandena om energiskattens utformning. Utredningen skall enligt direktiven redovisa sitt arbete
senast den I juni 1981.
I utredningens uppdrag ingår bl. a. att belysa energiprisernas inverkan
på den regionala utvecklingen. Av bl. a. klimatologiska skäl är energikostnaderna i dag högre i landets norra delar än i de södra. Samtidigt har
landets norra delar traditionellt ett betydande överskott av elenergi som
överförs till Syd- och Mellansverige. Det faktum att höga energikostnader
kan motverka strävandena att nå regional balans är ett viktigt skäl för att få
dessa frågor belysta i det pågående utredningsarbetet.

4.2.4 Sammw{fattning
Jag förordar att regeringen föreslår riksdagen att godkänna de riktlinjer
för energihushållningen som jag nu har redogjort för.

4.3 Energihushållningsprogram för industrin

Jag har tidigare redogjort för riktlinjerna för energihushållningen. Jag
kommer i det följande att informera om den närmare inriktningen av ett
energihushållningsprogram för industrin och vissa övriga delar av näringslivet under 1980-talet.
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4.3.J Nurnrande energianriindning

Av landets totala slutliga energianvändning svarar industrin för knappt
40 %. Under år 1979 uppgick indusirins energianvändning till totalt ca 154
TWh. Härav avser ca 61 TWh olja. ca 53 TWh övriga bränslen och ca 40
TWh el.
I industrins bränsleanvändning ingår i stort sett all kol och koks som
används i Sverige. Vidare finns ett stort inslag av inhemska bränslen
genom framför allt massaindustrins lutar. Dessa svarar för ungefär hälften
av energitillförseln till denna bransch. Mellan 10 och 15 % av industrisektorns hela energianvändning bedöms gå till uppvärmning och ventilation av
byggnader samt varmvattenberedning.
I ttibell 4.4 redovisas de olika industribranschernas andel av industrins
energianvändning, förädlingsvärde och sysselsättning.
Tabell 4.4 Industribranschernas andel av industrins energianvändning, förädlingsvärde och antal arbetstimmar år 1979, %
Bransch
Gruvor och mineralbrott
Livsmedelsindustri
Textil- och konfektionsindustri
Massa- och pappersindustri
Övrig träförädlingsindustri
Grafisk industri
Kemisk industri
Jord- och stenindustri
Järn- och stålindustri
Verkstadsindustri
cxkl. varv
Varv
Övrig tillverkningsindustri

1

Energianvändning

Förädlingsvärde 1

Arbetstimmar

3.5

2,5

1.6

4,9
1,3

10.3
3.8

8.6
5,0

41,5

HU

6.3

5.3
0.6
7.4
6.2
18.9
9.6

8.1
6.0
8.8
3.1
5.1
39.4

9,5
6.3
7.2
3.1
6.6
41.8

0.7

1,9

3,2

0.1

0,7

100.0

100,0

0,8
1()(),0

Till faktorpris, dvs. priset på produktionsfaktorerna arbetskraft och kapital.

Som framgår av uppgifterna i tabell 4.4 svarar massa- och pappersindustrin samt järn- och stålindustrin för ca 60 % av den totala energianvändningen i industrin medan deras andelar av industrins förädlingsvärde och
sysselsättning är betydligt lägre. Det motsatta förhållandet gäller verkstadsindustrin.
Energianvändningen inom industrin är inte bara koncentrerad till vissa
branscher utan också till ett mindre antal arbetsställen. De 100 från energisynpunkt största arbetsställena använder således över hälften av sektorns
energi. Motsvarande uppgift för de 400 största energianvändarna är 80 %.
Faktorer som påverkar energianvändningen inom industrisektorn är i
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första hand industriproduktionens storlek och sammansättning. Produktionens storlek under enskilda år påverkas i sin tur i hög grad av konjunkturläget, som särskilt påverkar de energitunga basindustrierna. Av stor
betydelse för energiåtgången är också den specifika energiåtgången. dvs ..
energianvändningen per producerad enhet. En sänkning av energiåtgången
i befintlig utrustning m. m. kan åstadkommas genom olika slag av energisparande åtgärder. Energiåtgången påverkas också - särskilt på längre
sikt - av i vilken takt maskiner m. m. byts ut mot energisnålare utrustning.
I den mån möjligheterna att minska energianvändningen iir knutna till en
ny teknik. leder sålunda en snabbare ekonomisk tillväxt till ett snabbare
införande av nyare och energisnålare tillverkningsmetoder och utrustning.
Energiprisnivån och förväntningarna om den framtida energiprisutvecklingen torde påverka energianvändningen inom denna sektor i högre grad
än inom sektorerna för transporter och för bostäder. service m. m. Industrins benägenhet att vidta olika energisparande åtgärder beror i stor
utsträckning på bedömningar om energipriset. De förslag om höjning av
skatt och avgift på olja som jag tidigare (avsnitt 4.2.3) har redogjort för
torde därför komma att påverka industrins energihushållning liksom benägenheten att tillgodose energibehoven med annat än olja.
Industriproduktionens volym har under efterkrigstiden fram till mitten
av 1970-takt ökat fortlöpande samtidigt som produktionsmetoderna har
utvecklats mot bl. a. ökad mekanisering och automatisering. Vissa energitunga branscher har ökat sin produktion kraftigt. bl. a. genom ökad förädling av produkterna. Detta har lett till att energianvändningen inom industrin har ökat kraftigt. Lågkonjunktur i kombination med strukturkriser
inom flera viktiga industribranscher har emellertid medfört att industriproduktionen har minskat under perioden 1975-1978. vilket har lett
till en dämpning av efterfrågan på energi. Under perioden 1973-1979 har
energianvändningen inom industrin minskat med i genomsnitt 0.6 C:-C per
år. Industriproduktionen har under samma period ökat med i genomsnitt
0.4 % per år.
Den specifika energiåtgången inom industrin har under perioden 19671979 minskat inom flertalet branscher. Samtidigt har en övergång skett
från olja till el.

4 .3 .2 Hitti/l.1Tara11de åtgärder för e11crgih11shål/11i11g
Statsbidrag för att stimulera till energibesparande investeringar inom
näringslivet infördes våren 1974. Inledningsvis avsåg stödet endast åtgärder i näringslivets byggnader. I samband med 1975 års energipolitiska
beslut utvidgades stödet till att omfatta även industriella processer samt
vissa prototyper och demonstrationsanläggningar m. m. SIND har haft i
uppdrag att administrera stödverksamhctcn utom vad gäller den del av
stödet som avser trädgårdsnäringcn. Denna del administreras av lantbruksstyrelsen. De regionala utvecklingsfonderna. som har en naturlig
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kontaktväg till de mindre och medelstora tillverkande företagen, har hanterat en del av bidragsverks!lmheten, främst rörande mindre åtgärder i företagens byggnader.
Statsbidrag med högst 35 % av godkända merkostnader har t. o. m. år
1980 lämnats för åtgärder som syftar till bättre hushållning med energi eller
användning av annat bränsle än olja inom bl. a. industriella processer och
industribyggnader. Sådana bidrag har också lämnats till åtgärder inom
näringslivets övriga byggnader. spillvärmeutnyttjande, utbyggnad av industriellt mottryck och - under en treårig försöksperiod som löper ut i och
med juni 1981 - till vissa mindre vattenkraftverk.
Statsbidrag har lämnats även för att stimulera bl. a. industrin att ta fram
anläggningar som demonstrerar tillämpningen av ny teknik för en bättre
energihushållning. Bidrag med högst 50 % av godkända kostnarler har
lämnats till framtagande av prototyper eller demonstrationsanläggningar
med inriktning på effektivare energianvändning inom industrin eller inom
transport och samfärdsel samt inom trädgårdsnäringen, återvinning av
energikrävande varor eller energi ur avfall, användning av annat bränsle än
olja eller effektivare fjärrvärmedistribution. Bidrag har också lämnats till
sådana anläggningar för energiproduktion som innebär tillämpning av teknik som kan antas komma att bli lönsam. Vidare har bidrag under senare
tid kunnat lämnas även till åtgärder som syftar till att praktiskt pröva eller
demonstrera metoder eller system för att ersätta olja eller oljeprodukter
med annan energiråvara, t. ex. metanol.
Stödet till prototyper och demonstrationsanläggningar har sedan den I
januari 1981 kompletterats med en lånemöjlighet. Stödet finansieras från
samma tidpunkt via oljeersättningsfonden, som jag strax skall återkomma
till.
Stöd till energibesparande åtgärder i trädgårdsnäringens byggnader lämnas enligt reglerna i förordningen ( 1979: 428) om statsbidrag till energibesparande åtgärder inom trädgårdsföretag. Bidragsandelen uppgår även för
dessa byggnadsåtgärder till högst 35 %.
Vid två tillfällen har statsmakterna beslutat om ett särskilt tidsbegränsat
tillägg utöver bidraget om högst 35 % till vissa energibesparande åtgärder
inom industriella processer. Våren 1977 beslutades om ett tilläggsbidrag
om 20% (prop. 1976/77: 95 bil. 3, NU 1976/77: 38. rskr 1976/77: 298) i syfte
att - förutom att spara energi - få till stånd tidigareläggning av företagens
energisparande investeringar och därmed stimulera industriproduktionen.
Under våren 1979 lämnades tilläggsbidrag om 15 % till vissa mera omfattande energisparåtgärdef (prop. 1978/79:46, NU 1978/79: 13. rskr 1978/
79: 121). Avsikten härmed var att stimulera till tidigareläggning av energisparinvesteringar.
Stödet till energibesparande omställningsåtgärder i näringslivets befintliga byggnader och processanläggningar bör enligt uttalanden i bl. a. prop.
1978/79: 115 !bil. I s. 94) successivt trappas ned. Enligt de riktlinjer för
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energipolitiken som har antagits av riksdagen (prop. 1979/80: 170. NU
1979/80: 70, rskr 1979/80: 410) bör de åtgärder som hittills har vidtagits för
att underlätta industrins anpassning till förändringar på energiområdet
successivt ändra inriktning. Stödet till dessa omställningsåtgärder bör i
ökad utsträckning föras över till att genom information. utbildning och
rådgivning få näringslivet självt att ta ett ökande ansvar för att hushålla
bättre med energin. Enligt förslag i propositionen om besparingar i statsverksamheten, m. m. (prop. 1980/81: 20 bil. 13 s. 11) har riksdagen beslutat
att verksamheten med statsbidrag till energibesparande åtgärder i näringslivets byggnader och processer skall upphöra fr. o. m. den I januari 1981.
Detta gäller dock inte bidragen till trädgårdsnäringens byggnader och små
vattenkraftverk. Jag återkommer till energianvändningen inom trädgårdsnäringen och till stöd till små vattenkraftverk längre fram (avsnitt 4.4.3
resp. 9.3).
Sedan statsbidragen till energibesparande åtgärder inom näringslivet
infördes har riksdagen anvisat sammanlagt I 393 milj. kr. för detta stöd
inkl. kostnaderna för att administrera stödet. Av de anvisade medlen har efter avdrag med sammanlagt 40 milj. kr. som enligt förslagen i den s. k.
besparingspropositionen skall föras över till statsbudgetens inkomstsida 979 milj. kr. beräknats för åtgärder i företagens byggnader. processer
m. m. samt åtgärder rörande små vattenkraftverk, 342 milj. kr. för prototyper och demonstrationsanläggningar m. m .. 29 milj. kr. för åtgärder inom
trädgårdsnäringens byggnader och 3 milj. kr. för prototyper och demonstrationsanläggningar inom trädgårdsnäringen.
Sammanlagt har sedan stödet infördes t. o. m. juni 1980 bidrag beviljats
till ca 7 500 projekt i näringslivets byggnader. ca I 100 i industriella processer m. m. och 175 prototyper eller demonstrationsanläggningar. För
trädgårdsnäringen har omkring I 200 projekt beviljats bidrag.
Vad gäller fördelningen av beviljade bidrag på branscher kan konstateras att de mest energiintensiva branscherna har fått det största stödet.
Massa- och pappersindustrin samt trävaruindustrin har under den nämnda
perioden beviljats bidrag med sammanlagt ca 436 milj. kr. eller ca 40%· av
totalt beviljade bidrag och den kemiska industrin med sammanlagt ca 132
milj. kr. eller ca 12 %. Järn- och stålindustrin har fått sammanlagt ca 83
milj. kr. motsvarande knappt 8% i energisparande stöd medan verkstadsindustrins andel av beviljade energisparbidrag uppgår till nära 4 % eller 42
milj. kr.
Det genomsnittliga bidraget per projekt för åtgärder i byggnader är
avsevärt lägre än för åtgärder i processer eller prototyper och demonstrationsanläggningar. Sammanlagt 160 milj. kr. hart. o. m. budgetåret 1979/80
beviljats till byggnadsåtgärder. 694 milj. kr. till processåtgärder m. m. och
229 milj. kr. till prototyper och demonstrationsanläggningar. För trädgårdsnäringens byggnader har beviljats 18 milj. kr. i bidrag och för prototyper och demonstrationsanläggningar inom trädgårdsnäringen har under
de två år som stödet funnits bidrag beviljats med ca 2 milj. kr.
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De beräknade årliga energibesparingarna av byggnadsåtgärderna beräknas motsvara ca 108000 ton olja. Som energibesparing räknas i detta
sammanhang även övergång från olja till annat bränsle. Besparingarna av
processåtgärderna m. m. beräknas uppgå till motsvarande ca I milj. ton
olja per år. Stödet till prototyper och demonstrationsanläggningar beräknas medföra en besparing motsvarande knappt 200000 ton olja per år i de
anläggningar som har fått stöd. Besparingen blir avsevärt större om man
tar hänsyn till spridningseffekter genom att andra företag beräknas tillämpa den demonstrerade tekniken.
Den direkta elbesparingen, som har räknats in i de nyss nämnda besparingsuppgifterna. är relativt låg. Om man till elbesparingen räknar produktionen av el i de 24 mottrycksanläggningar och i de drygt 50 små vattenkraftanläggningar som under perioden har fått stöd beräknas emellertid
elbesparingen uppgå till drygt 2 TWh per år.
Inom trädgårdsnäringen är det nästan uteslutande olja som har sparats.
Bidragen beräknas ha medverkat till en besparing om ca 17 500 ton olja per
år.
Totalt har alltså sedan stödet infördes t. o. m. juni 1980 bidrag beviljats
med drygt I 100 milj. kr. De åtgärder som har fått stöd beräknas sammanlagt medföra en energibesparing motsvarande ca I 320000 ton olja per år,
vilket motsvarar drygt 15 TWh.
Det genomsnittliga statliga bidraget för att spara I ton olja per år inom
näringslivet kan uppskattas till ca 835 kr. Bidragskostnaden per inbesparat
ton olja per år skiljer sig avsevärt mellan olika typer av åtgärder. Den
genomsnittliga kostnaden per sparat ton olja för åtgärder i näringslivets
byggnader uppgår till I 481 kr. medan den för trädgårdsnäringens byggnader är lägre, I 028 kr. För processåtgärderna, som svarar för över 60% av
totalt beviljade bidrag, uppgår denna kostnad till 694 kr. Prototyper och
demonstrationsanläggningar har en genomsnittlig bidragskostnad per sparat ton olja om 1 174 kr. Då har emellertid. i enlighet med vad jag nämnde
tidigare, hänsyn inte tagits till de besparingar som uppstår i efterföljande
anläggningar som tillämpar den teknik m. m. som man har avsett att
demonstrera.
Genom den hittills bedrivna verksamheten med statsbidrag till energibesparande investeringar i näringslivets byggnader och inom olika industriella processer beräknas per den I juli 1980 nästan 50% av den till år 1985
uppskattade besparingspotentialcn ha uppnåtts. För näringslivets byggnader är motsvarande andel väsentligt lägre. ca 30 01:,. medan andelen för
industriella processer är drygt 50 %. Den besparingspotential som beräknades år 1976 och 1977 och som jag strax skall återkomma till avsåg åtgärder
som erfordrade statliga stödåtgärder för all komma till stånd. Många
sparåtgärder som räknades in i besparingspotentiakn har under ~enare år
- med anledning av de alltmer stigande oljepriserna - blivit så lönsamma
att de har kommit till utan statsbidrag. En större andel av den beräknade
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besparingspotentialen än den nämnda torde alltså ha tagits tillvara. Å
andra sidan har potentialen - med anledning av de höjda energipriserna utökats genom att åtgärder som tidigare varit alltför olönsamma nu kan
räknas in i denna.
Statsbidrag till omställningsåtgärder i näringslivets byggnader och inom
olika industriella processer har enligt min mening varit ett verksamt medel
för att få företagen att spara energi eller gå över till ett annat bränsle än
olja. Oljeprisökningarna har ökat den företagsekonomiska avkastningen av
och intresset för investeringar i oljebesparande syfte. Detta har - som jag
tidigare har anfört vid min anmälan till propositionen om besparingar i
statsverksamheten, m. m. <prop. 1980/81: 20 bil. 13 s. 11 J - medfört att
företagen har fått goda incitament att genomföra sådana investeringar utan
stöd i form av bidrag.
Intresset för att investera i prototyper och demonstrationsanläggningar
har ökat under senare år. Trots statsbidrag motsvarande hälften av investeringskostnaden har det i flera fall varit svårt att finansiera projekt av
detta slag som skulle kunna ge goda resultat från energisynpunkt. Stödet
till prototyper och demonstrationsanläggningar har därför som jag tidigare
har nämnt förstärkts med en lånemöjlighet.
Stöd till uthildningsåtgiirder i energibesparande syfte infördes våren
1974 och avsåg inledningsvis statsbidrag till kurser för fastighctsskötarc
inom det uppvärmningstckniska området. Verksamheten utvidgades enligt
förslag i 1975 års energiproposition (prop. 1975: 30 bil. I s. 355) till att
omfatta främst olika typer av driftpersonal med anknytning till såväl industri- som bostads- och förvaltningslokalcr. Speciell uppmärksamhet skulle
därvid ägnas åt de mindre och medelstora företagen. Vidare beslutades om
stöd till uthildningsinsatser som siktade på att minska energianvändningen
inom olika industriprocesser. Kurserna skulle kanaliseras genom olika
kursarrangörer såsom dåvarande SIFU-enhcten vid SIND. Kommunförbundet. studieförbunden och HSB. SIND gavs det övergripande ansvaret
för verksamheten.
Sedan verksamheten inleddes har sammanlagt drygt 16 milj. kr. anvisats
för dessa utbildningsändamål. T. o. m. budgetåret 1979/80 har SIND beviljat bidrag till kurser i vilka totalt omkring 20000 yrkesverksamma har
deltagit.
Hösten 1979 redovisade SIND i en utredning <SIND PM 1979: 9) Statens
stöd till energihushållning inom näringslivet att behovet av energiinriktad
utbildning hos yrkesverksamma inom olika områden är mycket stort.
SIND presenterade i anslutning härtill en plan för den fortsatta utbildningsverksamheten. Planen omfattade åtgärder för att under en begränsad period kunna täcka en stor del av utbildningsbehovet. Enligt planen skall
bransch- och intresseorganisationer med viss utbildningserfarcnhet och
med en lokal eller regional organisation ges resurser för att bygga upp och
organisera utbildningen. Under budgetåret 1979/80 har SIND bedrivit en

Prop. 1980/81: 90

Bilaga 1 Industridepartementet

61

försöksverksamhet med utbildning enligt den modell som angavs i planen.
I bilaga 1.3 redovisas en rapport om denna försöksverksamhet och om
utn::dningsarbete vid SIND rörande energihushållningsutbifdning.
Verksamheten med rådgil'lzing i energifrågor inleddes år 1975. I överensstämmelse med riktlinjerna i 1975 års energipolitiska proposition (prop.
1975: 30 bil. I s. 356) är rådgivningen av uppsökande karaktär och i första
hand inriktad mot de mindre och medelstora företagen. Huvudansvaret för
rådgivningen åvilar SIND som kanaliserar verksamheten via de regionala
ut vecklingsfonderna.
SIND har prövat olika vägar för att förmedla råd i energisparfrågor.
Detta redovisas i bilaga 1.4. En försöksverksamhet med gratis konsultbesök. vilken ledde till att över I 000 företag fick en dags konsultbesök.
visade sig vara otillräcklig för att ta tillvara de möjligheter till energihushållning som fanns i företagen. En ny typ av försöksverksamhet inleddes därför våren 1979. Vid fyra av de regionala utvecklingsfonderna har en
energikonsulent placerats. I konsulentens uppgifter ingår bl. a. - förutom
direkt rådgivning till företagen - informations- och utbildningsåtgärder.
En uppgift för konsulenterna har t. ex. varit att få företagen att utse en
energiansvarig som bl. a. skall fungera som konsulentens kontaktman för
företagets energifrågor. Energikonsulentverksamheten har vidare i vissa
fall kompletterats med direkta konsultbidrag för en djupare analys av
energiaspekterna i anslutning till energisparåtgärder i företagen.
Mera branschinriktad energirådgivningsvcrksamhet förekommer också.
SIND har medverkat till att särskilda branschkonsulter har engagerats
inom några branscher. t. ex. inom järn- och stålindustrin. Vidare har SIND
låtit utarbeta särskilda energisparhandböcker för olika branscher. SIND
har dessutom utarbetat en mera generellt inriktad energisparhandbok för
industrin.
Under hösten 1979 hade SIND i uppdrag att - som ett led i en särskild
energisparkampanj - bedriva en intensifierad rådgivningsverksamhet i
energifrågor. Rådgivningen var inriktad på åtgärder som på relativt kort
sikt skulle ge besparingseffekter. Kampanjen. som genomfördes i samarbete med de regionala utvecklingsfonderna. ledde till att över 900 företag
be~öktes. Sammanlagt påvisades möjliga åtgärder som skulle kunna ge en
besparing motsvarande ca 40000 m 3 olja per år. Kostnaden för att hjälpa
företagen att hitta dessa besparingsmöjligheter uppgick till ca 50 kr. per

m'
Att bedöma energispareffekterna av åtgärder för att genom information,
utbildning och rådgivning höja kunskapen i energifrågor är betydligt svårare än för investeringsåtgärder till vilka bidrag har lämnats. Undersökningar, som SIND har gjort. tyder emellertid på att bidragskostnaden för de
energibesparingar som har uppnåtts som en följd av utbildning i energifrågor är relativt låg i förhållande till värdet av energibesparingen. Andra
undersökningar som SIND har gjort visar att rådgivning är ett verksamt

Prop. 1980/81: 90

Bilaga 1 Industridepartementet

62

medel för att göra företagen uppmärksamma på företagsekonomiskt lönsamma energisparåtgärder.
SIND har sedan år 1975 regeringens uppdrag att i samarbete med berörda näringslivsorganisationer bedriva kontinuerlig 11tredni11gs1·erksamhet
omfattande all industriell energianvändning. I utredningarna <SIND
1976: 3J Tätorterna och den tunga industrins energiförsörjning och <SIND
1977: 6) Industrins energihushållning har SIND bedömt möjligheterna att
spara energi inom industrin fram till år 1985. I utredningen (SIND 1979: I)
Utvärdering av statsbidragen till energibesparande åtgärder i näringslivet
har SIND sammanfattat den bedömda besparingspotentialen enligt de båda
tidigare utredningarna. I anslutning till sitt förslag till plan för den fortsatta
verksamheten med stöd till energibesparande åtgärder. vilken redovisas i
utredningen Statens stöd till energihushållning i näringslivet. har SIND bl. a. mot bakgrund av erfarenheterna från bidrags verksamheten - gjort en
bedömning av rimligheten i den tidigare beräknade energibesparingspotentialen. SIND har därvid bedömt att det med hjälp av statliga styrmedel
eller genom höjda oljepriser bör vara möjligt att få till stånd åtgärder som
från det cncrgisparstödet infördes till år 1985 ger en årlig energibesparing
och oljeersättning i de industriella processerna om ca 1.3 milj. ton olja och
ca 2,5-3 TWh el. Detta motsvarar sammanlagt ca 1.9 milj. ton olja per år.
För näringslivets byggnader har SIND. mot bakgrund av en studie av
olika undersökningar om möjligheterna att spara energi i dessa byggnader.
beräknat att besparingspotentialen för energisparåtgärdcr som faller inom
ramen för bidragsrcglerna motsvarar ca 360000 ton olja per år räknat från
det stödet infördes till år 1985.
Ett mera långsiktigt perspektiv på cncrgisparåtgärder har studerats i
SIND:s utredning ISIND 1978: 6) Prototyper och demonstrationsanläggningar för bättre energihushållning. I utredningen redovisas att betydande
energibesparingar kan åstadkommas genom att i olika prototyper och
demonstrationsanläggningar demonstrera ny energisnål teknik. som därigenom kan få en vidare spridning.
För att diskutera frågor som rör industrins energihushållning har jag i
maj 1980 haft iil'erläggningar med representanter för berörda branschorganisationer, fackliga organisationer samt övriga intressenter. I anslutning
till dessa överläggningar redovisade de inbjudna organisationerna sina
erfarenheter när det gäller energihushållning inom näringslivet och även
vidtagna och planerade åtgärder m. m. Vid överläggningarna fördes tanken
fram att näringslivet självt genom sina organisationer skulle kunna bidra
till arbetet med att ta fram underlag till ett program för energihushållning.
Överläggningarna har följts upp med en av Näringslivets Energidelegation och SIND anordnad konferens i oktober 1980. Syftet med konferensen
var att belysa förutsättningar och utvecklingslinjer för ett fortsatt encrgihushållningsprogram inom näringslivet. Vidare har många branschorganisationer inför denna konferens till industridepartementet redovisat vad
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man inom resp. bransch avser att göra för att dels hushålla med energi.
dels övergå till andra bränslen än olja. Vissa andra uppgifter beträffande
utvecklingstendenser när det gäller bl. a. produktionens omfattning och
inriktning samt synpunkter på statsmakternas åtgärder har också lämnats i
detta sammanhang.
Ett administrativt styrmedel för energihushållning inom industrin utgörs
av den encrgipröl'ning som sker beträffande nybyggnad och utbyggnad av
vissa större anläggningar. Sedan den I juli 1975 finns i 136 a § byggnadslagen en bestämmelse om krav på tillstånd av regeringen för tillkomsten
och lokaliseringen av industriell eller liknande verksamhet av väsentlig
betydelse för hushållningen med energi. Motivet var enligt föredragande
statsrådet att det var önskvärt att med hänsyn till landets energihushållning
ge samhället möjlighet att på ett bättre sätt än tidigare kunna bedöma och
planera de stora energianvändarnas energihushållning.
Sedan bestämmelsen infördes har i ca 25 ärenden. varav ungefär hälften
gäller utbyggnader inom skogsindustrin. särskilda villkor beträffande energihushållning föreskrivits. Bl. a. har meddelats villkor om installation av
anläggning för generering av mottryckskraft. utformning av anläggningar.
utredningar bl. a. om spillvärmeutnyttjande. särskild redovisning till SIND
eller samråd med SIND beträffande vissa åtgärder rörande energihushållningen i anläggningen. Under senare tid har för ett antal anläggningar för
fliseldning föreskrivits att erfarenheterna från driften från energiförsörjningssynpunkt skall redovisas till SIND.
Jag har erfarit att SIN D r. n. gör en systematisk uppföljning av de
åtgärder som har vidtagits för att uppfylla de villkor som har getts från
energihushållningssynpunkt och av samrådsförfarandet. Jag utgår från att
SIND kan redovisa resultatet av denna översyn senast i samband med
anslagsframsUillningen för budgetåret 1982/83.
I olika sammanhang har förslag om att förändra prövningen lagts fram.
SIND angav i rapporten Industrins energihushållning två tänkbara alternativ för prövningen. Det ena alternativet innebär att den koncessionsprövning enligt miljöskyddslagen ( 1969: 387. ändrad senast 1978: 161) som nu
sker utökas till att omfatta också prövning av energihushållningen. I det
andra alternativet föreslås att företagen i beslut med anledning av prövning
enligt 136a byggnadslagcn regelmässigt åläggs att samråda med SIND i
detaljfrågor om energihushållningen vid anläggningen. SIND framhöll i
rapporten att det andra alternativet inledningsvis är att föredra bl. a. av det
skälet att det kan genomföras utan krävande administrativa insatser.
Frågan om energiprövning enligt 136a* byggnadslagen behandlades
också av energikommissionen i betänkandet !SOU 1978: 17) Energi. Kommissionen föreslog en översyn av prövningen. Därvid bör enligt kommissionen övervägas att utsträcka prövningen till att omfatta såväl nya som
befintliga anläggningar.
Remissopinionen var delad vid behandlingen av dessa förslag. Några

*

Prop. 1980/81: 90

Bilaga 1 Industridepartementet

64

remissinstanscr framhöll att möjligheten till samordning med prövningen
enligt miljöskyddslagen bör övervägas. Från näringslivets sida framfördes
att energiprövningen bör avskaffas.
Mot bakgrund av bl. a. vad jag nu har anfört tillkallade regeringen år
1979. som jag tidigare har nämnt, en särskild utredare med uppgift att se
över frågan om styrmedel för näringslivets energihushållning m. m.
Utredaren skall bl. a. överväga det närmare behovet av och lämna förslag till utformningen av en energihushållningslag gällande näringslivet. En
lag med denna inriktning hör enligt direktiven utformas så att den ger
möjlighet till löpande anpassning av kraven på god energihushållning till
vunna erfarenheter och ändrade omständigheter t. ex. att nya tekniska
metoder har kommit fram.
Utredaren skall också se över de nuvarande reglerna om prövning enligt
136 a ~ byggnad slagen av energihushållningen vid nyanläggning eller utbyggnad av viss industriell eller liknande verksamhet. Bl. a. bör kriterierna
for vilka anläggningstyper som bör prövas från energihushållningssynpunkt övervägas. De förslag till förändring av prövningen som har lagts
fram av SIND och energikommissionen liksom av remissinstanserna i
yttranden över de tidigare nämnda rapporterna bör enligt direktiven övervägas. Detta gäller bl. a. alternativet att ge SIND möjlighet att avgöra vissa
frågor som är av betydelse från energihushållningssynpunkt men som inte
är av sådan övergripande karaktär att det hör ankomma på regeringen att
besluta därom. Om utredaren finner att en ~ärskild energihushållningslag
bör komma till bör energihushållningsprövningen inordnas i denna lag.
Enligt vad jag har erfarit kommer utredaren att slutföra sitt arbete under
andra hälften av år 1981.
Omfattande insatser görs inom energ(f(1rskni11gsprogrammct för att få
fram nya bl. a. energisnåla processer inom industrin. Dessa insatser torde
på längre sikt bidra till att ytterligare sänka den specifika energiåtgången
inom industrin. De största forsknings- och utvecklingsinsatserna inom
detta område avser pappers- och massaindustrin samt järn- och stålindustrin. Inom trä-, massa- och pappersindustrin har en viktig grund för att
förbättra energiekonomin lagts genom bl. a. forsknings- och utvecklingsinsatser rörande fiberfriläggning och torkning. Inom järn- och stålindustrin
pågår utvecklingsarbete som bl. a. syftar till ett minskat behov av högkvalitativt värme i valsverken. Inom andra branscher har verksamheten hittills
främst bestått av kartläggning av de mest lovande områdena för energiteknisk utveckling samt forskning och utveckling i inledande skeden.
De styrmedel m. m. i energihushållande syfte som hittills har använts
inom industrin är alltså kartläggningar av och utredningar om industrins
möjligheter att spara energi. statsbidrag till åtgärder for att minska energiåtgången i befintlig utrustning m. m .. stöd till företag som vill pröva ny
energisnål teknik genom att uppföra prototyper eller demonstrationsanläggningar. prövning av tillkomsten. lokaliseringen och utformningen av
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energikrävande verksamtiet samt information, rådgivning och utbildning
rörande energihushållning. Omfattande satsningar har också gjorts inom
ramen för energiforskningsprogrammet för att få fram ny energisnål teknik.

4.3.3 Program för industrins energihushållning under 1980-talet
Inom industrin finns tekniska möjligheter att på relativt kort sikt spara
energi och gå över till andra bränslen än olja. SIND:s tidigare nämnda
utredningar om industrins energianvändning och erfarenheterna från den
hittills bedrivna verksamheten med statsbidrag till energibesparande åtgärder tyder på att det till år 1985 skulle vara tekniskt möjligt att spara energi
eller ersätta olja motsvarande ytterligare över I milj. ton olja per år inom
industriella processer och i näringslivets byggnader. De oljeprisökningar
som har skett sedan SIND:s utredningar genomfördes torde ha ökat denna
sparpotential.
Oljeprishöjningarna under de senaste åren har ökat den företagsekonomiska avkastningen av och därmed intresset för investeringar i oljebesparande syfte. Utgångspunkten för energihushållningspolitiken inom näringslivet bör därför - som jag tidigare har anfört vid min anmälan till prop.
1979/80: 170 (s. I I) - vara att näringslivet självt tar ett ökande ansvar för
att spara energi eller ersätta olja. Frågor om energihushållning bör enligt
min mening ingå som ett naturligt inslag i den löpande verksamheten inom
industrin och inom näringslivet i övrigt. Flera branscher, särskilt de energiintensiva basindustrierna. har under de senaste åren ägnat dessa frågor
ett stort intresse och de har också genomfört åtskilliga energisparåtgärder.
Detta framgår bl. a. av de uppgifter som har lämnats till mig i anslutning till
mina överläggningar med representanter för näringslivet m. fl. om näringslivets energihushållning. Ytterligare åtgärder bör dock vidtas.
Som jag tidigare har anfört bör strävan vara att genomföra de energihushållningsåtgärder som är samhällsekonomiskt motiverade. Detta gäller
såväl investeringar som åtgärder rörande drift och skötsel samt tillvaratagande av spillvärme. Jag återkommer till frågan om spillvärmeutnyttjande
(avsnitt 8.3.4). Vidare bör nya metoder och ny teknik för att öka effektiviteten vid industrins energiomvandling och energianvändning utvecklas och
introduceras på marknaden för att ytterligare sänka den specifika energiåtgången inom industrin och för att ersätta olja med andra bränslen.
För att åtgärder för energisparande skall genomföras måste de också
vara företagsekonomiskt lönsamma. Statliga styrmedel kan behövas.
De statliga styrmedlen för energihushållning inom industrin och övriga
delar av näringslivet bör enligt min mening i första hand - förutom en
ändamålsenlig prissättning på energi - inriktas på att föra ut kunskap om
företagsekonomiskt motiverade energisparåtgärder, att ut veckla metoder
och teknik för en effektivare energianvändning eller övergång till annat
bränsle än olja och att stimulera introduktion av sådana metoder och sådan
6
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teknik. De statliga åtgärderna bör genomföras i samverkan med näringslivet.
För mindre energikrävande företag ter sig ofta andra åtgärder än de som
kvantitativt eller kvalitativt påverkar produktionen som mindre angelägna.
Ofta är man inte heller medveten om de energisparinvesteringar som med
rimlig lönsamhet kan genomföras eller de förändringar i drift och skötsel
som kan medföra energibesparingar. Statliga insatser för att öka kunskaperna om energihushållning är därför särskilt motiverade för dessa företag.
För de energiintensiva företagen utgör energin en väsentlig produktionsfaktor. Dessa företag kan därför ha större anledning än andra företag att
betrakta energisparande eller oljeersättande investeringar som strategiska
investeringar eller som en försäkringspremie för en viktig produktionsresurs och därmed för sin fortlevnad.
Energiprisnivån och förväntningarna om den framtida energiprisutvecklingen bör påverka industrins - särskilt de energiintensiva företagens benägenhet att vidta åtgärder för energisparande och oljeersättning.
Det program för industrins energihushållning som jag nu föreslår kommer i vissa delar att omfatta andra delar av näringslivet än industrin, bl. a.
handel och servicenäringarna. Ett viktigt underlag för mina förslag har
redovisats av branschorganisationer m. tl. Detta skedde i anslutning till
dels mina överläggningar i våras med representanter för näringslivet och
de fackliga organisationerna m. tl .. dels den efterföljande konferens om
näringslivets energihushållning under 1980-talet som i oktober 1980 anordnades av Näringslivets Energidelegation och SIND.
För bl. a. industrin gäller som jag tidigare har nämnt särskilda regler
enligt lagen ( 1974: 992) om nedsiitt11i11g m· allmän energiskatt (omtryckt
1975: 273, ändrad 1979: 306), vilka innebär att energiskatten på bränsle och
elkraft inte skall överstiga 3 % av de tillverkade produkternas försäljningsvärde fritt fabrik. Regeringen har enligt reglerna möjlighet att medge ytterligare nedsättning för visst företag om det föreligger särskilda skäl. Med
stöd härav medgavs de mest energikrävande industrierna nedsättning av
energiskatten till I % av försäljningsvärdet t. o. m. år 1976. Under åren
1977-1981 har enligt regeringsbeslut på motsvarande sätt medgivits nedsättning till 1,3 %.
Jag har tidigare betonat betydelsen av alt energibeskattningen utformas
så att den ger bästa möjliga energipolitiska styrfunktion samtidigt som de
statsfinansiella aspekterna beaktas. Genom nuvarande nedsättningsregler
avseende industrins energiskattebelastning är det till stor del bara inriktningen och fördelningen av hushållens energianvändning som har påverkats av de skattehöjningar som har genomförts under senare tid.
Jag vill härvid erinra om att det ankommer på regeringen att besluta om
förändringar av gränsen för nedsättning av energiskatt utöver den lagstadgade gränsen på 3 %. Som ett sätt att stärka incitamenten för industrins
energihushållning kan - som jag tidigare nämnt - övervägas att begränsa
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den nuvarande nedsättningen enligt regeringens beslut. Ett sådant övervägande bör dock ske i anslutning till överväganden om industri- och regionalpolitik. Jag har erfarit att chefen för budgetdepartementet avser att ta
upp denna fråga vid beredning av ärenden om sådan nedsättning för
kommande år.
Som jag tidigare har nämnt bör en omprövning av energihushållningsprogrammet ske omkring år 1985. Mindre förändringar i anslutning till en
fortlöpande uppföljning bör ske i samband med den årliga budgetprövningen. Därutöver bör en översyn av styråtgärderna ske i samband med ställningstagandena till de förslag som utredningen om styrmedel för näringslivets energihushållning m. m. kan komma att lägga fram. Jag har erfarit att
utredningen planerar att redovisa resultatet av sitt arbete under andra
halvåret 1981.
För att få till stånd en effektiv energianvändning och ett kraftfullt energisparar.de krävs att energianvändarna har goda kunskaper dels om egenskaper hos och skötsel av produktionsutrustning, dels om nya material ·och
metoder m. m. Utvecklingen av teknik m. m. inom energihushållningsområdet har sedan mitten av 1970-talct varit mycket snabb. Detta ställer krav
på att energianvändarnas kunskaper utökas och förnyas löpande. Som jag
tidigare har nämnt bedömer jag att utbildningsfrågorna har stor betydelse
för möjligheterna att nå energihushållningsmålen. Jag har tidigare också
påtalat betydelsen av att man tar hänsyn till energihushållningsaspekterna
vid utformningen av läroplaner m. m. inom det allmänna skolväsendet. För
de redan yrkesverksamma är det nödvändigt med särskilda llfbildning.1·åt-

giirder.
SIND redovisade hösten 1979 i utredningen Statens stöd till energihushållning inom näringslivet att behovet av energiinriktad fortbildning för
yrkesverksamma inom olika områden är my1.:kct stort. SIND presenterade
också en plan för hur man med ett betydande statligt stöd bttde till materialframtagning och kursgenomförande skulle kunna tillgodose en stor del
av detta behov under en begränsad period. De flesta av remissinstanserna
uttalade sig - som jag redovisade i förra årets budgetproposition (prop.
1979/80: 100 bil. 17 s. 200) - positivt om den organisatoriska uppläggningen av den föreslagna utbildningen. Behovet av samordning mellan olika
utbildningsprogram och organ betonades dock särskilt.
För egen del var jag då inte beredd att ta ställning till planen i sin helhet.
Den behövde - som SIND också hade påpekat - ses över ytterligare.
SIND har bedrivit en försöksverksamhet enligt den modell som har föreslagits i planen.
I en skrivelse den 6 november 1980. vilken återges i bilaga 1.3. har SIND
redovisat en utvärdering av försöksverksamheten. Mot bakgrund av resultatet av denna utvärdering har SIND lagt fram ett förslag till hur den
fortsatta verksamheten med energiinriktad fortbildning bör inriktas och
bedrivas under den närmaste femårsperioden. SIND föreslår att verksam-
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hcten byggs upp successivt och till en sådan omfattning att
under en
femårsperiod - sammanlagt över 100000 personer kan genomgå någon
form av fortbildning. Verksamheten bör planeras så att den dels täcker ett
initialt utbildningsbehov. dels utvecklar resurser för fortsatt utbildningsverksamhet efter denna period.
De målgrupper som enligt SIND i första hand bör omfattas är yrkesverksamma som dagligen befattar sig med anläggningar för bl. a. energiproduktion, ventilation etc., bl. a. maskinister, fastighetsskötare och driftpersonal. 'IJänstemän som bereder energitekniska beslut samt personer i
företagsledande ställning och förtroendevalda är andra viktiga målgrupper.
SIND konstaterar att utbildningen för energisparande redan nu nått en
sådan volym att ökad samverkan mellan skilda organisationer och kursgivare är motiverad. SIND anser att en organiserad samverkan med tyngdpunkten förlagd till SIND:s verksamhet på området är ett tillräckligt steg i
denna riktning.
När utbildningsresurserna byggs upp bör man enligt SIND eftersträva
att kursverksamheten i största möjliga utsträckning skall kunna genomföras lokalt eller regionalt. Erfarenheterna från det senaste årets verksamhet. då SIND har marknadsfört stödet till energiutbildning mera aktivt. har
visat på svårigheter att få till stånd ett intresse för att delta i utbildningen.
för att övervinna dessa svårigheter bör stödet enligt SIN D förstärkas och
utökas. Företagens kostnader för löner och uppehälle under utbildningstiden bör dock enligt SIND inte omfattas av stödet.
Behovet av en fortlöpande utvärdering av verksamheten betonas. SIND
anser att en sådan utvärdering iir nödvändig bl. a. för att säkerställa att
utbildningens tekniska och pedagogiska kvalitet hålls på en rimligt hög
nivå och för att återföra information till statsmakterna inför framtida
omprövningar av mål och resurser för utbildnings verksamheten.
Både utredningen om myndighetsorganisationen inom energiområdet
och energihushållningsdelcgationen har som jag tidigare har nämnt (avsnitt
4.2.21 tagit upp frågan om energiinriktad fortbildning.
I betänkandet De statliga energimyndigheterna - arbetsfördelning och
samverkan framhåller utredningen att SIN D i fortsättningen inte bör ha
något övergripande ansvar för den energiinriktade utbildningen inom lokaluppvärmningsområdet. Ansvaret för denna utbildning bör i stället åvila
resp. scktormyndighet. dvs. SIND. planverket och transportrådet. Utredningen föreslår att regeringen utfärdar anvisningar rörande obligatoriskt
samråd mellan dessa myndigheter i fråga om deras anslagsframställningar
för energiutbildningsinsatser.
Flera av de rcmissinstanscr som har uttalat sig i denna fr{1ga instiimmcr i
utredningens bedömning att ansvaret för utbildningsåtgärderna bör {iliiggas
sektormyndighcterna. Energihush{tllningsdelcgationen betonar emellertid
betydelsen av en övergripande samordning av utbildningsaktivitetcrna.
SIND och VYS-Tekniska föreningen anser att utredningen inte tillriickligt
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har beaktat frågan om utbildning av yrkesverksamma. Enligt Lantbrukarnas riksförbunds uppfattning bör även arbetsmarknadsutbildningen kunna
användas för att åstadkomma ökad energikunskap och bättre energihantering i näringslivet.
Energihushållningsdelegationen föreslår i sitt betänkande Program för
energihushållning i befintlig bebyggelse att berörda myndigheter ges i
uppdrag att utarbeta ett program för alt tillgodose behovet av energiinriktad utbildning inom bebyggelsesektorn. Av speciellt intresse är därvid
enligt delegationen att behovet av fort- och vidareurbildning för berörda
yrkesgrupper tillgodoses i ett sådant program.
För egen del får jag anföra följande. Fortbildning av yrkesverksamma
inom energiområdet är en angelägen uppgift. Verksamheten bör vara inriktad mot dem som i sin yrkesverksamhet direkt eller indirekt kan påverka
energianvändningen. Även om energiinriktad utbildning till viss del tiHhandahålls av olika utbildningsorganisationer visar erfarenheterna från den
verksamhet som SIND hittills har bedrivit att statligt stöd krävs för att få
till stånd utbildning i den omfattning som behövs. Del är viktigt att insatser
görs för att övervinna de svårigheter att få till stånd ett intresse för att nå ut
med utbildningen som SlND har visat på. Stödet bör anpassas för att
övervinna dessa svårigheter. Krav ställs bl. a. på initierande verksamhet
från den myndighet som har ansvaret för stöd till energihushållningsinriktad fortbildning. Omfattningen av insatserna för fortbildningen bör avvägas mot omfattningen av den energihushållningseffekt som utbildningen
kan tänkas leda till. SIND anser det motiverat att öka det statliga stödet till
hela kostnaden för utveckling och genomförande av utbildningen i stället
för som tidigare i genomsnitt halva kostnaden. Enligt min mening bör som
hittills gälla att stödandelen inte skall sättas högre än vad som erfordras för
att den aktuella utbildningen skall komma att genomföras. Utbildningsverksamheten bör byggas ut successivt.
Det är viktigt att utbildningsverksamheten följs upp löpande och anpassas till vunna erfarenheter. nya rön m. m. inom energiområdet. En mera
genomgripande utvärdering bör göras efter en treårsperiod.
SIND bör under nästa budgetår ha det övergripande ansvaret för utbildningsinsatserna.
SIND bör ha ansvaret för att initiera och lämna stöd för den energiinriktade utbildningen av olika kategorier av yrkesverksamma. Detta bör gälla
all utbildning som inte har en direkt anknytning till endast en viss sektors
verksamhet. Sålunda bör SIND ha ansvar för stöd till utbildning av den
personal som handhar drift och förvaltning av byggnader eftersom såväl
industrisektorn som bostadssektorn berörs. Planverket bör ha ansvar för
sådan utbildning som har direkt anknytning till byggnadsverksamheten.
SIND:s ansvar bör omfatta även ansvar för att göra skolöverstyrelsen,
universitets- och högskoleämbetet och andra ulbildningsplanerande organ
uppmärksamma på olika energifrågor till vilka hänsyn bör tas vid utarbe-
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tande av läroplaner m. m. I det övergripande ansvaret bör också ingå att
skaffa en översiktlig kännedom om energiutbildning och behov av sådan
utbildning inom olika områden och alt samordna olika myndigheters verksamhet med energiutbildning.
Statligt ekonomiskt stöd till fortbildning inom energiområdet har lämnats via SIND sedan år 1975. Detta stöd bör enligt min mening utökas
fr. o. m. budgetåret 1981/82. Som jag tidigare har anfört (prop. 1980/81: 49
s. 26) bör stödet till den utbildning som SIND administrerar fr. o. m.
budgetåret 1981/82 inte längre finansieras över statsbudgeten utan via
oljeersiittningsfonden. Behovet av medel för denna verksamhet kommer
jag i det följande att beräkna till 7 milj. kr. för nästa budgetår. Jag återkommer strax till behovet av medel för den närmaste treårsperioden.
Jag kommer i det följande (kapitel 11) att föreslä att en energimyndighet
inrättas den I juli 1982. I energimyndighetens uppgift bör ingå bl. a. vissa
samordnande och verkställande uppgifter inom informations- och utbildningsområdet. Det fortsatta ansvaret för de utbildningsinsatser SIND för
det kommande budgetåret bör ha att handlägga bör övervägas närmare
inom den organisationskommitte som jag i annat sammanhang avser föreslå.
Jag går nu över till att redogöra för den del av energihushållningsprogrammet som gäller särskilda insatser för att genom rådgivning få företagen att spara energi.
I utredningen Statens stöd till energihushållning inom näringslivet presenterade SIND hösten 1979 en plan för rådgivning rörande energihushållningsfrågor till framför allt de mindre och medelstora företagen. Den ökade
betydelse som erfarenhetsåterföring m. m. får när kunskapen om energibesparingsmöjligheterna ökar samt den service i dessa avseenden som framför allt de mindre företagen behöver var det centrala motivet för den av
SIND föreslagna planen. Huvudpunkten i planen var att rådgivningskompetens i energifrågor skulle byggas upp vid de regionala utvecklingsfonderna. SIND föreslog i utredningen en successiv utbyggnad av denna
rådgivningsverksamhet till att fullt utbyggd omfatta i princip en energikonsulent vid varje regional utvecklingsfond. Stödet föreslogs utgå som ett
ramanslag - för en konsulent med möjlighet att anlita regional experthjälp
och annan nödvändig central service - till av SIND programskriven verksamhet vid resp. utvecklingsfond.
En utbyggnad av rådgivningsverksamheten har bedömts som positiv av
samtliga remissinstanser. Enligt riksrevisionsverkets uppfattning torde
dock förutsättningarna för en effektiv energirådgivning vara större om
erfarenheterna från olika företag inom samma bransch tas till vara än från
olika företag inom samma region.
I förra årets budgetproposition (prop. 1979/80: 100 bil. 17 s. 2201 betonade jag att det för de mindre och medelstora företagen är särskilt angeläget
med uppsökande rådgivningsverksamhet avseende energihushållning. Jag
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framhöll att försöksverksamheten med energikonsulenter vid de regionala
utvecklingsfonderna borde kunna vidareutvecklas. Jag anförde vidare att
jag såg positivt på att SIND på olika sätt prövar vilken form av rådgivning
som är mest effektiv. Beträffande mera branschanknuten rådgivning konstaterade jag att ett visst stöd från statens sida. särskilt i ett uppbyggnadsskede. är motiverat. Ansvaret för sådan rådgivning måste dock i första
hand åvila industrin själv.
SIND har - mot bakgrund av erfarenheterna av den hittills bedrivna
försöksverksamheten med olika former av energirådgivning - under år
1980 presenterat ett program för den fortsatta verksamheten. Programmet
är utformat enligt i huvudsak samma principer som den plan som presenterades hösten 1979. Målet för programmet är att skapa ett effektivt rådgivningssystem genom bl. a. samordnade rådgivningsinsatser via de regionala
utvecklingsfonderna och olika branschorganisationer. I programförslaget
ingår också insamling och bearbetning av erfarenheter och uppgifter rörande energihushållning.
Till grund för SIND:s programförslag ligger bl. a. en utvärdering av en
försöksverksamhet med energikonsulenter placerade vid några regionala
utvecklingsfonder. En sammanfattning av utvärderingen och SIND:s förslag till framtida rådgivningsverksamhet samt av remissyttranden häröver
återges i bilaga 1.4.
Remissinstanserna ser i huvudsak positivt på en ökad statlig insats för
att spara energi i de mindre och medelstora företagen. Vissa invändningar
mot SIND:s förslag till uppläggning och organisation av verksamheten förs
dock fram.
Utvecklingsfonden i Malmöhus län tror inte att behovet av energirådgivning är så stort och sträcker sig över så lång tid att det är motiverat med
särskild personal vid fonden för dessa uppgifter. Man hör enligt fonden
överväga om inte företagen själva bör stå för kostnaderna för rådgivningen. alternativt för delar av den.
Utvecklingsfonden i Jönköpings län anser att man har största möjligheten att påverka energianvändaren via entreprenör- och konsultlcdet. Riktade insatser för att höja konsultföretagens och entreprenörernas kunskaper i kombination med branschrådgivare och branschvisa energisparhandböcker torde ge stora positiva effekter. Fonden ifrågasätter dock om en
fast organisation skall byggas upp för detta ändamål.
Utredningen om styrmedel för näringslivets energihushållning, m. m.
framhåller att frågan om organisation och styrning av verksamheten inte
bör överbetonas på bekostnad av konkret rådgivning. Både utredningen
och utvecklingsfonden i Malmöhus län betonar vikten av att verksamheten
anpassas till de speciella förhållanden - bl. a. rörande näringslivsstruktur
- som råder i de olika länen.
Vad gäller målgrupper för verksamheten anser utvecklingsfonden i
Stockholms län att även större företag i viss utsträckning bör kunna
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omfattas av rådgivningen. Utredningen om styrmedel för näringslivets
energianvändning, m. m. anser att man bör överväga att vidga verksamheten även till servicenäringarna.
Energihushållningsdelegationen har i sitt betänkande Program för energihushållning i befintlig bebyggelse framhållit att kraftfulla insatser inom
områdena besiktning, rådgivning och utbildning avseende energihushållning i befintlig bebyggelse måste göras. Delegationen har också framhållit
vikten av att den av de regionala utvecklingsfonderna bedrivna verksamheten samordnas med den av kommunerna bedrivna besiktnings- och
rådgivnings verksamheten.
I betänkandet De statliga energimyndigheterna - arbetsfördelning och
samverkan konstaterar utredningen att det är av vikt att rådgivarna vid de
regionala utvecklingsfondcrna i sitt arbete samverkar med övriga energirådgivare inom samma region.
Erfarenheterna av bl. a. den hittills bedrivna verksamheten med energirådgivning visar att man inom många företag inte är medveten om vilka
företagsekonomiskt motiverade cnergisparåtgärder som kan genomföras.
Insatser för rådgivning är därför enligt min mening motiverade. De bör
inriktas mot framför allt de mindre och medelstora företagen och de
företag i vilka energin endast utgör en mindre del av produktionsresurserna. De större, mera energiintensiva företagen påverkas mera direkt av
förändringar i priset på energi och har därför ett större eget intresse av att
undersöka möjliga åtgärder för att minska energikostnaderna. Så sker
också i stor utsträckning.
Rådgivningsverksamheten bör byggas ut i huvudsak i enlighet med
SIND:s förslag, dvs. med energikonsulenter placerade vid de regionala
utvecklingsfonderna och med branschanknutna energiexperter vid vissa
branschorganisationer. Utvecklingsfonderna är i sin ordinarie verksamhet
inriktade i huvudsak mot den mindre och medelstora tillverkande industrin. Fondernas energirådgivningsverksamhet bör emellertid avse inte
bara dessa företag utan även handel och övriga servicenäringar m. m. samt
de större företag som bedriver mindre energikrävande verksamhet. Jag
anser i likhet med energihushållningsdelegationen och utredningen om
myndighetsorganisationen inom energiområdet att det är angeläget att
energikonsulenterna samverkar med de kommunala energisparrådgivarna.
Detta gäller särskilt den uppsökande verksamheten som avser små företag
som har sina lokaler i byggnader där det huvudsakligen finns bostäder.
Verksamheten bör i första hand vara av initierande och uppsökande
karaktär och organiseras så att en energikonsulent knyts till varje utvecklingsfond. För att energikonsulenten skall fungera effektivt erfordras dessutom särskilda resurser både regionalt för t. ex. särskilda konsultinsatser
eller specialprojekt och centralt hos SIND för service och samordning av
verksamheten. Samordningsverksamheten bör emellertid inte överbetonas
på bekostnad av den direkta rådgivningsverksamheten.
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Energikonsulentverksamheten bör byggas ut successivt och bör efter en
treårsperiod omfatta samtliga utvecklingsfonder. Verksamheten måstenaturligtvis anpassas till företagsstrukturen i resp. län. Det betyder all rådgivningen kan vara av något olika omfattning och inriktning inom olika län.
Jag anser att det är angeläget att snabbt komma i gång med en mera
omfattande rådgivningsverksamhet på energiområdet. SIND har i sitt förslag angett att åtta energikonsulenter bör kunna inleda rådgivningsverksamhet under nästa budgetår. För egen del anser jag att det bör vara
möjligt att etablera energikonsulentverksamhet i ytterligare några län redan nästa budgetår.
SIND har tagit upp frågan om att komplettera utvecklingsfondernas
företagarregister med olika typer av energiuppgifter som bl. a. energikonsulenterna skulle kunna använda i sin verksamhet. Jag har erfarit att
utredningen om styrmedel för näringslivets energianvändning, m. m. f. n.
studerar i vilken omfattning man bör kräva energiredovisning av olika
typer av företag. I avvaktan på eventuella förslag från utredningen och
ställningstagande till dessa bör enligt min mening inga särskilda resurser
satsas för att komplettera företagarregistren med energidata.
Verksamheten med energikonsulenter bör i enlighet med SIND:s förslag
kompletteras med branschkunniga energiexperter för vissa branscher.
Som jag tidigare har anfört bör ansvaret för detta slag av energirådgivning i
första hand åvila näringslivet självt. Inledningsvis anser jag emellertid att
visst statligt stöd behövs för att etablera verksamheten.
SIND har i anslutning till den tidigare bedrivna verksamheten med
statsbidrag till energibesparande åtgärder utarbetat energisparhandböcker
avseende olika branscher och en för industrin mera allmänt inriktad energisparhandbok. Det är en angelägen uppgift för SIND all även fortsättningsvis ta fram material av detta slag. Materialet torde utgöra ett viktigt
hjälpmedel i rådgivningsverksamheten. I fortsättningen bör därför sådant
arbete finansieras inom ramen för de medel som avsätts för energirådgivningen.
Mol bakgrund av energiprovningsutredningens förslag. som jag tidigare
har redovisat (avsnitt 4.2.2), anser jag att SIND bör ha möjlighet all stödja
utveckling av energitekniska provnings- och mätmetoder, inkl. utveckling
av provningsutrustning härför, inom områdena industriell utveckling och
biobränslen. SIND bör därvid från energihushållningssynpunkt avväga
behovet av stöd till utveckling av sådana metoder mot behovet av stöd till
andra åtgärder för energihushållning som enligt mina förslag skall finansieras inom ramen för resurserna avseende energirådgivning. Kostnaderna
för detta stöd bör därför bestridas inom denna ram.
Det är enligt min mening en viktig uppgift att även fortsättningsvis dels
samla in kunskap om hur man kan spara energi eller ersälla olja med andra
bränslen inom industrins olika branscher och näringslivet i övrigt, dels föra
ut dessa kunskaper till energianvändarna genom information, utbildning
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och rådgivning. Sådana kunskaper är också värdefulla bl. a. vid bedömningar om framtida energitillförsel behov. Ansvaret för att samla in och
sprida dessa uppgifter till företagen anser jag - i likhet med vad föredraganden anförde i 1979 års energiproposition (prop. 1978/79: 115 bil. I s. 92)
- i första hand åvilar näringslivet självt. Viss statlig medverkan är emellertid befogad. Viktig basinformation om utvecklingen inom industrisektorn
finns i den reguljära officiella statistiken. De utredningar om industrins
energianvändning som SIND har i uppdrag att kontinuerligt bedriva är en
viktig del av statens insatser. En annan viktig del är att samla in och till
företagen sprida de erfarenheter om olika energisparande åtgärder som har
vunnits i anslutning till den energibidragsverksamhet som SIND har bedrivit. Näringslivets organisationer har också i anslutning till mina överläggningar med dem våren 1980 utfäst sig att bidra med att sprida sådan
information. Det nämnda utredningsarbetet hänger nära samman med
SIND:s uppgifter rörande energirådgivningsverksamheten. Utredningsverksamheten och övriga uppgifter som rör utvecklingen av energianvändningen inom olika industribranscher bör därför fortsättningsvis ses som en
av SIND:s ordinarie uppgifter. Kostnaderna för verksamheten bör bestridas inom den medelsram som bör avsättas för energirådgivning till näringslivet.
Som jag tidigare har anfört bör stödet till rådgivning i energifrågor på
samma sätt som för utbildningsåtgärder finansieras via oljeersättningsfonden. Behovet av medel för den rådgivningsverksamhet m. m. jag nu har
beskrivit kommer jag i det följande att beräkna till 9 milj. kr. för nästa
budgetår.
Jag har nyss nämnt att energikonsulentverksamheten bör byggas ut
under en treårsperiod. Medelsbehovet för denna verksamhet samt övrig
rådgivningsverksamhet. stöd till utveckling av energitekniska provningsmetoder m. m. och till den utbildningsverksamhet jag nyss har beskrivit
kommer jag i det följande (kapitel 14) att beräkna till sammanlagt 65 milj.
kr. för den första treårsperioden.
Därefter bör för rådgivningsverksamheten m. m. - på samma sätt som
jag nyss har förordat beträffande utbildningsverksamheten - en mera
genomgripande utvärdering av verksamheten genomföras. Därmed bör
man få ett värdefullt underlag inför den omprövning av energihushållningsprogrammet som bör ske i mitten av 1980-talet.
Vid mina överläggningar med representanter för näringslivet och de
fackliga organisationerna m. tl. framfördes önskemål om mera regelbundna
diskussioner eller andra kontakter mellan staten och näringslivet rörande
näringslivets energihushållning. Det bör ankomma på SIND att upprätthålla sådana kontakter. Enligt vad jag har erfarit överväger SIND f. n. en
lämplig form härför. Detta skulle exempelvis kunna ske genom att man på
lämpligt sätt kompletterar redan befintliga samarbets- eller informationsgrupper. Sådana arbetsformer bör möjliggöra att åtgärder för näringslivets
energihushållning utformas i nära samverkan med näringslivet.
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Enligt 136 a § byggnadslagcn kan, somjag nyss har nämnt, bl.a. energihushållningen hos vissa större energianvändare prövas vid nyanläggning
eller utbyggnad av verksamheten. En översyn av 136 a ~ byggnadslagen
sker f. n. inom regeringskansliet bl. a. mot bakgrund av rapporten (Ds Bo
1980: 2) Tillåtlighetsprövning av viss industriell verksamhet m. m. Frågan
om formerna för energihushållningsprövning kommer vidare att övervägas
sedan utredningen om styrmedel för näringslivets energihushållning, m. m.
har avslutat sitt arbete.
Riksdagen har nyligen fattat beslut om ett nytt statligt stödsystem-avseende åtgärder j(:ir att ersätta o{ia eller spara enerRi (prop. 1980/81: 49, NU
1980/81: 19, rskr 1980/81: 100). Stödet ersätter i vissa delar det tidigare
bidragssystemet för energibesparande investeringar inom näringslivet.
Syftet med det nya stödet är i första hand att stimulera introduktion och
kommersialisering av åtgärder som snabbt kan minska oljeberoendet. Stödet är inriktat på åtgärder som kan få effekt redan under 1980-talet och
åren närmast efter år 1990. Stödet lämnas fr. o. m. den I januari 1981.
Stödet. som även är en viktig del i det program för oljeersättning som jag
i det följande (kapitel 6) kommer att föreslå, är inriktat på teknik som
baseras på varaktiga, helst inhemska och förnybara, energikällor med
minsta möjliga miljöpåverkan. Verksamheten finansieras genom en avgift
på oljeprodukter. Avgiften, som tillförs en särskild fond - oljeersättningsfonden -, är 24 kr. per m3 olja och beräknas medföra att ca 500 milj. kr.
ställs till förfogande för stödverksamheten under det första året. För den
första treårsperioden beräknas stödbehovet uppgå till I 700 milj. kr.
Stöd kan enligt reglerna i förordningen ( 1980: 1085) om statligt stöd för
åtgärder för att ersätta olja, m. m. lämnas till prototyper och demonstrationsanläggningar, investeringar i fullskaleanläggningar med stora kommersiella risker, speciella investeringar i fullskalcanläggningar med måttliga risker samt vissa energibesparande åtgärder i befintliga byggnader och
processer i näringslivet.
Ett väsentligt inslag i stödgivningen är att stödet inte skall vara den enda
finansieringskällan i ett projekt. För prototyper och demonstrationsanläggningar kan stöd lämnas med högst 75 '7c av total investeringen, varav högst
50% kan utgöra bidrag. För övriga åtgärder lämnas lån med högst 50%
med i vissa fall villkorlig återbetalningsskyldighet.
Som jag tidigare har anfört är det av vikt att ny teknik för energihushållning tas fram och introduceras inom näringslivet och att de statliga styrmedlen för energihushållning inom industrin inriktas mot att bl. a. stödja
införande och kommersialisering av ny teknik som snabbt kan minska oljeberoendet. Den beslutade förstärkningen av stödet till prototyper och
demonstrationsanläggningar ser jag som ett verksamt medel för att nå
dessa syften. Det blir också en viktig del av rådgivningsverksamheten att
föra ut de kunskaper som genom bl. a. stödverksamheten inhämtas om ny
teknik.
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Från fonden kan lån vidare lämnas till vissa större spillvärmeprojekt. Jag
återkommer härtill i det följande (avsnitt 8.3.4).
Stödverksamheten administreras f. n. av en särskild delegation (I
1980: 08) för uppbyggnad av en oljeersättningsfond. Jag återkommer i det
följande (avsnitt 11.4.3) till frågan om den framtida administrationen av
denna verksamhet.
En viktig del av de styrmedel som främst på längre sikt kan påverka
energianvändningen inom industrin är de insatser som görs för .forskning
och ut1·eckling. Insatserna inom detta område syftar bl. a. till att komplettera företagens och branschorganens egen utvecklingsverksamhet för att
förändra produktionsprocesserna med hänsyn till ökade energipriser och
för att gå över till andra bränslen än olja.
De insatser för energiteknisk forskning och utveckling under den närmaste treårsperioden som chefen för industridepartementet efter samråd
med mig i det följande kommer att förorda (avsnitt 15.2.3.6) innebär en
koncentration av det statliga stödet till områden där stora mängder energi.
främst olja, kan sparas genom införande av ny teknik. Han kommer därför
att förorda att omfattande utveeklingsinsatser även fortsättningsvis görs
inom områdena trä. massa och papper samt järn och stål. Inom verkstadsoch kemiindustrierna förutses en något snabbare utveckling under 1980talet än inom övriga branscher. Detta innebär att investeringar i produktionsutrustning m. m. inom dessa branscher kan komma att ske snabbare
än inom övriga branscher. Det är därför viktigt att även inom dessa
områden utveckla och introducera ny teknik.
Resultat i form av minskad oljeförbrukning och effektivare energianvändning i övrigt av nu nämnda insatser bör i huvudsak kunna föreligga
från senare delen av 1980-talet och framåt.
Sammanfattningsvis innebär vad jag nu har anfört om ett program för
industrins och vissa delar av det övriga näringslivets energihushållning
under 1980-talet följande. Företagens ansvar för en bättre energihushållning betonas. Förutom prispåverkan är vissa andra styrmedel nödvändiga.
Jag har framhållit att dessa styrmedel bör bestå av en ökad satsning på att
föra ut kunskap om bl. a. möjliga energisparåtgärder genom statligt stöd till
utbildning och rådgivning. De viktigaste styrmedlen bör därutöver vara
ekonomiskt stöd från oljeersättningsfonden till vissa åtgärder för att spara
energi och till prototyper och demonstrationsanläggningar samt stöd till
forskning och utveckling. Huvuddelen av stödvcrksamheten bör finansieras genom avgifter på oljeprodukter.
4.3 .4 Energihehov är 1985 och 1990
Industrins energianvändning påverkas av den ekonomiska utvecklingen
inom och utom landet.
LU 80 presenterar två huvudalh:rnativ för den ekonomiska utvecklingen
i Sverige under perioden 1979-198.'i. Industrin spelar en avgörande roll för
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möjligheterna att uppnå den utveckling tillbaka mot extern balans i svensk
ekonomi som anges i LU 80:s alternativ I. J detta alternativ förutsätts en
genomsnittlig årlig ökning av industrins bruttoproduktion på 3.6% medan
motsvarande ökning i alternativ 2 endast uppgår till 0.8 %. I alternativ I
möjliggörs därigenom en snabbare omvandling av industristrukturen än i
alternativ 2.
Utvecklingen av industrins investeringar skiljer sig också mycket mellan
de två alternativen. I alternativ I förutsätts investeringarna öka med i
genomsnitt 8% per år under perioden 1979-1985. medan de beräknas
minska med 1.8 % per år i alternativ 2. En högre investeringstakt medger
som regel snabbare införande av ny teknik. Industrins energieffektivitet
förväntas därför öka snabbare i alternativ I än i alternativ 2.
De olika förutsättningarna beträffande industrins utveckling leder till att
energianvändningsnivåerna i de två alternativen skiljer sig åt kraftigt.
Enligt SIND:s beräkningar blir industrins energianvändning år 1985 25
TWh högre i alternativ I än i alternativ 2. Den högre energianvändningen i
alternativ I beror på den högre industriproduktionen och en större andel
energiintensiv industri, vilka faktorer dock motverkas av den högre energieffektiviteten i detta alternativ.
I LU 80 framhålls att möjligheterna försvåras att nå balans under 1980talet om inte en förändring av utvecklingen mot ökad balans i samhällsekonomin startar redan under 1980-talets första hälft. De största ökningarna
av t. ex. näringslivets investeringar och bruttonationalprodukten måste ske
under denna tid. De energianvändningsnivåer som jag kommer att beräkna
för industrin för år 1985 och 1990 speglar därför inte en jämn utveckling av
energianvändningen under 1980-talet.
SIND:s prognos till år 1990 baseras på bedömningar i LU 80-arbetet om
industrins utveckling under 1980-talet. Beräkningarna baseras på en genomsnittlig årlig ökning av produktionsvolymen inom industrin på 3.4%.
Det är framför allt den kemiska industrin och verkstadsindustrin som
beräknas öka sina andelar av den totala industriproduktionen. Skogsindustrin samt järn- och stålindustrin väntas också öka sina andelar något.
SIND räknar i prognosen med att den specifika energiåtgången. dvs.
energianvändningen i förhållande till produktionen. minskar med i genomsnitt 1,2 % per år under perioden 1978/79-1990. För el beräknas en ökning
på 0,2 ~· per år medan motsvarande förändring för oljeåtgången anges bli
en minskning på 3.3 % per år. Utvecklingen varierar mellan olika branscher. Kraftiga minskningar av den spe1.:ifika oljeåtgången beräknas ske i
skogsindustrin och den kemiska industrin.
SIND räknar med att den antagna energieffektiviseringen sammanlagt
leder till att industrins energianvändning år 1990 blir ca 25 TWh lägre än
om ingen effektivisering äger rum. SIND räknar också med att en omfattande substitution av olja kommer att ske inom industrin. Ar 1990 beräknas
denna uppgå till ca 16 TWh. varav kol svarar för ungefär hälften. Resten
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avser torv. skogsavfall. naturgas och el. Sammanlagt innehär SIN D: s
antaganden om effektivisering och substitution att industrins användning
av olja beräknas bli ca 3,3 milj. ton lägre än om dessa antaganden inte hade
gjorts.
SIND har också beräknat energianvändningen i ett alternativ med lägre
tillväxt inom industrin. Beräkningarna omfattar alternativa bedömningar
om tillväxten inom vissa branscher. Bl. a. antas en betydande minskning
jämfört med i LU 80 av produktionsvolymen för gruvor samt järn- och
metallverk.
SIND beräknar energianvändningen inom industrin år 1990 till 192 TWh
i sin huvudprognos. I alternativet med lägre tillväxt beräknas energianvändningen bli 175 TWh eller l 7 TWh lägre.
Stora krav kommer att ställas på industrin för att vi skall kunna nå
balans i svensk ekonomi under 1980-talet. Den utveckling av exportindutrin som följer av kravet på extern balans nödvändiggör en snabb industritillväxt. Enligt uppgifter i LU 80 kan. som jag har anfört tidigare idag. t. ex.
verkstadsindustrin och den kemiska industrin väntas öka sin andel av den
totala industriproduktionen.
Det är enligt min mening av stor vikt att industrin kan få tillgäng till den
energi den behöver för sin tillväxt. Knapphet på energi får inte hindra en
eljest möjlig produktionsökning. Samtidigt är det nödvändigt att effektiviteten i energianvändningen ökas. Effektiva åtgärder för energihushållning
och oljeersättning inom industrin bör genomföras under 1980-talet. Sådana
åtgärder kan också medverka till att på sikt stärka industrins konkurrenskraft.
Utveckling av ny teknik m. m. för energihushållning och oljeersättning
kan också leda till industriella utvecklingsmöjlighcter för bl. a. verkstadsindustrin.
Enligt min bedömning anser jag det rimligt att räkna med en cnergianvLindningsnivå år 1985 på 170-185 TWh. varav 47-55 TWh el. För år 1990
bedömer jag att nivån bör vara 175-190 TWh. varav 53-59 TWh cl.
Med dessa användningsnivåer skulle energianvändningen öka med resp.
knappt 2 % och drygt 3 o/c per år i genomsnitt under perioden 1979-1985
och med resp. drygt I %. och knappt 2 % per år under perioden 1979- 1990.
För el och andra bränslen än olja beräknas ökningstakten bli högre. Användningen av olja beräknas minska.

4.4 Energihushållningsprogram för bostäder, service m. m.
Jag kommer i det följande att informera om den närmare utformningen
av energihushållningsprogrammet för sektorn bostäder. service m. m. samt
att närmare ange vissa riktlinjer för rådgivning för att spara energi inom
jordbruk och trädgårdsnäring.
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4 .4. I Nuvarande energiam·änd11i11g

Drygt 40 o/c av den totala energianvändningen i landet eller drygt 170
TWh. varav ca 40 TWh cl. avser användningen inom sektorn bostäder.
service m. m. 1 Denna energianvändning omfattar all energianvändning
utanför industrin och transportområdet. dvs. användningen i förutom bostäder. bl. a. den offentliga sektorn, handel. byggnads verksamhet, jordbruk, skogsbruk och fiske m. m.
Energianvändningen inom sektorn avser framför allt uppvärmning av
bostäder och lokaler. Sammanlagt åtgår ca 80 %·av energianvändningen för
detta inkl. varmvattenberedning. Jag kommer i det följande (kapitel 8) att
redovisa energianvändningen för uppviirmning. Anviindningen av elene_rgi
för hushållsapparater och belysning i bostäder utgör ca 8 Sf av den totala
energianvändningen inom sektorn bostäder. service. m. m.
En~rgianvändningen inom sektorn påverkas framför allt av antalet bostäder och lokaler samt dessas beskaffenhet och skötsel. Vidare har naturligtvis klimatet stor betydelse. liksom även brukarbetcenden. Det sätt på
vilket bostäderna m. m. uppvärms har betydelse bl. a. för andelen el i den
totala energianvändningen.

Under efterkrigstiden har energianvändningen inom denna sektor liksom
inom andra sektorer ökat kraftigt. Antalet bostäder och deras volym samt
värme standarden har ökat väsentligt under denna tid. Under perioden
1965-1973 beräknas energianvändningen inom sektorn ha ökat med i
genomsnitt 3,7% per år. Under perioden 1973-1979 har användningen av
energi ökat med i genomsnitt 0,5 % per år räknat på temperaturkorrigerade
värden. Som jag tidigare har anfört tyder tillgängliga uppgifter på att en
lageruppbyggnad - utöver det normala - skt:dde hos energianvändarna
under år 1979. Om 1979 års användningssiffra korrigeras härför blir den
genomsnittliga ökningen under perioden 1973-1979 mindre än 0,5 % per
år. Användningen av bränsle har minskat medan elanvändningen har ökat
kraftigt under perioden.
Utvecklingen av t:nergianviindningen under de senaste åren torde bero
på flera faktorer. Sannolikt torde den dämpade realinkomstutvecklingen
till viss del ha påverkat energianvändningen. Stor betydelse torde också
effekten av genomförda energisparåtgärder ha haft. Oljekrisen 1973-1974
med åtföljande kraftiga oljeprishöjningar ledde till en ökad energimedvetenhet och till ökad lönsamhet för energihushållande åtgärder. Detta tillsammans med insatta åtgärder, bl. a. statligt stöd för energisparande investeringar, har lett till att ett stort antal energihushållande åtgiirder har
vidtagits i bostäder och andra byggnader.
Jag kommer först att behandla frågor om energihushållning i byggnader
och går därefter över till att behandla andra frågor om energihushållning
inom sektorn samt vissa informationsfrågor.
1

Uppgifterna avser preliminära och temperaturkorrigerade värden för år 1979.
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4.4.2 Byggnader
Staten har sedan år 1974 vidtagit omfattande åtgärder för energihushällning i byggnader.
För nybyggnad finns sedan är 1975 krav i byggnads stadgan ( 1959: 612.
omtryckt 1972: 776. ändrad senast 1980: 408) på att byggnad skall utföras

*

så att den möjliggör god energihushållning (44 a l. Vidare finns krav på att
byggnad eller del av byggnad. som har uppförts i enlighet med bestämmelserna om god energihushållning. skall underhållas så att möjligheterna till
god energihushållning i skälig utsträckning bibeht1lls t50 *>·I tillämpningsföreskrifterna till byggnadsstadgan. Svensk hyggnorm (SBN). finns vidare
föreskrifterna som reglerar byggnaders och installationers utformning
m. m. vid ny-. om- eller tillbyggnad. Energianvändningen i byggnader som
uppförs enligt de nya bestämmelserna beräknas uppgå till i genomsnitt
hälften av energianviindningen i byggnader uppförda i början av 1970-talct.
Under år 1980 har en begränsad revision av SBN genomförts vilken bl. a.
medfört en skärpning av kraven på värmeisolering i vissa typer av industribyggnader.
Statliga lån och bidrag lämnas sedan ar 1974 för energibesparande fttgiirder i befintliga bostäder m.11. byggnader. Under perioden den I juli 1974den 31december1979 har sammanlagt ca 4000 milj. kr. beviljats i stöd till
energisparande åtgärder i byggnader exkl. näringslivets byggnader. Huvuddelen av det totala stödet avser lån. Mer än 90 '/i av det totala stödet
avser bostäder. De åtgärder i bostäckr samt statliga och kommunala byggnader som har erhållit stöd beräknas medföra en energibesparing på sammanlagt drygt 5 TWh per år. Bostiiderna svarar för ca 3 TWh hiirav. Jag
kommer strax att också redovisa det energispar~mde som har skett i statliga och kommunala byggnader.
Riksdagens beslut våren 1978 med anledning av förslaget till energisparplan för befintlig bebyggelse (prop. 1977178: 76, CU 1977178: 31. rskr 1977/
78: 345) innehar att riksdagen slog fast en hög ambitionsnivä för ett program för energibesparande åtgärder inom befintlig hebyggelst:. Målet formulerades så att riktpunkten skall vara att nettot:nergiförbrukningen i det
befintliga byggnadsbeståndet skall vara ca 35 TWh liigre år 1988 iin vid
beslutstillfallet. En omprövning av programmet förutsattes ske inför budgetåret 1981/82. En speciell delegation. energihushållningsJelcgationen.
tillkallades för att bl. a. följa och samordna arbetet med energisparplanens
genomförande och utvärdering.
Andra åtgärder som har vidtagits för att spara energi i byggnader avser
information. radgivning och utbildning. Bl. a. har många kommuner med
hjälp av statligt stöd byggt upp en organisation för radgivning och hesiktning avseende energihushållning i byggnader.
Si1tsningar har också gjorts inom energiforskningsprogrammets ram för
att ta fram ny energisnål teknik. Arbetet har hittills varit inriktat bl. a. pä
att ta fram energisparande teknisk utrustning. Atgärderna har avsett bl. a.
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isolerings- och tätningsteknik, reglersystem, vcntilationsteknik med värmeåtcrvinning och utrustning för styrning och reglering av klimathållningen. Vidare har betydande insatser gjorts beträffande utnyttjande av solvärme, värmepumpar och värmelager.
Sedan år 1977 lämnas stöd till forsknings riktat experimentbyggande.
Detta stöd har betydelse för att bl. a. föra ut forskningsresultaten till
praktisk användning.
Flera förslag har under den senaste tiden lagts fram som rör energihushållningen i byggnader.
Energihushållningsdelegationen har i rapporten Program för energihushållning i befintlig bebyggelse lagt fram underlag för statsmakternas omprövning av energisparplanen. Delegationen har härvid lagt fram förslag
om framtida program för energihushållning i befintlig bebyggelse. Delegationen föreslår bl. a. att som riktmärke för energisparverksamheten sätts
en nivå som motsvarar alternativ HI i energisparplanen. Delegationen
understryker dock att omfattningen av och avvägningen mellan olika åtgärder självfallet måste bestämmas i ljuset av övergripande samhällsekonomiska bedömningar. Delegationen föreslår vidare att genomförandet av
sparplanen sker i tre samordnade program nämligen ett energisparprogram. ett ombyggnadsprogram och ett program för användning av alternativa energikällor i byggnader. Vidare föreslås förändringar i det ekonomiska stödsystemet bl. a. borttagande av bidrag till flertalet energibesparande
åtgärder och stöd till vissa åtgärder som inte får stöd enligt nu gällande
regler. Till dessa åtgärder hör bl. a. övergång till fastbränsleeldning i mindre anläggningar samt övergång till uppvärmning och varmvattenberedning
med el om denna inte är s. k. direktverkande. Vidare föreslår delegationen
bl. a. att besiktning fr. o. m. den I juli 1982 skall utgöra villkor för att
erhålla energisparstöd till bostadshus samt att regelbunden besiktning av i
första hand värmeanläggningar genomförs.
Elanvändningskommitten (ELAKJ har i sitt betänkande (Os I 1980: 22)
El och olja lagt fram förslag som syftar till ökad användning av el vid
uppvärmning av byggnader och flexiblare värmesystem i byggnader vad
avser utnyttjade energislag. Dessa förslag behandlar jag i det följande
(avsnitt 8.5).
Efter samråd med chefen för bostadsdepartementet vill jag anföra följande.
En aktiv och ambitiös energihushållning är ett grundläggande krav för
att nå en ökad försörjningstrygghct inom energiområdet. Stora möjligheter
till besparingar finns inom bebyggelsesektorn.
Chefen för bostadsdepartementet kommer enligt vad jag har erfarit att
efter samråd med mig senare att lägga fram förslag angående energihushållning i byggnader under 1980-talet. Hon kommer därvid bl. a. att behandla förslagen från energihushållningsdelegationen och vissa förslag från
ELAK. Riktlinjerna och styrmedlen för energihushållningen kommer en7 Rik.1·dage11 1980181. I sam/. Nr 90
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ligt vad jag har elfarit att ligga i linje med de riktlinjer och styrmedel som
jag tidigare har föreslagit bör gälla för hushållning inom sektorn bostäder.
service, m. m.
Energihushållningsåtgärder i byggnader bör avvägas mot åtgärder för
tillförsel. Insatserna för att spara energi bör enligt min mening stämmas av
mot kostnaderna för att värma upp byggnader. Detta innebär bl. a. att vid
planeringen av energisparandet i byggnader hänsyn måste tas till befintliga
och planerade värmeförsörjningssystem inom området. Detta gäller som
jag tidigare har framhållit särskilt när dessa system bygger på möjligheterna att utnyttja kraftvärme eller spillvärme.
När det gäller de statliga styrmedlen bör utgångspunkten vara en prissättning inkl. skatt som speglar målen inom energipolitiken. Vidare bör
rådgivning, besiktning, utbildning och information få en allt större tyngd
framöver. Chefen för bostadsdepartementet kommer också att föreslå
förändringar av det ekonomiska stödet till energisparande åtgärder.
Betydande satsningar bör också göras för att ta fram och pröva ny teknik
för energihushållning i byggnader. Chefen för industridepartementet kommer i det följande (avsnitt 15.2.3.8) att lägga fram förslag om insatser för
forskning och utveckling rörande energihushållning i befintliga byggnader.
Insatserna, som avser industriellt utvecklingsarbetc, omfattar åtgärder
inom bl. a. områdena värmeåtervinning och isolering samt styr- och reglerteknik.
Chefen för bostadsdepartemcntet kommer vidare att senare lägga fram
förslag om fortsatta resurser till energiinriktad utvecklings- och demonstrationsverksamhet rörande bebyggelsen och till utveckling av energitekniska provningsmetoder samt om lån till experimentbyggande m. m.

4.4.3 Ö1•rigt
Energianvändningen inom sektorn bostäder. service m. m. omfattar förutom energianvändningen för uppvärmning av byggnader - användningen av energi för andra ändamål hos hushållen. den del av näringslivet
som inte är industri. t. ex. handel, servicenäringar. jordbruk. skogsbruk
och fiske samt statlig och kommunal verksamhet.
Konsumentverket arbetar löpande med frågor om bl. a. hushållens energihushållning. Verkets åtgärder inom energiområdet omfattar bl. a. provning - i samarbete med andra berörda organ - av olika produkter inom
energiområdet t. ex. av tätningslister. bras.kaminer, oljeeldade villapannor
och solfångare. Verket bevakar också frågor om vilseledande och överdrivna löften om cnergisparresultat vid marknadsföring av olika produkter.
Reglerna i marknadsföringslagen (1975: 1418) ger möjlighet alt kriiva all
företagen ger konsumenterna sådan produktinformation som har väsentlig
betydelse för konsumenterna. Inom ramen för dessa regler har verket år
1977 träffat en överenskommelse med bilbranschcn om riktlinjer för information om nya personbilars bränsleförbrukning. Riktlinjerna. som har
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omarbetats år 1979, omfattar regler om hur och var information skall
lämnas. Underlag för informationen skall enligt riktlinjerna tas fram genom
provning.
Konsumentverket har vidare fastställt riktlinjer för information om energiförbrukningen hos vissa hushållsapparater såsom kylar. frysar och hushållsugnar. Riktlinjerna har trätt i kraft under år 1980. Verkets fortsatta
arbete med energideklarationer omfattar. enligt vad jag har inhämtat. bl. a.
disk- och tvättmaskiner samt fritidsbåtar. En utredning (H 1979: 05). varuprovningskommittcn. har i uppgift att bl. a. utvärdera den hittillsvarande
varuprovningsverksamheten samt att inventera de provningsmetoder och
resurser som finns på olika håll i samhället och hur de används i konsumentinformationen. Utredningens arbete bör få betydelse även för provning av energitekniska egenskaper.
Konsumentverkets olika åtgärder bör ses som en stimulans för att få
fram energisnåla produkter och information till framför allt hushållen om
dessa. Konsumentverkets arbete inom detta område har i prop. 1980/81: 20
om besparingar i statsverksamheten. m. m. (bil. 10. NU 1980/81: 28, rskr
1980/81: 134) angetts som en av de arbetsuppgifter som verket bör prioritera.
Åtgärder för att hushålla med energi har vidtagits inom stat och kommun. För att ge en samlad bild av vidtagna åtgärder redovisar jag även
åtgärder som avser uppvärmning av statliga och kommunala byggnader.
Inom stat.~fårrnltningen har bl. a. byggnadsstyrelsen. vars främsta uppgift är att anskaffa och förvalta lokaler åt civila statliga myndigheter. sedan
år 1974 genomfört energibesparande åtgärder i de byggnader som förvaltas
av styrelsen. Den genomsnittliga specifika energianvändningen för styrelsens fastigheter har till följd härav under perioden fram till juli 1979 enligt uppgifter i energihushållningsdclcgationcns rapport Program för
energihushållning i befintlig bebyggelse - minskat med närmare 20 %.
Energibesparande åtgärder har också vidtagits i de byggnader som förvaltas av fortifikationsförvaltningen. Byggnadsstyrelsen har vidare bedrivit
informationskampanjer vilka har riktats till alla anställda i statlig förvaltning. Liknande åtgärder har vidtagits också inom försvarets anläggningar.
Genom förordningen ( 1976: 757) om vissa åtgiirder inom statsförvaltningen för att minska förbrukningen av energi (ändrad 1979: 735) har vidare
regler avseende energihushållning i de statliga myndigheternas verksamhet
utfärdats. År 1979 ändrades reglerna i förordningen bl. a. i syfte att förstärka de initierande och rapporterande funktionerna. Bl. a. infördes regler om
att energisparkommittcn efter samråd med byggnadsstyrelsen skall lämna
föreskrifter om arbetet för av myndigheten utsedda energisparledare eller
energigrupper. Enligt vad jag har erfarit kommer sådana föreskrifter att
utfärdas inom kort. Dessa regler torde bidra till förbättrade insatser för
energihushållning inom de statliga myndigheterna.
Kommuner och landsting har också. bl. a med statligt ekonomiskt stöd.
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vidtagit en rad energihushållande åtgärder i sina hyggnader. Den årliga
bruttoenergibesparingen av de åtgärder som har fätt stöd under perioden
juli 1974 - decemher 1979 beräknas enligt energihushällningsdelegationens rapport till ca 2 TWh. De flesta ätgärderna har genomförts i skolor,
sjukhus m. m. och kontor. Många kommuner har också bildat energisparkommitteer för att stimulera energihushållningen bl. a. inom kommunens
egna byggnader och förvaltningar. Föreskrifter om energihushållningen
inom kommunernas förvaltningar har också utfärdats inom ett antal kommuner. Kommunerna vidtar härutöver en rad åtgärder för att stimulera
energihushållningen hos fastighetsägare. hushåll m. fl.
Enligt min mening har det offentliga ett stort ansvar bl. a. när det gäller
att hushftlla med energi. Det gäller naturligtvis i all synnerhet statens och
kommunernas egna byggnader och verksamheter. Arbetet för energihushållning inom dessa områden bör därför bedrivas kraftfullt under 1980talet.
Energianvändningen inom jordhru/.: och triidgårdsniiring uppgår till totalt ca 15 TWh varav ca 7 TWh avser uppvärmning m. m. av bostiidcr.
Användningen motsvarar ca 4 % av den totala slutliga energianviindningen
i landet. Energianvändningen avser drivmedel fiir lantbrukets maskiner.
elenergi för drift av maskiner och bränslen för uppvärmning och torkning
av spannmftl m. m. Som bränsle används huvudsakligen olja. Möjligheterna är dock goda att för uppvärmningsändam{tl m. m. inom jordbruket
ersätta olja med inhemska bränslen genom att sådana finns tillgiingliga
inom l<tntbruket i betydande utstriickning.
Statliga bidrag till energibesparande fttgiirdcr inom jordbruk och trädgårdsniiring infördes år 1974. Bidragen till åtgärder i jordbruket har liksom
bidragen till övriga åtgärder i näringslivets byggnader och processer upphört vid utgången av år 1980. Bidrag till åtgiirdcr i trädgårdsniiringens
byggnader lämnas dock även under första halvåret 1981. Stöd till prototyper och demonstrationsanläggningar kan liimnas från oljeersiittningsfonden fr. o. m. den I januari 1981. Av tillgängliga uppgifter framgär att SIN D
har heviljat bidrag till åtgärder i jordbruket med sammanlagt ca 5.6 milj. kr.
t. o. m. den 30 juni 1980. För bidrag till åtgiirder inom trädgårdsnäringen

har riksdagen enligt vad jag har nämnt i det föregående anvisat sammanlagt

32 milj. kr. Sammanlagt har hittills beviljats bidrag till ca I 200 energibesparande projekt och till vissa prototyper och demonstrationsanliiggningar
inom trädgårdsnäringen.
Efter samråd med chefen för jordbruksdepartcmentd vill jag ta upp
vissa frågor om energianvändningen inom lantbruket och triidgårdsniiringen.
Energihushållning inom lantbruket är inte bara en fräga om att spara
energi utan även en strävan att gå över till nya energisnålare tekniker
liksom att utveckla och utnyttja förnybara encrgitillgfrngar såsom skogsråvara. halm. torv och särskilda energigrödor samt solviirme. vindkraft och
spillvärme.
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Det finns enligt min mening goda möjligheter att spara energi och att gå
över till andrn bränslen än olja inom lantbruket och trädgårdsnäringen. För
att möjliggöra detta behöver energi:mviindarna bl. a. få kunskap om de
energibesparande åtgärder som kan vidtas och hur dessa bör utföras.
Statens åtgärder för energihushållning inom jordbruket och trädgårdsniiringen bör därför inriktas mot information och rådgivning. Som jag anförde
i propositionen om stöd för åtgärder för att ersiitta olja m. m. (prop. 1980/
81: 49) finns det goda skäl för en betydande satsning på rådgivning inom
energiområdet vad gäller främst mindre och medelstora företag. Jag framhöll vidare att principen bör vara att stöd till utbildning och rådgivning i
energibesparingssyfte bör finansieras från oljeersättningsfonden. Detta
gäller även rådgivning till företag inom jordbruk och trädgårdsnäring. Jag
har tidigare betonat att näringslivet bör ha ett ansvar för att föra ut
kunskap om en rationell energianvändning. Detta bör givetvis gälla också
den del av näringslivet som avser jordbruk och trädgårdsnäring. Enligt vad
jag har erfarit har ett stort intresse visats från näringarnas sida för dessa
frågor. Vissa statliga insatser är dock nödvändiga.
Av vad jag nu har anfört framgår att jag anser det angeläget med
energirådgivning inom jordbruk och trädgårdsnäring. Lantbruksstyrelsen
och lantbruksnämnderna bedriver rådgivning för all effektivisera jordbruket och trädgårdsnäringen. Kunskaper och erfarenheter om jordbruks- och
trädgårdsföretag finns samlade hos dessa myndigheter. Det är därför naturligt att de svarar för den statliga rådgivnings verksamhet inom energiområdet som är inriktad mot företag inom jordbruk och trädgårdsnäring.
Rådgivningen bör inriktas mot områden där goda möjligheter finns till
energihushållning samt övergång till andra energislag än olja och där goda
resultat kan åstadkommas snabbt. Det är vidare viktigt att den sakkunskap
och de erl'arcnhctcr som finns samlade hos de rådgivande organen för
näringslivets energihushållning i övrigt och för energihushållning i bostäder m. m. tas till vara och att ett meningsfullt samarbete utvecklas mellan
de rådgivande instanserna.
Mot bakgrund av vad jag nu har anfört bör särskilda medel för energirådgivning till jordbruk och trädgårdsnäring avsättas. Verksamheten bör - i
likhet med energirådgivningen till näringslivet i övrigt - finansieras via
oljeersättningsfonden. Jag beräknar behovet av medel för rådgivningsverksamheten till 9 milj. kr. för treårsperioden 1981/82-1983/84. För budgetåret 1981/82 kommer jag i det följande att beräkna behovet av medel för
verksamheten till 3 milj. kr.
Jag återkommer i det följande till dessa frågor vid min behandling av
an slagsfrågorna.
Mot bakgrund av vad jag tidigare har anfört om behovet av stöd till
utveckling av metoder m. m. för provning inom energiområdet föreslår jag
att lanthruksstyrelsen får disponera medel för sådant stöd från tionde
huvudtitelns anslag B 8. Bidrag till trädgånlsnäringens rationalisering,
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m. m. Jag återkommer till denna fråga i samband med min behandling av
övriga anslagsfrågor.
Fortsatta insatser för energiteknisk forskning och utveckling inom jordbruk och trädgårdsnäring kommer i det följande (avsnitt 15.2.3) att behandlas av chefen för industridepartementet när han tar upp frågan om ett nytt
treårsprogram för energiforskningen. Insatserna inom jordbruket inriktas
mot bättre klimathållning och torkningsmctoder samt inom trädgårdsnäringen mot energisnålare växthus. Erfarenheter från soivärmetillämpningar kan därvid vara av intresse. Härutöver föreslås inom tillförselområdct
betydande insatser avseende utnyttjande av energiinnehållet i lantbrukets
produkter.
När det gäller trädgårdsnäringen vill jag härutöver anföra följande.
Växthusodlingen inom trädgårdsnäringcn har i flera avseenden en särställning i energihänseende bland våra näringar. Odlingen bygger på möjligheterna att ta till vara solenergi och på att under tiden då denna inte räcker
till, komplettera den med energi i form av främst olja. Kostnaderna för den
tillförda energin uppgår idag till mellan 30 och 50% av de totala kostnaderna i produktionen.
Sedan oljekrisen 1973-1974 har växthusodlingen haft ekonomiska problem vilka har medfört omfattande förändringar i odlingsinriktning och
företagsstruktur. Statsmakterna har vid ett flertal tillfällen de senaste åren
genom särskilda lån och bidrag stött företagens anpassning till nya marknads- och produktionsförhållanden. Som jag tidigare (avsnitt 4.2.3) har
anfört har trädgårdsnäringen enligt gällande bestämmelser nedsättning av
energiskatten på elkraft och bränslen. Stöd till energibesparande åtgärder i
trädgårdsnäringen lämnas f. n. enligt förordningen ( 1979: 428) om statsbidrag till energibesparande åtgärder inom trädgårdsforetag. Stödet har haft
stor betydelse för att underlätta företagens anpassning till höjda energipriser och har haft en god sparelTekt. Energibesparingarna har kunnat
åstadkommas till förhållandevis låga kostnader. Ett omfattande forsknings- och utvecklingsarbete pågår och har resulterat i en helt ny teknik i
fråga om både byggande och produktion. Omfattande investeringar för
energihushållning behövs inom näringen.
För att åstadkomma en tidigareläggning av dessa investeringar bör bidrag till energibesparande åtgärder lämnas även under budgetåret 1981/82.
Bidragsgivningen under detta år bör ses som en avtrappning av bidragsverksamheten. Bidrag bör inte lämnas efter utgången av budgetåret 1981/
82.
Bidrag bör få beviljas med sammanlagt högst 5 milj. kr. under budgetåret
1981/82. Jag återkommer i det följande till frågan vid min behandling av
anslagsfrågorna.
De statliga satsningarna på information m. m. inom energihushållningsområdet sker främst genom energisparkommittens verksamhet. Energisparkommitten (I 1974:05) tillkallades i november 1974 med uppgift att
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handha bl. a. en energisparkampanj vintern 1974-1975. Kommitten har
senare genom tilläggsdirektiv fått sitt uppdrag förlängt och utvidgat till att
omfatta bl. a. samordning av och stöd till myndigheternas information om
energisparande vid sidan av egna informationsåtgärder. Kommitten har
vidare i uppdrag att i samråd med SIND fortlöpande följa energikonsumtionens utveckling och när det är motiverat, offentligt redovisa sina bedömningar samt att undersöka förutsättningar för att under icke krisförhållanden införa direkta restriktioner eller förbud mot vissa slag av energianvändning. En annan uppgift for kommitten är att efter samråd med byggnadsstyrelsen lämna föreskrifter för statliga energisparledares arbete och
att samordna rapporteringen angående energihushållningsarbetet inom de
statliga myndigheterna. Kommittens informationsarhete är inriktat på att
utarbeta informationsmaterial som vänder sig till olika målgrupper och att
stimulera bl. a. kommuner. organisationer och företag att bedriva aktiviteter som leder till att allmänheten, företag m. fl genomför energihushållande åtgärder. Kommitten har också bedrivit projektverksamhet inom
olika områden.
Inom ramen för uppdraget rörande restriktioner eller förbud har kommitten även utrett sådana områden där andra styrmedel än restriktioner
m. m. kan komma att bli aktuella. Kommitten lämnade i en rapport till
regeringen redan år 1976 en lägesbeskrivning avseende uppdraget. I rapporten konstaterade kommitten att det har visat sig vara mycket svårt att
finna områden där restriktioner och förbud för icke krislägen kan föreslås.
Ett konkret förslag lades dock fram, nämligen att krav på obligatorisk
startklocka vid användandet av motor- och kupevärmare övervägs. Vidare
har kommitten lagt fram förslag om bl. a. åtgärder för energihushållning
inom förpackningssektorn.
Enligt mina förslag om styrmedel för energihushållningsprogrammet
under 1980-talet bör inriktningen vara att restriktioner och förbud används
med yttersta sparsamhet. Under krisperioder blir dock givetvis åtgärder av
denna typ aktuella. Mot bakgrund av vad jag nu har anfört anser jag det
inte ändamålsenligt att utreda frågor rörande restriktioner eller förbud för
vissa slag av energianvändning annat än för krissituationer. Jag avser
därför föreslå regeringen att energisparkommitten inte längre skall ha detta
uppdrag.
Enligt min mening har energisparkommittens informationsåtgärder under 1970-talet - tillsammans med energipris höjningar och andra faktorer otvivelaktigt lett till ett ökat medvetande om behovet av energihushållningsåtgärder och ökat kunskaperna om sådana åtgärder.
Åtgärder för att spara energi, ersätta olja med andra energislag och
införa ny teknik behöver genomföras under 1980-talet för att vi skall kunna
minska oljeberoendet. Medverkan från många olika människor, myndigheter. kommuner, organisationer m. fl. krävs för att vi skall röna framgång i
ansträngningarna. Det är därför enligt min mening väsentligt att resurser

Prop. 1980/81: 90

Bilaga l

Industridepartementet

88

linns för en aktiv och snabb information till energianviimlarna m.11. Staten
och kommunerna bör till stor del ta på sig ansvaret för denna information.
Det finns mot denna bakgrund behov av en sammanhällen statlig informationsfunktion inom energiområdet. Denna bör ha energipolitiska bedömningar som grund för sin verksamhet. En del av verksamheten bör
vara att samordna och stödja informationsinsatser vid myndigheter som
arbetar med energihushållningsfragor. Den informationsverksamhet ;;om
hittills har bedrivits av energisparkommittcn bör utgöra en del av arbetsuppgifterna för den nya energimyndighet som jag i det följande kommer att
föreslå skall inrättas fr. o. m. den l juli 1982. Grundprincipen för ansvarsfördelningen avseende informationen inom energihushållningsomr{1det
bör. liksom hittills. vara att ansvaret åvilar de myndigheter som arhetar
med energihushållning. Mitt förslag innebär att den nya myndigheten i
huvudsak tar över de uppgifter som energisparkommitten f. n. har. Energisparkommitten bör därmed upphöra den l juli 1982.
De ställningstaganden som jag nu har redovisat innebiir att jag, i likhet
med llertalet remissinstanser. inte kan stödja det förslag som utredningen
om myndighetsorganisationen inom energiområdet har lagt fram om att
ombilda energisparkommitten till en energisparniimnd. Jag återkommer i
det följande till denna fråga (avsnitt l 1.4.5J.
Den nya energimyndigheten föreslås inrättas den l juli 1982. Under
budgetåret 1981/82 bör energisparkommitten bedriva verksamheten enligt
de riktlinjer som har gällt hittills. Kommitten bör dock. enligt vad jag har
anfört. inte ha i uppdrag att utreda frågor rörande restriktioner eller förhud. Chefen för industridepartementet har i budgetpropositionen 1981
(prop. 1980/81: 100 bil. 17) efter samråd med mig berliknat 15 milj. kr. för
kommittens verksamhet under nästa budgeti'tr.
Jag går nu över till att behandla encrgisparkommittcns förslag om startklockor för elektriska motorvärmare och om energihesparingar inom förpackningssektorn.
Beredningen av kommittens förslag om startklockor har visat att säkra
uppgifter om bl. a. möjlig energibesparing. antalet berörda bilar och lämplig typ av klocka inte föreligger. Prisökningarna på cl under 1980-talet och
det ökade energimedvetandet torde tillsammans med informationsåtgärder
leda till att de reduceringar av elanvändningen som kan åstadkommas
genom att begränsa inkopplingstiden för elektriska motorvärmare i tillräcklig utsträckning tas till vara utan att förbud eller restriktioner införs.
Jag har tidigare anfört att restriktioner och förbud bör användas med
yttersta sparsamhet. Mot denna bakgrund anser jag att förslaget om att
införa krav på obligatorisk startklocka vid användande av motor- och
kupcvärmare inte bör genomföras.
I rapporten (ESK 1979: 01) Energi och fc"irpacknin;;tir föreslår energisparkommitten olika åtgärder för att minska energiåtgången inom förpackningsområdet. Åtgärderna avser användning av ohlekt papper för
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förpackningar, övergång till returnerbara dryckes- och transportförpackningar samt register över_ förpackningars energibehov som grund för energideklaration. Rapporten har i de delar som rör frågor om returglas och
engångsförpackningar för drycker överlämnats till utredningen (Jo
1980: 05) om återvinning av vissa dryckesförpackningar. I det följande
kommer jag därför att uppehålla mig vid de delar i rapporten som rör
övergång till oblekt papper i förpackningar. returnerbara transportförpackningar och energideklaration av förpackningar. En sammanfattning av
förslagen och remissyttrandena över dessa delar av rapporten redovisas i
bilaga 1.5.
Energisparkommitten föreslår att man från svensk sida initierar ett internationellt samarbete för att undanröja konkurrensnackdelar vid övergång
till oblekt papper och anmäler att kommitten avser att initiera förhandlingar med producenter med dominerande marknadsställning för sina produkter i Sverige i syfte att påskynda en övergång till oblekt papper i
produkternas förpackningar. Kommitten föreslår också att något lämpligt
organ får i uppdrag att initiera ett samarbete med berörda intressenter i
syfte att förbättra och till nya varugrupper utvidga befintliga system för
returnerbara transportförpackningar. Slutligen föreslås att ett offentligt
register över olika förpackningars energibehov upprättas under en försöksperiod av fem år som underlag för energideklaration av förpackningar.
Ett flertal remissinstanser anser att det är nödvändigt att spara energi på
alla områden och ställer sig positiva till de strävanden som kommit till
uttryck i rapporten. De påpekar emellertid också att den energibesparing
som bedöms kunna uppnås om förslagen i rapporten genomfors utgör en
förhållandevis liten del av landets totala energianvändning. En del remissinstanser ställer sig helt avvisande eller tveksamma till vissa delar av de
förslag som redovisas och framhåller att ytterligare underlag måste tas
fram innan beslut kan fattas.
Av uppgifterna i energisparkommittcns rapport framgår att spareffekterna av de föreslagna åtgärderna uppskattas till förhållandevis låga värden
och att sparresultaten i hög grad är beroende av vad som är praktiskt
möjligt att genomföra. I likhet med ett stort antal remissinstanser anser jag
att det är angeläget att spara energi på alla områden. Det är emellertid
nödvändigt att väga möjliga besparingar mot de insatser som behövs för att
nå besparingarna.
Jag utgår från att de möjligheter till energibesparingar som kan finnas
genom övergång från blekt till oblekt papper i förpackningar bevakas av
berörda branscher. AV rapporten framgår att en övergång från blekt till
oblekt papper i förpackningar kan innebära en försämrad konkurrenssituation för svenska förpackningsproducenter i förhållande till producenter i
utlandet och att därför denna fråga bör tas upp till behandling i internationella organ för att undanröja sådana nackdelar. Enligt min mening bör vi
från svensk sida stimulera till att dessa frågor diskuteras i internationella
sammanhang.
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Vi bör också försöka ta tillvara de möjligheter till användning av oblekt
papper i förpackningar för produkter där företagens internationella konkurrenssituation inte påverkas. Energisparkommitten bör i detta syfte ta
upp överläggningar med sådana producenter på den svenska marknaden
som har en dominerande marknadsställning i syfte att verka för en övergång till oblekt papper i förpackningar.
I rapporten framhålls att inte oväsentliga energivinster kan göras genom
att öka användningen av returnerbara transportförpackningar. Remissinstanserna pekar bl. a. på att det behövs ytterligare faktaunderlag för att
belysa bl. a. eventuella kostnadsbesparingar. Vidare framgår av yttrandena att en omfattande standardisering av transportförpackningar har ägt
rum och att arbetet härmed alltjämt pågår.
För egen del anser jag det vara önskvärt att en ytterligare standardisering av transportförpackningarna kommer till stånd om man därigenom
kan bidra till besparing av energi till rimliga kostnader. Jag utgår från att
intressenterna inom aktuella branscher bevakar dessa frågor och vidtar de
åtgärder de anser befogade.
Syftet med energisparkommittens förslag om register över förpackningars energibehov är att inrikta tillverkning och användning av förpackningar
mot energisnålare sådana. Mot bakgrund av att det finns ett stort antal
olika processer för att framställa förpackningar och olika material i förpackningarna anser jag att möjligheterna att åstadkomma rättvisande beräkningar av energiåtgången i olika förpackningar måste betraktas som
små. Genomförande av förslaget kan också leda till ett betungande uppgiftslämnande. Det är vidare väsentligt att man i detta sammanhang beaktar förbrukningen av även andra resurser i samhället än energi. Bl. a. mot
bakgrund härav är jag, i likhet med flertalet remissinstanser, inte beredd
att förorda att energisparkommittens förslag genomförs. Jag räknar med
att berörda branscher vidtar de åtgärder som de anser ändamålsenliga
inom detta område.
4.4.4 Energibehov år 1985 och 1990
Utvecklingen av den framtida energianvändningen inom sektorn bostäder. service m. m. beror bl. a. på förändringar i antalet lägenheter. dessas
storlek och standard. fördelningen av lägenheterna på småhus och flerfamiljshus och utvecklingen av lokalbeståndet.
Fördelningen på uppvärmningsform påverkar, som jag tidigare har
nämnt, också storleken av den slutliga energianvändningen inom denna
sektor. En övergång till el- eller fjärrvärme minskar den redovisade användningen genom att energiomvandlingsförlusterna efter en sådan övergång redovisningsmässigt sett hamnar utanför sektorns energianvändning.
Dessutom kan en övergång till el- eller fjärrvärme i sig innebära en förbättrad energihushållning genom högre verkningsgrad i anläggningarna för
produktion av fjärrvärme än i enskilda pannor.
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För hushållens användning av energi till annat än uppvärmning har bl. a.
inkomstutvecklingen betydelse.
Som jag tidigare har nämnt har SIND dels gjort en prognos över den
sannolika utvecklingen av energianvändningen till år 1990. dels beräknat
energiutvecklingen i LU 80:s två huvudalternativ för ekonomisk utveckling till år 1985. Bostads- och lokalbestånden antas utvecklas likartat i de
två alternativen. Energisparandet beräknas lyckas bättre i alternativ I än~
alternativ 2. SIN D:s beräkningar visar på en minskning av energianvändningen inom bostäder, service m. m. på 2, I 'H per år i genomsnitt i alternativ I och 1.3 %· i alternativ 2 under perioden 1979-1985. Om korrigering
sker för att år 1979 var kallare än normalt, blir den beräknade årliga
minskningen resp. 1,2 % och 0.4 I/i. under perioden.
SlND:s beräkningar av bostadsbeståndets utveckling följer i prognosen
för perioden 1979-1990 i stort de bedömningar som har gjorts av LU 80 för
hela 1980-talct. SlND räknar med att antalet lägenheter i småhus ökar med
i genomsnitt 1,4 % per år - motsvarande 23000-24000 lägenheter - och i
flerbostadshus med 0,4 % per år - motsvarande 9000-IOOOO lägenheter
- till år 1990. Andelen småhus beriiknas alltså öka under perioden, vilket
leder till att den genomsnittliga energianvändningen per lägenhet i nya
bostäder ökar. En viss tillväxt av lokalbeståndet antas också i beräkningarna.
För nya hus som uppförs enligt reglerna i SBN beräknas, som jag
tidigare har anfört. energiåtgången bli ungefär hiilften mot energiåtgången i
hus uppförda i början av 1970-talet. Många hus som uppförs uppfyller med
god marginal kraven i nu gällande bestämmelser. SIND antar att åtgångstalcn i nya bostäder minskar ytterligare något mot slutet av perioden till år
1990 på grund av effekter av ökade energipriser.
Den genomsnittliga energiåtgången i befintliga byggnader påverkas bl. a.
av resultatet av energisparandet i befintlig bebyggelse.
SIND räknar i sin prognos till år 1990 inte med att sparåtgärder kommer
att vidtas i befintliga byggnader i sådan utsträckning att så mycket energi
sparas som omfattas av den av riksdagen beslutade ambitionsnivån för
energisparandet i befintlig bebyggelse. Verket räknar dock med en sänkning av den specifika energianvändningen både i bostäder och lokaler.
Andelen cl- eller fjärrvärmda småhus beräknas enligt SlND:s prognos
öka från 34 % till 54 % under perioden 1979-1990. Motsvarande uppgift
för flerbostadshus är 45 % till 68 'Yr·. En övergång till cl- eller fjärrvärme
beräknas alltså ske både i småhus och flerbostadshus. Andelen enskild
oljeuppvärmning minskar i motsvarande grad. Jag kommer senare i dag att
behandla frågor om värmeförsörjning (kapitel 8). Av vad jag då kommer att
framhålla framgår att jag räknar med en större övergång till el- och tjärrvärme än vad SIND har gjort.
Utvecklingen av den privata konsumtionen påverkar den framtida energianvändningen hos hushållen. Under 1970-talet ökade denna konsumtion
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med i genomsnitt 2 7r per år. Under 1980-talet väntas ökningstakten bli
betydligt mindre. Detta torde begränsa hushållens anviindning av energi.
Energianvändningen inom sektorn beriiknas enligt SIND minska under
perioden 1979-1990 med i genomsnitt 0,8 %·per år. Om energianvändningen år 1979 temperaturkorrigeras beräknas minskningen bli i genomsnitt
0,3 ~7< per år. Oljeanvändningen beräknas minska medan användningen av
cl och andra briinslen än olja beräknas öka. Oljans andel av tkn totala
energianvändningen inom sektorn beräknas enligt SIND minska från 71 %
år 1979 till 54 %· år 1990.
Mot bakgrund av nyssnämnda prognoser och beriikningar samt de sparprogram som föreslås för 1980-talet finner jag efter samråd med chefen för
bostadsdepartementet det rimligt att räkna med en användningsnivtt för
bostäder, service m. m. år 1985 på 150-160 TWh, varav 60-52 TWh el och
år 1990 på 140-155 TWh. varav ca 66-60 TWh el. De undre griinserna i
intervallen har satts med beaktande av de förslag till besparingar som
chefen för bostadsdepartementet kommer att liigga fram senare.
fördelningen mellan el och bränslen inom denna sektor bestäms framför
allt av industrins elbehov. Vid en låg industriell tillväxt och därmed ett liigt
elbehov inom industrin finns större möjligheter att använda el för att
ersätta olja inom sektorn bostäder, service m. m. Diirför iir intet. ex. en låg
energianvändningsnivå inom bostäder, service m. m. nödviindigtvis förbunden med en låg elanvändningsnivå.
De användningsnivåer som jag nu har angett innebär en genomsnittlig
årlig minskning av energianvändningen inom sektorn bostiider. service
m. m. med 3.2-2.1 <:'(- under perioden 1979-1985 och med 2.4-1.4 '.'i
under perioden 1979-1990. Användningen av bränsle beräknas minska
medan clanviindningen beräknas öka. Om uppgifterna för f1r 1979 temperaturkorrigeras beräknas den genomsnittliga arliga minskningen av energianvändningen till 2.3-1.3 r:~. under perioden 1979-1985 och till 1,9-1 r.-;..
under perioden 1979-1990.

4.5

Energihushållningsprogram för transportsektorn

Jag skall nu informera om riktlinjerna för energihushållning inom transportsektorn och om hur dessa riktlinjer bör utvecklas.

4 .5. I Nul'a ra ndc e11ergia11 l'ii11J11i11g
Närmare 20 %, av den totala energianvändningen och 30

r;,r

av tkn slut-

liga användningen av olja i landet avser transportsektorn. All energianvändning för inrikes trafik samt den hunkring för utrikes sjöfart och flyg
som sker i Sverige räknas in i sektorns

encrgianv~indning.

De inrikes

transporterna svarar för 84 Sf och bunkring för utrikes sjöfart och luftfart
för 16 %, av transportsektorns energianvändning.
Den övervägande delen av energianvändningen avser biltraliken. Per-
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sonbilarna svarar för drygt 60 I/i-, och lastbilarna för drygt 20 17"{ av de
inrikes transporternas energianvändning. Järnvägar och bussar svarar
sammanlagt för 6 %, sjöfarten 2 l}(. och flyget 2 % av inrikestrafikens
energiförbrukning.
Sektorn är till 97 t;'/i.• beroende av oljeprodukter. Endast den spårbundna
trafiken. dvs. järnväg. tunnelbana och spårväg, använder elenergi.
Energiåtgången för transporter har vuxit snabbt under efterkrigstiden.
Den genomsnittliga årliga ökningstakten har varit större än för övriga
sektorer vilket har lett till att transportsektorns andel av den totala energianvändningen har ökat. Sektorns energianvändning beräknas under perioden 1973-1979 ha ökat med 1.5 % per år från 73 TWh till 80 TWh.
Den snabba tillväxten av transportsektorns energianvändning har framför allt berott på en kraftig ökning av personbilarnas transportarbete och i
viss mån på en successiv utveckling mot tyngre fordon rm:d högre briinsleförbrukning. Tätortsbebyggelscn har blivit alltmer utspridd med ett ökat
trafikarbete som följd. De senaste åren har emellertid medfört förändringar. Bilbeståndet har inte ökat i någon större utsträckning sedan år 1976 och
förbrukningen av bensin har minskat under den senaste tiden.

4.5.2 Prowam .för energihushållning inom transportsektorn under 1980talet
I riksdagens trafikpolitiska beslut våren 1979 (prop. 1978/79: 99, TU
1978/79: 18. rskr 1978/79: 419) angavs riktlinjer för ett energihushållningsprogram inom transportsektorn. Målet för de åtgärder som föreslogs var
att minska energianvändningen inom transportsektorn med 4-5 (/i.· i förhållande till en beräknad energianvändning för år 1990. Som en allmän utgångspunkt betonades att valet av energibesparande åtgärder måste grundas på en helhetssyn, varvid inte enbart transportmedlens energianvändning beaktas.
I det trafikpolitiska beslutet angavs olika vägar för att åstadkomma
energibesparingar. Bl. a. pekades på möjligheterna att minska transportbehovet och trafikarbetet genom t. ex. bebyggelseplaneringen, bättre
resandeplanering och effektivare transportorganisation. Vidare förordades
en övergång till mer energieffektiva transportmedel där kollektivtrafikens
betydelse och samåkningen betonades. Tekniska förändringar av fordonen
liksom ett bättre framförande och underhåll av fordonen borde också enligt
beslutet medverka till en minskad energianvändning. De åtgärder som
därvid anvisades var bl. a. riktlinjer för nya bilars bränsleförbrukning och
förbättrad information till bilisterna.
Bilbranschens utpräglade internationella karaktär samt industri- och
handelspolitiska överväganden utgjorde en viktig grund för åtgänlsförslagen. I beslutet betonades att skärpta krav beträffande avgasutsläpp och
trafiksäkerhet i vissa fall inverkar negativt på bränsleförbrukningen. Hänsyn skulle tas inte bara till bränsleförbrukningen utan också till miljö- och
säkerhetskrav vid valet av åtgärder på personbilsområdet.

Prop. 1980/81: 90

Bilaga I

Industridepartementet

94

Riktlinjerna för energihushållningsprogrammet har följts upp genom en
rad insatser. D<::t har enligt min mening inte sedan våren 1979 framkommit
något nytt underlag som motiverar en omprövning av de riktlinjer som då
angavs. Jag kommer därför, efter samråd med chefen för kommunikationsdepartementct, att i det följande föreslå dels vissa preciseringar av riktlinjerna, dels ytterligare insatser som jag bedömer nödvändiga.
Energianvändningen inom transportsektorn består nästan helt av oljeprodukter. Det är angeläget med åtgärder som minskar oljeanvändningen.
Detta kan åstadkommas bl. a. genom bättre energihushållning och utveckling av alternativa drivsystem. Jag återkommer i det följande till transportsektorns bränsleförsörjning (kapitel 71 och chefen för industridepartementet till frågan om alternativa drivsystem (avsnitt 15.2.3.h
Det stora oljeberoendet gör transportsektorn mycket sårbar för störningar i drivmedelstillförseln. Utbytbarheten mellan olja och annan energianvändning inom transportsektorn är åtminstone på kort sikt mycket begränsad. Transportrådet (TPRI har nyligen presenterat en rapport om åtgärder
avsedda att möta kortsiktiga störningar i energitillförseln Cf PR 1981: 1).
Beredskap för drivmedelskriser. Rapporten behandlar tänkbara åtgärder
som kan sättas in vid tillfälliga drivmedelskriser.
Jag anser det nödvändigt att ha ett förberett handlingsprogram för att
möta snabbt uppkommande och kraftiga störningar i vår drivmedelstillförsel och TPR:s rapport ger enligt min mening ett bra underlag för en bättre
beredskap vid hastigt uppkommande drivmcdelskriser. TPR:s arbete med
beredskapsfrågorna är ett viktigt komplement till de mera långsiktiga insatserna för att spara energi.
Förutsättningarna för ett effektivt arbete med energihushållning inom
transportsektorn har förbättrats sedan riksdagen fattade beslutet våren
1979 genom att ett sammanhållande ansvar har ålagts en särskild myndighet. TPR skall i enlighet med sin instruktion och i den mån det inte
ankommer på någon annan myndighet. svara för frågor som rör energihushållningen inom transportsektorn. l rådets uppgifter ingår att planera,
samordna och följa upp energihushållningen.
Inom TPR pågår arbete med ett program för att på längre sikt åstadkomma en dämpad utveckling av energianvändningen inom transportsektorn. I
programmet kommer TPR att belysa effekterna av olika åtgärder med
avseende på bl. a. besparingspotential och förutsättningarna för ett genomförande. Därvid skall de problem som kan uppstå vid en långsiktig anpassning studeras. bl. a. med avseende på positiva och negativa sidoeffekter.
Jag fäster stor vikt vid TPR:s programarbete och det bör fortsätta i
enlighet med de riktlinjer för energihushållningen inom transportsektorn
som angavs i riksdagsbeslutet våren 1979. Jag vill därtill anföra följande.
Energieffektiviteten för transportmedlen ökar med ett ökat utnyttjande
av kapaciteten. Tillgängliga passagerar- och godsmängder bestämmer vilka
transportlösningar som är mest energieffektiva. Alla dagens transportme-
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del har sina företräden med hänsyn till de olika krav och förutsättningar
som föreligger i skilda transportsituationer. Transportmedelsvalct kan
dock inte göras enbart med hänsyn till energieffektiviteten utan mäste ses i
ett brett trafikpolitiskt sammanhang.
Enligt min bedömning finns därför inga enkla lösningar till en bättre
energihushållning inom transportsektorn genom att ensidigt gynna eller
satsa på något visst transportmedel. Energihushållande insatser behövs
som jag ser det inom ett brett fält. Alla transportmedel måste beröras och
strävan bör vara att finna rimliga avvägningar mellan transportmedlen.
Som tidigare har redovisats svarar personbilarna för en mycket stor del
av den totala energianvändningen inom transportsektorn. Pcrsonbilstrafikcns utveckling framöver är därför av avgörande betydelse för möjligheterna att inom transportsektorn hushålla med energi. Sedan några år tillbaka har antalet personbilar i trafik varit i stort sett oförändrat och det har
skett en stark nedgång i nyinköpen av bilar. Bakom denna utveckling ligger
enligt min bedömning både ökade bensinpriser och en begränsad ökning av
hushållens inkomster.
Prisinstrumentet har i flera sammanhang visat sig effektivt på transportområdet. Jag tänker främst på det ökade kollektiva resandet med järnväg
och flyg sedan lågprissatsningarna inleddes under år 1979. Statens järnvägars <SJ) lågprissatsning har medfört ett ökat järnvägsresandc och ett
bättre utnyttjande av resurserna. Antalet resande har ökat med 30 %. Av
de tillkommande järn vägstrafikanterna valde 70 % tåget i stället för bilen.
Sex av tio inom denna grupp uppgav att SJ:s sänkta priser var skälet till
deras val. medan resten i första hand åberopade de höjda bensinpriserna.
Lågpriserna på flyget har medfört att antalet passagerare har ökat med
närmare 20 %. Med ett bättre utnyttjande av kapaciteten har också energianvändningen per resande minskat. Även inom den lokala och regionala
trafiken har på många håll antalet kollektivresenärer ökat sedan taxorna
har reformerats.
Jag har redan tidigare framhållit att priset bör användas som styrmedel
för energihushållningen under 1980-talet. Detta bör också gälla privatbilismen. Enligt min mening tyder den senaste tidens utveckling av bilresandet
och det ökade intresset för bensinsnåla fordon på att bilisterna är prismedvetna.
Vägtrafikskatteutredningcn (B 1977: 05) har i ett delbetänkande <Os B
1980: 13) Översyn av vägtrafikbeskattningen föreslagit att fordonsskatten
slopas för vissa fordon och att skattebortfallet ersätts genom en höjning av
drivmedclsbeskattningen. Utredningen anser att en sådan skatteomläggning skulle kunna ge vissa energispareffekter. De kilometerskattepliktiga
fordonen omfattas dock inte av förslaget. I utredningens uppdrag ingår
dock även att utvärdera kiiomcterskattesystemct. Utredningens förslag
bereds f. n. inom regeringskansliet.
När det gäller elbilar har vägskatteutredningen i tilläggsdirektiv fått i
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uppdrag att finna en skattekonstruktion som jämställer eldrivna fordon
med likvärdiga, konventionellt drivna fordon.
Jag har tidigare anfört att en viil avvägd energibeskattning är ett viktigt
styrmedel för att påverka bl. a. energianvändningen. Energiskatteutrcdningen har i uppgift att lämna förslag till framtida utformning av energiskattesystemet.
Jag går härefter över till att behandla olika delar i ett cnergihushållningsprogram för transportsektorn.
Samhiillcts hehyggelsemiinster är av stor betydelse för transportarhetets omfattning och därmed drivmcdelsförbrukningen. Under de senaste
decennierna har den geografiska spridningen och separeringen av bostads-, arbets- och serviceområden ökat. Resorna till arbete och service
har blivit längre. En allt mindre del av förflyttningarna sker till fots eller
med cykel medan bilar och hussar har fått en större betydelse.
En rad ekonomiska och sociala faktorer måste beaktas i bebyggelseplaneringen. Det är emellertid enligt min mening väsentligt att man vid lokaliseringen och utformningen av nya bostads- och arhctsplatsområden eftersträvar att minska transportarbetet bl. a. genom goda förutsättningar för en
effektiv kollektivtrafik. Målet måste vara all finna sådana bebyggelselösningar all önskemålen om t. ex. en god hostadsmiljö kan förenas med
energisparmålen. I riksdagens beslut om en ny trafikpolitik framhölls att
det är av största vikt att det i den fysiska planeringens alla skeden klargörs
hur den kollektiva trafikförsörjningen skall utformas - vilken trafikstandard som skall väljas, vilka investeringar som krävs och vad trafiken
kommer att kosta. Möjligheterna att kunna försörja ett omri\de med kollektivtrafik bör därför enligt min uppfattning uttryckligen anges som en faktor
i bebyggelseplaneringen. Enligt lagen om kommunal energiplanering skall
kommunerna i sin planering frilmja hushållningen med energi. Jag vill
ocksä erinra om det arbete som f. n. pågår inom regeringskansliet med en
ny plan- och hyggnadslagstiftning.
Även med en given samhällsstruktur kan trwisportsystemet 11f\·ecklas
eller j(Jriindras så all energianviindningen minskas. En bättre framkomlighet minskar sålunda i regel energiåtgången för alla trafikmedel. Likaså
kan ett effektivare utnyttjande av befintliga fordon medverka till att spara
energi.
Bilen har spelat en stor roll för såväl samhällsbyggandet som enskilda
personers möjligheter att resa. Den iir i många fall oöverträffad som
färdmedel. Men för att minska energianvändningen inom transportsektorn
krävs effektivisering av personbilstrafiken. Det bör i första hand ske genom alt statsmakterna med hjälp av prisinstrumentet påverkar den enskilde bilisten att bl. a. planera sitt resande bättre.
Bilen bör även kunna användas mer energieffektivt genom att 11er åker i
samma bil. I glesbygden framstår samåkning i många fall som ett värdefullt
alternativ till kollektiv trafik och till egen bil för arbetsresor. För dem som
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saknar bil kan samåkning också vara det enda sättet att färdas till arbetet.
Samåkning bör som jag ser det även kunna vara ett alternativ i tätorterna,
bl. a. då det gäller resor från spridd villabebyggelse eller då det är fråga om
resor där kollektivtrafik saknas.
En rad försök med samåkning har bedrivits och f. n. bedrivs försöksverksamhet med bl. a. statligt stöd på några platser i landet. Det är ännu för
tidigt att dra några definitiva slutsatser om möjligheterna att få till stånd en
mer organiserad form för samåkning. Jag vill dock framhålla att en faktor
som har verkat återhållande på samåkningen är de nuvarande reglerna för
avdrag vid inkomstbeskattningen för arbetsresor i bil. Dessa avdragsmöjligheter medför att många bilägare har förhållandevis låga kostnader för
bilutnyttjandet. Det finns därför risk för att de inte beaktar de verkliga
kostnaderna för bilresande.
Cykeltrafiken har på vissa håll ökat kraftigt under de senaste åren, men
den varierar starkt mellan säsongerna. Lokala trafiksaneringar har underlättat cykeltrafiken. Statliga bidrag kan fr. o. m. år 1980 lämnas till cykelleder. Det finns från samhällssynpunkt flera skäl, inte minst energi- och
besparingsskäl, att ägna gång- och cykeltrafikmiljön fortsatt uppmärksamhet.
En utbyggd och förbättrad kollektivtrafik är ett viktigt medel för att
uppnå en bättre energihushållning inom transportsektorn. Förutsättningen
är emellertid att de kollektiva trafikmedlens högre kapacitet utnyttjas. För
att kunna utgöra ett konkurrenskraftigt alternativ till bilen bör kollektivtrafiken ges en hög standard främst vad gäller tillgänglighet till arbetsplatser
och service. Ett ökat resande med kollektiva färdmedel ger också förbättringar i trafiksäkerhet och miljö.
När det gäller tätortstraliken bör åtgärder vidtas som bl. a. förbättrar
kollektivtrafikens framkomlighet. Det kan gälla byggande av särskilda
bussleder. anordnande av reserverade körfält, trafiksignaler som prioriterar kollektiv trafik och infartsparkeringar i anslutning till de kollektiva
transportmedlen. I de större tätorterna kan också en spridning av arbetstiderna medverka till att bättre utnyttja kollektivtrafikens kapacitet.
En särskild kollektivtrafikberedning (K 1979: 07) har tillkallats för att i
mer samlade former analysera behovet av nya trafiklösningar på kollektivtrafikområdet. Beredningen skall initiera, följa upp och utvärdera försöksverksamhet med nya trafiksystem för den kollektiva trafikförsörjningen i
tätorter av olika struktur. En viktig uppgift för beredningen är att överbrygga svårigheter när det gäller att ge forskningsresultaten en praktisk
tillämpning.
Genom att utnyttja tele- och postkommunikationerna väsentligt mera än
f. n. bör antalet tjänsteresor kunna minskas.
Bl. a. pågår en vidareutveckling av dagens telefonkonferenssystem för
att kunna erbjuda en attraktiv sammanträdesform.
Även på godstransportområdet bör möjligheterna att hushålla med ener8 Riksdagen 1980181. I sam/. Nr 90
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gi genom att effektivisera transportapparaten utnyttjas. Bl. a. bör samordnade transporter eftersträvas så att tillgänglig lastkapacitet kan användas
rationellt.
Järnvägen kommer främst till sin rätt vid transporter av stora godsmängder över långa avstånd. En utveckling av systemtransporter pågår
inom SJ. Vidare kan SJ genom kombinerad tåg- och biltransport ge en god
transportservice även till kunder som saknar industrispår. Den snabba
kostnadsstegringen, främst till följd av ökade drivmedelspriser. har medfört att transportförmedlare och åkare har visat ett markant ökat intresse
för kombinerade transporter. Jag utgår ifrån att samarbetet mellan SJ och
transportförmedlingsföretagen kommer att vidare ut vecklas under 1980talet.
Sjöfarten är i många sammanhang ett energisnålt transportmedel. Ofta
talar också miljö- och trafiksäkerhetsskäl för att en större del av transportarbetet övertas av sjöfarten. Under hösten 1980 tillkallades en särskild
utredare (K 1980: 03) för att se över närsjöfartens möjligheter och problem. Utredaren skall bl. a. söka fastställa i vad mån de förutsättningar
under vilka sjöfarten arbetar är riktigt utformade med beaktande av samhällsekonomiska fördelar av miljö-. energi- och beredskapspolitisk art.
Den tekniska 11tfimn11i11gc11 ar fi1rdone11 påverkar i hög grad bränsleåtgången. Utvecklingen mot en ökad andel tyngre fordon under de senaste
decennierna har medfört en genomsnittligt ökande drivmedelsförbrukning
per mil och bil. Under de närmaste 10-15 åren finns anledning att räkna
med en snabb teknisk utveckling, där bilarnas bränsleförbrukning kommer
att ägnas större iritresse än tidigare. I huvudsak torde förbättringar av
bränsleeffektiviteten under denna tidsperiod komma att uppnås genom
vidareutveckling av dagens teknik beträffande drivsystem och fordonsutformning.
Regler omfattande krav på mer bränslesnåla bilar har införts i flera
länder. Även om dessa regler inte automatiskt leder till att mer bränslesnåla bilmodeller säljs på den svenska marknaden kommer de på ett
genomgripande sätt ändå att påverka det svenska bilsortimentct. För att i
möjligaste mån ytterligare säkerställa att de bränsleeffektiva bilar som
biltillverkarna nu utvecklar tillförs även den svenska marknaden har TPR
våren l 980 fått regeringens uppdrag att inleda förhandlingar med personbilsleverantörer rörande nya bilars bränsleförbrukning. Förhandlingarna
skall drivas med sikte på att ingå sådana överenskommelser med leverantörerna som möjliggör att den vägda genomsnittliga bränsleförbrukningen
för nya personbilar i Sverige år 1985 inte överstiger ca 0.85 liter per mil. Ar
1979 uppgick motsvarande bränsleförbrukning till ca 0,93 liter per mil.
Enligt vad Jag har erfarit har överenskommelser med denna innebörd
nyligen träffats med de större personbilslcverantörerna. TPR fortsätter
förhandlingarna och jag räknar med att även övriga personbilsleverantörer
ingår sådant avtal. Förutsättningarna för att uppfylla riktlinjerna för nya
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bilars bränsleförbrukning vid mitten av 1980-talet är därmed enligt min
bedömning goda. TPR skall i enlighet med uppdraget också utreda förutsättningarna för att ingå överenskommelser om ytterligare sänkning av
bränsleförbrukningen för nya personbilar fram till är 1990. Jag riiknar med
att bilindustrin även i fortsättningen i enlighet med konsumenternas önskemål starkt kommer att prioritera åtgärder som reducerar bränsleförbrukningen, varvid den genomsnittliga bränsleförbrukningen för nya -personbilar kan minskas ytterligare under den senare delen av 1980-talet.
TPR har också fått i uppdrag att genomföra ett frivilligt sparprogram för
lastbilstrafiken. Efter vad jag har erfarit har TPR upprättat ett åtgärdsprogram för att spara energi inom lastbilstrafiken. Programmet omfattar frågor
om bl. a. f'ordonskonstruktion och underhåll. körteknik samt transportplanering. Jag räknar med att programmet inom kort skall kunna börja
genomföras i samarbete mellan TPR och berörda intresseorganisationer.
Jag vill i sammanhanget erinra om att i 1979 års trafikpolitiska beslut
förutsattes att kostnaderna för information etc. i samband med programmets genomföramk skulle finansieras med medel från energisparkommitten.
Tekniska åtgärder kan också vidtas beträffande järnvägarna för att uppnå energibesparingar. Ett kontinuerligt arbete pågår inom SJ. En förbättring av omformarnas verkningsgrad minskar energiförbrukningen för samtliga eldrivna tåg. Likaså kan besparingar uppnås vid ombyggnader genom
kurvriitningar och linjeomläggning.
De snabbt ökade oljepriserna har påverkat sjöfarten. Drivmedlen
(bunkers) har sedan oljekrisen 1973174 blivit ca tio gånger dyrare och utgör
nu ofta mer än hälften av ett fartygs driftskostnader. Därtill kommer att allt
sämre bunkerkvaliteer har använts. De bedöms i framtiden bli än sämre då
kravet pii att ta ut fler lättare beståndsdelar ur oljan växer.
Ett utvecklingsarbete pågår inom sjöfartsnäringen för att möta de väntade svårigheterna p;°1 drivmedelssidan. Fartygsmotorer byggs numera för
betydligt siimre bunkerkvaliteter iin dagens. Större fartyg byggs om från
turbindrif't till motordrift trots att man därmed får ge avkall på snabbheten.
Olika system för att stiilla in motorerna på den mest bränslesnåla marschfarten med hänsyn tagen till nödvändig gångtid har arbetats fram.
Efter de kraftiga prishöjningarna på tlygbränslc utgör briinslckostnaderna 20- 30 % av de totala kostnaderna för reguljärflygföretagen. En
utveckling pågår med att ta fram effektivare flygplansmotorer och förhättra den aerodynamiska utformningen av llygplanen. Sänkta hastigheter har
dock gett den största energibesparingen. Men också åtgärder att minska
llygplanens vikt och bättre underhåll har betydelse för energianvändningen. Flygföretagen kan päverka bränsleförbrukningen genom att köpa
bränsleeffektivare flygplan, men detta för effekter först pii liingre sikt. Pft
kort sikt kan dock på vissa sträckor byte ske till mer bränsleeffektiva
flygplanstyper.
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Internationellt ägnas stor uppmärksamhet åt frågan om vilka möjligheter
som finns att förkorta flygvägarna och undvika onödiga väntetider. I
Sverige pågår ett arbete mellan luftfartsverket och flygföretagen som berör
luftrumssystemet och trafikledningen. Detta arbete syftar ytterst till att
förkorta flygvägar och ge möjlighet till så direkta in- och utflygningar i
terminalområdena som möjligt till och från en flygplats.
Enligt min bedömning kommer de ökade bränslepriserna att vara ett
starkt incitament för tillverkare att konstruera briinslesnålare transportmedel. Det bör gälla såväl landtransporter som sjö- och luftfarten. Lättare
fordon och fordon med lägre motorstyrka är t. ex. generellt sett bränslesnålare. En ökad användning av mer energieffektiva fordon och motorer är
nödvändig för att åstadkomma en god energihushållning inom transportsektorn.
Bränsleåtgången för ett enskilt fordon påverkas i hög grad av körs ä 11
och under hå 11. Lägre hastigheter för biltrafiken sänker energiförbrukningen. Ett bättre körsätt kan medföra upp till 10-20%· lägre bränsleförbrukning och en dåligt justerad motor kan förbruka 10 S·(. mer bränsle och
har dessutom större avgasutsläpp än normalt. Fordonsutrustning, som
vinterdäck och takräcke, medför ökad bränsleförbrukning medan användning av luft plogars. k. spoilers kan minska förbrukningen.
Jag anser att information till bilisterna om nödvändigheten av att spara
energi är väsentlig. De insatser som härvid redan har gjorts har enligt min
bedömning varit värdefulla. Regleringar och tvångsåtgärder bör enligt min
mening undvikas. Den enskilde bilisten kan själv i betydande utsträckning
påverka drivmedelsförbrukningen. Det är viktigt att olika råd om energisparande förmedlas till bilisterna när det giiller körsätt, underhåll. hastighet. bilmodell etc. Jag förutsätter att bilbranschen tar ett stort ansvar i det
fortsatta informationsarbetet med dessa frågor. Vissa statliga insatser är
dock befogade och jag förutsätter här en nära samverkan mellan TPR och
cnergisparkommitten.
Det bör också enligt min uppfattning finnas ett utrymme för ökade
utbildningsinsatser i dessa frågor. Motororganisationerna har här en viktig
roll att spela. Jag förutsätter att större vikt läggs inom körkortsundervisningen och yrkestrafikutbildningen vid att visa hur körsätt. hastighet och
underhåll minskar bränsleförbrukningen.
Som jag tidigare har framhållit kommer chefen för industridepartementet
i det följande (kapitel 15) att lägga fram förslag om fortsatta insatser för
forskning och utveckling inom energiområdet.
Förslaget omfattar bl. a. insatser för energihushållning inom transportområdet. Ett område för dessa insatser är anpassning av drivsystem till
alternativa drivmedel. Ett annat område omfattar åtgärder för teknisk
utveckling av fordon i syfte att göra dem betydligt energieffektivare än f. n.
Ytterligare ett omdde omfattar studier av sambandet mellan åtgärder i
transportsystemet och transportsektorns energibehov.
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I ett tidsperspektiv som sträl:ker sig fram till år 1990 kommer petrolcumbascrade driv m cd e I att vara dominerande. Den olja som vi på ett
försörjningstryggt sätt kan få tillgång till bör reserveras främst för transportsektorn. Jag återkommer i det följande !kapitel 7) till de åtgärder som
bör vidtas för att skapa en tryggare försöijning med drivmedel.
När det gäller alternativa system vill jag även erinra om att tlerbränslemotorcr av typerna gasturbin och stirling samt eldrift på lång sikt kan spela
en roll för att minska oijeberoendet. Jag vill särskilt framhålla att elektriskt
drivna vägfordon med fördel kan användas i vissa bcgriinsade fall. De har
förutom sitt oberoende av olja ett flertal goda miljö- och driftegenskaper.
Försök med moderna trådbussar planeras i några kommuner i samarbete
med svensk industri och kollektivtrafikberedningen. Deras anviindningsområde begränsas till mycket trafikstarka linjer där den relativt dyra kontakttrådanläggningen kan uttnyttjas väl. Användningsområdet kan dock
ökas om fordonen utformas med alternativa drivkällor.
Elbilar för person- och godstransporter måste baseras på batteridrift. En
klar begränsning för användningen är därför deras relativt korta körstrikka
mellan laddningstillfällena. Men elfordon bör vara av intresse vid trafik
över korta avstånd där miljöegenskaperna kommer till sin rätt, t. ex. vid
city- och inomhustrafik.
Elfordon är till följd av små tillverkningssericr betydligt dyrare i anskaffning än konventionella fordon med motsvarande prestanda. Infrastruktur i
form av laddare. batteribyten och service är inte allmänt utbyggd. Elbilsanvändningen är mot denna bakgrund av blygsam omfattning men kan
även om den tillväxer inte bidra till att minska vårt oljeberoende annat än
marginellt. Eftersom elfordon är helt oljeberoende finns det dock från
beredskapssynpunkt intresse av att sätta in dem i vissa nyckeluppgifter.
Chefen för industridepartementet kommer senare Ikapitel 15) att redovisa förslag till ett energiforskningsprogram där ett delprogram omfattar
alternativa drivsystem. Jag vill också erinra om att medel från den oljeersättningsfond som jag tidigare har redovisat även kan finansiera demonstrationsprogram och fullskaleförsök på transportområdet.
Staten bör således enligt min uppfattning kunna bistå i utvecklingen av
elfordon när det gäller forskning och utveckling och att utveckla standard.
Det måste dock vara fordonsanvändarna själva som tar initiativ till elfordons drift och som påverkar uppbyggnaden av den infrastruktur som
behövs för sådan drift.
Sammanfattningsvis anser jag att de riktlinjer som har lagts fast av
riksdagen genom I 979 års trafikpolitiska beslut för energihushållningen
inom transportsektorn bör gälla även fortsättningsvis. Av vad jag har
anfört i det föregående framgår att jag därutöver har betonat prisstyrningens betydelse för att stimulera energihushållningen. Jag har vidare strukit
under att kapacitetsutnyttjandet har stor betydelse för olika transportmedels energieffektivitet.
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..f .5 .3 Energibehm· clr 1985 och 1990

I LU 80 redovisas bl. a. framtidsbedömningar av person- och godstransporter avseende i första hand perioden fram till år 1985. TPR har i samband
med anslagsframställningcn för budgctäret 1981.'82 lämnat rapporten !TPR
1980: 3) Prognos för transportutvccklingen under 1980-talct. Vidare har
SIND i sin prognos Energi på 80-talet. gjort bedömningar om utvecklingen
inom transportområdet fram till år 1990.
De framtidshedömningar av utvecklingen på transportomrädet som har
utförts av LU 80. TPR och SIND är i väsentliga avseenden likartade. Av
dessa bedömningar framgår följande.
Persontransporternas snabba tillväxt under efterkrigstiden har dämpats
under 1970-talet till en genomsnittlig årlig tillväxt på ca 2 % per år. En
ytterligare minskning av ökningstaktcn väntas under 1980-talet. Den årliga
tillväxten antas bli knappt I%. Arbetsresorna kan komma att öka medan
fritidsresornas andel av resandet väntas minska. Resandet med kollektiva
färdmedel väntas öka. Den största ökningen väntas falla på busstrafiken
som en följd av utbyggnaden av landsbygdstrafiken genom tillkomsten av
de nya länshuvudmännen. Vidare förutses en förbättring av personbilarnas
energieffckti vitet under 1980-talct.
För godstransporterna har det under 1970-talet skett en förskjutning
mellan olika transportmedel. Sjötransporterna har tappat marknadsandelar
till tandtransporterna. Lastbilen har ökat sin marknadsandel på järnvägens
bekostnad, även på mycket långa avstånd. Efterfrågan på godstransporter
är starkt beroende av den ekonomiska utvecklingen oc:h har nära samband
med bl. a. utvecklingen av industriproduktionen och utrikeshandeln. Under 1980-talet bedöms järnvägens marknadsandelar öka på bekostnad av
lastbilarna. Den genomsnittliga ökningstakten för järnvägstransportcrna
beräknas ligga på ca 2 %· per år. Sjötransporterna bedöms behålla sin andel
eller minska något.
I SIND:s prognos antas en genomsnittlig årlig ökning av energianvändningen inom transportsektorn (inkl. bunkring) med 0.7%· under perioden
1979-1990. Denna ökningstakt innebär en väsentligt minskad ökningstakt
jämfört med under perioden 1973-1979. SIND räknar i sin prognos med en
oförändrad energianvändning för persontransporterna. Personbilarnas energiförbrukning antas minska medan en ökad användning väntas för de
kollektiva transportmedlen. Vidare antar SIN Datt energianvändningen för
godstransporter ökar under 1980-talet.
SIND bedömer transportsektorns energianvändning år 1990 till 86 TWh
(inkl. hunkring för utrikes sjö- och luftfart). Energianvändningen, exkl.
bunkring för utrikes sjöfart. år 1985 beräknas enligt LU 80 till ca 73 TWh i
alternativ l och ca 71 TWh i alternativ 2. Om energianvändningen för
nämnda bunkring inkluderas kan användningen uppskattas till resp. ca 84
TWh och ca 81 TWh.
Utvecklingen på transportområdet styrs i hög grad av utvecklingen inom
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andra områden. Samhället är starkt beroende av transporter av gods och
personer. Arbetsresorna är en avspegling av bl. a. vär bebyggelsestruktur
och godstransporterna är starkt kopplade till näringslivets aktiviteter. I de
tidigare redovisade framtidsbedömningarna antas att ökningstakten i transportarbetet och framför allt i energianvändningen kommer att dämpas
betydligt jämfört med den senaste tioårsperioden.
Jag har tidigare redogjort för de möjligheter som finns att spara energi
inom transportsektorn. Min allmänna bedömning är att det kommer att
krävas en rad åtgärder för att begränsa energianvändningen till den nivå
som SIND redovisar i sin prognos. Drivmedelsförbrukningen för personbilar bör kunna minskas under 1980-talet. Godstransporternas energianvändring är dock enligt min uppfattning svårare att begränsa då den är
starkt beroende av den ekonomiska aktiviteten inom näringslivet. Åtgärder som hämmar näringslivets utveckling och därmed sysselsättningen bör
undvikas.
Mot denna bakgrund är det enligt min mening rimligt att räkna med en
total energianvändning inom transportområdet (inkl. bunkring för utrikes
sjö- och luftfart) för år 1985 på 80-85 TWh. varav 2 TWh el och år 1990 på
ca 85 TWh. varav 3 TWh el.
De användningsnivåer som jag nu har angett innebär en genomsnittlig
årlig ökning med 0-1 % under perioden 1979- 1985 och med ca 0.6 o/l·
under perioden 1979-1990.

4.6 Energibehovet i framtiden
4.6.I Ener1:ipr0Rnos till år 1985 och 1990

I det föregående har jag redovisat de energianvändningsnivåer som jag
anser man bör kunna räkna med år 1985 och år 1990. Utgångspunkten för
beräkningarna är bedömningar om den ekonomiska utvecklingen under
1980-talet, om utvecklingstendensen inom olika användningssektorer och
om möjliga hushållningsåtgärder m. m.
De energianvändningsnivåer som jag har angett bör ligga till grund för
dels det fortsatta arbetet inom energihushållningsområdet, dels planering
av energitillförseln. Nivåerna skall naturligtvis vara så realistiska som
möjligt, samtidigt som de ändå bör uttrycka en långtgående ambition att
hushålla med energi. Vid planering och dimensionering av energitillförseln
måste å andra sidan utgångspunkten vara att det framtida energibehovet
kan tillgodoses med rimlig säkerhet. Detta innebär att en säker energiförsörjning måste kunna åstadkommas även om de eftersträvade användningsnivåerna skulle överskridas till följd av exempelvis att sparansträngningarna inte lyckas fullt ut eller att den ekonomiska utvecklingen och
samhällsutvecklingen får ändrade förlopp. Särskilt viktigt är att tillgången
på energi inte blir hämmande för den ekonomiska utveckling som behövs
för att balansen i Sveriges ekonomi skall kunna återställas och fortsatt
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ekonomisk utveckling tryggas. Mot bakgrund av vad jag nu har sagt hör
nivåerna beträffande energianvändningen anges i form av intervall. diir
intervallets undre gräns lämpligen representerar en hög sparambition. En
användningsnivå kring den övre gränsen bör representera ett energibehov
som skall kunna tillgodoses.
De nivåer som jag har föreslagit i tidigare avsnitt sammanfattas i tabell

4.5.
Tabell 4.5 Energianvändningsnivåer år 1985 och 1990. TWb
(inkl. bunkring för utrikes sjöfart och nyg: exkl. olja för icke energiändanulll
Användningssektor

Industri
Transporter
Bostäder. service m. m.
Totalt
1

1985

1990

cl

bränslen

totalt

cl

hriinslen

totalt

47-55
2
60-52
109 1

123-130
78- 83
90-108
291-321

170-185
80- 85
150-160
400-430

53-59
3
66-60
122 1

12:!-131
ca 82
74- 95
278-308

175-190
ca 85
1411-155
400-430

Motsvarar en elenergiproduktion av 120 resp. 134 TWh.

De föreslagna energianvändningsnivåerna innebär en genomsnittlig årlig
förändring av energianvändningen under perioden I979- I 985 på resp. en
minskning med ca 0,7% och en ökning med ca 0,61'./r.. Under perioden
1979-1990 innebär de angivna nivåerna en genomsnittlig årlig förändring
på resp. en minskning med ca 0,4';{; och en ökning med ca 0.3%. Om
uppgifterna om energianvändningen år I 979 temperaturkorrigeras blir motsvarande förändring resp. en minskning med ca 0.3 % och en ökning med
ca 0,9 % för perioden 1979- 1985 och resp. en minskning med ca 0,2 % och
en ökning med 0.5 % för perioden 1979- I 990. Användningen av cl väntas
öka medan användningen av bräm.len väntas minska. Av vad jag i det
följande (kapitel 5) kommer att anföra framgår att användningen av olja
beräknas minska och användningen av andra bränslen öka.
Den genomsnittliga ökningen av energianvändningen för medlemsländerna inom IEA beräknas under perioden 1979-1990 till totalt omkring
J.6 % per år. De siffror som jag nu har redovisat ligger alltså lågt internationellt sett.
Intervallen har satts med utgångspunkt i de energianvändningsnivåer
som SIND har beräknat. Vid min beräkning av de undre gränserna för
intervallen har jag räknat med bl. a. de förslag till energibesparingar som
chefen för bostadsdepartementet kommer att lägga fram senare. Jag har
vidare räknat med en större övergång från enskild uppvärmning till cl- eller
fjärrvärme än vad SIND har gjort vilket i sig - som jag tidigare har
redogjort för - redovisningsmässigt sett leder till en lägre nivå på den
slutliga energianvändningen. De angivna nivåerna bör kunna ge utrymme
för en ekonomisk utveckling som enligt LU 80 krävs för att balans skall nås
i samhällsekonomin.
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De undre gränserna för intervallen för de angivna energianvändningsnivåerna speglar en hög ambition beträffande energihushållning. För att
detta skall uppnås inom ramen för en utveckling mot ökad samhällsekonomisk balans enligt LU 80:s alternativ I krävs att den inhemska resursanvändningen ytterligare begränsas så att utrymme skapas för de merinvesteringar i besparingsutrustning m. m. som den lägre energianvändningen
förutsätter. Detta illustrerar att energianvändningsnivåerna inte kan ses
som absoluta mål utan måste inordnas i övervägandena om den allmänna
inriktningen av den ekonomiska politiken för att de grundläggande ekonomiskt-politiska målen skall uppnås.
Relationen mellan dels den genomsnittliga årliga ökningstakten för bruttonationalproduktionen (BNPI. dels motsvarande förändring av energianvändningen framgår av tabell 4.6.
Tabell 4.6 Förändring av energianvändningen och av BNP.
Genomsnittlig ökning, % per år
Period

(I) Energianvändning
{2) BNP
(1)/(2)

1965-1973

1973-1979

1979-1990

3,4
3,3
1,0

0,6
1.8
0.3

-0,4-0,3
2.3
-0,2-0.1

Av uppgifterna i tabell 4.6 framgår att ökningstakten i BNP under
perioden 1965-1973 åtföljdes av en motsvarande ökningstakt i energianvändningen. Ett sådant samband föreligger inte för tiden efter denna period. För perioden 1979-1990 väntas en genomsnittlig årlig ökning av BNP
på 2,3 % kunna tillgodoses genom en genomsnittlig årlig ökning av den
slutliga energianvändningen på högst 0,3 %. Som jag tidigare har framhållit
gjordes vid IEA:s ministermöte i maj 1980 bedömningen att det borde vara
möjligt att minska förhållandet mellan tillväxt i energikonsumtion och
tillväxt i BNP under 1980-talet till 0,6. De i tabell 4.6 angivna värdena för
perioden 1979-1990 ligger lägre än detta.
Prognoser baseras på antaganden om utvecklingen av olika förhållanden
i samhället. Många faktorer om vilka kunskapen är begränsad påverkar
prognosresultatet, som därmed blir behäftat med osäkerhet. De viktigaste
faktorerna som bestämmer den framtida energianvändningens storlek är
den samhällsekonomiska utvecklingen sådan den tar sig uttryck i industriproduktionens storlek och sammansättning. transportarbetet. bostadsbeståndet osv. samt utyecklingen beträffande specifika åtgångstal. dvs. energianvändningen i förhållande till produktionens storlek i industrin. drivmedelsåtgång per km körsträcka, energianvändning per bostadslägenhet osv.
Av betydelse vid bedömningarna om energianvändningens storlek är dels
hur varje faktor för sig utvecklas, dels hur de olika faktorerna samvarierar.
SIND har i sin prognos räknat med att sparande och oljeersättning i stort
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följer omsättningshastigheten i befintlig utrustning och normal teknisk
utveckling. Detta innebär att de antaganden som görs beträffande den
ekonomiska utvecklingen har mycket stor betydelse för bedömningarna av
framtida energianvändningsnivåer. Antaganden om t. ex. en ökad industriproduktion leder - vid oförändrad produktionsstruktur - till ett ökat
energibehov. Denna ökning motverkas dock av att energisnål teknik kan
införas snabbare och resultera i en lägre användning av energi i förhållande
till producerad mängd än vid en långsammare produktionsutveckling. Liknande förhållande gäller inom övriga användningssektorer. lndustriproduktionens tillväxt och sammansättning har dock särskilt stor betydelse
för energiefterfrågan.
Bl. a. med hänsyn till dessa förhållanden har SIN D, som jag har redovisat i det föregående, beräknat energianvändningen i ett alternativ med
lägre tillväxt inom vissa branscher.
Förutom osäkerheten om den ekonomiska utvecklingen råder också
osäkerhet om utvecklingen av den specifika energiåtgången. SIND framhåller att verket i sin prognos till år 1990 har räknat med att åtgångstalcn
för den sammanlagda energianvändningen sjunker med i genomsnitt 12 % per år under perioden 1979-1990.
SIND framhåller att en felbedömning av enbart åtgångstalen med 0,3
procentenheter per år leder till ett fel i nivån avseende den totala energianvändningen på ca 3,5 %, vilket motsvarar ca 15 TWh för år 1990 i verkets
huvudprognos.
Osäkerhet råder också om effekten av insatta styrmedel för energihushållning och om energiprisutvecklingen.
För att belysa hur bedömningar om framtida energibehov varierar med
olika prognosantaganden vill jag peka på att bedömningen i SIND:s senaste prognos över energianvändningen år 1990 ligger ca 25 % lägre än den
användningsnivå som beräknades i den första officiella energiprognosen
för år 1990, redovisad av energiprognosutredningen år 1974 i betänkandet
(SOU 1974: 64) Energi 1985-2000. Detta beror framför allt på kraftigt höjda
oljepriser och på de ändrade bedömningar om den ekonomiska utvecklingen som bl. a. har förorsakats av dessa höjningar.
Av min redogörelse framgår att betydande osäkerhet råder om den
framtida energianvändningens nivå. Det finns därför anledning att fortlöpande följa utvecklingen. Detta blir en viktig uppgift för den nya statliga
energimyndighet som jag kommer att föreslå i det följande (kapitel 11 J.

4 .6.2 Utrecklingstendenser efter år 1990
Osäkerheten i bedömningar av energiefterfrågans utveckling är givetvis
betydligt större i tidsperspektivet efter år 1990.
Avgörande är bl. a. den ekonomiska tillväxtens storlek, hur produktions- och konsumtionsmönstret förändras samt den tekniska utvecklingen.
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Utvecklingen av priset på olika energislag och hur denna påverkar
energianvändningen är också av stor vikt. Med de antaganden om energiprisutvecklingen som SIN D har gjort i sin prognos räknar verket med att
merparten av sparmöjligheterna är uttömda år 1990. Av betydelse är också
hur vi lyckats med att ta fram och införa ny teknik för energisparande och
oljeersättning.
Industrins sammanlagda energianvändningsnivå påverkas starkt ay hur
industrin är strukturerad på olika branscher. LU 80 räknar med att de
energitunga branscherna får en ökad andel i industriproduktionen under
perioden 1979- 1990. Det är främst den kemiska industrin som antas öka
sin andel av industriproduktionen. Viss ökning beräknas också ske av
andelarna for träförädlingsindustrin och järn- och metallverk. Verkstadsindustrin som är mindre energiintensiv än de nu nämnda branscherna antas
också öka sin andel kraftigt.
Faktorer som ökad förädlingsgrad och energiintensivare produktionsmctoder har också betydelse för utvecklingen. Enligt vad jag har erfarit
planerar exempelvis massa- och pappersindustrin för en ökad förädling av
massaproduktionen till papper. Detta kan komma att leda till ett ökat
energibehov.
När det gäller produktionsmetoder iir bl. a. fördelningen mellan kemisk
och mekanisk pappersmassa av betydelse. En större andel mekanisk massa kan vara betingad av ett behov av bättre råvaruutnyttjande. För perioden fram till år 1990 räknar pappers- och massaindustrin med att öka
andelen mekanisk massa i produktionen. En fortsättning av en sådan
utveckling efter år 1990 leder till en ökad andel elenergi i branschens
energianvändning.
Ny teknik kan väntas ge möjligheter till effektivisering av energianvändningen inom industrin efter år 1990. Den ekonomiska utvecklingen och
investeringstakten i industrin har stor betydelse för möjligheterna att införa ny teknik. Ökad mekanisering och höjda arbetsmiljökrav kan leda till
ökad efterfrågan pil energi.
Inom transportområdet blir utvecklingen av drivmedelsanvändningen av
stor betydelse. Av vikt blir bl. a. hur ansträngningarna att få nya bilar
energieffektiva lyckas. En begränsning av ökningstakten för drivmedel till
personbilar kan komma att uppvägas av en ökad förbrukning för godstransporter. Denna är nämligen i hög grad avhängig av produktionsutvecklingen inom industrin.
Dagens samhällsplanering har också betydelse för energianvändningen
inom transportsektorn under 1990-talet och framöver. En planering som
mer än hittills är inriktad på att tillgodose intresset att hushålla med energi,
dvs. med inriktning på att underlätta kollektivtransporter och minska
avståndet mellan arhete, bostad, service och platser för fritidsaktiviteter.
leder till en dämpning av energibehovet inom transportområdet. Av betydelse för en sådan utveckling blir resultatet av planeringen av olika verksamheter i kommunerna.
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Avgörande för energianvändningens utveckling inom sektorn hostä<ler.
service m. m. är bostads- och lokalbestån<lets utveckling och hur dess
utrustnings- och isolcringsstandar<l ut vecklas. Stor betydelse har också
utvecklingen av beteendet hos dem som brukar bostäderna och lokalerna.
Effekterna av energisparåtgiirderna inom ramen för energisparplanen för
befintlig bebyggelse är av väsentlig betydelse. Takten i nybyggnad och
ombyggnad av byggnader påverkar möjligheterna att få hyggnadsheståndet
energisnålt även om det årliga nettotillskottet av nya byggnader utgör en
mycket liten andel av det totala beståndet på grund av byggnaders långa
livslängd. Av betydelse för behovet av externt tillförd energi för byggnadsuppvärmning är också hur vi lyckas med våra ansträngningar att utnyttja
ny teknik avseendet. ex. solenergi och värmepumpar.
Hushållens energianvändning påverkas av utvecklingen av den privata
konsumtionen.
De energianvändningsnivåer som jag har redovisat i det föregående
innebär en genomsnittlig årlig föriindring av energianvändningen under
perioden 1979-1990 på resp. en minskning med 0.2 % och en ökning med
0.5 S-6 om 1979 års förbrukning temperaturkorrigeras. Vår ambition bör
vara att från 1990-talets bör:jan försöka hälla energianvändningen på en
oförändrad nivå.
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Energitillförsel

5.1

Sammanfattnin~ 3\' ener~itillförsd

109

Jag har tidigare (kapitel 41 angivit de energianviindningsnivf1er som jag
anser man bör kunna rilkna med fa 1985 och år 1990. Dessa niv;ler är grund
för dels våra energihushållningsstriivanden. dels bediimningar om behovet
av energitillförsel. Pä grundval av nivt1erna och de överväganden och
förslag betriiffan<le oljeersfötning. bränslen samt viirme- och elförsiir:iningen, som jag senare skall redovisa, kan energibalanser för firen 1985 och
1990 skisseras enligt tabell 5. I. I tabellen anges även vilrden för år 1979.
Dessa är inte temperaturkorrigerade. Eftersom år 1979 var. ett onormalt
kallt är är värdena för detta år höga jiimfört med ett normalt år. Som jag
tidigare har anfört tyder ocks{1 tillgiingliga uppgifter

p~1

att en lagerupp-

byggnad av eldningsolja - utöver det normala - skedde hos energianvändarna under är 1979. Temperaturkorrigeringen år 1979 har beriiknats till 9
TWh. Lageruppbyggnaden har enligt uppgifter från överstyrelsen för ekonomiskt försvar beräknats till motsvarande ca 3 TWh.
Syliet med energibalanserna är i första hand att p{i ett översiktligt siitt
illustrera tänkbara utfall av den inriktning av energipolitiken som jag
förordar. Av balanserna framgår den omfattande oljeersiittning som bör
kunna åstadkommas genom det program for oljeersättning som jag senare
!kapitel 61 kommer att behandla och hur denna oljeersättning kan tänkas
bli fördelad på olika energislag.
Energipolitiken måste successivt omprövas allt eftersom erfarenheter
vinns och förutsilttningarna föriindras. Tekniska och ekonomiska villkor
kan förändra förutsättningarna för enskilda energislag. Det innebär att de
tillförselnivaer som anges i balanserna inte skall betraktas som mål som
bör eftersträvas oberoende av utvecklingen. De tidigare angivna nivåerna
för energianvändning och de här angivna nivåerna för tillförsel kan mot
bakgrund av den fortsatta utvecklingen inom energiomr{1det eller inom
samhällsekonomin i stort komma att visa sig varken möjliga att uppnå eller
lämpliga att sträva efter.
Jag övergår nu till att kortfattat kommentera energibalanserna. De av
mig angivna tillförsclnivåcrna innebär en genomsnittlig årlig förändring av
den tillförda energin under perioden 1979-1990 med resp. en minskning
med 0,2 % och en ökning med 0,4 %. Som jag redan tidigare har framhållit
speglar de lägre användningsnivåerna en hög ambition att hushålla med
energi. De innebär en sänkning av såväl användning som tillförsel jämfört
med nuläget. För att tillgången på energi inte skall vara begränsade för en
önskvärd ekonomisk utveckling måste emellertid till grund för tillförselplancringen läggas en användningsnivå kring den övre gränsen.
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Tahell S. I Totala eneq:ihalanser, TWh. år 1979. 1911S och 1990.

Ar

1979

Ar

Liigre

Olja och oljerrndukter
K~

Kol 1Kh k<iks för
metallurgiskt iindamt1I
Naturg;p;
Motoralkoholer
Bark och lutar
Skogsenergi. m. m. 1
Torv
Slllvhrmc:
Spillviinne'
Vattenkraft
Vindkraft
Kärnkran tell'
Kiirnkraft I viirrne l"
Summa tillfiirsl'I for
cncrgiiindamål
Diirav omvandl. och
distr. for\. inllm cl
och tjiirrviirme
Summa användning
Därav bunkring fiir
utrikes sjöfart
Tillkommer
Olja och oljeprodukter
fiir raflinaderibriinslc
inkl. asfalt. rn. m.
Gas och koksverk
Olja för icke energiändamäl
Summa tillförsel

Ar

19K'i
Högre

1990

Ligre

Högre

<111 \'ii.ndningsni Vi.\

an \'~ind ning,ni v~:1

3

229
12

lhll-140
31-45

IX

15

29'>

17
0

17

17
I
0-1

38
17
I
0-1

3
h-1

42
25-30
h- Il
1-3
3-4

63

()

!)

48

48

()

4-l)

1-3
)(1

3h

7
0

2
fi0

4

~~

.1

424

455

31

-4_'i

17
4-9
1-- I
42
2'>-10

6-11
1-- -'
3 -4

h5

(l_'i

0-1
'ih

0-1
51i

9

443

191--171

l)

4211

211

27
416

400

430

400

430

10

10

Il

Il

Il

18

21
I
Il

21
I
12

21
0
12

21

1
11

473

4S7

489

461

492

()

12

1 Skogsavfall. ved. tlis. energi,kog. halm. m. m.
: IXirutiiver utnyttjas viirmepumpar i kombinati1111 med naturligt lagr;id solenergi.
-' Inkl. sopfiirbriinning.
4
h I -<12 TWh vid normal vattentillrinning.
' Inkl. stationernas cncrgiflirbrukning tbrnt loprnduktilln l.
"Om viirmcavtappning i kiirnkraftshlo..:kct 1-'orsmark 3 inte kommer till st[1nd ökar
elprnduktillnen fnin kiirnkraft med ca .1 TWh. Denna d kan evcntudlt komma <tll
anviindas för drift av \'iirmepumrar i Stockholm. Stllrstockhlllms tjiirrviinnefiirsii1:jning kan o..:ksf1 grundas r:'1 kol. IX1 i'1kar miingdcn kol i halanscrna ~lr 1990 mc:d ca 11
TWh.

Den lägre användningsnivån är beräknad som ett resultat av låg tillväxttakt i industriproduktionen och ett högt ent:rgisparande. Med en svag
t:konomisk utveckling torde det inte finnas utrymme för såväl ett högt
energisparande som en kraftig satsning pä oljeersättning. Den lägre användningsnivån kan därför inte kombineras med den övre intervallgränsen
för de energiråvaror och t:nergislag som kan ersätta olja.
Det är vidare varken vid den lägre eller högre användningsnivån möjligt
att samtidigt utnyttja alla de energislag som kan ersätta olja i en omfattning
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som motsvaras av den övre intervallgränsen. Skiilct hiirför är att användningsområdena är begränsade och gemensamma för de olika energislagen.
Således torde t. ex. en lägre användning av inhemska fasta bränslen leda
till en högre användning av kol. Om värmcövetforing från Forsmark till
Stoi.:kholm inte kommer till stånd, leder det sannolikt till en ökad användning av kol eller av eldrivna värmepumpar.
Jag har för tillförseln av olika energiråvaror och energislag bl. a. utgått
från de bedömningar som oljecrsättningsdclegationen har redovisat i rapporten Program för oljeersättning. Med hänsyn till osäkerhet i prognosutfallet och i tillförseln av olika energiråvaror och energislag har jag i balanserna angett oljetillförseln som ett intervall.
fäg räknar med att det under 1980-talct skall vara möjligt all påtagligt
minska oljeberoendet. I det program för oljeersättning som jag senare
kommer att redovisa räknar jag med att i.:a 9 milj. ton olja skall kunna
ersättas genom insatser av skilda slag. Målsättningen bör vara att o/jeti/1fiirselnjiJr energiiindamäl vid den högn! användningsnivån år 1990 begränsas till 171-191 TWh. dvs. 14-17 milj. ton.jämfört med 295 TWh. dvs. ca
26 milj. ton år 1979.
Huvuddelen av de tidigare angivna värdena för temperaturkorrigering
och den onormalt stora lageruppbyggnaden år 1979 torde kunna hänföras
till oljeprodukter. Möjligen kan temperaturkorrigeringen för elenergi uppgå till ca 2 TWh. Därmed skulle oljetillförseln för energiändamål år 1979
under normala förhållanden ha uppgått till ett lägre belopp än 285 TWh.
Till detta kommer som framgår av tabellen förluster i raflinadericr och
användning av olja utanför energisektorn.
För att den nyss nämnda oljeersättningen skall vara möjlig att uppnå
fordras insatser inom skilda områden och en satsning på ett flertal olika
energiråvaror och energislag.
Kol är en kommersiellt tillgänglig energiråvara som är ekonomiskt fördelaktig i många tillämpningar. framför allt i större pannor inom ljärrvärmcsektorn och inom industrin. För att det skall vara möjligt all påtagligt
minska oljeanvändningen inom dessa sektorer fordras en introduktion av
kol. Jag räknar med att det genom skärpta miljökrav skall vara möjligt att
använda kol på ett sådant siitt att den totala miljöpåverkan hlir mindre iin
vid oljeanvändning. Det bör vara möjligt att år 1990 använda kol motsvarande 31-45 TWh, dvs. 4-6 milj. ton. En sådan försiktig introduktion av
kol i den svenska energibalansen är en viktig förutsättning för möjligheterna att minska oljeberoendet och bör ge oss möjligheter att bygga upp ett
tekniskt kunnande inom landet för att kunna delta i utveckling av ny
kolteknik.
Inom ramen för det s. k. Sydgasprojektct har avtal träffats med Danmark
om leverans och transport av naturgas från den I oktober 1985. Efter fem
år uppgår leveranserna till 200 milj. m' om året eller under vissa förutsättningar till 440 milj. m' om året. Transportavtalet ger den svenska avtals-
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parten Swedegas rätt att transportera 2 miljarder m 3 om året över det
planerade danska ledningssystemet. Energiinnehållet i 440 milj. m~ naturgas iir ca 4 TWh. vilket motsvarar ca 400000 m' olja. Jag räknar i balanserna med att naturgasen år 1990 skall svara för 4-9 TWh.
Under 1980-talet kommer en introduktion av alternativa drivmedel. i
första hand mt:tanol och etanol. att påbörjas. Introduktionen av motaralkoholer bygger främst på en kraftfull satsning på utveckling och användning av motorer för drift med ett 100-procentigt motoralkoholbränsle. Jag
räknar i balanserna med att motoralkoholer motsvarande I - 3 TWh kommer att utnyttjas år 1990.
Inom massa- och pappersindustrin tillgodoses en betydande del av energibehovet genom användning av hark och lutar. Jag räknar med att denna
användning skall fortsätta på ungefär samma nivå. ca 40 TWh per år. under
1980-talet.
Idag beräknas användningt:n av skogseneri<i uppgå till 3-7 TWh per år.
främst i form av helved och flis i småhus. Oljeersättningsdclegationen
(OEDJ bedömer att det till år 1990 skall vara möjligt att öka användningen
med 18-27 TWh. Jag delar OED:s bedömning av möjligheterna att öka
användningen av skogsenergi. Jag räknar med att det år 1990 skall utnyttjas 25-30 TWh skogsenergi. m. m.
Innan ton· kan börja.användas fordras relativt tidskrävande förberedelser i form av undersökningar, utdikning och andra förberedelser på mossarna. Detta förhållande innebär att torvanvändningen inte kan öka nämnvärt redan de närmaste åren. Under senare delen av 1980-talet bör dock en
relativt omfattande torvanvändning kunna komma till stånd. OED hnr
bedömt att det år 1990 skall vara möjligt att använda torv motsvarande 611 TWh. Jag instämmer i OED:s bedömning.
Jag avser att senare (avsnitt 8.7) redovisa min syn på utvecklingen av
solviirme. Jag räknar med att solvärme kan svara för 1-3 TWh år 1990.
Eldrivna värmepumpar i små och medelstora anläggningar bedöms år 1990
ge ett bidrag på 7 TWh per år. Därigenom kan solenergin då beräknas svara
för 10 TWh inkl. den drivenergi som går åt för värmepumparna. I energibalanserna har hänsyn till värmepumparna tagits genom en sänkning av
användningsnivån år 1990.
Potentialen för industriell spillvärme är betydande. Lönsamheten är
styrande för i vilken grad spillvärme kan utnyttjas. Jag räknar med att
spilll'iirme inkl. sopförbränning skall svara för 3-4 TWh år 1990.
Vattenkrtdien kan idag vid normal tillrinning svara för 61-62 TWh per
år. Pågående utbyggnader motsvarar ca I TWh. Mina förslag syftar till att
vi år 1990 skall nå en vattenkraftproduktion på ca 65 TWh.
Inom ramen för energiforskningsprogrammet satsas f. n. betydande belopp för utveckling av vindkraften. Bl. a. håller två fullskaleprototypcr på
att byggas. Dessa anläggningar som tas i drift under åren 1981 och 1982
skall därefter utvärderas under en tvåårsperiod. Utvärderingen bör göra
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det möjligt att säkrare bedöma vindkraftens framtida roll i svensk energiförsörjning. Jag räknar tills vidare med att vindkraften år 1990 kan svara
för0-1 TWh.

Kärnkraftens användning i Sverige är fastställd av riksdagen efter den
rådgivande folkomröstningen i kärnkraftsfrågan. Högst tolv reaktorer får
användas under sin tekniska livslängd. Senast år 2010 skall den sista
reaktorn avvecklas. Kärnkraftverk kan användas för enbart elproduktion
eller för samtidig produktion av el och värme. Jag har i balanserna räknat
med att kärnkraftsblocket Forsmark 3 utförs för värmeavtappning och att
anläggningen från år 1988 i sex till nio år används för produktion av ca 3
· TWh el och 9 TWh värme per år. Därmed minskar kärnkraftens bidrag till
landets elbalans med ca 3 TWh per år i förhållande till om samtliga
kärnkraftblock utförs för enbart elproduktion. Om värmeavtappning inte
kommer till stånd bör Storstockholms fjärrvärmeförsörjning grundas på ett
annat alternativ som ger en lika stor oljeersättning vilket kan innebära en
ökad användning av kol, ca 1,5 milj. ton per år, eller användning av
eldrivna värmepumpar som totalt behöver ge 9 TWh värme per år.
Med de förutsättningar som jag har räknat med blir oljeanvändningen år
1990 i absoluta tal väsentligt mindre än i dag. Jag anser emellertid att alla
ekonomiskt rimliga vägar bör prövas för att ytterligare reducera oljeberoendet.
Det är vidare angeläget att den utveckling för att ersätta olja som inleds
under 1980-talet även fortsätter på 1990-talet. Flera av de energiråvaror
och energislag som introduceras under 1980-talet bör under 1990-talet
kunna svara för en växande andel av den totala energitillförseln. De
inhemska fasta bränslena bör år 1990 befinna sig i ett expansivt skede för
att under 1990-talet kunna svara för en större andel av den totala energitillförseln. Även på kolområdet pågår utvecklingen av ny teknik.
Naturgas kan få större betydelse under 1990-talet. Utvecklingen är dock
beroende av om Norge påbörjar utvinning norr om 62:a breddgraden.
Solvärme, värmepumpar och vindkraft bör kunna öka förutsatt att utvecklingsarbetet och introduktionen ger goda erfarenheter. OED har framhållit
att vi för att kunna kraftigt minska oljeberoendet och genomföra avvecklingen av kärnkraften måste basera 60- 70 0{ av vår energiförsäljning i
början av 2000-talet på sådana energikällor som f. n. används endast marginellt eller inte alls. Detta understryker betydelsen av att utveckling och
introduktion av de nya energikällorna ger goda erfarenheter.
Jag förordar att regeringen föreslår riksdagen att godkänna de angivna
riktlinjerna för energitillförsel fram till år 1990.

5.2 Mål för oljeimporten
Inom ramen för arbetet inom International Energy Agency OEA) (jfr
kapitel 2) lämnar Sverige uppgifter om användning och tillförsel av energi.
9

Riksdagen 1980181. I sam/. Nr 90

Prop. 1980/81: 90

Bilaga 1 Industridepartementet

114

Medlemsländerna i IEA har beslutat att anta nationella mål för importen av
olja och oljeprodukter. Sverige skall inom ramen för detta åtagande lämna
sådana uppgifter för år 1985. I prop. 1979/80: 170 (s. 8J har jag anmält att
jag avser att ta upp frågor om mål för import och användning av olja även
för år 1990.
Vid planeringen av varje tillförsel system tillämpas någon form av kriterium för att utifrån en på prognoser baserad energianvändningsnivå beräkna
energitillförseln med hänsyn till osäkerhet i prognosutfallet och i tillförseln
av olika energiråvaror och energislag.
l de energibalanser som jag här har skisserat ingår ett flertal olika
energiråvaror och energislag, vars utveckling och användning präglas av
mer eller mindre stora osäkerheter. Vidare kommer energibehovet i hög
grad att styras av den ekonomiska utvecklingen. Det finns mot denna
bakgrund enligt min mening skäl att tillämpa den nyss beskrivna principen
för beräkning av energitillförsel då ett mål för oljeimporten åren 1985 och
1990 skall fastställas.
Man bör därför utgå från den högre användningsnivån inkl. raffinaderiförluster och användning för icke energiändamål. Med hänsyn härtill bör
oljeimportmålet år 1985 och år 1990 sättas till 290 TWh resp. 225 TWh
motsvarande resp. 25 och 19 milj. ton. Uppgifterna är angivna cxkl. den
mängd olja som vi normalt exporterar. Härutöver kan olja behöva importeras för lagring för beredskapsändamål. År 1979 uppgick vår oljeimport
(exkl. för export och beredskapslagringl till ca 28 milj. ton.

5.3 Energistatistik
Statistiska centralbyrån (SCBJ samlar löpande in uppgifter om tillförsel
och användning av energi i Sverige. Bl. a. kartläggs energileveranserna till
olika sektorer i samhället samt hushållens energianvändning. Vissa uppgifter om byggnadsbeståndet samlas också in av riksskatteverket i samband med pågående fastighetstaxering.
l 1975 års energiproposition lprnp. 1975: 30 bil. I s. 3371 anmäldes behov
av förbättrad och utvidgad statistik inom energiområdet. Sedan dess har
SCB tillsammans med andra myndigheter och organisationer arbetat med
att förbättra energistatistiken.
De åtgärder som har vidtagits har inneburit dels detaljförbättringar av
befintlig statistik dels utvecklingar av helt ny statistik. Ökad detaljeringsgrad har sålunda införts i den kortperiodiska bränslestatistiken - bl. a.
redovisas levererade oljeprodukter på regional nivå - samt i den årliga cloch fjärrvärmestatistiken. Åtgärder har vidtagits för att kartlägga energianvändningen inom sektorerna bostäder. service m. m. Detta sker bl. a.
genom årliga undersökningar av energianvändningen i småhus. tlerbostadshus och lokaler. Särskilda undersökningar har genomförts av hushållens energianvändning. Sådana undersökningar kommer enligt vad jag har
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inhämtat att ingå i SCB:s ordinarie verksamhet framöver. Ytterligare arbete med att utveckla statistiken pågår inom SCB. Detta arbete omfattar
bl. a. förbättringar av statistiken på regional nivå och av metoderna för
temperaturkorrigering.
Energifrågorna har bl. a. genom de kraftiga oljeprisökningarna fått en
allt större betydelse för samhällsutvecklingen. Trots att en del förbättringar av energistatistiken har skett bör enligt min mening ytterligare å~ärder
vidtas inom detta område. Jag vill nämna några områden där jag anser att
behov av åtgärder föreligger. Jag har därvid samrf1tt med chefen för ekonomidepartementet.
Uppgifterna om användningen av bränsle för uppvärmningsändamål baserar sig i huvudsak på uppgifter om levererat bränsle. Tillfälliga svängningar i lagren hos hushållen försvårar därför möjligheterna att bedöma
den faktiska användningen under en viss period. Särskilt besvärande är
detta när problem med oljetillförseln råder eller befaras uppkomma. Konsumenterna tenderar då att öka sina lager. vilket i statistiken redovisas
som en ökad energianvändning. Detta har bidragit till den höga oljetillförseln år 1979 vilket framgår av den tillförselbalans som jag har redovisat.
Det är angeläget att uppgifter om användningen av energi för uppviirmningsändamål blir utförligare belyst inom energistatistiken. Jag anser det
vidare av vikt att SCB fortsätter arbetet med att ta fram tillförlitliga
metoder för temperaturkorrigering av energiförbrukningsuppgifterna.
En kontinuerlig uppföljning av energihushållningen förutsätter att energistatistiken ger möjlighet att följa energianvändningens utveckling inom
skilda sektorer. Dessutom behövs b. a. uppgifter om hur energianvändningen fördelar sig på olika ändamål. Information behövs om t. ex. hur
industrins energianvändning fördelar sig på klimathållning och processändamål och om hur hushållens energianvändning fördelar sig på uppvärmning. beredning av tappvarmvatten. drift av hushftllsapparater och belysning. Även om svärigheter här kan föreligga att ta fram siikra uppgifter bör
ändå en strävan vara att så långt möjligt ta fram siidana uppgifter.
SCB:s statistik över energianvändningen är f. n. ofullstiindig vad giiller
användningen av ved och flis för uppvärmning. Med hänsyn till att jag
riiknar med en kraftig ökning av anviindningen av inhemska bränslen anser
jag det väsentligt att statistiken beträffande både tillförsel och användning
av dessa bränslen kan förbättras.
Energitillskott från solfångare och värmepumpar kan antingen räknas
som energihushållning vilket ger en siinkning av användningsniv{m eller
som energitillförsel varvid användningsnivfm inte påverkas medan tillförseln av andra energislag minskas.
Under alla omständigheter måste drivenergin för värmepumpar tas upp i
energitillförseln. Hur denna fråga bör behandlas i energibalanserna är
också en fråga som bör läggas fast.
Jag räknar med att SCB vid sitt fortsatta arbete med att utveckla energi-
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statistiken tar upp de frågor som jag nu har nämnt. Av vikt är att arbetet
bedrivs efter samråd med avnämarna, bl. a. statens industriverk. Det är
angeläget att SCB inom ramen för oförändrade totala resurser beaktar
behovet av förbättrad statistik för energiområdet.
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6 Program för oljeersättning
Jag har i det föregående Ikapitel 2) beskrivit den långsiktiga utvecklingen
i världen på energiområdet. Jag framhöll därvid att energibehoven kommer
att öka. inte minst i u-länderna, och att utvinningen av olja inte kommer att
kunna ske i sådan takt att behoven kan tillgodoses.
Världen står därmed inför en betydande omställning inom energiförsörjningen. Huvudinslaget i denna omställning måste bli en minskad oljeanvändning i i-länderna. 1970-talets oljekriser. den ökade medvetenheten om
de långsiktiga energiproblemen samt de begynnande strukturella förändringarna under det senaste årtiondet utgör en vändpunkt i denna omställning. Det ligger i hög grad i Sveriges intresse att omställningen sker smidigt
och stegvis och inte genom en direkt fysisk brist på energi framöver. Det är
också viktigt att omställningen inte fördröjs.
Jag framhöll också att den labila situationen på oljemarknaden skapar en
avsevärd otrygghet för ett land som Sverige, vars energiförsörjning till
nära 70 % grundas på importerad olja.
Jag har i det föregående !kapitel 3) redogjort för den ekonomiska utvecklingen i Sverige under senare år, den nuvarande ekonomiska obalansen
och den roll som vår stora oljeimport spelar härför. Jag drog härav slutsatsen att målmedvetna och effektiva insatser för att minska oljeimporten
utgör ett viktigt inslag i en ekonomisk politik som syftar till att komma till
rätta med obalansen i ekonomin. Användningen av olja måste därför
minskas genom energihushållning och ersättning med andra energikällor
och energiråvaror.
Jag har mot denna bakgrund lagt fram förslag till ett program för energihushållning. Jag kommer i det följande (avsnitt 7 .2) att redogöra för de
fortsatta insatser som krävs för att skapa en tryggari: försörjning av den
olja som vi behöver. Dessa åtgärder bör kombineras mt:d ett program för
oljeersättning under 1980-talet. Jag kommer här att redogöra för den inriktning ett sådant program enligt min mening bör ha.
Programmet består av tre delar, nämligen förslag som delegationen (I
1979: 01) för solvärme och bränslen som kan ersätta olja. oljeersättningsdelegationen (OEDJ. och utredningen (l 1977: 11) om omställbara eldningsanläggningar (OEAl har lagt fram, förslag från kommitten (I 1980:05) om
vissa frågor om elanvändning, elanvändningskommitten (ELAK), samt
åtgärder för att basera Storstockholmsområdets värmeförsörjning på annat
än olja. Detta kan ske på olika sätt. Två alternativ baserade på värmeöverföring från kärnkraftverket i Forsmark resp. på koleldade kraftvärmeverk i
Storstockholmsområdet har redovisats av Storstockholms Energi AB
(STOSEB) och statens vattenfallsverk i en skrivelse till regeringen i de-
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cember 1980. Ett annat alternativ skulle kunna bygga på främst stora
värmepumpar.
OED:s förslag har redovisats i rapporten (Os I 1980:23) Program för
oljeersättning. En sammanfattning härav återfinns i bilaga 1.6. Förslagen
grundar sig på det arbete som har bedrivits i bl. a. de grupper för ökad
användning av torv. skogsenergi resp. solvärme som OED har tillsatt.
Resultatet av arbetet i dessa grupper har publicerats och varit föremål för
remissbehandling. Rcmissynpunkterna har av OED beaktats vid utformningen av förslagen.
I rapporten sammanfattas de hinder mot oljeersiittning som OED anser
föreligga. Väsentliga hinder är av ekonomisk art. bl. a. dålig eller osäker
lönsamhet. hög räntekostnad vid nuvarande marknadsräntor. svårigheter
att finansiera investeringarna samt osäkerhet om priserna för alternativa
bränslen i relation till olja. Osäkerheten om vilka miljökrav som kommer
att gälla och de ekonomiska konsekvenserna av sådana krav upplevs enligt
OED också som hinder. Vidare framhålls att kommuner och företag inte
alltid har samma incitament att agera för oljeersättning som vad staten har.
OED framhåller också att större förändringar av energisystemet kräver en
samordning så att samtidiga beslut fattas av många parter med skilda
värderingar och bedömningar. Dessutom finns det rent praktiska hinder oljan är lätthanterlig och bekväm jämfört med många av alternativen. OED
anser att det på grund av dessa och även andra hinder inte är möjligt att
uppnå de angivna målen för oljeersättning om inte samhälleliga insatser av
olika slag görs.
Statsmakternas insatser bör enligt OED syfta till att ställa krav på
oljeersättning och skapa rimliga förutsättningar för dess genomförande.
Delegationen framhåller att det är nödvändigt att statsmakterna sanktionerar en plan för oljeersättningen för att erforderliga beslut skall fattas på
alla nivåer i samhället.
OED föreslår att mål för omställning från olja i olika tidsperspektiv skall
läggas fast. Därvid bör enligt OED syftet vara både att nå en betydande
oljeersättning på kort sikt och att säkerställa att förutsättningar skapas för
en betydligt större oljeersättning på längre sikt.
OED anser att målet bör vara att öka användningen av solvärme och
fasta bränslen till år 1985 med ca 30 TWh (cxkl. metallurgiskt kol och
massaindustrins lutar). vilket motsvarar ca 2.5 milj. ton olja och till år 1990
med ca 85 TWh (exkl. drivenergi för värmepumpar). vilket motsvarar
drygt 7 milj. ton olja. OED bedömer att å ena sidan de inhemska bränslena
inkl. solvärme och å andra sidan kol vardera kan svara för ungefär hälften
av oljeersättningen år 1990. Detta innebär en mycket hög ambitionsnivå
när det gäller utveckling och introduktion av inhemska bränslen.
OED föreslår lagstiftning samt åtgärder av ekonomisk och organisatorisk karaktär för att nå oljeersättningsmålet.
Den viktigaste lagstiftningsåtgärden gäller det förslag till lag om utföran-
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de av eldningsanläggningar för fast bränsle som har lagts fram av OEA.
Förslaget innebär att pannor som byts ut eller tillkommer inom anläggningar (system) som förbrukar minst 50000 MWh per år skall utformas så att
eldning med fasta bränslen kan ske. Detta krav gäller för nya eller utbytta
anläggningar tills minst 75 ~lc· av totalt tillförd energi för hela systemet
baseras på annat iin olja.
OED förslår vidare en översyn av lagstiftningsfrågor i samband med
solvärmeutnyttjande. i första hand vattenlagen. naturvård slagen. lagen om
allmänna fjärrvärmeanläggningar samt lagen om kommunal energiplanering. OED understryker behovet av att alla eventuella lagändringar blir
gjorda i sådan tid att inte teknikintroduktionen på solvärmeområdet förhindras eller försenas.
Vidare föreslås att tiderna för handläggning av ansökningar om torvkoncessioner enligt lagen om vissa mineralfyndigheter förkortas avsevärt
genom att förenklingar i förfarandet vidtas och genom att beslutanderätten
delegeras. Genom dessa åtgärder skulle enligt OED introdutionen av torv
påskyndas.
OED framhåller att utformningen av miljöföreskrifterna är av stor betydelse för om oljeersättningsprogrammet skall kunna genomföras. Detta
bedöms gälla särskilt för möjligheterna att ersätta olja med kol. Den
allvarliga försurningssituationen i landet gör det enligt OED rimligt att
skärpa kraven på högsta tillåtna svavelutsläpp. OED framhåller dock att
en skärpning inte bör ske alltför språngartat utan i stället genomföras
successivt för att inte oljeersättningen skall äventyras.
Flera ekonomiska styråtgärder ingår i OED:s program. bl. a. det förslag
om en fond för oljeersättning som OED tidigare har lagt fram. Denna fond
är avsedd att genom förmånliga lån och i vissa fall bidrag stimulera åtgärder som medför oljeersättning.
Övergång till fasta bränslen kommer att ställa stora anspråk på investeringsmedel. bl. a. eftersom fastbränsleeldadc anläggningar är dyrare att
uppföra än oljeeldade anläggningar. OED anser att investeringar i sådana
anläggningar bör bli ett prioriterat område på kapitalmarknaden.
Osäkerheten om den framtida utvecklingen av bränslepriserna verkar
enligt OED ofta som ett hinder mot oljeersättningsåtgärder. Denna osäkerhet kan minskas genom en lämplig utformning av energibeskattningen.
OED redovisar därvid två metoder, dels en realprissättning på olja som
upphäver pristluktuationerna, dels en utformning av energibeskattningen
så att erforderliga prisskillnader mellan olja. kol och inhemska bränslen
åstadkoms. Frågor av denna karaktär behandlas av främst utredningen (8
1979: 06) om beskattning av energi m. m.
En rad organisatoriska åtgärder föreslås. OED framhåller att den statliga
myndighetsfunktionen inom energitillförsclområdet måste förstärkas för
att de angivna målen för oljeersättning skall nås. Myndighetsfunktionen
behövs enligt OED för att genomföra närmare planering av oljeersättnings-
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åtgärderna. ta e1forder\iga initiativ för att genomföra programmet. utöva
tillsyn i samband med den föreslagna lagstiftningen om fastbränsleeldning.
svara för låne- och bidragsgivning till investeringar i ny energiteknik som
medför oljeersättning samt utvärdera mål och styrmedel för oljccrsättningsarbetct.
OED framhåller den avgörande betydelse som kommunernas insatser
har för oljeersättningen inom uppvärmningssektorn. Enligt lagen
(1977:439) om kommunal energiplanering skall kommunerna i sin planering
både främja hushållningen med energi och verka för en säker och tillräcklig
tillförsel av energi. Enligt OED:s mening uppfyller inte energitillförseln
lagens krav att vara säker om den baseras på huvudsakligen olja.
OED förordar att kommunerna inom ramen för den kommunala energiplaneringen redovisar program för oljeersättning. som fastställs av de
beslutande kommunala organen. Programmen föreslås bygga på en genomgång av bl. a. bränslebehov. möjligheter till omställning. försörjning med
energiråvaror samt utnyttjande av solvärme. Behovet av samordning med
andra kommuner och med industrin bör enligt förslaget beaktas. OED:s
förslag överensstämmer i princip med det förslag som statens industriverk
CSINDJ har lagt fram i bl.a. rapporten (SIND 1980:15) Kommunal energiplanering - sammanfattning och förslag till slutsatser.
Organisatoriska åtgärder krävs enligt OED för att snabbt få till stånd
torvan vändning i landet. För de fyra nordligaste länen har statens vattenfallsverk på regeringens uppdrag närmare utrett förutsättningarna för torvproduktion och torvanvändning på vissa orter. Behovet av åtgärder gäller
enligt OED nu främst i södra och mellersta Sverige. Delegationen pekar på
den metodstudie som SIND bedriver avseende planeringen för att få till
stånd regionalt samarbete rörande förutsättningarna för torvproduktion
och torvanvändning.
Delegationen lämnar också förslag beträffande standardisering samt utbildning. rådgivning och information inom oljeersättningsområdet. När det
gäller introduktion av alternativa drivmedel hänvisar delegationen till det
förslag till strategi som har lagts fram i rapporten cDs I 1980: I 9l Introduktionen av alternativa drivmedel.
OED framhåller att det mål som föreslås. dvs. en oljeersättning om drygt
7 milj. ton år 1990. bygger på en rimlighetsbedömning mot bakgrund av den
förutsedda utvecklingen på energiområdet. Delegationen diskuterar därutöver extraordinära åtgärder för oljeersättning. Sådana åtgärder kan enligt
OED övervägas om riskerna för en mycket kraftig prisökning på olja eller
för längre akuta oljebrister under 1980-talet bedöms som mycket stora.
Bland dessa åtgärder finns t. ex. förtida skrotning av oljeeldade pannor.
krav på fastbränsleeldning även i nya mindre pannor. dvs. pannor som
förbrukar mindre än 50000 MWh per år. samt utnyttjande av fasta bränslen
även i anläggningar med korta drifttider.
Sådana åtgärder bedöms kunna medföra en oljeersättning om ytterligare
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ca 3,5 milj. ton år 1990. De styrmedel som kan bli aktuella är lagstiftning
med mer långtgående krav och komplettering av de ekonomiska styrmedlen. Dessa extraordinära åtgärder har behandlats endast översiktligt av
OED. som senare kommer att redovisa ett mer utförligt förslag i denna
fråga.
För egen del anser jag de åtgärder som OED har redovisat i sitt huvudförslag bör utgöra väsentliga delar av ett oljeersättningsprogram för 1980talet. OED:s förslag är enligt min mening i huvudsak väl avvägda. Jag
kommer i det följande <kapitel 7, 8, 11 och 12) att närmare utveckla hur
dessa förslag bör behandlas. Jag kommer därvid att förorda bl. a. att en lag
införs om utförande av vissa eldningsanläggningar för fast bränsle, att en
ny energimyndighet med uppgifter rörande bl. a. tillförselfrågor inrättas
och att kommunerna åläggs att inom ramen för den kommunala energiplaneringen lägga fast en plan för att minska oljeanvändningen i kommunerna.
Jag kommer vidare att redovisa riktlinjer för åtgärder mot svavelutsläpp
vid användning av kol. åtgärder för att förenkla handläggningen av ansökningar om torvkoncessioner enligt lagen om vissa mineralfyndigheter och
åtgärder för att snabbt få till stånd en ökad torvanvändning i södra och
mellersta Sverige. Tidigare (avsnitt 4.3.3) har jag föreslagit förstärkta
insatser för utbildning och rådgivning. Dessa åtgärder är främst inriktade
på energihushållningsområdet men kan även avse tillförselområdet. Jag
kommer också att redovisa de åtgärder som har vidtagits för att genom
bl. a. de s. k. fjärrvärmelånen tillgodose finansieringsbehovet vid utbyggnad av fastbränsleeldade anläggningar. Förslag till plan för introduktion av
alternativa drivmedel kommer också att läggas fram. En fond för investeringar i oljeersättande teknik i huvudsak i enlighet med OED:s tidigare
förslag har inrättats den I januari 1981 lprop. 1980/81:49, NU 1980/81: 19.
rskr 1980/81: 100).
Jag räknar liksom OED med att ett genomförande av dessa åtgärder kan
komma att medföra en oljeersättning om ca 7 milj. ton år 1990. Jag har i
beräkningen inte inkluderat åtgärder i Storstockholmsområdet som jag
strax återkommer till.
Den fördelning mellan inhemska bränslen och kol som OED har föreslagit finner jag vara väl avvägd. Förslaget innebär att inhemska bränslen och
kol vardera skulle kunna svara för en oljeersättning om ca 3 milj. ton år
1990. Alternativa drivmedel och solvärme inkl. främst mindre värmepumpar beräknas kunna medföra en oljeersättning om sammantaget ca I milj.
ton i början av 1990-talet.
Den andra delen av det program för oljeersättning som jag förordar
består av de åtgärder som har föreslagits av ELAK i rapporten (Ds I
1980: 22) El och olja. Den tillgängliga elkapaciteten bör enligt förslaget
utnyttjas för att ersätta olja vid uppvärmning. I första hand föreslås den
dyrare lätta eldningsoljan ersättas.
En omfattande konvertering till el bör enligt ELAK ske av medelstora
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oljepannor och oljeeldade pannor i småhus. Bl. a. föreslås lån för installation av elpatron, elkassett och varmvattenberedare samt för byte av oljepanna till panna för andra bränslen. Installation av s. k. kombinationspanna, dvs. panna för el och fasta bränslen. bör enligt förslaget stimuleras
genom bidrag.
Vidare föreslås installation av större elpannor i fjärrvärmeverk och
industrier. Möjligheterna att stimulera sådana åtgärder genom skattereduktioner bör enligt förslaget utvecklas.
ELAK bedömer att de åtgärder för konvertering från olja till el som
föreslås kan resultera i en minskad förbrukning av olja, huvudsakligen lätt
eldningsolja. om ca 1,5 milj. ton år 1990. Åtgärderna föreslås bli utformade
så att de ger flexibilitet vid valet av energikälla i framtiden.
Remissinstanserna är i huvudsak positiva till ELAK:s förslag vad gäller
konvertering från olja till el. Flertalet remissinstanser tillstyrker att förslagen genomförs.
Jag återkommer i det följande (avsnitt 8.5) med en mer utförlig redogörelse för ELAK:s förslag, remissynpunkterna och de åtgärder som enligt
min mening bör genomföras med anledning härav.
Jag vill i detta sammanhang framhålla att jag finner att åtgärder för att
ersätta olja med el bör vidtas i huvudsak enligt ELAK:s förslag. Därmed
utnyttjas den nationella resurs som den tillgängliga elproduktionskapaciteten utgör för att spara olja under främst 1980-talet. Jag räknar med att
konverteringen från olja till el skall medföra en oljeersättning om ca I milj.
ton år 1990. Jag har därvid räknat med att eltillgången kan bli något lägre
än vad ELAK har räknat med genom att block 3 i kärnkraftverket i
Forsmark kan komma att utnyttjas för hetvattenproduktion för Storstockholms behov. Jag har vidare räknat med att eltillgången kommer att användas som drivenergi för värmepumpar i enlighet med OED:s förslag. Den
oljeersättning som därvid erhålls har inkluderats i den oljeersättning som
jag i det föregående har beräknat att ett genomförande av OED:s förslag
kommer att medföra.
Den tredje delen av förslaget till oljeersättningsprogram består av åtgärder för att åstadkomma ett värmeförsörjningssystem för Storstockholmsområdet. som ej är baserat på olja. Detta kan ske genom hetvattenöverföring från kärnkraftverket i Forsmark. genom värmeproduktion i närförlagda koleldade kraftvärmeverk eller genom ett mycket omfattande utnyttjande av stora värmepumpar.
STOSEB och statens vattenfallsverk har redovisat ett förslag till värrncavtappning i Forsmark. Värmeeffekten skulle bli 2000 MW. Värmen
skulle överföras till Stockholmsområdet genom en 120 km lång ledning
från Forsmark till Akalla. Värmeleveranserna bedöms kunna påbörjas år
1988.
Hetvattenöverföring från Forsmark skulle medföra en oljebesparing på
ca I milj. ton per år i jämförelse med den nuvarande värmeförsörjningen i
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regionen. Kostnaden för oljeimporten skulle vid de nuvarande priserna
därmed minska med ca I miljard kr. per år.
Med närförlagda koleldade kraftvärmeverk skulle en snabb minskning
av oljeanvändningen i området åstadkommas. En förutsättning är att kommunerna kan finna lämpliga platser för att lokalisera anläggningarna. För
att ersätta I milj. ton olja erfordras drygt 1,5 milj. ton kol.
Även möjligheterna till ett större utnyttjande av stora värmepumpar bör
beaktas inför ett ställningstagande till hur Storstockholmsområdet skall
värmas. Sådana värmepumpar skulle till att börja med kunna drivas med
elenergi för att sedan övergå till bränsledrift. Därmed föreligger samma
lokaliseringsförutsättningar som i kraftvärmealternativet. Flera faktorer
för ett värmepumpsalternativ är ännu osäkra. bl. a. kostnaderna.
Jag återkommer i det följande (avsnitt 8.3.5) med en mer utförlig redogörelse för Storstockholmsområdets värmeförsörjning. Jag vill i detta sammanhang dock framhålla att jag anser att en oljeersättning på ca I milj. ton
per år är fullt möjlig att uppnå till år 1990. Jag har därför i oljeersättningsprogrammet räknat med att en sådan minskning av oljeanvändningen kommer till stånd.
Det program som jag här förordat skulle kunna medföra en oljeersättning
om ca 9 milj. ton olja år 1990. År 1985 skulle oljeersättningen kunna uppgå
till ca 3.5 milj. ton. De angivna kvantiteterna utgör mål för oljeersättningen
och kräver en ambitiös politik med omfattande insatser för att kunna nås.
Jag finner det angeläget att mål av det slag jag har angivit läggs fast och att
åtgärder successivt vidtas med anledning härav.
OED:s s. k. extraordinära åtgärder. som skulle kunna ge ytterligare
oljeersättning, bör enligt delegationen studeras närmare innan ställning tas
till dem. Jag finner det angeläget att så sker. OED bör så snart som möjligt
redovisa sina förslag i detta avseende.
Jag vill i detta sammanhang påpeka att möjligheterna att snabbare ersätta olja med inhemska bränslen inte torde begränsas av i första hand
tillgången på energiråvara utan av ekonomiska skäl. bl. a. skulle en förtidsskrotning av pannor behöva ske.
Jag räknar med att en mer omfattande översyn av oljeersättningsprogrammet skall ske senast till år 1985. Det bör åligga den nya energimyndighet som jag i det följande (kapitel 11) kommer att föreslå att i samråd
med andra berörda myndigheter svara för samordning. närmare planering
och uppföljning av programmet. I avvaktan på att den nya myndigheten
inrättas bör OED på motsvarande sätt svara för denna uppgift.
Tillsammans med det energihushållningsprogram som jag tidigare har
redovisat (kapitel 4) innebär oljeersättningsprogrammet en avsevärd
minskning av oljeanvändningen. Om alla dessa åtgiirder ger resultat i
enlighet med målen kan användningen av olja för energiändamf1I komma
att minska med ca 12 milj. ton till år 1990 trots att energianviindningen
beräknas öka. Programmen ger förutsättningar för en ytterligare minskning
av oljeanvändningen under 1990-talet.
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Det är således ett mycket ambitiöst oljeersättningsprogram som jag nu
förordar. Anledningen härtill är självfallet att det krävs långtgående insatser för att en verklig minskning av oljeanvändningen skall ske. Jag vill
särskilt fästa uppmärksamheten på vad OED har påpekat. nämligen att vi
för att kunna kraftigt minska oljeberoendet och genomföra riksdagens
beslut om avvecklingen av kärnkraflen måste basera 60- ?OC,·( av vår
energiförsörjning i början av 2000-talet på sådana energikällor som f. n.
används endast marginellt eller inte alls.
Jag förordar att regeringen föreslår riksdagen att godkänna det program
för oljeersättning som jag här har redogjort för.
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Bränslen

7. I Förutsättningar för bränslepolitiken
Jag kommer i det följande att redogöra för de åtgärder som enligt min
mening krävs för att trygga försörjningen av bränslen till vårt energisystem. Som en bakgrund till mina förslag lämnar jag inledningsvis en
översiktlig redogörelse för den nuvarande bränsleanvändningen inom olika
sektorer och för de olika bränslenas förutsättningar och kvaliteter i olika
avseenden samt för den roll som de därigenom bör spela för vår framtida
energiförsörjning. Jag behandlar i detta sammanhang inte uran. vars utnyttjande i Sverige har lagts fast genom riksdagens beslut efter folkomröstningen i kärnkraftsfrågan den 23 mars 1980.
Oljan svarar för den helt övervägande delen av vår energiförsörjning.
Oljans andel av den primärt tillförda energin var år 1979 ca 68 %. Sverige är
därmed ett av världens mest oljeberoende länder. Våra miljöskyddsbestärnmelser ställer dessutom särskilda kvalitetskrav på den olja som vi
importerar.
Den största mängden olja används inom sektorn hostiider. service
m. m .. dvs. för uppvärmning av bostäder. affärs- och servicelokaler rn. m.
Inom denna sektor användes ca 11 milj. ton olja år 1979. Oljan svarar för ca
85 % av energianvändningen för uppvärmningsiindamål. Av oljeanvändningen inom sektorn utgjordes ca 4.5 milj. ton av tjock eldningsolja. som
utnyttjas främst i kraftvärmeverk och större hetvattencentraler. dvs. i
områden med utbyggda fjärrvärmesystem. medan 6,5 milj. ton utgjordes
av tunn eldningsolja. som används främst i villor och i flerfamiljshus med
mindre panncentraler. Det föreligger en betydande prisskillnad mellan
tjock och tunn eldningsolja. Under senare år har den tunna eldningsoljan
normalt varit 30-40 % dyrare än den tjocka eldningsoljan. Prisskillnaden
kan komma att minska.
Under senare år har skett en tämligen snabb utveckling av anviindningen
av elvärme. F. n. används 13 TWh el för uppvärmning. Orsaken till den
snabba utvecklingen torde vara att elvärmen kräver små investeringar för
användaren och är bekväm att använda samt att vi genom bl. a. en stor
andel vattenkraft har kunnat producera billig elkraft.
Under senare tid har också skett en ökning av användningen av ved för
uppvärmning av enskilda hus. främst i glesbygden. Ett skäl härtill torde
vara att beskattningsreglerna har ändrats så att uttag av brännved ur egen
skog inte längre beskattas.
Inom industrin används årligen ca 5.5 milj. ton olja vilket utgör ca 40%,
av energianvändningen inom sektorn. Nästan enbart tjock eldningsolja
används. Fasta bränslen. främst bark och lutar inom skogsindustrin. sva-
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rar för ca 35 '7<: av energianvändningen. Den svenska industrin har på grund
av sin struktur också en hög andel elkraft i energianviindningen.
För kraftproduktionen används förhållandevis lite olja i Sverige. I genomsnitt svarar oljebaserade anläggningar. främst kraft viirmeverk och
industriella mottryckskraftvcrk. för ca 13 % av elproduktionen under ett
år. Vattenkraften svarar f. n. för ca 65 % och kärnkraften r. n. för ca 22 'J·f,
av elproduktionen. Sverige har därmed ett vid en internationell jämförelse
ekonomiskt mycket fördelaktigt elproduktionssystem. Att vi under en lång
tid har kunnat producera elkraft till lågt pris har varit en komparativ fördel
för vår industri.
Transportsystemet är i allt väsentligt beroende av importerad olja eller
importerade oljeprodukter. Oljan svarar för hela 97 '7<: av energianvändningen inom transportsektorn. Ca 65 % av den bensin och ca 55 % av den
dieselolja som används i Sverige framställs vid raffinaderier inom landet.
medan återstoden importeras. Vill man öka andelen inhemskt framställda
oljeprodukter krävs investeringar i de svenska raffinaderierna.
Användningen av olja i Sverige och andra länder har etablerats under
lång tid. En omställning till andra bränslen kräver olika lång tid och
varierande resursinsatser för att genomföras inom de olika delområdena.
De bränslen som på medellång sikt. dvs. fram till omkring år 1990. kan
komma i fråga för användning i Sverige är olja. naturgas. motoralkoholer.
kol. skogsbränslen. torv och skiffer. Dessutom kan solvärme komma att
utnyttjas i större skala mot slutet av 1980-talet.
Väsentliga skillnader föreligger när det gäller bränslenas förutsättningar
och kvaliteter i skilda avseenden. De försörjningsmiissiga aspekterna utgörs av faktorer som tillgång. varaktighet och försörjningstrygghet. pris
och prisutveckling samt bekvämlighet och flexibilitet i användningen.
Andra faktorer av stort intrrcsse är miljöeffekter vid utnyttjandet. sysselsättningseffekter i Sverige, regionalpolitiska aspekter och möjligheterna
till annan. konkurrerande användning.
O(ja har länge haft väsentliga fördelar. vilket självfallet är orsaken till
den mycket omfattande användning som oljan har fått. Olja är en koncentrerad energiråvara med hög energitäthet. Den är vidare lätthanterlig och
bekväm att använda. Oljeeldade anläggningar kräver förhållandevis små
investeringar.
Oljan ger liksom andra fossila bränslen upphov till negativa miljöeffekter. Vidare finns andra användningsområden än inom energisektorn
där oljans egenskaper behöver utnyttjas. t. ex. inom det kemiska området.
Den snabba prisutvecklingen på olja sedan 1973- 74 års oljekris har helt
förändrat oljans konkurrenskraft. Oljan har blivit dyr samtidigt som marknadsstörningar under vissa perioder har förekommit. Som jag tidigare
(kapitel 31 har redovisat räknar jag med en fortsatt långsiktig realprisstegring på olja. Motiven för att minska oljeanvändningen genom energihushållning och genom införande av andra bränslen är således dels av försörjningskaraktär. dels av ekonomisk karaktär.
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Den tjocka eldningsoljan kan lättast ersättas. På de områden diir tjock
eldningsolja används. dvs. främst i tjärrvärmesystem och industrier, kan
inhemska bränslen och kol relativt snabbt få stor betydelse.
För de lättare oljeprodukterna är det svårare att snabbt hitta ersättningsbränslen. Detta gäller i synnerhet för bensin och dieselolja. Samtidigt är
det just på de områden där dessa produkter används, dvs. inom transportsektorn. som det värde, som oljan har genom sin energitäthet och lätthanterlighet, kan bäst tas till vara. Det är således för främst sådan användning
som oljan bör reserveras framöver. Arbetet med att snabbt åstadkomma
oljeersättning bör därmed främst inriktas på områden där oljans särskilda
e&enskaper inte utnyttjas, dvs. där vanligtvis tjock eldningsolja nu används. Jag anser att detta är en långsiktigt riktig inriktning av energipolitiken i denna del. Denna inriktning bör följas även om tillfälliga marknadssvängningar och därav följande överskott i vissa fall kan ge incitament till
en något annorlunda politik.
En sådan inriktning kräva en ökad förädling av oljan. För Sveriges del
står valet mellan att låta förädlingen ske utomlands. dvs. att importera en
ökad andel raffinerade produkter och att genom investeringar i raffinaderierna i Sverige öka utbytet av sådana produkter från importerad råolja.
I ett raffinaderi skiljs olika fraktioner i råoljan ut för att möta noga
preciserade kvalitetskrav på varje enskild oljeprodukt. Ett annat syfte med
bearbetningen kan vara förändra den kemiska sammansättningen hos råoljans komponenter. För att fä fram exempelvis bensin med tillräckligt högt
oktantal måste man bearbeta den fraktion. nafta, som normalt används för
bensinframställning. Detta sker i en s. k. reformeranläggning.
En annan, mer omfattande, bearbetning krävs om man vill omvandla de
mer svårOyktiga delarna av råoljan, som normalt används till tjocka eldningsoljor, till mer Oyktiga produkter. t. ex. bensin och lätt eldningsolja.
En sådan bearbetning kan utföras på olika siitt. Den vanligast förekommande metoden är s. k. termisk krackning. För en mer omfattande omvandling är katalytisk krackning den vanligaste processen.
De flesta raffinaderierna i Västeuropa är byggda för att bearbeta främst
relativt lätt råolja som ger ett högre utbyte än tyngre råoljor av de mest
värdefulla produkterna, dvs. bensin och lätt eldningsolja. Man har tidigare
däremot inte investerat i krackningsanläggningar i så stor utsträckning i
Västeuropa som i Förenta staterna. där efterfrågan på framför allt bensin
har varit stor. Vid ett genomsnittligt raffinaderi i Förenta staterna framställs ca 45 %·bensin ur en viss mängd råolja mt:dan bensinutbytet i raffinaderierna i Västeuropa f. n. är ca 22 t:'r. I de svenska raffinaderierna är
bensinutbytet i genomsnitt knappt 20 % .
F. n. pågår eller planeras emellertid i Västeuropa en snabb utbyggnad av
raffinaderierna i syfte att skapa möjlighet att omvandla en större del av de
tyngre oljeprodukterna till bensin och dieselolja. Denna utbyggnad kan
komma att leda till en viss överkapacitet för bensinframställning vid mitten
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av 1980-talet. varigenom utbudet av lätta produkter på den europeiska
marknaden skulle komma att ökas. Utvecklingen inom området är dock
svår att bedöma f. n.
Samtidigt som förbrukningen förskjuts mot en ökad andel lättare produkter beräknas den råolja som utvinns i världen bli bl. a. allt tyngre och
svavel rikare. Merparten av de nu kända oljetillgångarna är av tyngre typ
med relativt hög svavelhalt. Av de kända och utvinningsviirda råoljetillgångarna består över 50 % av råolja med minst 1.5 vikt procent svavel.
Flera av de äldre produktionsområdena för lättare råoljor, bl. a. Nordafrika, har otillräckliga reserver för att öka eller t. o. m. för att bibehålla
nuvarande produktionsnivå. Vid långsiktskontrakt rörande leveranser från
Saudiarabien måste också köp av en viss del tyngre. högsvavlig råolja
inkluderas vid sidan av den normalsvavliga arabiska oljan. Arabian Light.
Motsvarande förhållande gäller vid långsiktiga avtal med Mexico. som f. n.
ställer krav på att ca hälften av den levererade råoljan skall vara av den
tunga, högsvavliga s. k. Maya-oljan.
Delvis kan denna utveckling kompenseras för Västeuropas del av att
produktionen ökar av den lätta, lågsvavliga Nordsjöoljan. I världen som
helhet måste dock en anpassning ske till ett större utnyttjande av de tunga.
högsvavliga råoljorna. Ytterligare en faktor av betydelse är att priset på
lågsvavlig råolja kan komma att öka snabbare än priset på normalsvavlig
och högsvavlig råolja. Under senare år har prisskillandcn varit 10-201}.
En betydande del av världens återstående oljetillgångar består av s. k.
okonventionella resurser. varmed avses olja som förekommer i trögflytande eller t. o. m. fast form. Exempel härpå är tjiirsand, oljeskiffrar och
s. k. extra tunga råoljor. Dessa råvaror kan på sikt bli av väsentlig betydelse för världens oljeförsörjning. Det krävs dock en utveckling av utvinningstekniken för att de okonventionella råoljetillgångarna skall kunna
utnyttjas i större skala. Dessutom krävs investeringar i raffinaderier och
eldningsanläggningar.
I raffinaderierna erhålls en rest, s. k. restolja, som består av tjocka,
svavelrika fraktioner. Denna olja exporteras f. n. för svensk del eftersom
den inte får utnyttjas inom landet på grund av gällande lag och förordning
om svavelhaltigt bränsle. På sikt bedöms dock möjligheterna till sf\dan
export komma att begränsas samtidigt som mängderna restolja kan komma
att öka. Om t. ex. en krackningsprocess installeras vid ett raffinaderi för att
öka konverteringen av svårflyktiga delar av råoljan till lätta fraktioner kan
samtidigt restoljeandelen öka något.
Restoljor och tunga råoljor kan behandlas på flera sätt. bl. a. kan de
utnyttjas för förgasning. En annan metod är avsvavling eller hydrering.
varvid råolja tillförs vätgas som bl. a. tvättar bort svavlet.
Den utveckling som jag här har beskrivit. dvs. en relativt sett ökad
efterfrågan på lätta produkter och en ökad tillgång på tyngre och svavt:lrikare råoljor. påverkar starkt den svenska försörjningssituationen. Särskil-
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da förhållanden i Sverige har också stor betydelse. F. n. måste de svenska
raffinaderierna använda i genomsnitt ca 40~1r lågsvavlig råolja pga. gällande krav beträffande svavelhalt i eldningsolja. De svenska bestämmelserna
kommer att skärpas den I oktober 1981 och den I oktober 1984. då hela
Sverige kommer att omfattas av förbudet att briinna tjock eldningsolja med
mer än I f/(. svavelhalt. Som en följd härav måste andelen lågsvavlig råolja
då uppgå till ca 60% av råoljeimporten om nuvarande raffinaderistruktur
behålls. Sveriges importkostnader ökas därmed. eftersom den lågsvavliga
råoljan är dyrare än den högsvavliga.
Den svenska svavellagstiftningen gör att det finns skäl att överväga
investeringar i en anläggning. exempelvis en s. k. hydreringsanläggning.
som breddar försörjningsbasen genom att möjliggöra att råoljor av sämre
kvalitet. t. ex. med hög svavelhalt. kan utnyttjas.
Det förhållande att endast ca 6()';,i: av den bensin och dieselolja som
används i Sverige framställs vid raffinaderier inom landet motiverar ins<Jtser för att öka försörjningstryggheten inom drivmedelsområdet. Detta kan
ske på olika sätt. En möjlighet är att investera i en s. k. krackningsanläggning som ökar utbytet av lätta produkter. främst bensin. frfan den råolja
som importeras till Sverige. Långsiktigt inriktade kontrakt om import av
drivmedel från länder med egen råoljeutvinning. främst Norge. skulle
också kunna ge en trygg försörjning. Aven andra möjligheter kan finnas.
Naturgas har stora likheter med olja. Naturgasen utvinns i stort sett
inom samma geografiska områden som oljan. Nära hältkn av all naturgas
beräknas förekomma som s. k. associerad gas. dvs. direkt tillsammans
med olja. Naturgasen i världen beriiknas också ha ungefär samma varaktighet som oljan. Gasen iir emellertid betydligt miljövänligare. bl. a. innehåller naturgas endast obetydliga mängder svavel.
Naturgasen kräver för anskaffning och distribution ett omfattand.: kdningsnät. Betydande investeringar krävs i distrihutionssystem för gas.
såväl i transport- som i användningsledet. Detta förhftllande torde vara en
anledning till att gas tidigare i stor utsträckning facklades bort. dvs. briindes pä oljefälten utan att energiinneh{tllct togs till vara. 13ehovet av investeringar i distrihutionssystemen iir också en anledning till att huvuddelen
av den naturgas som utvinns anviinds direkt i producentliinderna. Endast
ca 10% av den utvunna gasen exporteras f. n. Andelen exporterad gas
väntas dock öka.
Under senare tid har betydande naturgasfynd gjorts i Nordsjön. Diirmed
skulle på sikt kunna skapas bättre förutsiittningar för försörjning av gas till
Sverige.
Naturgas har tidigare betraktats närmast som en biprodukt vid oljeutvinningen. Gasen har i liinder med inhemsk produktion ofta anviints för
okvalificerade ändamål. t. ex. som kraftverkshriinsle i stiillet fiir tjock
eldningsolja eller kol. Samtidigt som gasen i ökad utstr~ickning har blivit en
internationell handelsvara har det skett en betydand.: höjning av gaspriset
10
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jämfört med priset på olja. För Sveriges del innebär denna utveckling att
naturgas som kan komma att importeras inte bör användas som ersättning
för tjock eldningsolja. Det högre priset för gasen innebär att användningen
bör inriktas på sådana användningsområden där gasens speciella egenskaper, främst renhet. kan utnyttjas.
Motoralkoholer. dvs. främst metanol och etanol. torde på kort och
medellång sikt komma att framställas ur naturgas. restoljor och kol (metanol) eller ur jordbruksprodukter (etanol). Tillgängligheten blir således
beroende av tillgängligheten till dessa råvaror. På lång sikt kan framställning ur cellulosahaltigt material bli kommersiellt möjlig. Ur metanol kan
syntetisk bensin framställas.
Framställningen av motoralkoholer sker under betydande energiförluster. Energiutbytet vid framställning av metanol ur naturgas är omkring 5065 % av råvarans energiinnehåll. Övrig energi förloras till omgivningen
som relativt lågvärdig värme. om den inte tas till vara fört. ex. fjärrvärmeleveranser.
Motoralkoholerna har lägre energitäthet än bensin och dieselolja. Energiinnehållet i metanol och etanol är ungefär hälften resp. två tredjedelar av
energiinnehållet i bensin. Det gör att kostnaderna för transport och distribution blir högre. Samtidigt kan motoralkoholer ge väsentliga miljöfördelar
jämfört med bensin och dieselolja.
Tillverkning av metanol ur fossila bränslen ger - bl. a. på grund av
omvandlingsförlusterna - priser som överstiger priserna på bensin. Etanol. som kan framställas ur inhemska och förnybara råvaror. är f. n. dyrare
att producera. Prisutvecklingen på längre sikt iir svår att bedöma eftersom
det krävs utvecklingsarbete för att få fram metoder som gör att produktion
av motoralkholcr från fasta bränslen kan ske till konkurrenskraftiga priser.
Kol har nästan lika stor betydelse som olja för världens energiförsörjning. Kol har emellertid långt större varaktighet och bör kunna importeras
under stöm: försörjningstrygghet. Det finns inte anledning att reservera
kolet för annan användning eftersom någon sådan åtminstone f. n. inte
tycks finnas.
F. n. är kolpriset mycket lågt i förhållande till oljepriset. Skillnaden
kommer sannolikt att minska något framöver men över tiden finns det inte
anledning att räkna med någon direkt koppling av priset på kol till priset på
olja. Mot att en sådan koppling skulle uppstå talar bl. a. det förhållande att
koltillgångarna är spridda över hela världen och att de finns i länder med
vitt skilda politiska och ekonomiska system.
Användningen av kol i förbränningsanläggningar medför liksom användningen av olja negativa miljöeffekter. Effekterna härvidlag skiljer sig inte
principiellt. På grund av bl. a. det liigre energiinnehållet i kol krävs större
investeringar i bl. a. eldningsanläggningar för att kol skulle kunna utnyttjas.
Kol bör åtminstone inledningsvis användas för att substituera tjock
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eldningsolja, främst i större eldningsanläggningar knutna till tjärrvärmesystem och i större industrier.
Tillgången på skogse11ergi framöver är svår att bedöma. Den blir i hög
grad beroende av om rationella och ekonomiskt rimliga metoder kan utvecklas för tillvaratagande av hyggesavfall, röjningsvirke, skräpskog och
lövskogsöverskott. så att råvarubasen för skogsenenergi kan utökas utan
att konkurrera med behovet av råvara för industriell förädling. Ett effektivare utnyttjande av totala skogsproduktionen kan bidra till att i dag oTönsamma skogsbestånd kan avverkas med rimlig lönsamhet.
På längre sikt kan en omfattande odling av e11ergiskog komma att ge god
tillgång av detta bränsle. Denna fråga studeras f. n. inom ramen för det
statliga energiforskningsprogrammet. Lyckas ansträngningarna att utveckla energiskog bör konkurrensen om råvaran kunna undvikas. En betydande odling av energiskog skulle dock kunna ställa anspråk på markområden
som i dag används för andra ändamål, bl. a. jord- och skogsbruk. Av vikt är
vidare att miljöeffekterna kan bemästras.
Skogsbränslen är en inhemsk energiråvara, vars utnyttjande kan bidra
till att skapa många nya arbetstillfällen i Sverige. I ett nationellt perspektiv
kan skogsbränslen bedömas som en försörjningstrygg energiråvara. Skogsbränslen har inte samma höga energitäthet som kol och framför allt olja.
Detta gäller särskilt det klenvirke som utgör ett viktigt skogsbränsle. Det
gör att transporterna blir dyra, varför långa transporter av råvaran inte ter
sig ekonomiskt försvarbara. Liksom vid kolanvändning krävs större investeringar i bl. a. cldningsanläggningar än vad som iir fallet vid utnyttjande
av olja. Prisutvecklingen för skogsenergi är f. n. svår att bedöma eftersom
någon egentlig marknad ännu inte har etablerats. I samband med prishöjningen på olja :'iren 1973-1974 och ilr 1979 skedde kraftiga höjningar av
priset på såväl massa som ved.
Den osäkerhet som f. n. vidlåder de framtida villkoren av bl. a. ekonomisk natur för användning av skogsbriinslen gör det svårt att nu närmare
ange det framtida användningsområdet. Med hiinsyn till begränsad tillgång
och långa transportavstånd torde inte någon större användning av skogsbränslen i våra storstadsområden komma i frilga. I första hand torde
skogsbränslen komma att användas i mindre och medelstora orter och i
industrier med råvaran inom rimligt transportavstånd. Lokal tillgång. förmånliga skatteregler och insats av eget arbete kan göra det lämpligt för
enskilda hushåll att utnyttja detta bränsle.

Ton· har betydande likhet med skogsbriinslen när det giiller energitäthet
och därmed transportkostnader liksom när det gäller investeringskostnader och osäkerhet om prisulvecklingen. Något större behov av torv för
andra ändamål finns dock inte. En mer omfattande torvexploatering kan
förorsaka miljöskador.
Det finns faktorer som talar för att användningen av torv bör ske i niira
samband med utvinningen. bl. a. det förhållandet att det krävs betydande
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investeringar för att börja utvinna torv samtidigt som några längre transportavstånd inte kan bäras ekonomiskt. Det är därför osäkert när någon
omfattande marknad för torv kommer att utvecklas. En möjlighet är att
innehavaren av en cldningsanläggning deltar i utvinningen av råvaran
vilket skulle kunna ge en hög grad av försöi:jningstrygghet inte bara i
nationellt perspektiv som för alla inhcms\rn branslen utan även direkt för
företagets del.
Såvitt nu kan bedömas kommer torvanvändningen främst att ske i medelstora eldningsanläggningar i torvrika delar av vårt land. Under de
närmaste ären behöver prototyp- och dcmonstrationsanläggningar byggas
för att ge bättre underlag för bedömning av möjligheterna att utnyttja torv
under skilda förutsättningar.
Sk({f(>r har stora likheter med torv. framför allt genom det förhållande att
tillgångarna är mycket stora men till viss del svåra att utnyttja och i allt
väsentligt ännu outnyttjade i Sverige. Skiffertillgfmgarna är dock geograliskt mycket koncentrerade vilket i kombination med de sannolikt höga
transportkostnaderna torde göra att detta bränsle knappast kan fä större
nationell betydelse.
Av vad jag hittilis har anfört framgär att de bränslen som iir eller kan bli
aktuella för svensk energiförsörjning i väsentliga avseenden har olika
kvaliteter. vilket gör att de till stor del bör ha olika användningsområden.
Jag kommer i det följande att mot denna bakgrund ange vilken roll de olika
bränslena i princip bör spela i vårt energisystem.
Det är från cncrgiförsörjningssynpunkt angeläget att minska heroendet
av olja. i första hand sådan olja som importeras under osiikra förhilllanden.
Det innebär att frfin denna utgångspunkt behöver inriktningen iitminstone
f. n. inte vara att minska utnyttjandet av sådan olja som vi kan erhalla med
god försö1:iningstrygghct under relativt lång tid. exempelvis genom l{tngtidsavtal med Norge eller genom svenskt produktionsengagemang i Nordsjön. Sådan olja kan ge lika stor eller i vissa fall t. o. m. större försörjningstrygghct iin t. ex. gas eller kol frän länder som inte är lika politiskt stabila.
från ekonomisk utgångspunkt kan det däremot finnas skäl att efterstriiva en mer generell minskning av oljeimporten eftersom importerad olja
betingar ett mycket högt pris och i hög grad bidrar till att försämra den
ekonomiska situationen. Oljan hör således ersättas med billigare briinslen.
Som exempel kan niimnas att om 4 milj. ton olja ersiitts med 6 milj. ton kol
så minskar kostnaderna för bränslet med ca 2 miljarder kr. per år vid
nuvarande priser.
Även starka miljöskäl talar för en minskad oljeförbrukning.
Ytterligare en utgångspunkt är att en ökad diversifiering i energitillförseln bör eftersträvas rent generellt. Vår nuvarande energiförsörjningssituation med en nära 70-procentig oljeandel skapar en i alltför hög grad sårbar
situation. Allmänt gäller alt en ökad diversifiering i stiilkt för en stark
koncentration till den billigaste energikällan medför högre kostnader. S11-
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dana kostnadshöjningar kan dock till en del vara motiverade om en större
försörjningstrygghet erhålls.
De utgångspunkter. som jag här har angivit. leder till slutsatserna att vi
bör inrikta oss på att minska importen av främst sådan olja som importeras
på osäkra villkor och att oljan bör ersättas med flera olika energislag, som
kan bedömas vara fördelaktigare än olja vad gäller försörjningstrygghet
och/eller ekonomi. Den olja som vi kan erhålla med god försörjningstrygghet bör användas främst för sådana ändamål där oljans särskilda
egenskaper i form av lätthanterlighct och stor energitäthet kan utnyttjas.
Det finns således anledning att ha olika inriktning och ambition i oljeersättningssträvandena inom olika användningsområden.
Inom kraftproduktionen är försörjningssituationen god på kort och medellång sikt. Några större produktionstillskott erfordras inte f. n. Planering
av ny elproduktionskapacitct måste dock ske. Samtidigt krävs forskning
och utveckling för att skapa nya möjligheter till ersättande kraftproduktion
när kärnkraften skall avvecklas. Av de bränslen som nu används torde
främst kol bli aktuellt för elproduktion. Extra tjock råolja och restoljor från
raffinaderierna kan också komma att användas. I mindre kraftvärmeverk
och i industriella mottryckskraftverk bör skogsbränslcn och torv kunna
utnyttjas. På sikt kan vindkraft och nya energitekniker möjligen bli kommersiellt tillgängliga.
Inom industrisektorn kan många bränslen komma att användas. För
större industrier torde främst fasta bränslen som skogsbränslen. torv och
kol komma att utnyttjas. I mindre industrier kan finnas förutsättningar att
utnyttja naturgas, dels därför att det kan bli möjligt att dra naturgasledningar till områden i vissa delar av landet där sådana industrier finns. dels
därför att gasanvändning skulle kunna medföra processtekniska fördelar
för vissa användare inom industrin. Naturgasen skulle då främst ersätta
gasol och tunn eldningsolja.
Inom sektorn bostäder, serl'ice m. m. är de flesta bränslen möjliga att
använda. En snabb utbyggnad av fjärrvärmesystemen bör, som jag senare
kommer att närmare redovisa. äga rum även fortsättningsvis. I fjärrvärmeområdena används f. n. tjock eldningsolja som bränsle. I framtiden kan i
första hand kol och i samhällen i inlandet skogsenergi och torv användas
för fjärrvärmeproduktion.
Det finns emellertid en gräns för möjligheterna att bygga ut tjärrvärmesystemen. Genom en medveten bebyggelseplanering kan denna gräns på
lång sikt förskjutas. I de större tätorternas yttcrområdcn stiger kostnaderna för fjärrvärme brant. Det finns också många mindre samhällen där
det saknas tillräckligt underlag för tjärrvärmesystem. I sådana områden
används f. n. tunn eldningsolja i stor utsträckning. El är här under hela
1980-talet ett alternativ. Områden av sådant slag kan också i vissa delar av
landet vara lämpliga för avsättning av naturgas under förutsättning att
marknaden blir tillräckligt stor.
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I glesbygdsområden används f. n. i stor utsträckning tunn eldningsolja
för uppvärmning. Det innebär att oljan kan ersättas med tämligen högkvalitativa bränslen utan att kostnaderna ökar. De långa transporter som det
här blir fråga om ställer dock krav på att bränslet skall vara lätt och billigt
att transportera. Detta kan tillgodoses vid utnyttjande av elvärme. värmepumpar och på sikt möjligen också solvärme. I stora delar av Sveriges
glesbygder finns också möjligheter att utnyttja skogsenergi för enskild
uppvärmning.
Inom transportsektorn utnyttjas oljans egenskaper bäst. Samtidigt iir det
svårare att finna ersättningsbriinslen inom detta område än inom de andra
områden som jag har berört. De alternativa drivmedel som f. n. befinner
sig närmast ett introduktionsskede har inte lika stor energitäthet som
bensin och dieselolja samtidigt som de förutsätter betydande omställningar. som kan vara svåra att få till stånd inom ett energianvändningsområde
med den struktur som finns inom transportsektorn. Den olja som vi försörjningstryggt kan få tillgäng till bör mot denna bakgrund reserveras
främst för transportsektorn. medan oljeersättningsåtgärderna bör inriktas
mot främst andra sektorer.
Tillgången av drivmedel bör på medellång sikt kunna tryggas genom en
aktiv svensk oljeförsörjningspolitik av det slag jag nyss har berört.
Med hänsyn till den långa omställningstid som krävs inom transportsektorn är det dock angeläget att redan nu inleda ett arbete som syftar till att
på sikt introducera alternativa drivmedel. Jag återkommer senare till denna fråga.
7.2 Olja

7.2. I Den internationella o(iemarknaden
Utvecklingen på den internationella oljemarknadcn påverkar i olika
avseenden den svenska energiförsörjningen och samhällsekonomin i stort.
Jag har tidigare <kapitel 2. 3) haft anledning att översiktligt beröra dessa
frågor. Jag skall nu närmare redogöra för några aktuella utvecklingstendcnser på oljemarknaden. Redogörelsen utgör en bakgrund till mina överväganden om den svenska oljepolitiken.
Under 1970-talet har de oljeproducerande länderna skaffat sig kontroll
över utnyttjandet av sina råoljetillgångar. Detta har skett i tre olika hänseenden. Det första genombrottet skedde i samband med 1973-1974 års
oljekris och avsåg kontrollen över prissättningen. Sedan dess har priset på
råolja fastställts ensidigt av producentländerna i form av officiella
noteringar. Riktmärket för prissättningen inom samarbetsorganisationen
OPEC har varit den dominerande saudiarabiska oljekvaliteten Arabian
Light, som under periodenjanuari 1973-januari 1981 har stigit från ca 2 till
32 US dollar per fat. Kring denna notering har övriga råoljepriser grupperats. Betydande avvikelser uppåt från priset på Arabian Light har före-
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kommit beroende på kvalitetsskillnader och marknadsläge men också på
att vissa producentländer har fört en mindre återhållsam prispolitik än
Saudiarabien. Även priserna på andra råoljor som säljs på världsmarknaden, t. ex. råoljor från Nordsjön och Mexico. har anpassats till OPECpriserna.
För det andra har OPEC-länderna successivt övertagit kontrollen över
den producerade råoljan, som de internationella oljebolagen tidigare hade
förfoganderätt..:n till på grundval av särskilda kom:essioner. Denna process, som började redan före 1973- 1974 års kris. har i stort sett fullbordats. De nationella oljebolagen i OPEC-länderna är nu ägare till huvuddelen av den råolja som utvinns i dessa länder. De kan ocksä reglera produktionsnivån med hänsyn till nationella intressen. En liknande process har
för övrigt ägt rum också i producentländer utanför OPEC. s[1som Norge
och Storbritannien.
För det tredje har producentländerna börjat ta en aktiv del i marknadsföringen av råolja genom direkt försäljning till olika oljeföretag i konsumentländerna. Delvis har detta skett inom ramen för bilaterala överenskommelser på regeringsnivå.
Producentländernas engagemang i försäljningen av råolja var. med vissa
undantag, obetydligt fram till år 1978. Även sedan de internationella oljebolagen hade berövats den formella äganderätten till oljan tilläts de t. v. att
på relativt fördelaktiga villkor köpa huvuddelen av produktionen och
marknadsföra den genom sina världsomfattande system. De internationella bolagen behöll alltså till synes ett dominerande inflytande över oljemarknaden.
En vändning skedde under år 1978. Händelserna i Iran hösten 1978
innebar att den iranska råoljeexporten praktiskt taget helt upphörde under
några månader. Samtidigt förlorade de internationella oljebolagen i ett slag
sin tidigare ställning i Iran. När den iranska oljeexporten efter hand återupptogs på en lägre nivå våren 1979 skedde det helt genom det iranska
nationella oljebolaget.
Bortfallet av den iranska råoljeproduktionen ledde till kraftiga prishöjningar. Det officiella priset på Arabian Light höjdes under år 1979 från 13
till 26 dollar per fat. Större prishöjningar ägde rum för andra råoljor, i
synnerhet vid försäljning på den s. k. spotmarknaden för råolja. Vissa
producentländer utnyttjade denna marknad för att avsätta en del av sin
produktion till högre priser än de officiella. Andra länder lade på särskilda
premier. Härigenom nådde råoljepriserna i vissa fall nivån 40 dollar per fat.
På spotmarknaden för raffinerade produkter skedde en liknande prisutveckling. Särskilt för lätta produkter som bensin och tunn eldningsolja var
prishöjningarna mycket starka. De s. k. Rotterdamnoteringarna för sistnämnda produkt höjdes med nära 200 % under perioden juni 1978-juni
1979.
Under år 1979 uppstod alltså ett betydande gap mellan å ena sidan de
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otliciella eller kontraktsbundna råoljepriserna, som alltjämt tillämpades för
huvuddelen av den internationella oljehandeln. och å andra sidan spotmarknadspriserna på såväl råolja som produkter. Denna prissplittring fick
betydande konsekvenser för den svenska oljcmarknaden. Jag återkommer
till denna fråga.
Utvecklingen under år 1979 påskyndade de förändringar i den internationella oljemarknadens struktur som inleddes i början av 1970-talet. Marknadsläget gjorde det möjligt för producentländernas nationella oljebolag att
i betydande utsträl:kning överta försäljningen till konsumentländerna av
den råolja som tidigare hade förmedlats av de internationella bolagen. I
samband därmed uppstod en rad störningar på marknaden. De dioljeköparc som tidigare hade baserat sin försörjning på de internationella bolagen
måste i viss utsträckning skaffa sig nya leverantörer. Även flera av de
internationella bolagen förvandlades från säljare till köpare av råolja. Nya
parter uppträdde på oljcmarknaden vilket ledde till minskad effektivitet i
transport- och raffincringsleden liksom till ett ökat behov av lagerhållning.
Detta verkade i sin tur uppdrivande på priserna.
Dessa strukturförändringar har tagit sig uttryck i en minskning av de
stora internationella oljebolagens andel av tillförseln av råolja till västvärlden utom Nordamerika från 60- 70 % i början av 1970-talet till knappt
40 % år 1980. En motsvarande ökning har skett av andelen direktförsäljning från producentländer till konsumentländer. Köpare är främst statliga
och privata oljeföretag med egen raffinering och distribution. Producentländerna tillämpar i ökande utsträckning kontraktsvillkor som begränsar
köparnas frihet att anpassa volymerna till variationer i behovet eller som
föreskriver en viss fördelning mellan olika räoljekvaliteter. Även s. k.
destinationsklausuler. som innebär tvång att raffinera i köparlandet och
som förbjuder reexport, blir allt vanligare.
I slutet av år 1979 stabiliserades oljemarknaden. vilket tog sig uttryck i
fallande spotmarknadspriser för såväl råolja som raffinerade produkter.
Under sommaren 1980 föll noteringarna på Rotterdammarknaden för produkter så markant att försäljning till dessa noteringar inte gav täckning för
ratlinaderiföretagens kostnader vid råoljeanskaffning till officiella priser.
Detta innebar en återgång till den marknadssituation som rådde åren
1975-1978 men på en väsentligt högre prisnivå. Anledningen var främst en
nedgång i efterfrågan till följd av konjunkturnedgången i OECD-länderna.
En bidragande orsak var att den lageruppbyggnad som skett under hela år
1979 upphörde.
Kriget mellan Irak och Iran. som bröt ut i september 1980. medförde att
m<J.rknadsläget åter förändrades. Båda ländernas oljeexport upphörde
praktiskt taget helt. Bortfallet, som motsvarade 10-15 % av råoljan i
världshandcln, har i betydande utsträckning kompenserats genom en ökning av produktionen i andra länder och genom den låga förbrukningen.
Vissa konsumentländer. som importerade en stor del av sitt totala råolje-

Prop. 1980/81: 90

Bilaga 1 Industridepartementet

137

behov från Irak eller Iran. har emellertid tvingats att söka andra leverantörer. Oron för att konflikten skall spridas har tidvis drivit upp spotmarknadspriserna.
Inom International Energy Agency (IEA) har man strävat efter att
motverka en upprepning av 1979 års prisutveckling, som mindre betingades av ett faktiskt utbudsunderskott än av lageruppbyggnad med spekulativa inslag. Det har ansetts särskilt viktigt att förhindra en stark höjning av
spotmarknadsprisnivån för råoljor, som erfarenhetsmässigt för med sig en
höjning också av de officiella råoljepriserna. Oljebolagen har uppmanats
till återhållsamhet vid sina köp på spotmarknaden. En viss lageravveckling
har också förordats, vilket får ses mot bakgrund av att oljelagren inom
IEA-länderna alltjämt ligger på en mycket hög nivå.
Dessa åtgärder i förening med den svaga konjunkturen synes ha haft en
återhållande effekt på prisutvecklingen. En bidragande orsak torde också
vara att exporten från Irak och även Iran har återupptagits i viss omfattning. Vid OPEC:s ministermöte i Bali den 15-16 december 1980 överenskoms en höjning av de officiella råoljepriserna med 2-4 dollar per fat. De
olika länderna har ett betydande utrymme för individuella prisueslut. Man
räknar med att prisnivån genomsnittligt kommer att höjas med ca JO%.
Vid ingången av år 1981 är läget på oljemarknaden synnerligen oklart. Å
ena sidan verkar minskande efterfrågan för en stabilisering av prisnivån
eller t. o. m. fallande realpriser under den närmaste tiden. Å andra sidan
kvarstår uppenbara risker för nya störningar av tillförseln, och oron härför
präglar i hög grad marknadens beteende.
Det är i denna situation inte meningsfullt att göra några förutsägelser
beträffande marknadsutvecklingen på kort sikt. Jag skall emellertid försöka ange några av de problem som de tre huvudparterna på oljemarknaden - dvs. prodm:cntländer. internationella oljebolag och konsumentländer - står inför under de närmaste åren.
Producent/ändernas huvudproblem är att förvalta exploateringen av den
ändliga tillgång som oljan utgör på ett sätt som leder till en varaktig
uppbyggnad av andra produktiva resurser. Problemet är särskilt akut för
de OPEC-länder för vilka oljan utgör den huvudsakliga tillgången. Inom
OPEC synes man i dag söka lösa problemet efter två olika vägar. Den
första gäller prispolitiken. OPEC:s kommitte för långsiktig strategi föreslog år 1980 en prisformel som är avsedd att säkra en viss minsta årlig
höjning av realpriserna på råolja. En sådan formel skulle enligt kommittens
uppfattning leda till en jämnare prisutveckling än under I 970-talet, som
kännetecknats av två språngvisa höjningar av prisnivån med en mellanliggande period av fallande realpriser. Kommittens förslag förutsätter en mer
systematisk produktionskontroll än vad som hittills har tillämpats inom
OPEC. Något beslut med anledning av förslaget har ännu inte fattas av
OPEC.
Den andra vägen år att använda leveranser av olja som ett medel att
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uppnå direkt samarbete med regeringar eller företag i industriländerna.
Samarbetet kan innebära såväl investeringar i OPEC-länderna som överföring av teknik och kunskaper. Eftersom det första steget mot industrialisering i de oljeproducerande länderna oftast utgörs av förädling av olja och
gas ställer dessa länder också krav på att industriländerna öppnar sina
marknader för bl. a. raffinerade oljeprodukter och produkter från den
petrokemiska industrin.
Det föreligger ingen enhetlig politik från OPEC:s sida när det gäller krav
på direkt samarbete. Kraven förs i dag inte fram med samma styrka av alla
producentländer. Tendensen mot en fortsatt bilateral inriktning av råoljeexporten med förbigående av de internationella bolagen är dock klar.
Producentländerna räknar med att sådana direkta förbindelser kan ge ett
långsiktigt utbyte i form av medverkan från industriländernas sida till
producentländernas utveckling.
Som redan framhållits har de internationella oljebolagens andel av
världshandeln med råolja minskat under hela 1970-talet och särskilt snabbt
under de två senaste åren. De internationella bolagens tillgång till råolja
har inte bara minskat volymmässigt, den har också ändrat karaktär. Bolagen har i stor utsträckning förlorat sin tidigare förmånsställning som råoljeköpare och de tvingas nu konkurrera med andra köpare.
I marknadsledet har de internationella oljebolagen alltjämt en dominerande ställning i många konsumentländer. Denna ställning, som grundas på
stora investeringar i raffinering och distribution, kan emellertid utgöra en
belastning för bolagen i en situation då deras tillgång till råolja minskar och
väntas minska ytterligare under kommande år. Mot bakgrund härav synes
flera av de internationella bolagen sträva efter att anpassa sin verksamhet i
marknadsledet till en nivå som bättre svarar mot deras långsiktigt säkrade
råoljetillgång, i första hand på grundval av egen produktion.
De internationella oljebolagen synes alltså nu vara på väg att förlora sin
traditionella roll som förmedlare av oljan från producentland till konsumentland. Därmed minskar också deras möjligheter att utöva en balansfunktion på oljemarknaden genom att kontinuerligt anpassa tillgång till
efterfrågan. De internationella bolagens resurser är dock alltjämt mycket
stora. De bedriver bl. a. en intensiv prospektering efter nya olje- och
naturgastillgångar på olika håll i världen. De söker också bredda sin
verksamhet till nya områden. såsom utvinning av andra energislag, främst
kol.
Konsument/änderna har i olika utsträckning drabbats av de två senaste
årens omvälvningar på oljemarknaden. beroende på bl. a. skillnader i ekonomisk styrka och importmönster. Flertalet länder har på olika sätt sökt
att anpassa sig till de ändrade marknadsförutsättningarna. Även länder
som tidigare har låtit de internationella bolagen svara för tillförseln av olja
har upprättat direkta kanaler till producentländerna. l Västeuropa gäller
detta bl. a. Belgien. Danmark och Förbundsrepubliken Tyskland. I vissa
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fall har regeringarna medverkat aktivt genom att träffa bilaterala avtal med
olika producentländer. i andra fall har nationella företag verkat på kommersiell nivå.
På många håll har utvecklingen mot bilateralisering av oljehandeln väckt
oro. Man har pekat på den minskade flexibilitet som följer av den ökande
andelen direkta avtal. Det befaras att sådana avtal också kan utnyttjas för
politiska påtryckningar mot enskilda konsumentländer.
Dessa frågor har diskuterats ingående inom IEA. I det fördelningssystem, som medlemsländerna enligt gällande överenskommelse skall tillämpa vid en tillförselkris, förutsätts att de internationella bolagen kan verkställa fördelningen. En ökad tillförsel till IEA-länderna på bilateral grund
gör det svårare för bolagen att fullgöra denna uppgift. För att motverka
denna negativa effekt på fördelningssystemets effektivitet har flertalet
direktimporterande nationella oljeföretag åtagit sig att biträda vid fördelning av olja i en eventuell krissituation. Destinationsklausuler i oljekontrakten kan dock begränsa deras möjligheter härtill.
Inom konsumentländernas krets finns det stora skillnader i inställningen
till bilaterala oljeavtal beroende på bl. a. marknadsstruktur. Vissa länder
söker aktivt främja direkta förbindelser med oljeproducenter. andra söker i
möjligaste mån slå vakt om de internationella bolagens fortsatta närvaro.
Även de senare länderna har emellertid sett sig nödsakade till olika slag av
bilaterala arrangemang. Ett gemensamt uppträdande från konsumentländernas sida för att bryta utvecklingen mot en alltmer bilateral oljchandcl
kan alltså knappast väntas.
7.2 .2 Den Sl'enska o/jemarknaden

Utvecklingen på den internationella oljemarknaden under de senaste
åren har fått stora återverkningar också på marknaden i Sverige. Innan jag
går in härpå skall jag lämna vissa allmänna uppgifter om den svenska
oljemarknaden.
Fördelningen av Sveriges oljeimport på ursprungsområden åren 1974
och 1979 framgår av tabell 7.1.
Tabell 7. 1 Sveriges import av råolja och oljeprodukler
1974

milj. ton

1979

milj. ton

l}f-.

l}(.

Västeuropa
Afrika
Mellanöstern
Sydamerika
S.ovjetunionen
Ovriga

13, I

45

Il

13,6
2.6

42

3.1
5.9
1.7

20

!U

Il

3.3

Il

2.2

7

2.5
4.5
1.2

25
8
14

Totalt

29,3

100

32,6

100

Därav råolja
Export

10,2
1.5

35

16.2

50

3,7

8

3
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Beroendet av import från Mellanöstern är betydligt större än vad som
framgår av tabellen. Huvuddelen av den import som redovisas från Västeuropa utgörs nämligen av raffinerade produkter på grundval av råolja från
Mellanöstern. Om man tar hänsyn till såväl den direkta som den indirekta
importen torde detta område under hela perioden ha svarat för ca 60 l/f, av
Sveriges tillförsel. Det kan vidare noteras att andelen råoljeimport har ökat
starkt beroende bl. a. på ökad raffineringskapacitet i Sverige, Den viktigaste leverantören är Saudiarabien med nära 50 C/'( av den totala kvantiteten år
1980. Samma år kom ca 15 % av råoljan från Nordsjön.
Den svenska raffineringskapaciteten motsvarar ca 70 0'!, av förbrukningen av oljeprodukter inom landet. De olika anläggningarna redovisas i tabell
7.2,
Tabell 7.2 Raffineringskapadteten år 1980
Nominell kapacilel
milj, ton/år
BP. Göteborg
Nynäs Petroleum. Nynäshamn
Nynäs Petroleum. Göteborg
Nynäs Petroleum, Malmö
Shell. Göteborg
Scanraff, Lysekil

5.0
Z.6
0.3
O.:!
4.7
IOJJ

Totalt

22,8

AB Nynäs Petroleums raffinaderier i Göteborg och Malmö producerar
huvudsakligen asfalt. Scanraff ägdes från starten år 1975 gemensamt av
Oljekonsumenternas förbund !OK) och Tcxaco Oil AB. År 1980 förvärvade det statliga Svenska Petroleum AB 14 % av aktierna i Scanraff
Samma år förvärvade Svenska Petroleum 22 % av BP-raffinaderict i Göteborg.
Utnyttjandet av raffineringskapaciteten har under senare år varierat
starkt. Under åren 1975- 1978 då priserna på Rotterdammarknaden var
låga kunde import av färdiga produkter ske till lägre kostnad än import av
råolja till kontraktspriser och raffinering i Sverige, Detta ledde till ekonomiska svårigheter för ratlinaderiföretagen och ett lågt kapacitetsutnyttjande. Under år 1979 och delvis även under år 1980 har förhållandet varit
omvänt.
I tabell 7 .3 redovisas den inhemska raffineringens andel av tillförseln av
de viktigaste produkterna.
Av tabellen framgår att behovet av bensin till ca två tredjedelar täcks
genom raffinering i Sverige, För eldningsoljor är importbehovet betydligt
större. Detta gäller särskilt lågsvavlig tjock eldningsolja beroende på de
svenska bestämmelserna om högsta tillåten svavelhalt. Med nuvarande
råoljeimport och raffinaderistruktur kan mindre än hälften av behovet av
sådana eldningsoljor tillgodoses genom raffinering inom landet.
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Tabell 7.3 Sveriges försörjning med oljeprodukter år 1979
Inhemsk
raffinering
milj. m3
Motorbensin
Övriga lätt- och
mellanoljor
Dieselbrännolja och
eldningsolja I
Eldningsolja 2-5
Totalt

Netto
import
milj. m·'

Summa
tillförsel1
milj. m3

Raffinering i <_;;. av
tillförsel

3.3

1.6

4.9

67

0.6

2.0

2.6

23

6,3
7,3

5.4

5.4

11.7
12.7

54
57

17.5

14,4

31,9

55

1

Exkl. asfalt. smörjolja. gasol etc.

Av betydelse för försörjningsmönstret är inte bara oljans geografiska
ursprung och produktsammansättningen utan även de vägar på vilka den
tillförs den svenska marknaden. Tidigare svarade de internationella oljebolagen med verksamhet i Sverige delvis också för leveranser av råolja och
produkter till både större och mindre svenskägda företag. Därjämte köpte
dessa företag i betydande utsträckning färdiga oljeprodukter från olika
västeuropeiska raffinaderier och från Sovjetunionen. i allmänhet till priser
som var anknutna till Rotterdamnoteringarna. Vissa storförbrukare importerade eldningsoljor på samma villkor.
Det svenska beroendet av spotmarknaden för produkter ökade under
åren 1975-1978. då produktpriserna var låga och då raffinering av råolja i
Sverige visade dålig lönsamhet. Vissa beräkningar tyder på att beroendet
år 1977 kan ha uppgått till i genomsnitt ca 30%. medan andelen för
lågsvavlig tjock eldningsolja var nära 60'/(.. Parallellt med det ökade spotmarknadsberoendet minskade flera av de stora internationella oljebolagen
sina marknadsandelar. En motsvarande ökning skedde för ett antal mindre
produktimporterande företag med regional distribution av främst eldningsoljor.
Denna utveckling mot ökande köp på spotmarknadcn bröts år 1979. Som
tidigare redovisats utlöste krisen i Iran hösten 1978 en omsvängning av det
internationella marknadsläget med stora prishöjningar i första hand på
spotmarknaden. Regeringen införde prisstopp, senare ersatt med högstpriser. för flertalet oljeprodukter. Prisregleringen fick till följd att de oljeföretag som baserade sin verksamhet på köp av produkter till spotmarknadspriser riskerade stora förluster vid anskaffning av produkter för försäljning i Sverige. Några av de internationella oljebolagen skar ned leveranserna till sina svenska kunder. För flera av de mindre svenskägda
oljeföretagen uppstod akuta svarigheter.
Under våren 1979 försämrades det svenska försörjningsläget snabbt
beroende bl. a. på en onormalt kall vinter. Ett antal kommuner och industriföretag drabbades av begränsade eller inställda oljeleveranser. Oljehan-

Prop. 1980/81: 90

Bilaga 1 Industridepartementet

142

delns lager minskade under föreskriven beredskapsnivå. särskilt för tunn
eldningsolja. I syfte att nå en anpassning till marknadsläget och därmed
trygga försörjningen höjde regeringen successivt högstpriserna. Anpassningen underlättades av att marknaden under hösten stabiliserades. vilket
tog sig uttryck i ett minskat gap mellan spotmarknadspriser och officiella
råoljepriser.
Under krisperioden arbetade Svenska Petroleum på att i möjligaste mån
ersätta bortfallet av leveranser från andra oljeföretag. Detta lyckades i
betydande utsträckning genom att bolaget fick leveranser av råolja från
olika oljeproducerande länder. Raffinering av oljan kunde till stor del ske i
Sverige med utnyttjande av kapacitet i bl. a. BP-raffinaderiet och Scanraff.
Som jag har nämnt förvärvade Svenska Petroleum senare andelar i dessa
raffinaderier. Även OK bidrog verksamt till att förbättra försörjningsläget
genom ökad råoljeimport och raffinering.
Utvecklingen under år 1979 fick vissa återverkningar på den svenska
oljemarknadens struktur. Den sedan mitten av 1960-talet pågående minskningen av de internationella oljebolagens marknadsandelar fortsatte. Ett
fåtal produktimporterande mindre företag föll bort. medan andra företag i
denna kategori lade om sin varuförsörjning till Svenska Petroleum genom
neråriga leveransavtal. Import av produkter på spotmarknadsvillkor kom
härigenom att ersättas med import av råolja och raffinering inom landet.
Dessa strukturförändringar återspeglas i tabell 7.4. I tabellen har
oljeföretagen delats in i tre grupper. dels svenskägda raffinaderiföretag.
dels utlandsägda integrerade företag med raffinaderier inom eller utom
landet. dels övriga företag.
Tabell 7.4 Oljebolagens marknadsandelar,

%

1974

Nynäs Petroleum
OK
Svenska Petroleum
BP
Esso
Gulf
Shell
Texaco
ARA. Fina. Mobil
Övriga
Totalt

1979

1980
l:a
halvåret
8
16
14
38
14

Il

I:!

14

15

25
16
7
6
13
12
7
61
14

37
14

Il

Il

100

100

100

IO

5

5

6

6

Il
7

10

8

9

52

51

6

Som framgår av tabellen har marknadsandelarna för de internationella
företagen och för kategorin övriga företag minskat under perioden. medan
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OK och särskilt Svenska Petroleum har ökat sina andelar. Den ökade
råoljeimporten och raffineringen inom landet har inneburit ett minskat
beroende av spotmarknaden. Detta gäller särskilt beträffande tunn eldningsolja, medan däremot spotmarknadsberoendet alltjämt är starkt beträffande lågsvavlig tjock eldningsolja.
Utvecklingen under år 1979 medförde en betydande förbättring av det
ekonomiska resultatet för raffinaderiföretagen i Sverige, även om förbättringen till stor del utgjordes av lagervinster till följd av prishöjningar.
Företagen har dock inte till fullo kunnat kompensera sig för förlusterna
under åren 1975-1978. Under år 1980 synes en resultatförsämring på nytt
ha skett för flera av företagen beroende på låga spotmarknadspriser under
en del av året.
Oljebranschen i Sverige har sedan början av 1970-talet arbetat p[1 en
stagnerande och efter hand krympande marknad. Denna för branschen
negativa utveckling kan väntas fortsätta under hela 1980-talet. Ett problem
för många företag är att distributionssystemet i form av depåer, tankbilar
och bensinstationer m. m. är överdimensionerat i förhållande till nuvarande och än mer till kommande behov.
Inom branschen söker man komma till rätta med dessa problem genom
rationalisering, ofta i samverkan mellan flera företag. Exempel härpå är
samarbetet mellan BP och Svenska Petroleum i lagrings- och distributionsledet inom ramen för Svensk Oljedistributi0n AB (0DAB). Som redan har
framgått samarbetar Svenska Petroleum med BP även i raffineringsledet,
medan de tre företagen OK, Svenska Petroleum och Texaco gemensamt
äger Scanraff. När det gäller råoljeinköp förekommer ett visst samarbete
mellan de tre svenskägda företagen OK. Nynäs Petroleum och Svenska
Petroleum.
Slutligen kan nämnas att Svenska Petroleum. Volvo Energi AB och det
norska statsägda företaget Statoil har företagit en gemensam studie av
möjligheterna att samarbeta rörande marknadsföring av bensin och andra
01jeprodukter i Sverige. Bakgrunden till studien är Statoils planer på ökad
raffinering och försäljning av oljeprodukter på grundval av norska råoljetillgångar. De tre företagen avser att inom kort ta ställning till om det finns
underlag för att inleda ett samarbete. Frågan har ett nära samband med de
pågående överläggningarna om ett svenskt-norskt industri- och energisamarbete.
7.2 .3 0/jemarknadsgruppens promemoria
Oljeprisernas uppgång under 1970-talet har i hög grad påverkat världsekonomins och därmed även den svenska ekonomins utveckling. För vår
del har höjningen av oljeprisnivån vållat stabiliseringspolitiska problem i
form av ökad inflation och försämrad extern balans. Jag har tidigare
redogjort härför (kapitel 3). De starka variationerna i oljeprisernas utveckling och den splittring i flera prisnivåer som tidvis har uppstått har också
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haft effekter på försörjningssäkerheten. bl. a. genom att mönstret för oljetillförseln till den svenska marknaden har ändrats.
Dessa frågor har under det senaste året varit föremål för diskussion inom
regeringskansliet i en interdepartcmental arbetsgrupp. den s. k. oljemarknadsgruppen. Syftet har varit att klargöra mål och medel för den svenska
oljemarknadspolitiken. Diskussionen har sammanfattats i en promemoria
(bilaga I. 7). Som utgångspunkt för mina överväganden om oljepolitiken
skall jag nu lämna en kort redogörelse för innehållet i promemorian.

I promemorian anges tre mål för oljemarknadspolitikcn. nämligen minskat oljeberoende totalt sett. inriktning av tillförseln på långsiktigt säkra
leveranskällor samt en jämnare inhemsk utveckling av oljepriserna. Det
framhålls att den allmänna energipolitiken innefattar en rad medel som
syftar till att nå dessa mål. I promemorian koncentreras emellertid diskussionen till de olika ekonomisk-politiska instrument som mera direkt påverkar skeendet på oljemarknaden. Därvid betonas prishildningcns avgörande
betydelse för oljemarknadens funktion.
I promemorian framhålls att den i Sverige hittills tillämpade oljeprispolitiken har bidragit till en relativt låg prisnivå över tiden. Samtidigt har den
emellertid tidvis lett till ett ökat beroende av spotmarknaden och minskad
försörjningstrygghet. l perioder av överskott på världsmarknaden med
låga spotmarknadspriscr har den förda prispolitiken missgynnat oljeföretag
med långsiktigt säkra lcveranskiillor. I knapphetslägen med höga spotmarknadspriser har dessa företag genom prisrcglering hindrats från att till
fullo kompensera sig. I första hand är det de internationella oljebolagen
och svenska företag med raffineringskapacitet som har missgynnats av
denna prispolitik.
Det påpekas i promemorian att den minskning av spotmarknadsberoendet som skedde år 1979. bl. a. genom ökad råoljeimport och inhemsk
raffinering, var en följd av de speciella marknadsforhållandcn som rådde
detta år. Det finns alltjämt risk för förnyad konkurrens från spotmarknaden för färdiga produkter mot den på råoljekontrakt och raffinering baserade tillförseln om spotmarknadspriserm. under längre tid åter kommer att
ligga under kontraktsnivån.
Mot denna bakgrund bör enligt promemorian avvägningen mellan intresset av en låg prisnivå och försörjningstrygghet förskjutas i försörjningstrygghetens favör. Prisreglering i form av högstpriser bör i princip tillämpas endast i det fall att oljepriserna i Sverige tenderar att klart överstiga
den prisnivå som etableras på andra jämförbara marknader. Genom en
friare prissättning bör en långsiktigt säkrare has för oljeförsörjningen skapas.
l promemorian redovisas också andra. mera ambitiösa system för utjämning av kostnaderna för olika slag av oljeimport som har diskuterats inom
oljcmarknadsgruppen. Exempel på sådana system är ett referenspris byggt
på en prisformel. en av staten garanterad försörjningsagentur och ett
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monopol på oljeimporten av det slag som finns i Finland m. Il. länder. Med
utgångspunkt i svenska förhållanden har emellertid gruppen funnit att alla
dessa system skulle innebära olägenheter av olika slag.
I promemorian anges vidare som ett viktigt mål för oljemarknadspolitiken att oljepriset så långt möjligt hålls stabilt kring en långsiktigt stigande
trend även i perioder av konstanta eller fallande internationella realpriser
på olja. Som skäl härför anförs att fluktuationerna i den inhemska prisnivån dels har drivit på inflationen och därmed ytterligare har försvårat för
stabiliseringspolitiken, dels har inneburit ett osäkrare underlag för investeringsplanering och energisparande. Det påpekas att beskattning redan
har använts som instrument för att motverka en väntad sänkning av den
inhemska oljeprisnivån, senast vid den höjning av energiskatten på olja
som skedde hösten 1980 Cprop. 1980 U: I. SkU 1980 U: 2, rskr 1980 U: 2).
Slutligen framhålls att även oljelager eventuellt skulle kunna användas
för att stabilisera den inhemska oljeprisutvecklingen. Frågan utreds f. n. av
1980 års oljelagringskommitte (H 1980: 01 ).
7.2 .4 Medel för den statliRa oljepolitiken
De ändrade förhållandena på den internationella oljemarknaden har
utgjort bakgrunden till den statliga oljepolitik som har utformats i Sverige
sedan mitten av 1970-talet. Målet för oljepolitiken är att nå ökad säkerhet i
oljeförsörjningen på både kort och lång sikt. Medlen för att nå detta mål är
bl. a. statlig beredskapslagring av olja förs. k. fredskriser, stöd till svenska
företags deltagande i oljeprospektering och oljeutvinning samt det statliga
oljebolaget Svenska Petroleum AB.
I samband med 1979 års beslut om energipolitiken uppmärksammades
särskilt de grundläggande strukturproblemen inom den svenska oljeindustrin. I sin redovisning av dessa problem pekade föredraganden (prop.
1978/79: 115 bil. I s. 137) bl. a. på de svenskägda oljeföretagens osäkra
råoljeförsörjning, den svaga lönsamheten vid raffinering i Sverige och det
sedan mitten av 1970-talet ökande beroendet av spotmarknaden för färdiga
produkter. Det framhölls att dessa strukturproblem borde angripas av
staten och de olika marknadsparterna i samverkan. Denna samverkan
borde grundas på en klar rollfördelning. Statens egen verksamhet borde
således inriktas främst på att skapa sådana allmänna villkor för oljeindustrin att denna kan uppfylla rimliga krav på trygghet i försörjningen.
Riksdagen hade intet att erinra mot vad föredraganden hade anfört CNU
1978/79: 60, rskr 1978/79: 429).
I nämnda proposition anmäldes också att överläggningar pågick om en
närmare samverkan mellan staten och vissa oljeföretag. Dessa överläggningar övergick sedan till förhandlingar, i vilka statens kommersiella
intressen företräddes av Svenska Petroleum. Resultatet av dessa förhandlingar utgjordes av avtal mellan dels Svenska Petroleum och Svenska BP,
dels Svenska Petroleum, OK och Texaco. Dessa avtal innebar bl. a. att
11
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Svenska Petroleum förvärvade andelar i BP-raffinaderiet i Göteborg resp.
Scanraff i Lysekil. Därmed skapades förutsättningar för ett bättre utnyttjande av raffinaderikapaciteten i landet. Genom beslut av riksdagen (prop.
1979/80: 33. NU 1979/80: 25. rskr 1979/80: 1341 tillfördes Svenska Petroleum nytt kapital för att genomföra förvärven. Överläggningarna om samverkan ledde vidare till avtalet mellan de tre svenskägda oljeföretagen
Nynäs Petroleum, OK och Svenska Petroleum om samordning av företagens långsiktiga anskaffning av råolja och produkter från oljeproducerande
länder.
De oljepolitiska ställningstagandena i S(:\mband med 1979 års beslut om
energipolitiken fick sin prägel av de allvarliga störningarna på oljemarknaden till följd av krisen i Iran. Som jag nyss har redovisat tog sig störningarna uttryck i bl. a. stora skillnader mellan de officiella råoljepriserna och
priserna på spotmarknaden för råolja och raffinerade produkter. Försöken
att genom prisreglering hindra den höga prisnivån på spotmarknaden från
att slå igenom i Sverige ledde till ett bortfall i tillförseln. som återhämtades
i full utsträckning först sedan den internationella marknaden hade stabiliserats. De negativa effekterna på tillförseln till Sverige av prisregleringen
kunde dock i viss mån uppvägas genom att de svenskägda raftinaderiföretagen. framför allt Svenska Petroleum men även OK, ökade råoljeimporten genom direkta kontrakt med vissa oljeproducerande länder. Ett antal
mindre distributörer av färdiga produkter. som tidigare hade baserat sin
försörjning på import på spotmarknadens villkor. kom i stället att anknytas
till Svenska Petroleums och OK:s försörjningssystem.
Den förda prispolitiken kom därigenom att få konsekvenser också för
marknadsstrukturen i Sverige. En ökande andel av oljetillförseln baseras
nu på direkta avtal med oljeproducerande länder. Det tidigare starka
beroendet av spotmarknaden för färdiga produkter har minskat. Från
försörjningssynpunkt kan denna utveckling anses· som positiv. Samtidigt
kan emellertid strukturändringarna ha inneburit en viss fortsatt minskning
av de internationella oljebolagens marknadsandelar.
Mot bakgrund av de senaste årens e1forenheter har den s. k. oljemarknadsgruppen analyserat den internationella oljeprisutvecklingens effekter
på svensk ekonomi och svensk oljemarknad. Särskild uppmiirksamhet har
ägnats åt de problem som följer av de olika prisnivåerna för kontraktsbaserad råolja och för färdiga produkter på spotmarknadsvillkor. Gruppen
har funnit att den förda prispolitiken under 1970-talet har missgynnat de
företag som baserar sin verksamhet på långsiktig försörjning. dvs. de
internationella oljebolagen och svenskägda företag med raffinaderikapacitet. Genom att prisreglering har införts under två perioder med mycket
höga spotmarknadspriser. dvs. 1973-1974 och 1978-1979. har dessa företag hindrats från att kompensera sig för förluster under perioder med låga
spotmarknadspriser och fri prissättning i Sverige. På grundval av en analys
av olika medel för att lösa dessa problem förordar gruppen en återhållsam

Prop. 1980/81: 90

Bilaga 1 Industridepartementet

147

användning av prisreglering under perioder med höga spotmarknadspriser.
Efter samråd med cheferna för ekonomi- och handelsdepartementen vill
jag anföra följande. De oljeföretag i Sverige som baserar sin verksamhet på
långsiktig försörjning har under 1970-talet haft en oförmånlig konkurrenssituation. bl. a. som följd av den förda prispolitiken. Enligt min mening är
det inte minst från försörjningssynpunkt angeläget att dessa företag i
fortsättningen kan nå en godtagbar lönsamhet för sin verksamhet.
Detta gäller såväl de utlandsägda som de svenska företagen. Jag-änser
det önskvärt att en viss balans kan upprätthållas i den svenska oljeförsörjningen genom att båda dessa kategorier av företag arbetar på marknaden.
De svenska dotterbolagen till de internationella oljebolagen har genom sina
moderbolag alltjämt tillgång till ett diversifierat försörjningssystem. Tillförsel genom dessa företag kan därför innebära mindre risker för störningar till följd av politiska beslut än tillförsel direkt från producentländer. De
internationella bolagens fortsatta närvaro i Sverige förutsätter emellertid
att de kan arbeta här på villkor som är jämförbara med dem som de möter
på andra marknader. Dessa bolag kan inte i samma utsträckning som
tidigare kompensera sig för förluster i marknadsledet genom stora vinster i
råolje ledet.
Som har framgått av min tidigare redovisning måste man emellertid
räkna med att producentländerna kommer att styra en ökande del av sin
oljeexport till nationella oljeföretag i konsumentländerna. Detta innebär
för Sveriges del att sådana företag kan komma att fä ett allt större ansvar
för den svenska oljeförsörjningen. Dessa företag har redan nu begränsade
finansiella resurser i förhållande till de ekonomiska risker som de löper i
sin verksamhet. Marginella ändringar i anskaffningskostnaderna för råolja
i förhållande till importpriserna för raffinerade produkter kan få stora
återverkningar på företagens resultat. Beroendet av råoljeavtal med ett
fåtal länder innebär också försörjningsrisker. En förbättrad lönsamhet som
ger möjlighet till konsolidering skulle kunna ge dessa företag hällre förutsättningar att planera råoljeförsör:iningen med hänsyn till längsiktig trygghet genom riskspridning.
Jag anser vidare att en friare prispolitik skulle kunna bidra till att mildra
försörjningsproblemen under perioder av marknadsstörningar med knapphet på olja. Enligt min mening bör emellertid en friare prisbildning under
sådana perioder inte heller tillåtas leda till prishöjningar. som innebiir
markanta avvikelser från prisbilden i andra jämförbara länder. Regeringen
har fortsatt ansvar för att så inte blir fallet. Regeringen kommer därför att
uppmärksamt följa utvecklingen på oljemarknaden och dess effekter på
såviil priser som marknadsstruktur i Sverige.
Som nämnts har Sveriges beroende av spotmarknaden under det senaste
året minskat. Svenska raftinaderiföretag har i dag en stor del av den
inhemska marknaden och deras försör:ining är till övervägande del baserad
på rf10ljekontrakt. Enligt vad jag har erfarit erbjuder några av dessa företag
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återförsäljare och större kunder !leråriga leveran~;er till priser som i huvudsak baseras på de faktiska kostnaderna för råoljeanskaffningen. Därmed
kan köparna i viss utsträckning gardera sig mot prishöjningar. även om de
samtidigt får avstå från möjligheterna till inköp på spotmarknadsvillkor när
detta iir fördelaktigan.:. Jag anser det siirskilt önskvärt att storförbrukare
inom den offentliga sektorn och industrin utnyttjar möjligheterna att teckna sädana kontrakt. Därmed minskar riskerna för att höjningar i spotmarknadspriserna slår igenom i den allmänna prisnivän, samtidigt som säkerheten i den svenska oljeförsörjningen förbättras.
Jag har hittills berört huvudsakligen prissättningen som medel i den
statliga oljepolitiken. I arbetet med att ge svensk oljeförsö1jning tillräcklig
långsiktighet och hredd förfogar staten även över andra oljepolitiska medel. Jag har nämnt stödet till oljeprospektering och oljeutvinning m. m. i
form av bidrag och kreditgarantier. Des•;a stödsystem syftar till att underlätta de svenska oljeföretagens strävanden efter att skaffa sig en säkrare
råoljebas i form av egen produktion. Stödsystemen bör nu förstärkas. Jag
återkommer till denna fråga (avsnitten 7.2.5 och 7.2.6l.
Av skäl som jag har redovisat är direkta förbindelser med oljeproducerande länder ett nödvändigt inslag i svensk oljepolitik. Regeringen har
under de senaste åren tagit ett antal initiativ på området. Därvid har hl. a.
beaktats intresset av att bredda den nuvarande försörjningen. som är starkt
beroende av import från Mellanöstern. genom ökad tillförsel från Nordsjön
och andra områden.
Initiativen har haft olika karaktär beroende ptt förhållandena i resp.
producentland. Prioritet har getts åt striivandena att säkra långsiktiga
oljeleveranser från Norge inom ramen för ett hrett samarbete mellan de tv<'i
länderna på industri- och energiområdena. Överläggningar i frågan pågår
på regeringsnivå. Det är enligt min mening önskvärt att ett sädant samarbete kan komma till stånd. Jag vill också peka pft vikten av att !lera svenska
energi- och oljeföretag har möjlighet att delta i samarbetet. Viss kommersiell försäljning till svenska företag av norsk råolja och produkter från
norska ratlinaderier sker redan nu. Som jag har nämnt förs iiven diskussioner mellan svenska och norska oljeföretag om samarbete vid marknadsföring av oljeprodukter i Sverige.
Storbritannien. som är det andra stora producentlandet i Nordsjöomrf1det. spelar en betydande roll för svensk oljcförsöi:ining. Detta sker som clt
resultat av såväl brittiska företags engagemang på den svenska marknaden
som kommersiella avtal mellan svenska och brittiska företag. Därtill kommer att svenska företag i betydande omfattning har lyckats förvärva
koncessioner för oljeletning på brittiskt kontinentalsockclomräde. Huvuddelen av den svenska prospekteringsinsatsen väntas under de niirmaste
åren komma att ske där med ekonomiskt stöd av svenska staten.
Regeringen har tagit initiativ till samarbete även med andra oljeproducerande länder. Det linns anledning att särskilt peka på Mexico. som är på
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väg att bli en betydande råoljeexportör. Inom ramen för ett åtagande av
mexikanska regeringen att ställa till förfogande en råoljekvantitet av 3.5
milj. ton om året har OK och Svenska Petroleum nyligen tecknat kontrakt
med det nationella oljebolaget Pemex om vissa leveranser till Sverige.
Jag har tidigare berört de strukturförändringar som pågfir på den svenska
oljemarknaden. De sker inom ramen för en krympande total marknad. där
samtidigt konsumtionen förskjuts från tyngre till lättare oljeprodukter. En
liknande utveckling pågår i Västeuropa. Det program för oljeersättning
som jag tidigare har redovisat <kapitel 61 siktar till en snabb minskning av
oljeanvändningen i Sverige under 1980-talet med särskild inriktning på
tjock eldningsolja, som lättast kan ersättas med inhemska fasta bränslen
och kol.
Samtidigt som oljeförbrukningen internationellt och i Sverige förskjuts
mot lättare produkter minskar den relativa tillgången på liitta och svavelfattiga råoljor. Jag har nyss (avsnitt 7.1) berört den utbyggnad av raffinaderikapaciteten i Västeuropa som pågår med syfte att öka utbytet av liitta
produkter. I Sverige pågår studier av frågan om en anpassning av de
svenska raffinaderierna till de ändrade förutsättningarna i fråga om tillförsel och marknad. Som jag redan framhållit är en för vårt land specifik
faktor de svenska bestämmelserna om högsta tillåtna svavelhalt i eldningsoljor, som ställer krav på antingen en mycket hög andel lågsvavlig råolja
vid raffineringen eller iindringar i raffinaderiernas nuvarande utformning.
l syfte att ge ett allmänt underlag för en bedömning av dessa frågor
utreder statens industriverk f. n. förutsättningarna för Sveriges försöi:ining
med råolja och oljeprodukter under 1980-talct. Resultat från utredningen
väntas komma att bli redovisade inom kort. Även på företagsnivå pågår
studier av dessa frågor. År 1979 gjorde OK, Svenska Petroleum och
Texaco en gemensam utredning av olika möjligheter att öka utbytet av
lätta produkter, särskilt bensin, vid Scanraff. På grundval av denna utredning utför nu OK på egen hand en förprojektering av en sådan anläggning,
en s. k. katalytisk kracker. Arbetet väntas komma att bli redovisat hösten
1981.
Inom Svenska Petroleum pågår en parallell studie av andra typer av
anläggningar, bl. a. för avsvavling i syrte att ge förbättrade möjligheter att
importera tunga och svavelrika råoljor. Jag har redan (avsnitt 7. I J berört
betydelsen härav från såväl miljö- som försörjningssynpunkt.
Även inom övriga raffinaderiföretag i Sverige torde liknande studier
pågå eller planeras.
Frågan om behovet av investeringar i den svenska raffinaderiindustrin
har såväl kommersiella aspekter som försörjningsaspekter. Enligt min
mening ankommer det i första hand på de berörda företagen att ta fram
underlag för beslut om eventuella investeringar. Jag anser det emellertid
önskvärt ;itt detta sker i nära samverkan mellan företagen med syftet att nå
samlade lösningar. Som en följd av Svenska Petroleums engagemang i flera
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av ratlinaderierna sker ett kontinuerligt samråd mellan bolaget och övriga
företag om investeringsbehoven pt1 längre sikt.
Frågan om investeringar i de svenska raffinaderierna i syfte att öka
utbytet av vissa oljeprodukter hör vägas mot alternativa åtgärder för att
tillgodose behovet av samma produkter. Således importeras en betydande
del av den svenska marknadens behov av bensin och dieselolja från raffinaderier i våra grannländer. Planer på att utvidga raflinaderikapaciteten i
Norge föreligger f. n. mot bakgrund av den ökande norska råoljeproduktionen. För Sveriges del skulle leveranser från norska raffinaderier till den
svenska marknaden inom ramen för ett fast samarbete kunna utgöra en
väsentlig förbättring av försörjningstryggheten. Som jag redan har nämnt
pågår överläggningar härom mellan svenska och norska företag. Liknande
samarbete kan komma att bli aktuellt i-ivcn med andra producentländer.
Den volymmässigt krympande verksamheten inom oljebranschen i Sverige kan komma att föranleda olika strukturåtgärder även i distributionsledet. l viss utsträckning har sådana åtgärder redan vidtagits. Jag ser det inte
minst från försöi:iningssynpunkt angeläget att de företag som är verksamma på den svenska marknaden kan bevara sin kommersiella livskraft
genom en anpassning till ändrade förutsättningar.
Jag skall nu något beröra frågan om Svenska Petroleums roll i den
statliga oljepolitiken. Som en följd av händelserna på marknaden under år
1979 utvecklades bolaget till ett av de volymmässigt största oljeföretagen i
Sverige. Svenska Petroleum lyckades på kort tid träffa avtal om ökade
leveranser av råoija och efter raffinering avsätta oljan på den svenska
marknaden. Därvid utnyttjade bolaget i stor utsträckning befintliga distributionskanaler genom samarbete med olika branschföretag. Den del av
utbytet från raflineringen som bolaget självt inte kunde få avsättning för på
detta sätt överläts till andra i Sverige verksamma oljeföretag eller exporterades.
Enligt de riktlinjer för Svenska Petroleums verksamhet som fastställdes
av riksdagen år 1976 (prop. 1975/76: 124. NU 1975/76: 44. rskr 1975/76: 262)
skulle bolaget kunna snabbt utvidga sin verksamhet så snart detta motiverades av försörjningsläget. Bolagets expansion i det allvarliga läge som
uppstod år 1979 skedde i överensstämmelse med dessa riktlinjer. Emellertid har bolagets snabba tillväxt i förening med den successiva höjningen av
oijeprisnivån ställt stora finansieringsanspråk. Hösten 1979 beslöt riksdagen (prop. 1979/80: 33, NU 1979/80: 25. rskr 1979/80: 134) att lillskjuta 300
milj. kr. i nytt kapital till bolaget genom dess ägare. dvs. statens vattenfallsverk och Statsföretag AB. Tillskottet motiverades hl. a. av de avtal
som Svenska Petroleum hade träffat om förvärv av raffinaderikapacitet.
Ägarna har nu föreslagit ett nytt tillskott av 350 milj. kr. för att anpassa
bolagets kapital till den omsättningsökning som har skett till följd av
oljeprishöjningama under år 1980 och rörelsens fortsatta expansion.
De särskilda omständigheterna vid bolagets expansion har också innebu-
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rit att verksamheten har fått en frtm kommersiella synpunkter mindre
lämplig struktur. Produktutfallet från den stora råoljeimporten kan endast
delvis avsättas genom egna kanaler på den svenska marknaden. vilket
innebär stora förlustrisker under perioder då priserna på spotmarknaden iir
låga. För år 1980 väntas bolaget till följd härav komma att redovisa ett
betydande underskott.
Denna ogynnsamma struktur har betingats av Svenska Petroleums försöi:jningsroll. Bolaget har haft som huvuduppgift att öppna nya kanaler för
tillförseln av råolja till Sverige. Denna uppgift har fullgjorts med framgång.
Enligt min mening bör emellertid bolaget sträva efter att begränsa de
ekonomiska risker som är förenade med den nuvarande verksamhetsinriktningen. Bl. a. bör bolagets fortsatta råoljeanskaffning anpassas till vad som
kan avsättas med godtagbart ekonomiskt resultat.
Detta bör kunna ske utan att bolagets möjligheter att fungera som
instrument för den statliga oljepolitiken begränsas. Som har framgått av
min redogörelse spelar Svenska Petroleum en central roll i strävandena att
anpassa den svenska oljebranschens struktur till ändrade marknadsförutsättningar. Det är särskilt angeläget att bolaget kan fortsätta arbetet med
att skapa en långsiktigt säker grund för råoljeförsöi:jningen, bl. a. genom
ökad riskspridning vid val av leverantörer.
Jag vill i sammanhanget peka på Svenska Petroleums roll i samband med
de pågående överläggningarna om ett industri- och energisamarbete med
Norge. Bolaget har bl. a. medverkat aktivt vid tillkomsten av ett antal
industriprojekt som kan komma att utgöra viktiga element i ett sådant
samarbete. Därtill framstår Svenska Petroleum som en naturlig partner för
norska företag vid marknadsföring av norsk olja i Sverige. Det är enligt
min mening angeläget att bolaget även i fortsättningen kan spela en sådan
roll.
Jag återkommer till frågan om kapitaltillskott till Svenska Petroleum vid
min anmälan av anslagsfrågorna i det följande (avsnitt 14).

7.2 .5 Höjning av m•gijien till oljeprospektering
År 1978 infördes statligt stöd till prospektering efter olja och naturgas
(prop. 1977/78: 128, NU 1977178: 70, rskr 1977/78: 343). Stödet utgör ett led
i en aktiv statlig oljepolitik med sikte bl. a. på att trygga den långsiktiga
försörjningen med råolja.
Stödet lämnas i form av bidrag till kostnaderna för prospekteringsprojekt efter beslut av regeringen i varje särskilt fall. Det finns två former av
bidrag, dels allmänna bidrag med högst 50% av kostnaderna. dels särskilda
bidrag med 100% av kostnaderna. Särskilda bidrag beviljas endast till de
statliga bolagen Svenska Petroleum AB och Svenska Petroleum Exploration AB. De syftar till att möjliggöra viss från nationell försörjningssynpunkt angelägen prospektering. Bidrag skall normalt förenas med villkor
om bl. a. hemtagning till Sverige av råolja vid eventuell utvinning.
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Bidragssystemet finansieras genom att en del av inkomsterna av den
särskilda beredskapsavgiften för oljeprodukkr tillförs en särskild fond.
oljeprospekteringsfonden. Sedan bidragssystemet infördes den I juli 1978
har uttaget uppgått till 4 kr. per kubikmeter för motorbrännolja, eldningsolja och bunkerolja. Motorbensin belastas inte för detta ändamål.
År 1978 bedömdes att de dåvarandt.: svenska prospekteringsinsatserna
av 30-40 milj. kr. om året. inkl. vissa enskilda insatser. genom bidragssystemet skulle kunna öka till 100 milj. kr. om året efter tvä il tre år. Ett
avgiftsuttag av 4 kr. per kubikmeter på de nämnda oljeprodukterna beräknades med ledning av de då aktuella förbrukningsprngnoserna kunna ge
tillräckliga inkomster för att täcka behovet av bidragsmedel för en verksamhet av nämnda omfattning.
Till utgången av är 1980 har ca 180 milj. kr. tillförts oljeprospekteringsfonden. Bidrag har beviljats med ca 115 milj. kr.. varav ca 70 milj. kr. har
betalats ut. Huvuddelen har avsett särskilda bidrag för projekt utom landet. främst i Nordsjön och Tunisien. Särskilda bidrag har ocksä beviljats
för den inhemska prospekteringen inom ramen för Oljeprospektering AB
(0PAB).
En verksamhetsplan för SP Exploration åren 1980- 1984 redovisades i
1980 års budgetproposition <prop. 1979/80: 100 bil. 17 s. 227). I planen
antogs att den nämnda ambitionsnivån 100 milj. kr. om året skulle kunna
nås under planperioden. Det förutsattes att bolaget skulle komma att svara
för den övervägande delen av dessa insatser och att kostnaderna skulle
komma att täckas huvudsakligen med särskilda bidrag.
SP Exploration har åren 1979 och 1980 lyckats förvärva andelar i ett
antal koncessioner i lovande områden, framför allt den brittiska delen av
Nordsjön. Bolaget deltar nu i sammanlagt tio prospekteringsprojekt. som
beräknas leda till ca tolv prov borrningar åren 1981 och 1982. För dessa två
år räknar bolaget med kostnader av sammanlagt ca 200 milj. kr. i löpande
priser för pågående projekt. Därtill kommer kostnader för det inhemska
prospekteringsprogrammet som utförs som uppdrag åt OPAB. I beloppet
ingär emellertid inte kostnader för nya projekt. som kan komma att bli
aktuella om SP Exploration som ett resultat av ingivna ansökningar beviljas ytterligare koncessioner i bl. a. Nordsjöområdet.
Flera enskilda svenska företag planerar att i ökad utsträckning satsa på
oljeprospektering utomlands. Volvo Energi AB innehar en andel i en
koncession på norskt kontinentalsockelområde norr om 62:a breddgraden.
och företaget har nyligen tilldelats en andel på brittiskt omrf1de. Också A
Johnson Oil AB och OK deltar i verksamheten i brittiska Nordsjön. Andra
svenska företag bedriver oljeprospektering i olika delar av världen.
Jag finner det önskvärt att den svenska oljeprospekteringen utomlands
breddas genom att nera företag deltar i verksamheten. Vissa av de enskilda
insatser som jag nu har nämnt väntas komma att leda till anspråk på
statliga bidrag. Genom bidragssystemet ges vissa möjligheter att inrikta
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verksamheten på projekt av värde för landets försörjning. I den mån bidrag
förenas med villkor om hemtagning ökar också sannolikheten för att utvunnen olja i framtiden kommer att tillföras den svenska marknaden.
Sedan år 1978 har kostnaderna för att bedriva oljeprospektering i bl. a.
Nordsjön mer än fördubblats. Detta beror på såväl allmänna kostnadsökningar som svårare förhållanden och höjda miljö- och säkerhetskrav. Inkomsterna till oljeprospekteringsfonden har däremot minskat sedan bidragssystemet infördes beroende på minskande oljeförbrukning. Detta
innebär att de nu kända anspråken på prospekteringsbidrag inte kan tillgodoses vid oförändrat uttag av avgifter.
Enligt min mening bör oljeprospekteringsfonden tillföras ökade inkomster genom en avgiftshöjning. Behovet av bidragsmedel åren 1981 och 1982
för pågående projekt. främst i Nordsjöområdet, uppskattar Jag till ca 300
milj. kr. Om hänsyn tas till behållningen på fonden skulle fonden genom
avgiftshöjning behöva tillföras ca 80 milj. kr. under åren 1981 och 1982
utöver beräknade inkomster vid nuvarande avgift.
I syfte att åstadkomma det angivna tillskottet av medel till oljeprospekteringsfonden förordar jag efter samråd med chefen för budgetdepartementet att den särskilda beredskapsavgiften för oljeprodukter från den I juli
1981 höjs med 4 kr. per kubikmeter för motorbrännolja. eldningsolja och
bunkerolja. Uttaget för prospekteringsändamål uppgår därmed till 8 kr. per
kubikmeter. De inkomster som svarar mot avgiftshöjningen bör avskiljas
och tillföras oljeprospekteringsfonden.
Ett prospekteringsprojekt pågår ofta under en period av flera år. Beviljade bidrag till ett projekt betalas ut successivt under perioden allteftersom
arbetena fortskrider. Enligt min mening bör regeringen bemyndigas att
genom bidragsbeslut göra ekonomiska åtaganden som sträcker sig över
hela projektperioden utan att därmed motsvarande medel på oljeprospekteringsfonden behöver avsättas för ändamålet. Vid bifall till vad jag har
förordat beträffande avgiftshöjningen räknar jag med att 250 milj. kr. utgör
en lämplig ram för de sammanlagda åtagandena enligt fattade bidragsbeslut. Jag förordar alltså att regeringen inhämtar riksdagens bemyndigande
att t.v. intill ett belopp av 250 milj. kr. bevilja bidrag till prospektering
efter olja och naturgas. I och med att beviljade bidrag betalas ut bör
utrymme för nya åtaganden frigöras inom denna ram.
Jag kommer i det följande (avsnitt 7.4.3) att redovisa min syn på behovet
av en aktiv kolförsörjningspolitik. Därvid kommer jag att förorda att det
nuvarande stödet Jill prospektering efter olja och naturgas utvidgas till att
omfatta även kol. Behovet av bidragsmedel för en sådan utvidgning beräknas till 5- 7 milj. kr. om året under de närmaste åren. Den höjning av den
särskilda beredskapsavgiften för oljeprodukter som jag nyss har förordat
beräknas kunna ge tillräckligt utrymme även för ett stöd till kolprospektering av denna omfattning.
Principiella skäl talar för att bidrag till kolprospektering finansieras
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genom en avgift på förbrukningen av kol. Emellertid utgår f. n. ej någon
avgift för kol som motsvarar den särskilda beredskapsavgiften för oljeprodukter. Frågan övervägs av 1980 års oljelagringskommitte i samband med
frågan om att införa lagringsskyldighet för kol. I avvaktan på ställningstagandet till utredningens förslag bör bidrag till kolprospektering kunna
finansieras genom den nuvarande särskilda beredskapsavgiften.
Den särskilda beredskapsavgiften för oljeprodukter används för att finansiera den statliga beredskapslagringen av olja, stödet till oljeprospektering och från den 1 januari 1981 även det nya stödsystemet för oljeersättande åtgärder (prop. 1980/81:49, NU 1980/81: 19, rskr 1980/81: 100). För
dessa tre ändamål tas avgift f. n. ut med 38. 4 resp. 24 kr. per kubikmeter,
dvs. sammanlagt 66 kr. per kubikmeter. på motorbrännolja, eldningsolja
oc.:h bunkerolja. Dessutom tas för heredskapslagringen ut en avgift av 17
öre per liter på bensin.
Chefen för industridepartementet kommer i det följande (avsnitt 15.2.71
att förorda att även energiforskningsprogrammet finansieras genom en
höjning från den I juli 1981 av den särskilda beredskapsavgiften. Efter
samråd med honom beräknar jag behovet av avgiftshöjning för detta ändamål till 19 kr. per kubikmeter på motorbrännolja. eldningsolja och bunkerolja. utöver den av mig nyss förordade höjningen med 4 kr. per kubikmeter
för oljeprospekteringen. Därmed skulle avgiften på de nämnda oljeprodukterna komma att uppgå till sammanlagt 89 kr. per kubikmeter.
I enlighet med vad jag har anfört har inom industridepartementet upprättats förslag till lag om ändring i lagen (1973: 1216) om särskilu beredskapsavgift för oljeprodukter. Förslaget har upprättats i samråd med chefen för
budgetdepartementet. Med hänsyn till frågans beskaffenhet är det enligt
min mening inte motiverat att inhämta lagrådets yttrande om lagförslaget.
Förslaget bör fogas till protokollet i detta ärende som bihang H.
I samband med förslaget om införandet av stödet for oljeersättande
åtgärder anförde jag (prop. 1980/81: 49 s. 281 att de regler om nedsättning
av energiskatt som gäller viss tyngre industri inte borde tillämpas beträffande den del av beredskapsavgiften som avsågs finansiera stödet. Samma
bör enligt min mening gälla den nu förordade höjningen av avgiften som
avser oljeprospekteringen och energiforskningen. Det ankommer på regeringen att besluta härom.
7.2.6 Höjning m· ramenfiir statlig garantifi"ir o{ieutl'inning m. m.
År 1975 infördes en statlig garanti för oljeutvinning m. m. (prop. 1975: 30
bil. I. NU 1975: 30, rskr 1975: 202). Syftet med garantin var främst att
underlätta finansieringen av sådana investeringar i utvinning, transport
oc.:h lagring av olja som bedöms värdefulla från svensk försörjningssynpunkt. Bakgrunden till att garantisystemet infördes var närmast att bidrag
till att finansiera utbyggnaden av oljefält i bl. a. Nordsjön antogs kunna ge
möjlighet till långtidsavtal om leveranser av utvunnen råolja från resp. fält.
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Garantiramen fastställdes till 2000 milj. kr. Garanti ställs av fullmäktige i
riksgäldskontoret efter hemställan av regeringen.
Därefter har anvLindningsområdet för garantin vid tvf1 tillfällen vidgats.
År 1976 (prop. 1975/76: 124. NU 1975/76: 44. rskr 1975/76: 262) infördes en
möjlighet att använda garantin även för att finansiera förvärv av andelar i
konstaterade fyndigheter. Ar 1979 lprop. 1978/79: 115 bil. I. NU 1978/
79: 60. rskr 1978/79: 429) tillkom två nya användningar. nämligen finansiering av aktieförvärv i holag med verksamhet huvudsakligen inom oljeutvinning och säkring av svenska företags hetalningsförpliktelser i samband
med avlyfl av råolja inom ramen för längsiktiga leveranskontrakt.
Garantins användning är inte hegränsad till olja. Garanti får ställas på
motsvarande säll för utvinning m. m. av nalllrgas och kol.
En förutsättning för att utnyttja garantin är att verksamheten i fråga är
av väsentlig betydelse för den svenska energiförsöi:jningen. Staten hör
tillförsäkras option på hela den eventuella produktionen eller del därav.
Garanti får ställas i utländsk valuta.
Garanti har hittills ställts i sex fall. Del ianspråktagna garantihcloppet
uppgår till sammanlagt ca 1650 milj. kr. Därav utgörs ca 475 milj. kr. av en
garanti för Svenska Petroleum AB:s finansiering av utbyggnaden av etapp
A av Valhallfältct på norskt kontincntalsm:kelområde i Nordsjön enligt
avtal i mars 1978 med Norwegian Oil Consortium A/S & Co !NOCO).
Det hittills största garantiåtagandet avser Svenska Petroleum Exploration AB:s förvärv av en andel i det s. k. Braefältet på brittiskt kontinentalsockclområde i Nordsjön enligt ell avtal med det kanadensiska företaget
Kaiscr Resourccs Ltd. Avtalet ger SP Exploration en egen andel av 5.4'T
av fältet med rätt att köpa produktionen också från Kaisers återstående
andel på 2.3 %. SP Exploration skall som motprestation finansiera bl. a.
Kaisers fortsatta deltagande i uthyggnaden av fältet. Beslut om uthyggnad
har hittills fattats endast beträffande den södra delen av fältet. South Brae.
som enligt planerna skall tas i produktion år 1983. SP Exploration beräknas
genom avtalet få tillgång till sammanlagt minst 1.4 milj. ton råolja från
denna del av Brae. Borrningar pågår i andra delar av fältet. där ytterligare
flera lovande fynd har gjorts.
SP Explorations upplåningsbehov för den nu aktuella utbyggnaden av
Braefaltet beräknas till 350 milj. US dollar. Regeringen har i januari 1981
heslutat om en kreditgaranti för län av högst 250 milj. dollar som motsvarar
ca I 125 milj. kr. Återstående upplåning avses ske utan garanti genoms. k.
projektfinansiering.
Av den ursprungliga garantiramen på 2 000 milj. kr. äterstår nu endast ca
350 milj. kr. outnyttjade.

Enligt min mening har garantin visat sig vara ett verksamt medel för att
siikra den långsiktiga försörjningen med råolja. Det bör också betonas att
de projekt för vilka garanti har ställts väntas få god lönsamhet. Kravet på
statsgaranti är en följd av att upplåningsbehoven är stora i förhällandc till
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de svenska företagens finansiella resurser. Trots att betydande risker är
förenade med projekten, särskilt innan produktionen har kommit igång, fär
det anses osannolikt att det t:konomiska resultatet kommer all försfönras
så kraftigt att statsgarantin i framtiden behöver infrias.
Enligt vad jag har erfarit kan flera nya oljeutvinningsprojekt komma att
bli aktuella under den närmaste tiden. fag finner det angeläget att svenska
företag även i fortsättningen ges möjlighet att engagera sig finansiellt i
sädana projekt. Garantiramen hör diirför nu höjas.
Med hänsyn till såväl höjda oljepriser som ökade utvinningskostnadcr
beräknar jag behovet av ramböjning till 2 000 milj. kr. Jag förordar alltsä att
garantiramen nu fastställs till 4 000 milj. kr. Jag räknar med att det inom
denna ram kommer att finnas utrymme även för vissa engagemang beträffande utvinning m. m. av naturgas och kol. En ny ramhiijning kan komma
att bli aktuell senast är 1983 som följd av de åtaganden som staten har gjort
i samband med beslutet om genomförande av Sydgasprojektd (prop. 1979/
80: 170 s. 63, NU 1979/80: 70. rskr 1979/80: 410).
Samma förutsättningar som f. n. bör gälla för utnyttjandet av garantierna. I fråga om anviindningen på kolområdet bör dock en smärre justering
göras. Som jag återkommer till i det följande (avsnitt 7.4.3 l förordar jag att
en viss förekomst av kokskol i en fyndighi.:t som till övcrvilgandc del bcst{1r
av ångkol inte bör förhindra att garanti stiills. Det <tnkommer på regeringen
att meddela närmare föreskrifter.

7.3 Naturgas
7.3./ lntemationell hakgrund
Verksamheten inom naturgasomrädct i Sverige under år 1980 har bedrivits mot bakgrund av en dynamisk internationell ut veckling. Hilr skall
tecknas nägra drag i denna utveckling. med silrskild tonvikt pil faktorer
som inverkar pa Sveriges möjligheter att importera naturgas. Det iir dilrvid
naturligt att se i första hand till utvecklingen i Nordsjöområdet.
I Danmark pågär förberedelserna för introduktion av naturgas åren
1982-1984 planenligt. Underlaget för denna introduktion är vissa gasfynJighctcr i den danska sektorn i Nordsjön. Fortsatt prospektering bedrivs
efter nya fynd.
I Norge har den dominerande frågan på naturgasomr;\det under senare
tid gällt avsättningen av den naturgas som utvinns samtidigt med oljan från
Statfjordfältet. Det rör sig om ca 4 miljarder m 3 om året från t1r 1986. varav
ca I miljard m 3 är s. k. vfitgas och återstoden torr gas. Ett intensivt
utredningsarbete har iigt rum rörande bl. a. olika möjligheter att använda
gasen som underlag för utbyggnad av norsk petrokemisk industri. Förslag
har nu lagts fram för norska regeringen av innebörd att gasen frfm Stattjord
m. fl. fält förs med rörledning till Vilstnorge. där våtgasen avskiljs medan
torrgasen förs till kontinenten genom en ledning till Ekofiskfiiltct och
därifran vidare genom den befintliga gasledningen till Emden.
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Prospekteringen efter olja och gas på norsk kontinentalsockel söder om
62:a breddgraden har resulterat i nera nya fynd. Man räknar nu med att
block 31/2 med angränsande block omfattar Nordsjöns största gasfält med
utvinnings värda tillg[mgar av 800-1 .'iOO miljarder m·1 . Det pågår undersökningar rörande möjligheterna att finna en lösning av transportfrågan för
gasen från bl. a. denna fyndighet.
Vid ett danskt-norskt statsministermöte i februari 1980 förklarade man
sig på norsk sida beredd att samarbeta med Danmark och Sverige med
sikte på en samlad kartläggning och värdering av möjliga lösningar som
kan tillgodose nordiska marknadsintressen inom ramen för ett större framtida naturgasprojekt. Därefter har överläggningar ägt rum mellan de tre
ländernas statliga gasbolag.
Vidare har under år 1980 borrningar norr om 62:a breddgraden bör:iat.
Spår av olja och gas har påträffats men inga kommersiella fynd har ännu
konstaterats. Borrningarna kommer att fortsätta under är 1981.
På norskt initiativ har Nordiska ministerrådet beslutat om en utredning
av möjligheterna till nordiskt samarbete på Nordkalotten om utnyttjandet
av eventuella olje- och gasfyndigheter utanför Nordnorge. Utredningens
arbete inriktas främst på frågan om att utnyttja naturgas på Nordkalotten
och att transportera gasen genom en rörledning söderut till kontinenten.
Utredningen väntas lägga fram resultatet av sitt arbete under år 1981.
Beträffande verksamheten inom Nordsjöområdct i övrigt kan nämnas att
beslut har fattats om att bygga ett stort gaslcdningssystem för att transportera gas från ett antal fält på brittiskt område till Storbritannien. Eftersom
Storbritannien saknar anknytning till det kontinentala gasnätet har dock
detta projekt endast indirekt betydelse för övriga Västeuropas försörjning
med naturgas.
Denna grundas alltjämt i stor utsträckning på naturgas fran Nederländerna. Av kontinentala Västeuropas nuvarande naturgasförbrukning av ca
200 miljarder m 3 om året utgörs nära hälften av holländsk gas. Nederländerna strävar dock efter att i huvudsak ha avvecklat sina exportåtaganden
till mitten av 1990-talet.
I övriga länder i Västeuropa är den inhemska gasproduktionen långt
mindre än förbrukningen. Det finns därför ett starkt behov av att finna nya
försörjningskällor för att konsumtionen skall kunna upprätthållas. Sovjetunionen har under senare år levererat betydande gaskvantiteter till bl. a.
Tyskland och Italien. Under år 1980 har offentliggjorts planer på ett nytt
gasexportprojekt, innebärande leveranser till Västeuropa från år 198.'i av
ca 40 miljarder m 3 om året genom en ny ledning från Sibirien. Förhandlingar om villkoren för leveranserna pågår med ett antal länder.
Även Algeriet planerar att öka exporten av naturgas till Västeuropa.
F. n. sker exporten i form av kondenserad gas <LNGJ. Emellertid har
Algeriet beslutat att i fortsättningen satsa främst på export genom rörledningar. En ledning över Medelhavet till Italien byggs nu. År 1990 beräknas
exporten till Västeuropa uppgå till totalt minst 50 miljarder m 3 .
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Avtal om leveranser från Nigeria till Västeuropa av LNG har träffats
under år 1980. På längre sikt skulle det kunna bli aktuellt med leveranser
av LNG till Västeuropa från Canadas arktiska områden. Iran. som tidigare
hade planer på omfattande gasexport, synes f. n. inte komma i fråga som
leverantör.
Gaspriset vid försäljning över gränserna har tidigare i regel varit knutet
till priset på eldningsoljor, främst tjock eldningsolja. Hos naturgasproducenterna finns emellertid en strävan efter att höja prisnivån på gasen med
målet att nå paritet med råoljepriset. Motivet hiirför är gasens goda miljöegenskaper och den leveranssäkerhet som följer av långa kontraktsperioder. i regel 20 år. På köparsidan avvisar man dessa prisanspråk med
hänvisning bl. a. till att gasen måste kunna avsättas ocksft för mindre
kvalificerade ändamål för att uppnå en jämn belastning i gassystemen. De
gaskontrakt som har tecknats eller omförhandlats under år 1980 visar dock
en tendens mot stigande priser.

7.3 .2 Sydgasrrc!iektet
I juni 1980 godkände riksdagen <prop. 1979/80: 170. NU 1979/80: 70. rskr
1979/80: 410) ett avtal mellan Sveriges regering och Danmarks regering om
naturgassamarbete jämte vissa riktlinjer för genomförande av det s. k.
Sydgasprojektet. Därmed togs ett avgörande steg mot användning av naturgas i Sverige.
Sydgasprojektet siktar till att bygga upp en distribution av 440 milj. m 3
naturgas om året i västra Skåne. Projektet grundas på två avtal om transport resp. leverans av naturgas som har träffats inom regeringsavtalets ram
mellan Swedegas AB och Dansk Olie & Naturgas A/S <DONG). Transportavtalet ger Swedegas rätt att transportera högst 2 miljarder m 3 naturgas om
året i 20 är från den I oktober 1985 över det beslutade danska ledningssystemet. Som förskottsbetalning har Swedegas erlagt 220 milj. danska kr.
till DONG. Medel härför har anvisats under ett särskilt förslagsanslag till
förskottsbetalning för transport av naturgas.
Leveransavtalet innbär ett åtagande från DONG att i 18 år från den I
oktober 1985 leverera sammanlagt 3105 milj. m 3 naturgas. Från den I
oktober 1990 uppgår leveranserna till 200 milj. m 1 om året. DONG har
åtagit sig att under vissa förutsättningar öka leveranserna till 440 milj. m·1
om året, vilket motsvarar behovet för det fullt utbyggda Sydgasprojektet.
Därjämte har Swedegas en första förhandlingsrätt avseende danskproducerad naturgas upp till en total volym av 2 miljarder m 3 om året i den mån
det finns ledig kapacitet för transport till Sverige inom ramen för transportavtalet.
Swedegas har genom särskilt avtal med Ruhrgas AG tillförsäkrat sig
kompletterande leveranser av sammanlagt 900 milj. m-~ under de första fem
åren.
Enligt de av riksdagen godkända riktlinjerna för Sydgasprojektet skall
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det statliga Swedegas svara för tillförseln av naturgas till Sverige och även
för huvudledningarna inom landet. Marknadsföringen skall ske genom det
regionala bolaget Sydgas AB. som ägs av Malmö. Helsingborgs och Lunds
kommuner samt Sydkraft AB. Det förutsätts all ett avtal om leverans av
gas under 20 år från den I oktober 1985 skall träffas mellan Swedegas och
Sydgas enligt vilket Swedegas åtar sig att leverera hela behovet av gas för
Sydgasprojektet. I princip skall Swedegas fä sina kostnader för leveranserna täckta av Sydgas. Dock har de ekonomiska riskerna för Sydgas begränsats. Sydgas har nämligen rätt att vid en oförmånlig utveckling av projektet
begära förhandling med sikte på att projektet totalt sett. dvs. vid avtalsperiodens slut. inte skall leda till förlust för intressenterna. Diidämte har
staten gjort vissa åtaganden bl. a. om finansiering av projektet genom
statliga kreditgarantier.
Det bör framhållas att Sydgasprojektet vid förutsedd utveckling antas
komma att bli konkurrenskraftigt och ge tillfredsstiillande förräntning på
insatt kapital. Statens ekonomiska åtaganden får ses mot bakgrund bl. a.
av att projektet utgör ett första steg för att införa en ny energikälla i
Sverige. När naturgasen väl har etablerats på den svenska marknaden
antas förhållandet mellan Swedegas och resp. regionala distributör bli
reglerat på sedvanliga kommersiella grunder.
Investeringsbehovet för Sydgasprojektet exkl. förskottsbetalningen till
DONG i 1980 års penningvärde uppskattas till totalt ca 900 milj. kr.. varav
ca 600 milj. kr. hiinför sig till Sydgas kostnader för distributionssystem
m. m. och ca 300 milj. kr. till Swedegas kostnader för Öresundsledningen
och huvudledningen. Av sistnämnda belopp avser ca 120 milj. kr. merinvesteringen för att dimensionera de nämnda ledningarna för en kapacitet
av 2 miljarder m 3 om året. vilket svarar mot den maximala volymen enligt
transportavtalet med DONG. Syftet med denna överdimensionering är att
minska kostnaderna för en eventuell senare ökning av gasdistributionen i
första hand i södra och västra Sverige. Avsikten är att frågor om finansieringen av Sydgasprojektet m. m. skall tas upp under år 1982. då en
närmare beräkning av investeringshehoven väntas föreligga.
I samband med godkännandet av riktlinjerna för genomförande av Sydgasprojektet godkände riksdagen även att Swedegas hlev ett helägt dotterbolag till det statliga oljebolaget Svenska Petroleum AB.

7.3 .3 Pågående 1·erksamhet i S\'l·rige
F. n. pågår arbetet med att förbereda introduktionen av naturgas i västra
Skåne. Marknadsförberedelser och projektering av ett regionalt distributionsnät handhas av Sydgas. Av praktiska skäl har Swedegas uppdragit åt
Sydgas att svara även för projektering. byggande och drift av Öresundsledningen och huvudledningen i Skåne. Ansökningar om koncession enligt
lagen ( 1978: 160) om vissa rörledningar avses komma att inges under år
1981.
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Undersökningar rörande gasmarknad och lcdningsnät m. m. i viistra
Sverige bedrivs inom Västgas AB. som f. n. ägs av Göteborgs kommun.
Verksamheten finansieras huvudsakligen genom lån från Swcdcgas. En
liknande regional utrcdningssamverkan avses komma att ske i södra Norrland med deltagande av Giivle. Sundsvalls och Östersunds kommuner
jämte Swcdcgas.
Swedegas verksamhet iir inriktad bl. a. på att följa upp de avtal som
träffades våren 1980 med DONG och Ruhrgas. Förhandlingar pågår mellan
företagen beträffande Swedegas deltagande i de investeringar som behövs
för att koppla samman det nordtyska gasnätet med det planerade danska
nätet. Det pågår också förhandlingar mellan Swcdcgas och Sydgas rörande
villkoren för Sydgas övertagande av den kontrakterade gasen.
Swedegas studerar även möjligheterna till ökad import från Nordsjiiområdet. i första hand genom köp av norsk gas för avsättning i södra och
västra Sverige.
Vidare har Swedegas börjat undersöka möjligheterna att importera gas
från Sovjetunionen via Finland med anledning av ett sovjetiskt erbjudande
om leveranser från mitten av 1980-talet. Erbjudandet sammanhiingcr med
de nämnda sovjetiska planerna på att öka exporten av naturgas till Västeuropa. Diskussioner har förts med Sojuzgazcxport om villkoren för eventuella sovjetiska leveranser till Sverige och med Neste Oy om möjigheterna
till transitering av gasen genom Finland. Diskussionerna giillcr leverans av
I miljard m 3 om året med möjlighet att senare öka volymen till högst 3
miljarder m 3 . Från svensk sida kan stiillning tas till frågan om ett sådant
importprojekt först när marknaden för naturgas i östra Sverige har blivit
närmare kartlagd. Denna fråga kommer nu att bearbetas av Swedegas i
samarbete med bl. a. statens vattenfallsverk och berörda kommuner.
Swedegas verksamhet har hittills finansierats huvudsakligen genom statliga lån med villkorlig äterbetalningsskyldighet. Budgetåren 1976177-1978/
79 anvisades sammanlagt 40 milj. kr. för iindamålct under ett särskilt
investeringsanslag. Swedegas har nu hemställt om ytterligare 22 milj. kr.
för att finansiera verksamheten t. o. m. budgetåret 1981/82. Jag återkommer härtill vid min anmälan av an si ags frågorna i det följande.
Slutligen bör nämnas att ett antal svenska företag nyligen har beslutat att
gå samman i en industrigrupp med uppgift att allmänt stödja introduktionen av naturgas i Sverige och förbereda sig för verksamhet i samband
med uppbyggnad av naturgassystemen. Gruppen avser även att verka för
ett samarbete med norska intressenter i frågan. I syfte att underlätta en
samordning av gruppens arbete med de förhandlingar som bedrivs av
Swedcgas har bolagets ägare Svenska Petroleum erbjudit företrädare för
gruppen att ingå i styrelsen för Swcdegas.
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7.3 .4 Naturgasens roll i energiförsörjningen
Efter genomgången av det aktuella läget på naturgasområdet skall jag
redovisa min syn på naturgasens roll i den framtida svenska energiförsörjningen. Denna redovisning anknyter till de principiella synpunkter på
inriktningen av bränslepolitiken som jag har lämnat i det föregående !avsnitt 7. I).
Tidigare försök att introducera naturgas i Sverige har inte lett till resultat
beroende bl. a. på att de ekonomiska förutsättningarna har varit ogynnsamma. Jämfört med många andra länder i Västeuropa har Sverige långa
transportavstånd för gasen och därmed behov av stora initialinvesteringar.
Priserna på konkurrerande energislag. framför allt el, är också relativt låga
i Sverige. Samtidigt är förutsättningarna för utbyggnad av fjärrvärmesystem i många tätorter goda, vilket minskar utrymmet för distribution av
naturgas.
På senare tid har emellertid möjligheterna att introducera naturgas i
Sverige förbättrats i olika avseenden. Stora naturgasfynd i Nordsjöområdet väntas innebära ett ökat utbud av gas i vår närhet. Vidare har kostnadsstrukturen för naturgas, liksom för olja. ändrats radikalt. Genom de kraftiga höjningarna av priset hos producenten utgör kostnaderna för transport
och distribution, dvs. främst fasta kostnader för rörledningar, en mindre
del av priset hos gaskonsumenten än tidigare. Därmed spelar dessa kostnader inte längre samma avgörande roll som tidigare för projektekonomin.
Sydgasprojektet visar således att även ett ganska litet importprojekt kan
bära betydande initialinvesteringar. En förutsättning för projektets lönsamhet är dock att en betydande del av gasen kan avsättas till kunder
vilkas alternativkostnad är relativt hög. Enligt planerna skall nära 30 % av
gasen ersätta tunn eldningsolja huvudsakligen för uppvärmning av småhus.
medan återstoden skall avsättas som bränsle inom industrin. Gasen kommer däremot normalt inte att användas i stora värmeverk eller kraftvärmeverk, vilkas betalningsförmåga bestäms av priset på tjockolja eller kol.
Från försörjningssynpunkt innebär Sydgasprojektet att en del av oljeförbrukningen i västra Skåne ersätts med gas från relativt närbelägna källor
på grundval av långsiktiga avtal. Kvantitativt innebär emellertid projektet
ett ringa bidrag till landets försörjning. Fullt utbyggt svarar projektet för en
energianvändning av endast ca 4 TWh. De möjligheter till ökad import som
inryms i avtalen med Danmark motsvarar ytterligare ca 16 TWh. Som har
framgått kommer en viss överdimensionering av tillförselsystemet att ske
så att dessa möjligheter kan utnyttjas utan stora tilläggsinvesteringar.
Enligt min mening. bör det finnas goda utsikter för att leveranser av gas
upp till denna nivå kommer att kunna kontrakteras under de närmaste
åren. Det torde också finnas möjlighet att avsätta ökade gasvolymer i
södra Sverige. De undersökningar som har gjorts av Västgas tyder på att
det även i västra Sverige kan finnas förutsättningar för gasdistribution på
kommersiella villkor. Mot bakgrund härav finner jag det rimligt att anta att
12 Riksdagen 1980181. J sam/. Nr 90
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naturgasen skulle kunna lämna ett större bidrag till energiförsörjningen än
vad som följer av det nu beslutade Sydgasprojektet, i första hand genom
att möjligheterna till gasimport enligt avtalen med Danmark utnyttjas. Med
hänsyn till den tid som krävs för marknadsuppbyggnad räknar jag dock
inte med att en avsättning av 2 miljarder m 3 om året kommer att kunna nås
redan år 1990. Som redan har framgått (avsnitt 5. I) har jag i energibalansen
för år 1990 tagit upp ett bidrag från naturgas av upp till 9 TWh. vilket
motsvarar knappt 1 miljard m 3 . Praktiskt taget hela denna energimängd
antas ersätta oljeprodukter.
Att ersätta import av olja med import av naturgas från närbelägna
leverantörer kan innebära en förbättrad Jcveranssäkerhet och uthållighet i
energiförsörjningen, åtminstone om tillförseln av gas sker från !lera håll.
Därtill kommer de betydande miljöfördelar som gasen erbjuder. Från
andra synpunkter framstår gasen som ett mindre fördelaktigt alternativ till
oljan. De internationella gaspriserna är nära kopplade till oljepriserna.
Som redan nämnts finns det också en tendens mot höjning av gaspriserna.
från ekonomisk synpunkt framstår därför inte användning av gas som
lämplig i fall då andra alternativ till fortsatt oljeanvändning med väsentligt
lägre kostnader står till buds, främst inhemska bränslen och kol. Om man
ser till effekterna på betalningsbalansen innebär import av naturgas i stort
sett samma belastning som import av olja.
Det finns starka energipolitiska skäl att ge prioritet åt utbyggnaden av
tjärrvärrnesystem. l sådana system linns det goda möjligheter att gå över
från olja till inhemska bränslen. kol eller spillvärme. De ger dessutom
underlag för ökad mottrycksproduktion av elkraft. vilket med hiinsyn till
den framtida elförsö1jningen framstår som angeläget. Jag återkommer senare (avsnitt 8.3) till dessa frågor.
Naturgas kommer av kostnadsskäl inte i fråga som bränsle i kraftvärme. verk och större värmeverk eller i stora industripannor. annat än för belastningsutjämning eller under ett uppbyggnadsskede. Naturgasens särskilda egenskaper. såsom renhet och god reglerbarhet. kommer till sin rätt
framför allt när den används för uppvärmning av småhus och i olika
industriella processer. Inom sådana användningsområden konkurrerar gasen främst med lätta oljeprodukter och elkraft. vilket innebiir att kundernas betalningsförmåga är relativt hög.
Frågan om en viisentligt ökad naturgasanvändning i Sverige är alltså
avhängig av möjligheterna att linna en tillräckligt stor och kvalificerad
marknad för gasen. Inom uppvärmningssektorn begränsas dessa möjligheter främst av fjärrvärmens utbyggnad. Som jag nyss nämnt bör denna ges
hög prioritet. I vissa delar av landet skulle emellertid gasen under vissa
förutsättningar kunna komma att utgöra ett alternativ till inhemska bränslen. elvärme eller individuell oljeuppvärmning i hostäder. Också inom
industrin kan det finnas en betydande potential för naturgasanvändning.
Översiktliga bedömningar inom Swedegas pekar på att den marknad i
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Sverige som skulle kunna erhjuda underlag för en ekonomisk avsiittning av
naturgas som bränsle mot slutet av 1990-talct uppgär till inemot) miljarder
m 1 om året. motsvarande ca 50 TWh. Detta inkluderar Sydgasprojektet.
Frågan är emellertid mycket svårhedömd. Det finns en rad faktorer. bl. a.
prisutvecklingen för andra bränslen och cl. som kan komma att påverka
gasmarknaden i positiv eller negativ riktning. En annan faktor är huruvida
norsk naturgas i framtiden kan komma att transporteras genom en ledning
över Sverige till kontinenten. Detta viintas kunna komma i fråga tidigast
under senare delen av 1990-talet. En sädan ledning skulle kunna väsentligt
förbättra möjligheterna att använda naturgas i vårt land, i synnerhet om det
då finns behov av att ersätta elvärme med andra uppvärmningsformer.
Med hänsyn till att gasen således kan utgöra ett alternativ i vår framtida
försö1jning anser jag det önskvärt att förberedelserna för ökad naturgasanvändning fortsätter. Jag vill särskilt peka på vikten av att marknadsfrågorna bearbetats effektivt. Kommunerna har en central roll i detta sammanhang. Den organisation på naturgasomrfidet som stadfästes av riksdagen år 1980 innebär att kommunerna far ett avgörande inflytande i de
regionala bolag som skall svara för marknadsföringen av gas inom resp. del
av landet.
I samband med beslutet om Sydgasprojektet framfördes från intressenternas sida önskemål om att staten skulle ställa lämpliga styrmedel till
förfogande för att underlätta den avsedda gasintroduktionen I prop. 1979/
80: 170 s. 59). Man avsåg i första hand styrmedel liknande dem som f. n.
finns för att främja anslutning till fjärrvärme. Frågan hereds inom regeringskansliet. Jag räknar med alt förslag kommer att kunna föreläggas
riksdagen under innevarande är.
7.4 Kol

7.4./ Fmmtida kolam·iindning i Si·crigc
Världens koltillgångar är mycket stora. De totala tillgångarna av stenkol
och brunkol har på grundval av allmiingcologiska förhållanden uppskattats
till ca 20000 miljarder ton. H~irav är mer än 10000 miljarder ton kiimla
tillgångar. dvs. utgör vad som brukar beteckna resurser.
Enhart en mindre del av de kända koltillgangarna är ekonomiskt brytvärda. dvs. utgör s. k. reserver. I den internationella studien World Coal
St11dy som publicerades fir 1980 redovisas följande ht:räkning av världens
koltillgångar.
I andra studier anges något annorlunda beriikningar av världens koltillgångar. Studierna har dock alla det gemensamt att de redovisar mycket
stora tillgångar av kol. Vid nuvarande kolkonsumtion i världen räcker de
nu tekniskt och ekonomiskt bryt v~irda reserverna i flera hundra år.
Koltillgangarna iir spridda över hela viirldcn och finns i länder med
skilda politiska och ekonomiska system. Det gör att kolmarknaden ser ut
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Ta hell 7 .5 Kolresurser och kolreserver i de största kolproducerande länderna 1mtce 1 )
Reserver

Kiinda
geologiska
resurser

Land

Australien
Kanada
Folkrepubliken Kina
Förbundsrepubliken Tyskland
Indien
Polen
Sydafrikanska republiken
Storbritannien
Förenta staterna
Sovjetunionen
Övriga länder
Totalt

(1()0000
3"23 036
I 438 045
246800
81019
139 750
7'2000
190000
2 570 389
4800\100
229 164

32 800
4 24"2
98883
34419
12427
59600
43000
4' 000
166 950
l\l9900
55 711

!0750212

662932

Källa: Coal-Bridge to the futurc. Repor! ofthc Workl Coal Study.
1
milj. lon kolckvivalenter

och med all sannolikhet även i framtiden kommer att se ut

pa ett helt annat

sätt än oljemarknaden. Det torde på varken kort eller lilng sikt knappast bli
aktuellt med t. ex. kartellbildning bland kolexportörerna. Det hindrar dock
inte all utbudet av kol på kort och medellång sikt kan begriinsas av att
tillräckliga investeringar i produktions- och distributionsledet inte kommer
till stånd i takt med att efterfrågan ökar. Jag återkommer senare till behovet av att mot denna bakgrund föra en aktiv kol!'örsörjningspolitik från
svensk sida.
F. n. utnyttjas ca 2,7 miljarder ton kol årligen i viirlden. Kolet täcker
därmed ca 30 ~'(. av världens energikonsumtion. Av elproduktionen svarar
kolet för ca 50 %.
Den internationella handeln med kol är ännu liten. Den allra största
delen av det kol som produceras används lokalt eller regionalt. Endast ca
200 milj. ton kol g[tr f. n. i internationell handel. Härav är ca 70 milj. ton
ångkol, som används för energiändamål. medan ca 130 milj. ton utgörs av
kokskol, som används för att producera bl. a. koks.
F. n. planeras en stark ökning av kolanvändningen i flertalet liinder.
bl. a. i Förenta staterna. Japan och EG-länderna. I exempelvis Danmark
beräknas kolanvändningen, som f. n. är ca 7.5 milj. ton per fH, att mer än
fördubblas till år 1990. I Finland beräknas kolkonsumtionen öka från ca 4.5
milj. ton per år f. n. till ca 7.5 milj. ton år 1990.
I studien Stewn Coa/ Prospects to 2000. som publicerades år 1978 av del
internationella energiorganet IEA, bedömdes kolanviindningcn i OECDländerna komma att öka med minst 110 0i· till år 2000. I Wor/J Coal Srudy
beräknas den årliga konsumtionen för OECD-länderna öka på motsvarande sätt. För hela världen väntas en ökning till 2,5-3 gånger nuvarande
kon~umtion

fram till sekelskiftet. Kolet kommer därmed att svara för

större delen av ökningen av energianvändningen under resten av inneva-
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randc århundrade. Världshandeln med ångkol beräknas öka till en nivå
10- 15 gånger högre iin dagens nivå.
Vid ett energiministermötc i maj 1979 inom IEA antogs dokumentet
Principles for IEA Action on Coal. Principerna grundas pä slutsatsen att en
kraftig ökning av kolanvändningen erfordras för att världens på kort och
medellång sikt ökade energibehov skall kunna tillgodoses. Det framhålls
att en klarlagd kolpolitik nu erfordras for alt produktionen av kol skall ökas
för att tillgodose efterfrågan framöver. Vidare framhålls att en noggrann
planering kriivs redan nu för all försiikra att den ökande kolanvändningen.
-handeln och -produktionen äger rum på ett sätt som är acceptabelt från
miljövårdssynpunkt.
Enligt de antagna principerna bör oljeanvändningen för elproduktion
minskas till ett minimum. energipriserna utformas så att kolets möjligheter
tas till vara, den nationella politiken på kolområdet klarläggas så att osäkerhet hiirom inte verkar hindrande. forskning och utveckling och snabb
kommersialisering av nya koltekniker ges hög prioritet samt noggrann
uppmärksamhet ägnas åt miljöaspekterna.
Inom IEA har inrättats ett rådgivande organ på kolområdet. Coal lndustry Advisory Board. (CIABl. vars första rapport publicerades i december 1980.
Den svenska kolkonsumtionen är f. n. liten. I Sverige används årligen ca
2 milj. ton kokskol och koks i främst järn- och stålindustrin och ca 0,5 milj.
ton ångkol. Kolimporten under 1970-talet framgår av tabell 7 .6.
Tabell 7.6 Import av kol och koks 1970-1979 \milj. ton)
År

koks. kokskol

Ångkol

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979

2.3
:!.::!
1.9
2.1
2.3
2.5
2.7
1,8
1.7
2.3

0,5
0.4
0,3
0.4
0.8
0.3
0.4
0.4
0.3
0.4

Totalt
2.9
2.fi

2.2

:u
3.1
2.8
3.1

2.2
2.0
2,7

Källa: Statistiska Centralbyrån

Till Sveriges importerades tidigare betydligt större mängder kol. Under
1930-talet uppgick importen av kol och koks till ca 7 milj. ton per år. Kolet
svarade då för mer än 50 % av landets energiförsörjnig. Så sent som på
1950-talet uppgick kolanvändningen till 5-6 milj. ton per år. Kol är således
ett bränsle som tidigare har utnyttjats i tämligen stor utsträckning i det
svenska energisystemet.
Under senare år har i flera sammanhang bedömningar gjorts av den
framtida kolanvändningen i Sverige. Energikommissionen räknade i sina
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energialternativ med att 45-55 TWh motsvarade 6-7 milj. ton kol skulle
komma att utnyttjas år 1990. Kommissionens expertgrupp för energitillförsel visade att det skulle vara möjligt att använda bctydligt större kolkvantiteter.
I prop. 1978/79: 115 om riktlinjer för cm:rgipolitiken gjordes hcdömningcn att det skulle vara möjligt att öka kolanvändningen till 6-9 milj. ton ftr
1990 för att därigenom ersätta olja. Föredragande statsrådet påpekadc att
en förutsättning för all kol skulle kunna utnyttjas i denna utsträckning iir
bl. a. all miljöproblemen kan bemästras. Riksdagen hade inget att erinra
mot de bedömningar som gjordes rörande den framtida kolanvändningen.
OED har i rapporten (Os I 1979: 91 förutsättningar för ökad kolanvändning i Sverige hedömt möjligheterna att snabbt ersätta olja med kol. I
delegationens s. k. basalternativ beräknades kolanvändningen år 1990 kunna uppgå till ca 10 milj. ton (exkl. kokskoll. varav huvuddelen för värmeförsörjningcn och inom industrin. I konsekvensutredningens avvecklingsalternativ. dvs. då en avveckling av kärnkraften till år 1990 förutsattes.
bedömdes ångkolskonsumtion i början av 1990-talet vara ytterligare 7-10
milj. ton, dvs. sammanlagt 17-20 milj. ton ångkol per år.

OED har i det s. k. basalternativet i den nämnda rapporten förutsatt att
all oljeersättning skall ske genom ökad användning av kol. I delegationens
program för <1ljeersättning. som jag tidigare har redogjort för. förutsätts en
kraftig satsning på introduktion av inhemska bränslen. Användningen av
ångkol för oljeersättning bedöms som ett resultat härav kunna begränsas.
För egen del vill jag framhålla följande. Kol är liksom olja ett importbränsle. vilket har betydelse från försörjnings- och trygghetssynpunkt. Kol
är vidare en icke-förnybar energiråvara. vilket innebär att det inte tillhör
de energikällor som vi på lång sikt bör basera huvuddelen av vår energiförsörjning på.
Å andra sidan är kol världens största fossila energireserv. En betydligt
ökad användning av kol måste komma till stånd i världen för att behovet av
energi skall tillgodoses. Jag har i det föregående visat att konsumtionen av
olja i den industrialiserade delen av världen måste minskas genom en
kraftfull oljeersättningspolitik för att bl. a. u-ländernas ekonomiska och
sociala utveckling skall tryggas.
OED:s förslag till program för oljeersättning visar att också Sverige
måste utnyttja kol för att kunna minska oljeberoendet. Som jag har framhållit i det föregående (kapitel 3) är en övergång till bl. a. kol också av stor
betydelse för att minska underskottet i vår handclsbalans.
Jag förespråkar mot denna bakgrund enJi"irsiktiR ko/introduktion i Sverige. Jag räknar med att 4-6 milj. ton ångkol skall komma att utnyttjas vid
slutet av 1980-talct för att ersätta '.!,5-4 milj. ton olja. Vi skulle med denna
försiktiga kolintroduktion om ca 10 år komma att använda ungefär lika
mycket kol i Sverige som vi gjorde under 1950-talet. Kolanvändningen
kommer emellertid att ske med bättre teknik. med mer avancerade miljö-
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skyddsåtgärdcr och med utnyttjande av ett från miljösynpunkt bättre kol.
Kolet kommer i en första fas att användas i friimst hetvattencentraler
och kraftvärmeverk. Jag räknar med all 3-4 milj. ton kol kommer att
utnyttjas i sådana anläggningar år 1990. Jag har då räknat med att Stockholmsområdets värmeförsörjning i stor utsträckning baseras på värmeavtappning från Forsmarks kraftstation eller på ett system bestående av
främst stora värmepumpar. Ett annat alternativ är koleldade kraftvärmeverk, vilket skulle öka kolförbrukningen år 1990 med ca 1.5 milj. ton. om
en lika stor oljeersättning skall erhållas.
Inom industrin kommer enligt mina beräkningar att användas 1-2 milj.
ton kol år 1990.
Det är emellertid angeläget att inte förhindra eller minska användning av
inhemska bränslen där dessa kan utnyttjas med rimlig ekonomi. Jag räknar
med att det samrådssystem vid uppförande av nya eldningsanläggningar.
som jag i det följande kommer att redogöra närmare för (avsnitt 7.5), skall
vara ett verksamt instrument för att förhindra en oönskad ut veckling i
detta avseende.
Det finns anledning att noga följa från vilka länder importen av kol sker
och vilken kvalitet. särskilt från miljösynpunkt. som det importerade kolet
har. Detta kan ske på grundval av de uppgifter rörande utrikeshandeln som
lämnas till tullverket och som sammanställs och redovisas av statistiska
centralbyrån.

7.4 .2 Miljöaspekter
Som jag har framhållit är den nuvarande användningen av ångkol mycket liten i Sverige. Även vid en ökning till 4-6 milj. ton. som jag har
beräknat i det föregående, kommer vi vid en internationell jämförelse att
använda ~må mängder kol år 1990. Exempelvis beräknas användningen av
ångkol i Danmark år 1990 att vara nästan tre gånger så stor som den
beräknade svenska användningen.
Kolets miljöaspekter har kommit att tilldra sig betydande intresse i vårt
land. De bör jämföras med miljöeffekterna vid användning av olja som det
skall ersätta och vid utnyttjande av skogsbränslen och torv som också
utgör alternativ till olja.
Kolförbränning medför i likhet med oljeförbränning utsläpp av luftföroreningar som koldioxid, kväveoxider. svaveldioxid, tungmetaller och
ofullständigt förbrända. s. k. polyaromatiska kolväten. Problemen med
utsläpp av kvicksilver och kadmium är allvarligare vid kolförbränning.
Utsläppen av vanadin och nickel är å andra sidan större vid oljeförbränning. Någon avgörande skillnad mellan kol och olja existerar inte i dessa
avseenden. Kolet ger upphov till större avfallsproblem. En väsentlig fördel
vid användning av kol är dock att det inte föreligger några risker för
allvarliga skador i vatten och på land under transport.
Förbränning av biomassa ger liksom förbränning av kol utsläpp av
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kväveoxider. tungmetaller och ofullständigt förbriinda kolväten. Däremot
är utsläppen av svavel obetydliga.
Torv är ett bränsle av samma karaktär som kol. Torven kan sägas utgöra
första steget mot kolbildning i naturen. Det innebär att torv är ett material
med lägre energitäthet iin kol. Gjorda utredningar visar att torvförbriinning
ger utsläppsproblem av likartad karaktär som förbriinning av olja och kol.
Dock är utsläppen av svavel i allmiinhet mindre. Diirtill kommer vid
utnyttjande av torv liksom vid användning av biomassa att uttag och
produktion kan ge problem i naturmiljön. Jag återkommer till dessa fdgor i
det följande (avsnitt 7.5).
Denna översiktliga genomgang visar att kolets miljöeffekter inte principiellt skiljer sig från andra fossila briinslcns. Detta förhallande utgör enligt
min uppfattning dock inte anledning att underlåta att försöka minska de
miljöproblem som är förknippade med kolanvändning. Av störst betydelse
är härvid att försöka minska svavelemissionerna. Eftersom kol Mm m{inga
länder innehåller mindre svavel än t. o. m. lågsvavlig eldningsolja finns
förutsättningar att förbättra tkn allvarliga försurningssituationen i Sverige
vid en kolintroduktion.
Möjligheterna finns att genom effektiva miljöskyddsåtgärder väsentligt
minska miljöeffekterna vid kolanvändning. Exempelvis finns högeffektiva
stoftavskiljare som elfilter och slangfilter. som enligt resultat frfm undersökningar som har genomförts under senare tid iiven kan avskilja en stor
del av tungmetallerna. Tungmetallutsläppen kan även påverkas genom val
av en god kolkvalitet. K väveoxidutsHippen kan minskas genom olika förbriinningstekniska åtgärder. Kolet kan. diir så är erforderligt med hiinsyn
till t. ex. omgivande bebyggelse. hanteras i slutna .transportörer för att
undvika dammspridning. Den aska som erhålls vid koleldning kan delvis
återanvändas genom att t. ex. blandas in i byggnadsm:1terial. Niir deponering av aska och slagg behöver ske bör det vara möjligt att finna sådana
platser och använda sådana metoder att förorening av yt- och grundvatten
undviks.
Krav på effektiva skyddsätgärder av detta slag bör fastställas vid sedvanlig prövning enligt gällande lagstiftning av tillkommande koleldade
anläggningar.
Av stor betydelse i detta sammanhang är projekt Kol Hälsa Miljö, det
5. k. KHM-projektet. som statens vattenfallsverk har fått regeringens upp-

drag att genomföra i samarbete med berörda kraftföretag och kommuner
samt övriga intressenter. I detta projekt studeras och prövas vilka tekniska
åtgärder som erfordras för att minska hiilso- och miljöeffekterna vid koleldning. Arbetet är uppdelat i fem programområden. nämligen arbetsmiljö
och transporter, förbränning och rökgasrening. avfall. miljöeffekter samt
hälsoefft::kter. Enligt uppdraget skall en fortlöpande redovisning lämnas av
de resultat som erhålls i arbetet.
Den allvarliga försurningssituationen i stora delar av vårt land gör att
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kraftfulla åtgärder måste vidtas för att minska svavelutsläppen. Ett särskilt
problem utgörs av att huvuddelen. omkring tre fjärdedelar. av det svavel
som faller ned över Sverige beräknas härröra från utländska källor. Det är
därför av största vikt att möjligheterna att genom internationellt samarbete
minska nedfallet av svavel i landet tas till vara. Sverige har ratificerat den
inom FN:s ekonomiska kommission för Europa (ECEl framförhandlade
konventionen om långväga gränsöverskridande luftföroreningar. En förutsättning för ett kraftfullt svenskt agerande inom denna konventions ram är
att vi i vårt land för en svavelpolitik som understryker vår bedömning av
försurningsproblemets allvar.
I detta sammmanhang bör beaktas att vi i Sverige sedan länge har
utvecklat ett elproduktionssystem. som har stora fördelar med hänsyn till
utsläppen av försurande ämnen. I övriga europeiska länder används fossila
bränslen i stor utsträckning för elproduktion i kondenskraftverk. vilket ger
stora svavelutsläpp per producerad mängd nyttig energi. I vårt land svarar
sådana bränslen för endast ca 10 % av elproduktionen. varav huvuddelen i
kraftvärmeverk som har hög verkningsgrad. Dessutom är vårt värmeförsörjningssystem till tämligen stor del grundat på fjärrvärme. varvid bränsleanvändningen har centraliserats till kraftvärmeverk och större hetvattencentraler. vilket är av stort värde från bl. a. lokal miljösynpunkt även om
de totala utsläppen av försurande ämnen inte minskar nämnvärt.
I sammanhanget bör också beaktas att vi i Sverige ännu har liten erfarenhet och kunskap inom kolområdet och att vi har ett klimat som kräver
särskilda åtgärder vid kolanvändning. Dessa förhällanden gör det motiverat att genomföra en successiv teknikutveckling och skärpning av miljövårdskraven vid koleldning i landet.
F. n. pågår betydande utvecklingsarbete, bl. a. i Sverige, rörande teknik
för avsvavling av rökgaser. Ett omfattande arbete bedrivs för att utveckla
och införa andra tekniker än den s. k våta metoden. som till allra största
delen har använts hittills och som ger stora avfallsmängder. Bl. a. pågår
utveckling och införande avs. k. våttorr avsvavlingsmetod, som ger mindre avfallsmängder och kan komma att visa sig vara mindre kostsam.
Regeringen har nyligen vid beslut enligt 136 a § byggnadslagen rörande
övergång från oljeeldning till koleldning vid kraftvärmeverket i Västerås
föreskrivit att avsvavlingsutrustning eller annan likvärdig teknik skall användas för att nedbringa utsläppen av svavel från kraftvärmeverket. Svavelutsläppen från anläggningen kommer därmed att reduceras väsentligt.
Med hänsyn till den pågående tekniska utvecklingen fann regeringen det
inte lämpligt att nu_ ta ställning till det närmare valet av teknik för att
minska utsläppen av svavel.
Regeringen har också beslutat ge tillstånd till en koleldad hetvattencentral i Södertälje. Kommunen krävde i detta fall som villkor för sin tillstyrkan att pannorna skulle förses med utrustning för avsvavling av rökgaserna. Regeringen lämnade i sitt beslut föreskrifter för anläggningen i
enlighet med kommunens villkor.
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Utsläppen av svavel kan nedbringas genom användning av lågsvavligt
kol. I studien Kol 90 som har genomförts av statens vattenfallsverk.
Luossavaara-Kiirunavaara AB <LKAB) och Sydkraft AB redovisas svavelhalten i koltillgångarna i några av de länder som anses i första hand
aktuella för kolleveranser till Sverige.
Tahell 7.7 Andelen kol med viss högsta svavelhalt i några exportländer
Land/region

Australien/New South Walcs
Australien/Queensland
Canada
USA/Appalacherna
USA/Mellanvästern
USA/Vtislern
Colombia
Polen

Klassiticeringsbas

Resurser
Resurser
Ri:server
Reserver
Rcscrvi:r
Rt:server
Reserver
Resurser

Ungefärlig procentandel
med svavelhalt
:%:0.8 i:/c

:%:0.8

40-45
12-14
8

90-95
90-95
90

50

~"'c

~I

'7"i

25
2
99

99
I

90

Källa: Kol 90
Närmari: uppgifter saknas. Det är f. n. oklart om en sådan svavelhalt kan garante-

1

ras.
Av tabell 7. 7 framgår att merparten av det kol som har studerats håller
en svavelhalt som inte överstiger ca 0,8 %, vilket anses motsvara lågsvavlig olja, dvs. olja med svavelhalt på 1.0 %.
Kol 90-studien visar också att om krav på högsta genomsnittlig svavelhalt skulle sättas till 0.6 % minskar försörjningsbasen. bl. a. genom att en
import av polskt kol ytterligare försvåras. Vidare minskar urvalet av kol
från Förenta staterna med ca hälften. Däremot påverkas försö1:jningsbasen
mindre när det gäller Canada och i endast obetydlig utsträckning när det
gäller Australien. Jag vill dock påpeka att det hiir är fråga om teoretiska
beräkningar. De verkliga möjligheterna att erhålla kommersiella långtidsavtal innehållande garantier om lägsta svavelhalt är sannolikt mindre än
vad som framgår av tabellen.
De nuvarande svenska bestämmelserna rörande utsläpp av svavel från
bl. a. förbränning av olja och kol grundar sig på den lag om svavelhaltigt
bränsle som riksdagen antog år 1976 (prop. 1976/77: 3. JoU 1976/77: 4. rskr
1976/77: 24L I lagen bemyndigas regeringen att meddela föreskrifter. Bestämmelserna återfinns i förordningen I 1976: 1055) om svavelhaltigt bränsle. F. n. omfattas hela södra och mellersta Sverige upp till Mälardalen samt
Örebro och Värmlands län av förbud att förbränna tjock eldningsolja med
en svavelhalt överstigande I%. vilket motsvarar 0.24 g svavel per MJ
bränsle. Förbudet utvidgas den I oktober 1981 till att gälla också Uppsala,
Västmanlands. Kopparbergs och Giivlcborgs län och den I oktober 1984
till att gälla hela landet. De svenska bestämmelserna är vid en internationell jämförelse att betrakta som långtgående i strävan att skydda miljön.
Försurningscffekterna är svårare i Sverige än i flertalet andra länder på
grund av den låga naturliga kalkhalten i naturen.
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OED har i sin rapport <Os I 1980: 23) Program för oljeersällning framhållit att en alltför snabb kraftig skärpning av utsläppskraven för svavel skulle
medföra en allvarlig risk för att angelägna oljeersättningsprojekt läggs ned
eller skjuts på en obestiimd framtid.
OED anser det rimligt att skärpta krav på svavclutsläpp friin energiproduktionsanläggningar övervägs som en del av ett program för att avhjälpa
försurningssituationen i landet. Delegationen framhåller dock att en st1dan
skärpning nu bör göras stegvis för att dt.:t oljeersättningsmål OED har
föreslagit inte skall äventyras. Med t.:n skärpning av kravet till iitt motsvara
0,6% svavelhalt i tillfört kol finns enligt OED möjlighder till import av
lågsvavligt kol så att detta alternativ blir tillfredsställande från försörjningssynpunkt. Därmed skulle inte krav på rökgasavsvavling behöva ställas på de anläggningar som nu är aktuella för uppförande. Man löper
därmed inte risk att låsa sig vid en teknik som senare kan visa sig ol~implig.
Mot mitten av 1980-talct. då ytterligart.: etfarenhet har vunnits, bör enligt
delegationen en ytterligare skärpning kunna överviigas. Åtgärder i form av
bl. a. markreservationer bör enligt förslaget vidtas i aktuella anläggningar
som förberedelse.
Jag vill i denna fråga anföra följande. OED:s program för oljeersättning
visar att vi måste använda kol i vårt energiförsöi:jningssystem för att
minska oljeberoendet i den utsträckning som etfordras. Den ökade kolanvändningen får emellertid inte innebära ökade miljöproblem. Möjligheten
att förbättra miljösituationen bör tas till vara vid kolintroduktionen. Det iir
en fråga för rt.:geringen och berörda statliga myndigheter att beakta detta
vid prövning av koleldade anläggningar enligt gällande lagstiftning. Med
hänsyn till den betydelse som den närmare utformningen av miljöskyddskraven enligt min bedömning har för möjligheterna att introducera kol
anser jag emellertid att riksdagen bör informeras om de riktlinjer som
härvidlag bör giilla. Jag har samr?ttt med chefen för jordbruksdepartementet och statsrådet Danell vid utarbt.:tandet av riktlinjerna.
Vid eldningsanläggningar med stor effekt och med lång eller medellång
drifttid bör en gräns läggas fast för högsta tilföna utsläppsmiingd av svavel. Vid sådana eldningsanläggningar finns i regel t.:konomiska förutsättningar för all hära de ökade kostnader som ett sådant krav för med sig. Det
är emellertid viktigt att de stränga miljöskyddskraven inte utformas så att
de leder till att den även frän miljöviirdssynpunkt angelägna tJiirrvärmeutbyggnaden och koncentrationen till störrt.: eldningsanliiggningar förhindras.
Jag finner mot denna bakgrund att en eldningsanläggning hör tillåtas
släppa ut högst 2 100 ton svavel per ftr vid en för en längre tidsperiod
genomsnittlig drifttid. Beräknas utsläppen blir större bör rökgasavsvavling
installeras eller andra åtgärder vidtas så att utsHippsmängderna inte överstiger '.! 100 ton per år. Anliiggningsinnehavaren har därmed möjlighet att
välja den metod som är lämpligast i det enskilda fallet. Exempelvis kan
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särskilt lågsvavligt kol utnyttjas om en tillfredsstiillande långsiktig försörjning härav kan [1stadkommas.
Det krav jag här har angivit innchiir att för ett normalstort kraftviirmeverk i några av våra större städer erfordras mer lfmgtgående åtgiirder iin
vad som följer av förordningen ( 1976: 1055) om svavelhaltigt hriinslc.
Senare bör kraven skärpas ytterligare genom all gränsen för högsta tilllåtna utsläpp sänks till I 600 ton svavel. Denna skiirpning bör beslutas i god
tid för att erforderliga planeringsförutsiittningar skall erhållas.
Enligt min bedömning är det under 1980-talet inte aktuellt att ta något
kolkondenskraftverk i drift. Som jag senare kommer all utveckla närmare
hör en planering ske av elproduktionskapacitet för 1990-talet. Om kolklindenskraftverk då blir aktuella bör planeringen inriktas på att rökgasavsvavling eller annan likvärdig teknik kommer att erfordras oavsett anläggningens storlek.
Syftet med de förhållandevis stränga miljiiskyddskrav pt1 koleldade anläggningar som jag anser hör gälla är dels att åstadkomma en ytterligare
minskning av de svenska svavelutsläppen. dels alt ge troviirdighet ~tt det
svenska agerandet internationellt i denna fråga. Om övriga länder i Europa
skulle fastställa lika stränga miljöskyddskrav. skulle en viisentlig förbiillring av försurningssituationen erhållas.
Jag vill vidare erinra om att möjlighet nyligen har skapats att ekonomiskt
stödja framtagning och kommersialisering av miljövänlig kolteknik och
miljöskyddsåtgärder vid koleldning. Sådana iltgärdcr kan erhiWa stöd från
den oljeersättningsfond som har inrättats den I januari 1981. Det är angeliiget att praktiska erfarenheter erhillls från drift av n{1gon eller m'tgra anltiggningar förs<::dda med rökgasav.wavling. så att dessa erfarenheter kan utnyttjas i det fortsatta arbetet. Det iir vidare angeläget att ett intensivt
forsknings- och utvecklingsarbete bedrivs rörande miljöviinlig kolteknik.
I tillståmlsbeslut rörande större koleldade anliiggningar kan mot den
bakgrund jag här har angivit föreskrivas att de åtgärder. som behövs för att
inte högsta tillåtna utsliippsmängd skall överskridas. skall vidtas niir t. ex.
reningstt:kniken har utvecklats längre och drifterfarenheter fril.n några
anläggningar har erhållits. Regeringens beslut rörande kraftviirmeverket i
Viisterås innehåller ett sådant villkor.
Vid nya anläggningar med en briinsleeffekt över ca 150 MW bör. där så
är lämpligt. mark reserveras för anliiggning för avsvavling av rökgaserna
och andra förberedande åtgärder vidtas.
Vid mindre anläggningar bör anviindning av kol med Hlg svavelhalt
eftersträvas. Gällande besfämmeber innebär att endast kol med en svavelhalt på högst 0.8% får användas i södra och mellersta Sverige. Fr. o. m.
den I oktober 1984 giilkr detta krav hela landet.
Som jag har redogjort för kan det linnas möjlighet att med bibehålkn
försörjningstrygghet ytterligare skiirpa miljövårdskraven i detta avseende.
genom att utnyttja kol med en genomsnittlig svavelhalt pii högst 0.6r1
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svavel. Detta skulle innebära en minskning av svavelutsläppen med ungefär 25 % i förhållande till utsläppen vid användning av lågsvavlig eldningsolja. Jag anser att en sådan ytterligare begränsning av svavelhalten i kol
bör eftersträvas. Med hänsyn till vår begränsade erfarenhet av kol marknaden och det förhållande att kommersiella kontakter inom området har
kunnat utvecklas endast i ringa utsträckning ännu hör dock ett generellt
krav på användning av sådant kol inte ställas f. n. Större svensk erfarenhet
av kolmarknaden erfordras innan en sådan skärpning kan ske. En förutsättning för detta är att en aktiv kolförsörjningspolitik bedrivs från svensk
sida.
Jag räknar med att vi om några år skall få tillräcklig erfarenhet av
kolmarknaden för att kunna avgöra när ett generellt krav på ett kol med en
genomsnittlig svavelhalt på högst 0.6 % skall kunna införas i Sverige.
Regeringen bör därför återkomma till riksdagen med en redovisning i
denna fråga senast år 1983. Som riktpunkt bör t. v. gälla att skärpningen
skall träda i kraft senast under år 1988. Då bör också den sänkning till I 600
ton per år, som jag nyss har nämnt. av gränsen för högsta tillåtna utsläpp
av svavel från eldningsanläggningar träda i kraft. Miljöskäl talar för att
kraven behöver skärpas ytterligare under 1990-talet.
De riktlinjer som jag här har redogjort för innebär att möjlighet skapas
att införa kol för att ersätta olja i den utsträckning som krävs för att
förverkliga det föreslagna programmet för oljeersättning. Riktlinjerna innebär samtidigt att ytterligare förbättringar genomförs för att skydda och
bevara vår miljö. Jag fäster stort avseende vid att en kolintroduktion enligt
dessa riktlinjer ger en minskning av svavelutsläppen, så att den allvarliga
försurningssituationen i landet kan förhättras.
7.4.3 Riktlinja fiir ko/försörjningen

Sveriges koltillgångar är små och av dålig kvalitet. Egentliga fyndigheter
finns endast i Skåne. under slättlandet mellan Ängelholm och Helsingborg.
Den brytbara mängden har uppskattats till ca 30 milj. ton med ett energiinnehåll om ca 150 TWh. Under åren 1940-1945 var brytningen i genomsnitt
drygt en halv miljon ton per år. Denna brytning har nu i stort sett upphört.
En smärre kvantitet. ca 15000 ton per år. erhålls dock som biprodukt vid
lerbrytning. En viss ökning av kolbrytningen kan komma att ske som en
följd av ökad lokal efterfrågan.
Försörjningen med kol för användning i Sverige måste i allt väsentligt
ske genom import. Jag har tidigare redogjort för de mycket stora koltillgångar som finns i världen och visat på det förhållande att tillgångarna är
väl spridda mellan länder med skilda politiska och ekonomiska system.
Trots detta är emellertid urvalet av kol för export till Sverige i vissa
avseenden begränsat.
Som jag tidigare har nämnt beräknas efterfrågan på kol öka väsentligt
under de närmaste årtiondena. Även om en mycket stor ökning av produk-
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tionen kan ske är det hara några liinder Sl>m under 1980-talct och kanske
också under 1990-talet har möjlighet att exportera stora miingdcr kol. Flera
kolimporterande Hinder har sedan länge aktivt arbetat for att försiikra sig
om erforderliga miingder kol framöver fri\n dessa exportländer. T. ex.
Japan och Sydkorea bedriver r. n. en aktiv verksamhet för att köpa andelar
i koltillgångar i Australien och västra Canada. Importavtal med Canada
och Förenta staterna har nyligen slutits av länder som själva iir kolproducenter. t. ex. Storbritannien och Förbundsrepuhliken Tyskland. Även
statshandelsländer iir aktiva niir det gäller att engagera sig i kolgruveprojekt och försiikra sig om längsiktiga leveranskontrakt.
Detta förhållande begränsar i viss män möjligheterna för Sverige att nu
trygga sin försörjning.
Begränsande inverkan på möjligheterna alt förse Sverige med kol utgör
också det förh[Lllandc att vi endast kan acceptera kol av friln miljösynpunkt
god kvalitet. Av stor betydelse iir härvid svavelhalten i kolet.
Vidare har vårt geografiska läge betydelse när det gäller import av kol
från bl. a. Australien och västra Canada. Som exempel kan nämnas att för
kol från Australien utgör sjötransportkostnaden ca en tredjedel av kostnaden för kolet i Sverige.
Slutligen bör vi som jag senare kommer att utveckla närmare undvika att
bli beroende av kolimport från Sydafrikanska republiken.
Den nuvarande internationella ångkolsmarknaden. som är mycket liten.
kännetecknas av relativt fasta bindningar mellan producent och konsument. dvs. leveranserna sker inom ramen för långtidskontrakt i någon
form. Det finns ens. k. spotmarknad. som kan komma att öka i volym niir
den internationella handeln med ångkol ökar. I stor utsträckning torde
dock den framtida kolhandcln komma att baseras på långtidskontrakt.
I studien Kol 90 har de tre intressenterna LKAB. statens vattenfallsverk
och Sydkraft AB gjort en genomgång av vilka länder som kan bli aktuella
för export av kol till Sverige. Enligt denna studie är de i första hand
intressanta kollcvcrantörsländerna fram till slutet av seklet sådana diir det
redan existerar en viss kolproduktion och kolexport. dvs. där en grundläggande infrastruktur för produktion. landtransport och skeppning linns.
Australien. Canada. Polen och möjligen även Colombia utgör enligt
studien de sannolika kolförsörjningsländerna för svensk del. Vidare bedöms även Förenta Staterna bli en betydande exportör av i\ngkol i framtiden och därmed också få betydelse för den svenska kolimporten. Den
energipolitiska situationen i detta land är dock något oklar. En ökad
ambition från Förenta Staternas sida att bli mer självförsörjande med
energi kan. framför allt under vissa perioder. få effekter genom att landet
inte kan öka sin kolexport. På längre sikt kan, enligt Kol 90, även Kina och
vissa utvccklingsländer. t. ex. Mrn;:amhique. hli aktuella som exportörer.
I Kol 90-studien redovisas också. som jag tidigare har redogjort för.
svavelhalten i koltillgångarna i några av de länder som anses i första hand
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aktuella för export till Sverige. Som framgår härav är det möjligt att förse
Sverige med kol som i detta avseende motsvarar lägsvavlig olja. Vidare
framgår av Kol 90-studien att det kan finnas möjlighet att genom import av
särskilt lågsvavligt kol ytterligare minska utsläppen av svavel.
För egen del vill jag framhålla följande. Den bild jag hiir har tecknat visar
att det finns möjlighet att tillgodose Sveriges försör:jning med kol i erforderlig utsträckning, dvs. vid en konsumtionsnivå om 4-6 milj. ton år 1990.
Samtidigt framgår dock att ett flertal konsumentländer kommer att efterfråga det kol som blir tillgängligt under de kommande årtiondena och att vi
har anledning att ställa siirskilda krav pfi det kol som vi skall importera.
bl. a. med hänsyn till miljön.
I denna situation krävs att vi för en aktil' ko(li'irsö1j11i11uspolitik från
svensk sida. Inriktningen bör vara att vi genom 1[1ngsiktsavtal och engagemang i kolgruvor försöker åstadkomma ett försörjningssystem som starkt
präglas av leveranstrygghet. Vi kan inom detta område inte acceptera all
bli beroende av en osäker s. k. spotmarknad, så som har varit fallet inom
oljeförsörjningen.
Erfarenheter frf111 bl. a. oljeområdet har dock visat all det kan vara svårt
att genom direkta engagemang i produktionsledet siikra tillförseln. Emellertid är sådana engagemang enligt min uppfattning angelägna all uppnå. då
delägarskap i kolproducerande företag och i kolgruvor kan ge större försör:iningstrygghet än leveranskontrakt. Delägarskap kan ocksä på sikt få
ekonomisk betydelse samt innebära att värdefull erfarenhet och kunskap
inom området vinns. Den internationella konkurrensen inom området har
dock ökat väsentligt under senare tid. Det krävs däri'ör ett snabbt handlande från svensk sida för att möjligheterna till engagemang i kolproduktion
under 1980-talet skall kunna tillvaratas.
En betydande del av kolimporten till Sverige torde emellertid komma att
ske utan direkt engagemang i kolproduktionen. I dessa fall bör försör:iningen sä långt möjligt baseras på långsiktiga avtal. Möjligheterna att uppnå
fördelaktiga sådana avtal torde vara störst om köpet giiller stora kvantiteter. En samordning av de svenska inköpen av kol är med hänsyn till bl. a.
detta förhållande fördelaktigt.
ErO Oil AB. LKAB. statens vattenfallsverk och Sydkraft AB har
nyligen bildat ett bolag, Svenskt Kolkonsortium AB. med uppgift att bl. a.
lägga fram förslag om särskilda projekt och kommersiella åtgiirder för att
trygga intressenternas kol försörjning (jfr prop. 1980/81: 25 s. 47). Bolaget
avses också bl. a. fungera som organ för sådan gemensam anskaffning av
kol varom två eller flera intressenter enas. Jag framhöll vid min anmälan
att det nya bolaget därmed kan skapa en grund för samarbete om kolinköp
på den internationella marknaden samt att det är angeläget att detta samarbete kommer till stånd och vidareutvecklas så att ett handlingskraftigt
organ för försör:ining av kol till Sverige skapas. Därmed ökar enligt min
mening möjligheterna till en långsiktigt tryggad försörjning av de kolkvan-
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titctcr som kommer att erfordras för vår cnergiförsiirjning. Ett sådant
samarbete. byggt pf1 långsiktiga kontrakt och engagemang i utlilndska
gruvprojekt. torde ocksä underlätta anstrtlngningarna att försörja Sverige
med kolkvantiteter med !äga halter av svavel och tungmetaller.
Riksdagen godkände i december 1980 det av parterna upprättade konsortialavtalet för bolaget (NU 1980/81:23. rskr 1980/81: 112). Det nu bildade bolaget torde komma att svara för en betydande del av den svenska
kolimporten framöver. Det beräknas därmed kunna byggas upp till tillräcklig storlek och styrka för att kunna göra sig giillande på den internationella
kolmarknaden. Jag ser därför bildandet av detta bolag som en viktig del i
strävandena att skapa en trygg försörjning av kol till Sverige.
Jag vill i sammanhanget också erinra om att regeringen i prop. 1979/
80: 170 om vissa energifrågor har framhållit att encrgiförsörjningens stora
betydelse för samhällsutvecklingen motiverar att samhället har betydande
insyn i och inflytande över tillförseln av energi. Riksdagen hade vid sin
behandling av propositionen inget att erinra häremot.
Vad jag nu har sagt utesluter givetvis inte att även andra företag med
långsiktig inriktning kan svara för kolförsörjning till den svenska marknaden. Företag. som har tillgång till eget kol eller som har annan möjlighet att
med stor försörjningstrygghet svara för långsiktiga kolleveranser. bör kunna spela en betydelsefull roll på den svenska marknaden.
Ett instrument för en aktiv kolpolitik är den statsgaranti för bl. a. kolutvinning som infördes år 1975. Inom kolområdet kan garantin användas för
finansiering av investeringar i utvinning. transport och lagring av kol. för
förvärv av intresseandelar i kolfyndigheter. för förvärv av aktier i kolproducerande företag och för svenska företags betalningsförpliktclscr i samband med avlyft av kol inom ramen för långsiktiga leveranskontrakt.
Svenskt Kolkonsortium AB har anmält att bolaget förutser ett behov av
att utnyttja ca I 000 milj. kr. inom ramen för detta system under de
närmaste åren. Jag har vid min beräkning i det föregående (avsnitt 7.2.6) av
behovet av att utvidga ramen förutsatt att behov av att utnyttja kreditgarantin kommer att uppstå även inom kolområdet.
Kreditgarantin gäller endast kol för användning för energiändamål. s. k.
ångkol. Under senare tid har frågan väckts om att utnyttja den statliga
kreditgarantin i syfte att underlätta försörjningen med kokskol för framställning av koks för järn- och stålindustrin. Enligt min mening bör emellertid garantins användning på kolområdet begränsas till ångkol. Garantin bör
således inte få användas för ändamål utanför det egentliga energiområdet.
Emellertid kan förekomma att en fyndighet som till övervägande del består
av ångkol innehåller kokskol till viss del. En sådan viss förekomst av
kokskol bör som jag tidigare (avsnitt 7.2.6) har nämnt inte medföra att
kreditgarantimöjligheten inte får utnyttjas. En förutsättning är dock att
fyndigheten kan antas innehålla ångkol till övervägande del.
Den statliga kreditgarantin för investeringar i utvinning m. m. av energi-
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råvaror gäller olja, naturgas och kol. Stöd till det tidigare ledet, dvs.
prospektering och förundersökning, finns dock endast för olja och naturgas.
OED har i rapporten Förutsättningar för ökad kolanvändning i Sverige
föreslagit att stöd till prospektering inom kolområdet införs. Regeringen
har i prop. 1979/80: 170 om vissa energifrågor anmält att frågan bör tas upp
i samband med de energipolitiska förslagen under riksmötet 1980/81.
Svenskt Kolkonsortium AB har i en skrivelse till regeringen föreslagit
att prospekteringssystemet för olja och naturgas utvidgas till att gälla
också kol. Bolaget framhåller att kol är lättare att hitta än olja p. g. a. att
kolförekomsterna ofta har en stor geografisk utsträckning men att svårigheterna är större när det gäller att bedöma framtida brytvärdhet. kvalitet,
användningsområde och total kostnadstruktur för kolfyndigheter. Stödet
föreslås gälla utvärderingsborrningar. kvalitetsanalyser och tvättningsförsök, liksom provbrytning och provuttag samt transportstudier. Det finns
enligt bolaget inte möjlighet att projektfinansiera sådan verksamhet eftersom osäkerheten om fyndigheten är betydande i detta skede. En lämplig
omfattning av prospekteringsarbetet bedöms med hänsyn till den svenska
marknadens förväntade storlek vara arbete till en kostnad av 10-15 milj.
kr. per år under första hälften av 1980-talet.
Bolaget anser att stödet till kolprospektering bör utformas i enlighet med
de regler som gäller för allmänna bidrag till prospektering efter olja och
naturgas. Man framhåller dock att det bör övervägas om inte en högre
bidragsandel är motiverad med hänsyn till kolprojektens komplexitet.
För egen del anser jag att en prospektering efter kol är angelägen för att
vi skall få till stånd en långsiktigt tryggad försörjning med kol av sådan
kvalitet som bör användas på den svenska marknaden, bl. a. för att uppfylla våra högt ställda miljökrav. Det nuvarande stödet till prospektering efter
olja och naturgas bör därför utvidgas till att gälla också kol. De regler som
nu gäller för allmänna bidrag bör tillämpas, dvs. stöd bör utgå med 50 % av
kostnaden. Stöd volymen beräknas då bli 5- 7 milj.kr per år under de
närmaste åren.
Kostnaderna för stödet till kolprospektering bör täckas genom att en
avgift tas ut på kol som säljs i Sverige. Som jag har redogjort för i det
föregående (avsnitt 7.2.5) bör dock under en övergångsperiod bidraget till
kolprospektering av administrativa skäl finansieras via den särskilda avgiften för oljeprodukter. Kostnaderna har inkluderats i det medelsbehov för
prospekteringsverksamheten som jag redovisat i det föregående.
Vid valet av länder för export av kol till Sverige bör en spridning
geografiskt och politiskt eftersträvas. Som anges i Kol 90-studien torde i
första hand de länder, som f. n. har stor kolproduktion och som nu exporterar kol. bli aktuella som exportländer under den närmaste tioårsperioden. Jag vill dock framhålla betydelsen av att samarbete sker med även
andra länder med koltillgångar. t. ex. utvecklingsländer. Det bör också
13
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betonas att även länder med stor kolproduktion i vissa fall kan vara mindre
lämpliga som leverantörer. Ett exempel härpå är Sydafrika, som genom sin
apartheidpolitik har orsakat betydande politiska motsättningar inom landet
och i hela södra Afrika. Enligt min bedömning är dessa motsättningar av
den arten att det vore oförenligt med rimliga krav på försörjningstrygghet
att göra Sverige beroende av kolimport från Sydafrika. Jag anser därför att
vi t. v. bör inrikta oss på att inte köpa kol från Sydafrika.
Jag vill i detta sammanhang nämna att det finns andra länder i södra
Afrika som har koltillgångar av god kvalitet men vars infrastruktur ännu
inte har utvecklats tillräckligt. Bl. a. pågår sedan en tid tillbaka inom ramen
för den svenska biståndsverksamheten ett arbete för att utveckla kolproduktionen i Mo~ambique. F. n. bedrivs prospektering efter kol i landet.
Målet är att förutsättningarna för att starta kolbrytning i de områden som
studeras skall ha klarlagts under år 1982. Nyligen har från dansk och finsk
sida anmälts intresse för att delta i detta arbete.
Jag övergår nu till att behandla frågan om utbyggnad av en stor importhamn för kol i Sverige. Denna fråga har utretts av OED i rapporten (Os I
1980: 15) Import och distribution av kol.
OED har belyst två huvudalternativ för ett system för import och distribution av kol i Sverige, nämligen dels ett alternativ uppbyggt kring en
svensk omlastningshamn för transoceant kol, vilket benämns centralhamnsalternativet, dels ett system utan en omlastningshamn i Norden.
OED har i denna studie haft som grund för sina beräkningar antagandet
att Sverige år 1990 skulle komma att importera ca 10 milj. ton kol. varav 2
milj. ton till kustlokaliserade kondenskraftverk med egna mottagningsmöjligheter. Ingenting har framkommit i utredningen som talar emot att denna
kvantitet kol kan införas och vidaredistribueras i landet år 1990.
Enligt de beräkningar som OED har redovisat är medeltransportkostnaden klart lägre i centralhamnsalternativet. främst beroende på att fraktavstånden med kusttonnage minskar väsentligt. lnvesteringskonstnaden för
en centralhamn med en årsomsättning på 5 milj. ton har grovt uppskattats
till 200-500 milj. kr. Med de angivna förutsättningarna finner OED att en
svensk centralhamn år 1990 kan vara ekonomiskt motiverad i ett nationellt
perspektiv.
Vidare kan enligt OED andra synpunkter än ekonomiska läggas på valet
av transportalternativ. En stor inhemsk kol importhamn medför att en
större del av transportkedjan kan kontrolleras, vilket kan ha betydelse från
försörjningstrygghetssynpunkt. Dessutom kan möjligheterna att blanda
skilda kolkvaliteter och att vidareförädla kolet till mer lätthanterliga eller
användbara bränslen öka om det kan göras i en stor omlastningshamn.
Ett principbeslut om byggande av en central importhamn för kol skulle
enligt OED underlätta planeringen av kolhamnsutbyggnaden i övriga landet.
Frågan om var en central omlastningshamn i Sverige hör lokaliseras har
endast behandlats översiktligt.
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OED framhåller att man, om en större kolförbrukning än 10 milj. ton i
Sverige år 1990 anses mindre sannolik. kan dra slutsatsen att en hamn med
omsättningskapacitetcn 5 milj. ton knappast behövs före år 1990. Det
bedöms dröja fem till sju år från det att beslut har fattats till det att en
sådan omsättning kan uppnås. Därmed ges utrymme för mer detaljerade
studier av ekonomi etc. för utbyggnad av infrastruktur. bl. a. importhamnar. Byggandet av en stor omlastningshamn har i de studerade alternativen
angivits ta tre till fem år i anspråk.
OED:s rapport har utarbetats för att utgöra underlag för ett pågående
utredningsarbete rörande gemensam kolimport inom Nordiska ministerrådets ämbetsmannakommitte för energi- och industripolitik. Arbetet är
inriktat på att klarlägga förutsättningarna för gemensam kolimport. främst
hamntillgångarna och då särskilt möjligheterna att gemensamt utnyttja
befintliga och kommande kolhamnar i Norden. Arbetet genomförs under
tiden 1979- 1982 i samarbete mellan Danmark. Finland. Norge och Sverige.
Frågan om en central kolimporthamn har också behandlats i Kol 90studien. Man har där funnit att det, med den ångkolskonsumtion som har
förutsetts under 1980-talet, inte förefaller att finnas tillräckliga ekonomiska
skäl för att bygga en ny terminal för kolimport för det nu existerande
största tonnaget. För att en terminal av detta slag skall vara ekonomiskt
motiverad krävs enligt studien en betydande omsättning och trafik med
stortonnage.
Efter samråd med chefen för kommunikationsdepartementet vill jag
anföra följande. En central svensk importhamn för kol skulle. enligt vad
OED har visat, vara lönsam vid en stor svensk kolimport. Också från
andra utgångspunkter skulle en central importhamn vara av värde vid en
stor kolimport. bl. a. med hänsyn till möjligheterna att hlanda skilda kolkvaliteter och att lagra kolet.
Som jag tidigare har framhållit bör emellertid en försiktig introduktion av
kol äga rum i Sverige. Det innebär att de kolvolymer. som kan bli aktuella
att importera vid slutet av 1980-talet. endast är ungefär hälften av vad OED
har haft som grund för sina beräkningar. Som sjöfarts verket har påpekat i
den nyligen avlämnade rapporten Perspektivplanering for hamnväsendet
finns möjlighet att t.v. bygga ut hefintliga hamnar i takt med att behovet av
kolimport ökar. Något statligt engagemang i en centralhamn for kolimport
är mot denna bakgrund inte motiverat.
En central kolimporthamn är mest motiverad om en betydande förbrukning sker i anslutning till hamnen.

7.4 .4 ForskninR och 11tl'eck/i11R
Ett betydande arbete pågår för att utveckla miljöskyddstekniken vid
koleldning. F. n. sker exempelvis. bl. a. i Sverige, utveckling och införande
av den s. k. våttorra metoden för avsvavling. Vid denna metod sprutas
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vattendroppar med kalk in i rökgaserna för att där absorbera svaveldioxid
och torka. Därmed reduceras de stora avfallsmängder som erhålls vid den
s. k. våta metoden. som tidigare har utnyttjats i de flesta fall där
avsvavlingsutrustning vid koleldning har installerats. Annat pågående
forsknings- och utvecklingsarbete inom området gäller bl. a. metoder för
att minska utsläppen av kvicksilver. Som jag har framhållit tidigare är det
s. k. KHM-projektet av väsentlig betydelse för arbetet med att studera l)(.;h
pröva de tekniska åtgärder som erfordras för att bemiistra hälso- och
miljöproblem vid koleldning.
Under senare tid har ett ökat intresse knutits till användningen av kolviitskeblandningar. som innebär att kol i finfördelad form blandas in i en
vätska som vanligtvis är olja. Genom utnyttjande av kol-vätskeblandningar
kan en snabb ersättning ske av en del av oljan i befintliga anläggningar. En
forutsiittning är dock att anläggningarna iir försedda med effektiv stoftavsk.iljning. lnom det internationella energiorganet l EA har forskningssamarbete inom detta område pågått under en tid. I bl. a. Förenta staterna har
insatserna rörande kol-vätskeblandningar snabbt ökat. F. n. prövas olika
blandningar i såväl kraftverk som industripannor. I Sverige studeras några
metoder. I ett fall arbetar man med en blandning bestående av 701:'(. kol och
30 <;i· vatten medan man i ett annat fall har gjort försök med en kol-oljevattenblandning. Ytterligare metoder beräknas komma att provas. Kolvätskeblandningar kan komma att spela en betydelsefull roll i arbetet för
att ersätta olja. främst i sådana fall där fasta bränslen inte kan utnyttjas pä
annat sätt.
Det pågår också ett omfattande förbriinningstckniskt utvecklingsarhcte
inom kolområdet. Exempelvis utvecklas i flera länder. bl. a. i Sverige. den
s. k. virvelbäddstekniken. som innebär att briinslet hålls sviivande i en
luftström samtidigt som förbränningen sker vid låg temperatur. Svavlet i
bränslet kan bindas genom att kalksten tillsätts. Plera experimentanläggningar av mindre storlek är f. n. under uppförande eller har varit i drift en
tid men mer omfattande drifterfarenheter saknas ännu.
På längre sikt kan förgasning och förviitskning av kol bli kommersiellt
tillgängligt. Utvecklingen av dessa tekniker tilldelas omfattande resurser i
bl. a. Förenta staterna och förhundsrepubliken Tyskland. Tre prim:ipiellt
olika förgasningsprodukter kan erhållas. nämligen högvärdesgas. s. k. syntetisk naturgas, mellanvärdesgas. som kan användas för framställning av
flytande bränslen eller kemiska råvaror. och lågvärdesgas. som främst
används för elproduktion.
Förvätskning av kol sker för framställning av främst syntetiska oljeprodukter. bl. a. syntetisk bensin. Förvätskningstekniken har varit känd sedan
länge. bl. a. utnyttjades den under andra världskriget för produktion av
bensin. Kostnaderna för de framställda produkterna iir dock höga. bl. a.
som en följd av att energiutbytet är endast 50- 70 %. I takt med att.
oljepriserna stiger och tekniken ut vecklas ytterligare kan dock förviitskning av kol komma att bli en ekonomiskt konkurrenskraftig teknik.
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Av min redovisning framgår att ett omfattande arbete pågår för att
utveckla tekniken för kolanvändning. l de flesta fall krävs det dock betydande ytterligare arbete innan en kommersiell tillämpning kan ske. Ofta
torde de nya teknikerna åtminstone inledningsvis komma att utnyttjas
inom vissa speciella användningsområden. t. ex. där särskilt långtgående
miljöskyddsåtgärdcr erfordras.
Det är enligt min mening angeläget att vi i vårt land aktivt deltar i det
utvecklingsarbete som pågår inom kolområdet. Genom vårt kunnande på
miljöskyddsområdet finns en förutsättning för ett framgångsrikt svenskt
utvecklingsarbete.
Det finns anledning att bl. a. inom ramen för det statliga energiforskningsprogrammet satsa betydande resurser för att utveckla ny miljövänlig
och för våra förhållanden anpassad kolteknik. Vi kan emellertid inte till- ·
ägna oss ny kolteknik enbart genom att satsa på forskning och utveckling.
För att kunna medverka i teknikutvecklingen krävs att vi i vårt land skaffar
oss egen erfarenhet och kunnighet inom kolområdet genom att själva
använda kol som bränsle. Den försiktiga kolintroduktion som jag har
förordat i det föregående ger förutsättningar härför.
Chefen för industridepartementet kommer i det följande !kapitel 15) att
närmare redogöra för de insatser för att utveckla koltekniken som bör
göras inom energiforskningsprogrammet. Han kommer därvid att föreslå
en betydande ökning av insatserna rörande miljövänlig teknik för kolanvändning. Arbetet koncentreras på bränsleförädling, förbränning i s. k.
virvelbädd och miljöskyddsteknik.
Kommersialisering av teknik för kolanvändning kan stödjas genom den
nyligen inrättade oljeersättningsfonden.

7.4.5 Sammanfattning.
Jag har i det föregående redogjort för min syn på kolets roll i i:m:rgiförsörjningcn under 1980-talet. Jag förordar att regeringen föreslår riksdagen
att godkänna dels de riktlinjer för introduktionen av kol som jag här har
redogjort för. dels att stöd får lämnas till prospektering efter och utvinning
av kol i de former och med den finansiering som jag har förordat.

7 .5 Inhemska bränslen
7.5. I Skogsenergi och ton·
Övergång till fasta bränslen skall främjas. En successiv utveckling skall
ske mot ett energisystem i huvudsak baserat på varaktiga, helst inhemska
och förnybara, energikällor med minsta möjliga miljöpåverkan. Av de
inhemska bränslena är det främst skogsavfall och torv som kan ge betydande bidrag till vår energiförsörjning före år 1990. Med skogsavfall menar jag
främst avverkningsrcstcr och röjningsved. Därutöver finns ett visst över-
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skott av lövved. För andra inhemska bränslen såsom odlad energiskog
återstår ett utvecklings- och utvärderingsprogram innan säkra bedömningar kan göras om möjliga bidrag till energ!försörjningcn. Jag återkommer i
det följande till detta.
F. n. används 3- 7 TWh skogsenergi för uppvärmning av smiihus. huvudsakligen på landsbygden. vidare förbränns ca 7 TWh bark och vedspill
inom pappers- och massaindustrin och en viss mängd träspill och flis även i
kommunala fjärrvärmeverk.
Den årliga skogstillväxten beräknas vara ca 75 milj. skogskubikmetcr
(m-' sk). Avverkningens storlek bestäms i huvudsak av skogsindustrins
behov av råvara.
Det avfall som uppstår vid skogsavverkningen utnyttjas redan i dag i
betydande utsträckning som energiråvara. Bark och annat skogsavfall och
massaindustrins lutar är viktiga bränslen i skogsindustrins processer. Värmeviirdet hiirav uppgår f. n. till knappt 40 TWh per år.
Under senare år har förutsiittningarna för användning av skogscncrgi i
Sverige behandlats i ett flertal utredningar. I rapporten (Os I 1980: 4)
Förutsättningar för användning av skogsenergi m. m. i Sverige redovisar
OED:s arbetsgrupp för skogscnergi sin bedömning av dels vilken nivå
skogsencrgiförbrukningen kan nå år 1990. dels tillgängliga kvantiteter som
kan utnyttjas för energiändamål.
I rapporten har arbetsgruppen beräknat att den årliga volymen av skogsenergi i form av kvarlämnade träd och trädrester från olika typer av
avverkningar och skogsvårdsåtgärder inkl. det s. k. lövvirkcsöverskottet 1
har ett bränslevärde motsvarande ca 8-9 milj. ton olja. Den potentiellt
uttagbara volymen reduceras dock av olika restriktioner som hänsyn till
miljöskydd och naturvård. ekologiska. tekniska och ekonomiska begränsningar m. m.
1 dag beräknas användningen av skogsencrgi uppgå till 3- 7 TWh per år
främst i form av helved och flis i småhus. OED bedömer att det till år 1990
skall vara möjligt att öka användningen med 18-27 TWh. Jag delar OED:s
bedömning av möjligheterna att öka användningen av skogsenergi. Jag
räknar med att det år 1990 skall utnyttjas 25-30 TWh skogsenergi. Jag
räknar dessutom med att det efter år 1990 skall vara möjligt att ytterligare
öka användningen av skogsenergi.
SIND och skogsstyrelsen har i sin rapport (SIND PM 1980: 2) Ökad
eldning med skogsråvara - möjligheter och konsekvenser, redovisat en
hcdömning av den framtida användningen av skogsenergi. Verken beräk-

1
Lövvedsöverskottet är det lövträdsvirkc som med hänsyn till skogspolitiken och
tillväxten borde eller bör men inte har eller kommer att avverkas under 1970- och
1980-talen. Storleken av överskottet som är beroende av industristrukturen kan
beräknas till 5,3-6,9 milj. m3 sk per år under 1980-talet. Om denna kvantitet
förbrukas kommer det inte att finnas något överskott under 1990-talct.
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nar att storförbrukarna kommer att kunna öka sin förbrukning av skogscnergi till ca 15 milj. kubikmeter fast mått (m' n. motsvarande ca 33 TWh.
I prop. 1978179: 115 om riktlinjer för energipolitiken gjordes bedömningen att det skulle vara möjligt att öka skogsenergianvändningen till 12-30
TWh till år 1990. Detta beräknades innebära dt bidrag till den totala
energitillförseln på mellan 2-4'}'(.. Riksdagen hade inget att erinra mot de
bedömningar som gjordes rörande den framtida skogsenergianvändningcn.
SIND har under år 1979 samlat in uppgifter om cnergiplaneringsläget i
kommunerna. Detta material har redovisats i en rapport !SIND PM
1980: 51 Kommunernas energiplanering - redovisning av planeringssituationer. I rapporten redovisas bl. a. att över hälften av de kommuner som
besvarat cnkiitcn har uppgett att de har planer på användning av inhemska
bränslen. Jag återkommer till denna fråga i samband med min redogörelse
för kommunernas roll i energipolitiken (kapitel 12).
Av Sveriges yta utgörs 10-15% eller ca 5 milj. hektar av torvmossar.
Bedömningar av den totala förekomsten av tekniskt och ekonomiskt brytvärda torvmängder är mycket osäkra. Inventeringar av svenska torvtillgångar pågår f. n. av Sveriges geologiska undersökning (SGU).
Torv används redan nu som bränsle i relativt stor skala i Sovjetunionen.
Irland och Finland. Den nuvarande globala utvinningen av torv torde
uppgå till ca 250 milj. ton per år. Härav svarar Sovjetunionen för ca 95 %
och Irland för ca 3 %.
På Irland har torv använts som bränsle för elproduktion sedan år 1950.
Fram till 1967 hade 370 MWe installerats i torveldade kondensanläggningar
vilket innebär att en inte oväsentlig del av landets elproduktion baserades
på torv vid denna tidpunkt. F. n. planeras fyra nya torveldadc kraftverksblock på vardera 40 MWc.
Torv har sedan länge använts som bränsle i Finland. Den största förbrukningen sker i dag i medelstora och större ång- och hetvattencentraler
samt i fyra kraftvärmeverk.
I nuvarande planering förutsätts en ytterligare ökad bränntorvproduktion i Finland under den närmaste tioårsperioden. Flera nya kraftvärmeverk byggs eller planeras. Ett torvbaserat koksverk för den metallurgiska
industrin har startats år 1976.
Det land som bryter mest torv i världen är Sovjetunionen. Totalproduktionen av torv uppgick år 1975 till omkring· 200 miU. ton. Av denna
produktion var 70 a 80 milj. ton bränntorv. vilket motsvarade omkring 2 %
av landets totala energibehov. Resten används huvudsakligen för jordförbättringsändamål.
Av bränntorven används drygt en tredjedel i kraftverk. Totalt uppges 76
kondcnskraftverk och kraftvärmeverk vara utrustade för eldning med torv.
Effekten i dessa kraftverk uppgår till omkring 3 500 MW ..
Den totala torvanvändningen bedömer OED i sitt program för oljeersättning kan motsvara minst 3 TWh år 1986-1987. För år 1990 bedömer
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OED denna användning ha ökat ytterligare och totalt uppgå till mellan 611 TWh. För egen del instämmer jag i delegationens bedömning.
Som jag redan har framhållit är det väsentligt att åstadkomma en oljeersättning redan under 1980-talet. Målet är att till år 1985 få erfarenheter från
användningen av de inhemska energikällor som skall ersätta importerad
olja samt att påbörja uppbyggnaden av en marknad för alternativen till olja.
De insatser och investeringar som görs under den kommande femårsperioden måste också ligga i linje med den målsättningen som finns för en mer
omfattande oljeersättning under resten av 1980-talet och tiden därefter.
I energipropositionen som förelades riksdagen våren 1980 (prop. 1979/
80: 170. NU 1979/80: 70. rskr 1979/80: 1701 aviserade regeringen att mål för
användning av inhemska bränslen år 1990 skulle fastläggas. Som riktpunkt
skulle t.v. gälla den användningsnivå som delegationen !I 1975: 02) för
energiforskning i rapporten Förnybara energikällor - en sammanställning
av aktuella bedömningar (DFE-rapport nr 21 och 221 har bedömt vara
möjligt att nå. dvs. motsvarande 3 milj. ton olja per år.
OED föreslår som jag tidigare redogjort för vissa mål för omställning
från olja i olika tidsperspektiv. Vid målsättningen har OED syftat både till
att nå en betydande oljeersättning på kort sikt och skapa förutsättningar
för en betydligt större oljeersättning på längre sikt.
Som jag tidigare har nämnt anser OED att målet till ar 1985 bör vara att
öka användningen av solvärme och fasta bränslen med ca 30 TWh. motsvarande 2,5 milj. ton olja. Till år 1990 bör ökningen motsvara drygt 7 milj.
ton olja. OED bedömer att de inhemska bränslena kan svara för nära
hälften av den totala oljeersällningen är 1990.
De största möjligheterna till oljeersättning under 1980-talet finns inom
uppvärmningssektorn, främst när det gäller fjärrvärme och för industrins
process värme.
De bästa utsikterna att kunna ersätta olja med skogscnergi torde finnas
inom massa- och pappersindustrin samt inom den träbearbetande industrin. Användning av skogsenergi för uppvärmning i enskilda hushåll bör
enligt OED kunna öka. Även i gruppcentraler bör en viss användning av
skogsenergi kunna komma till stånd.
OED bedömer vidare att torvanvändning i huvudsak kommer att bli
aktuell inom fjärrvärmesektorn och industrisektorn under 1980-talet. F. n.
finns en torveldad anläggning i drift i Sverige, nämligen Lövholmens bruk i
Piteå. Brikett- eller pelletstillverkning från torv kan dessutom ge förutsättningar för torvutnyttjande inom gruppcentraler och hushållssektorn. Tillverkning av torvbriketter ökar energitätheten och minskar transportkostnaderna. samt ökar torvens användbarhet som bränsle.
Torvtillgången i Sverige är mycket stor. En kraftfull satsning på torv kan
bidra till att förbättra den svenska ekonomin genom minskad oljeimport.
samt främja en regionalt mycket värdefull sysselsättning.
För egen del anser jag i likhet med OED att en ökad användning av
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inhemska bränslen i form av skogsavfall och torv är ytterst angelägen för
att minska användningen av olja. Framför allt skogsavfall är av intresse
redan på kort sikt. Relativt omfattande och tidskrävande förberedelser
fordras innan användning av torv kan komma till stånd. Detta innebär att
torvanvändningen inte kan öka redan de närmaste åren. Jag räknar dock
med att ett expansivt skede kommer till stånd på både torv- och skogsenergiområdet under senare delen av 1980-talet.
Med hänsyn till storleken på landets torvtillgångar och tillgången på
skogsavfall och lövved samt till att det i stor utsträckning redan i dag
existerar ett tillämpbart kunnande. som gör det möjligt att i ökad omfattning använda skogsavfall och torv som bränsle. bedömer jag att bidraget
från de inhemska energikällorna år 1985 till vår energiförsörjning skulle
kunna uppgå till sammanlagt 18 TWh och till år 1990 till sammanlagt 31-41
TWh.
Mot bakgrund av vad jag nyss har anfört bör en målsättning utformas för
hur mycket olja som kan ersättas med inhemska bränslen till år 1990.
Enligt min uppfattning bör som riktpunkt gälla 3 milj. ton olja. Detta
innebär en mycket hög ambitionsnivå när det gäller utveckling och introduktion av inhemska bränslen. Denna mycket ambitiösa inriktning syftar
redan på kort sikt till att skapa förutsättningar för en ännu större oljeersättning på längre sikt.
Jag kommer i det följande att redogöra för de åtgärder som bör vidtas på
kort sikt för att vi skall få till stånd en ökad användning av inhemska
bränslen.
Jag vill i detta sammanhang nämna de överläggningar jag haft i maj 1980
med representanter för berörda branschorganisationer inom industrin.
fackliga organisationer samt övriga intressenter. Överläggningarna har
följts upp med en av Näringslivets Energidelegation och statens industriverk samordnad konferens. som ägde rum i oktober 1980. Många av
branschorganisationerna har inför denna konferens till industridepartementet redovisat vad man inom resp. bransch avser att göra för att bl. a.
övergå till andra bränslen än olja.
Bl. a. har Lantbrukarnas riksförbund och Svenska Cellulosa- och pappersbruksföreningen redovisat att det finns stora möjligheter att ersätta
olja med inhemska bränslen. framför allt skogsenei·gi och torv.
OED föreslår olika typer av styrmedel för att nå det angivna målet som
t. ex. administrativa styrmedel i form av lagstiftning, föreskrifter och
normer. ekonomiska styrmedel och slutligen organisatoriska styrmedel.
På grundval av förslag från utredningen (( 1977: 11) om omställbara
eldningsanläggningar (0EAl föreslår jag i det följande (avsnitt 8.2) en lag
om utförande av eldningsanläggningar för fast bränsle. Den föreslagna
lagen innebär att vissa eldningsanläggningar för framställning av hetvatten.
ånga m. m. skall utföras för eldning med fasta bränslen.
För att stimulera användningen av inhemska bränslen föreslås att an-
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läggningshavaren före val av bränsle skall samråda med den myndighet
som regeringen bestämmer innnan utformningen av anläggningen bestäms
med avseende på val av fast bränsle.
Myndigheten avses därvid verka för att inhemskt bränsle används. om
inte det framstår som olämpligt av ekonomiska eller andra skäl. Inhemska
bränslen kan i vissa fall framstå som olämpliga t. ex. genom konkurrens
med industrin om vedråvara eller genom att bränslet med större fördel kan
användas på annan plats. För att undvika konkurrens med industrin skall
för uppvärmningsändamål i första hand användas sådan skogsråvara och
andra inhemska bränslen som industrin inte kan tänkas göra anspråk på.
Den föreslagna lagen bör enligt min mening få betydande effekt på
användningen av inhemska bränslen.
För torvbrytning i syfte att utvinna energi krävs koncession enligt lagen
(1974:890) om vissa mineralfyndigheter. Fråga om iwncession prövas av
regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. Bearbetningskonccssion meddelas f. n. av regeringen. Koncessionsplikten ger möjlighet
att styra brytningen av bränntorv bl. a. i syfte att reducera skadeverkningarna från naturvårds- och miljösynpunkt. Denna reglering ansåg riksdagen
vara nödvändig när lagen antogs (prop. 1974: 146. NU 1974: 59, rskr
1974: 397) eftersom man bedömde att det för energiproduktion i sådan
skala att det kunde påverka den svenska energiförsörjningen skulle krävas
mycket stora mängder bränntorv. Värdestegringen på grund av energiinnehållet tillkommer enligt lagen staten. som har rätt att begära viss produktionsavgift av exploatören. I de fall det har varit aktuellt att besluta om
sådan avgift har regeringen. i syfte att underlätta torvhanteringen. beslutat
att avgift skall utgå först efter år 1988. Därefter får frågan bedömas mot
bakgrund av de ekonomiska erfarenheterna av torvutvinning i landet. En
utgångspunkt för bedömningen då har angetts vara att endast del i vinst bör
kunna utgå.
Undantagna från koncessionsplikt är fastighetsägare som utan koncession för husbehov får utnyttja torv så länge annan inte har bearbetningskoncession avseende fyndigheten. Skulle sådan konkurrens uppstå kan i
koncessionsvillkoren göras undantag för husbehovstäktcn eller kan särskilt avtal träffas mellan intressenterna om t. ex. fortsatt leverans av
bränntorv eller ekonomisk ersättning av den som erhåller koncession.
Koncession kan också meddelas för undersökning av fyndigheters brytvärdhet. Undersökningar kan annars göras endast efter medgivande av
fastighetsägaren. Undersökningskoncessioner meddelas sedan den I juli
1980 i allmänhet av statens industriverk.
Utöver koncession krävs också täkttillstånd enligt naturvårdslagen
I 1964:822). Sådana tillstånd beviljas av länsstyrelserna. Denna reglering är
relativt detaljerad och tar i första hand sikte på landskaps- och naturvår~
den.
Antalet konccssionsansökningar har under det senaste året ökilt mycket
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kraftigt. I syfte att undanröja och lokalisera onödiga hinder för en torvintroduktion föreslog OED:s torvgrupp våren 1980 ett antal åtgärder bl. a.
för att förenkla tillståndsgivningen. framför allt på industriverket. Samtliga
dessa förslag har nu genomförts och haft till effekt att handläggningstiden
för ärendena minskat kraftigt. Det finns dock ytterligare möjligheter att
förenkla tillståndsgivningen. bl. a. genom att låta en och samma myndighet
fatta beslut enligt både minerallagen och naturvårdslagen. Cheferna för
jordbruks-. kommun- och industridepartementen avser inom kort ~tt föreslå regeringen att länsstyrelsen fr. o. m. den I juli 1982 blir beslutande
myndighet för både undersöknings- och bearbetningskoncession i fråga om
torv. Med hänsyn till de betydande ingrepp i miljön som kan förorsakas av
torvtäkt bör statens naturvårdsverk få rätt att fullfölja talan mot beslut om
bearbetningskoncessioner till regeringen. Det är angeläget att visst förberedelsearbete och utbildning kan genomföras inom berörda länsstyrelser
innan en delegering av beslutsrätten träder i kraft. Den angivna tidpunkten
har därvid bedömts vara lämplig.
Det finns även skäl överväga möjligheten till förenkling och delegering
av vissa enklare koncessionsärenden. Denna fråga liksom frågan om hur
regeringen bäst ska kunna stimulera bl. a. småskaliga lokala engagemang i
torvbrytning utreds f. n. inom regeringskansliet. Jag tänker då i första hand
på torvsamfälligheter som genom det gemensamma ägandet kan bilda
grundval för fleras husbehov men där själva brytningen lättare kim utföras
i någon lokalt anpassad företagsform. Jag tänker emellertid också på
enskilt ägda torvmossar i allmänhet. Det är av värde både för energi och
regionalpolitiska synpunkter att skapa förutsättningar för kombinationer
av torv verksamhet med annan liknande verksamhet framför allt i jord- och
skogsbruk. En möjlig avgränsning mot koncessionspliktiga torvtäkter skulle kunna vara att stadga en viss övre arealgräns, men även andra möjligheter kan övervägas. De nämnda frågorna bör vara utredda. ev. lagändringar
genomföras innan länsstyrelserna tar över beslutet.
Efter samråd med chefen för jordbruksdepartementet vill jag anföra att
fossila bränslen som olja, kol och naturgas liksom andra bränslen som
biomassa och torv ger i vissa avseenden upphov till likartade miljöeffekter.
Vid förbränning erhålls i varierande mängder utsläpp av kväveoxider.
tungmetaller och ofullständigt förbrända kolväten. Utsläpp av svaveldioxid från naturgas och biomassa är i stort sätt försumbara. Även torv ger
mindre svavelutsläpp än kol- och oljeeldning.
Täkt av torv bn från naturvårdssynpunkt inte alltid godtas då den
medför att den ursprungliga naturtypen försvinner. Vid ett mer omfattande
torvutnyttjande kan framför allt problem i naturmiljön uppstå genom utdikning och dränering av mossar och myrar. Dessutom kan torvbrytning ge
vissa effekter på grundvattnet och på växt- och djurlivet. Många våtmarker
är av stort naturvetenskapligt intresse. Om metoder för utvinning av metangas ur torv utan brytning som nu utvecklas kommer att visa sig tekniskt
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och ekonomiskt tilliimpbara i stor skala. sä kommer naturingn:ppen att
minska, vilket kan göra fler torvmarker utvinningsbara. Arbetsmiljöproblem förekommer främst genom dammning vid frästorvhantering. Efter att
torvförekomsten helt eller delvis har utvunnits kan, beroende på dräneringsmöjligheterna. marken emellertid användas för exempelvis skogsbruk
eller jordbruk. Det är således. mot bakgruml av vad jag har anfört. av stor
betydelse att miljöproblemen i samband med torvutvinning och förbriinning kan lösas på ett acceptabelt sätt. I sammanhanget måste ocks{1 beaktas i vad mån torvutvinning kommer att innebära intrång i samernas rätt till
renskötsel enligt 1971 års n:nnäringslag. lngiiende studier av miljö- och
markanvändningsproblemen behövs därför. Det är därmed angeläget med
ett brett upplagt forsknings- och utvccklingsarbete samt försöksverksamhet rörande konsekvenserna av ett ökat torvutnyttjande. Sådana studier
pågår f. n. inom ramen för bl. a. energiforskningsprogrammet.
Det är också viktigt att sådana studier utförs i samband med de torvutvinningsprojckt som kommer att genomföras under de niirmaste åren. Jag
vill i detta sammanhang också nämna det uppdrag att från naturvårdssynpunkt inventera landets våtmarker som regeringen il.r 1977 har givit naturvårdsverket. Inventeringen syftar till att ge en mer detaljerad kunskap om
våtmarkerna, deras naturvärden och betydelse. Genom de studier och den
inventeringsverksamhet som nu bedrivs bör successivt ett bättre underlag
för bedömningar av olika våtmarkers skydds värde kunna tas fram. Jag vill
i detta sammanhang framhålla att den torvbrytning jag nu räknar med
endast kommer att ta i anspråk en mycket begränsad del av landets
torvtillgångar. Jag räknar därför med att denna brytning skall kunna ske
utan att de från naturvårdssynpunkt mest skyddsvtirda områdena kommer
att beröras.
Det är också viktigt med ett utvecklingsarbete rörande en systematisk
vegetationskartering i syfte att kartlägga landets torvförekomst..:r. Efter
samråd med chefen för jordbruksdeparkmentet vill jag anföra att luftutsläpp erhålls vid förbränning av skogsavfall m. m. som jämfört med oljeförbränning ger större utsläpp av stoft och oförbrända kolväten men i stort
sett inga svavclutsläpp. Flera forskningsprojekt har påbö1jats fiir att klarlägga emissioner från träbränsleeldade anläggningar. Chefen för industridepartementet kommer senare i dag att ytterligare bt:röra detta i samband
med sin redogörelse för encrgiforskningsprogrammet (kapitel 15 ).
Jag vill också erinra om att vissa miljöskyddsåtgärder inom energiområdet kan stödjas inom ramen för oljeersättningsfonden.
Friigor beträffande markanvändning av nationellt intresse. miljösituationen i stort i landet och effekter på mark- och vattenområden behandlas
också inom ramen för den fysiska riksplaneringen.
I bostadsdepartementets rapport ( SOU 1979:54. 55) Hushållning med
mark och vatten 2 har mark- och vattenanvändningskonsekvenser av ett
ökat ianspråktagande av i första hand torv. vind och energiskog behand-
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lats. Skäl till att dessa energislag behandlas i den översiktliga fysiska
planeringen är att en introduktion i stor skala erfordrar betydande markområden och i vissa fall kan medföra inte obetydliga miljöstörningar. Det
är mot denna bakgrund viktigt att den fysiska planeringen ger en sådan
handlingsberedskap att en introduktion av inhemska bränslen inte försenas.
I rapporten framhålls bl. a. att olika myndigheter bör sammanställa
kunskaper, ge exempel på hur fysisk planering för ianspråktagande av nya
energikällor kan ske samt initiera planeringsinsatser och ytterligare utredningsinsatser på regional och lokal nivå. Jag kan härvid nämna som exempel på pågående studier den tidigare nämnda våtmarksinventeringen,
SGU:s torvinventering och den utredningsverksamhet som sker inom ramen för nämndens för energiproduktionsforskning arbete. Vidare bedriver
statens planverk en metodstudie om hur energikällorna torv, vind och
energiskog bör behandlas i den fysiska planeringen.
För att påskynda introduktionen av inhemska bränslen har flera ekonomiska styråtgärder vidtagits från statsmakternas sida. Bl. a. har industriverket lämnat stöd till övergång till eldning med fasta bränslen. Statsbidrag
för att stimulera till energibesparande investeringar inom näringslivet infördes våren 1974.
Sedan bidragsgivningen startade. och till dess den upphörde den 1 januari 1981. har ca 600 projekt syftande till ökad eldning med fasta bränslen fått
stöd. Bidragsvolymen för dessa uppgår till sammanlagt ca 400 milj. kr.
Nästan alla större flis- och torveldningsprojekt liksom flertalet barkpannor
som har installerats i landet har fått bidrag.
Jag har tidigare framhållit att de statliga styrmedlen för industrin bör
inriktas på bl. a. att stödja införande och kommersialisering av ny teknik
som snabbt kan minska oljeberoendet. Riksdagen har nyligen (prop. 1980/
81 :49, NU 1980/81: 19, rskr 1980/81: 1001 fattat beslut om stöd för åtgärder
för att ersätta olja, m. m. Bestämmelser om stöd finns i förordningen <SFS
1980: 10851 om Statligt stöd för åtgärder för att ersätta olja m. m. Utökat
ekonomiskt stöd kan utgå till prototyper och demonstrationsanläggningar
och stöd till fullskalcanläggningar för teknik som baseras på varaktiga,
helst inhemska och förnybara energikällor med minsta möjliga miljöpåverkan.
Jag vill också peka på att stödet omfattar alla delar av ett energitillförselsystem från utvinning av råvaror till produktion och distribution. Därmed
avses dels anläggningar för omvandling och distribution av energi, dels
anläggningar och utrustning för utvinning, bearbetning och hantering av
olika energislag, inkl. investeringar i infrastruktur samt i vissa fall också
användning av energi.
Bedömningen av den framtida prisutvecklingcn på bränslen påverkar
starkt lönsamhetsförväntningarna. Bränslepriset har stor betydelse för
hela det ekonomiska resultatet för en anläggning eftersom bränslekostna-
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den ofta svarar för mer än hälften av totalkostnaden vid värmeproduktion
med fasta bränslen.
Övergång till fasta bränslen kommer att ställa stora anspråk på investeringsmedel. bl. a. eftersom fastbränsleeldade anläggningar är dyrare att
uppföra än oljeeldade anläggningar. OED anser att investeringar i fastbränsleanläggningar bör bli ett prioriterat område på kapitalmarknaden.
Osäkerheten om den framtida utvecklingen av bränslepriserna verkar
enligt OED ofta som ett hinder mot oljecrsättningsåtgärder. Denna osäkerhet kan minskas genom en lämplig utformning av energibeskattningen.
OED redovisar därvid två metoder. dels en realprissättning på olja som
upphäver prisfluktuationerna. dels en utformning av energibeskattningen
så att den erforderliga prisskillnaden mellan olja, kol och inhemska bränslen upprätthålls.
För att få analys och redovisning av energiprisernas effekter i olika
avseenden av de priser och tariffer som f. n. tillämpas för olika energislag
tillkallade jag hösten 1980 en kommittc (I 1980:07) med uppgift att se över
principerna för taxe- och prissättning inom energiområdet. Kommitten
skall enligt sina direktiv redovisa sitt arbete senast den I juni 1981. Dessutom har chefen för budgetdepartementet tillkallat en kommitte rn 1979:06)
med uppgift att utreda beskattningen av energi m. m. Kommitten skall
enligt sina direktiv arbeta skyndsamt och lägga fram konkreta förslag till
bl. a. en skatteomläggning som innebär att det energiskattebelagda området inryms under mervärdeskatten.
För att organisera tillförseln av inhemska bränslen behöver organ för
råvaruutvinning och handel bildas. Förutsättningarna för detta är olika för
skogsenergi och torv.
För skogsenergi finns redan i dag några bolag. Som exempel kan nämnas
Nydo Energi som bygger på samarbete mellan Nynäs Petroleum och
Domänverket. Dess verksamhet avser.upphandling och marknadsföring av
inhemska bränslen. Det finns också andra bolagsbildningar där skogsägareföreningar är delägare.
För torv finns f. n. ingen motsvarande organisation för handel och distribution. Förberedande insatser har dock gjorts på vissa håll, bl. a. inom det
nämnda Nydo Energi och ett regionalt bolag i Västerbottens län.
OED påpekar att statliga engagemang i uppbyggnaden av en marknadsorganisation för inhemska bränslen kommer att erfordras vid ett forcerat
införande. Jag vill härvid erinra om att stöd för uppbyggnaden av en
marknadsorganisation för inhemska bränslen kan erhållas från den tidigare
nämnda oljeersättningsfonden. Det är enligt min mening inte nödvändigt
att dessa bolag blir likformiga över hela landet. Det kan i stället vara
väsentligt att ta vara på de särdrag som finns för varje region.
Enligt OED:s arbetsgrupp för kraftvärme och fjärrvärme finns f. n. långt
framskridna planer på torvanvändning i flera orter i Norrland. I södra och
mellersta Sverige finns såvitt framgår av arbetsgruppens rapporter däremot inte några långt komna planer.
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Även om ytterligare några torv projekt planeras utöver de som omfattas
av arbetsgruppernas undersökning är den planerade nivån. 1.25 TWh. för
landets torvförbrukning inom den närmaste tioårsperioden långt under vad
OED bedömer som rimligt och önskvärt, dvs. 6-11 TWh. Bristen på
planer för att utnyttja torv är särskilt påfallamle i södra och mellersta
delarna i landet.
Statens vattenfallsverk erhöll i juni 1978 regeringens uppdrag att utreda
förutsättningarna för torvproduktion inom de fyra nordligaste länen i hetvattencentraler eller kraftvärmeverk. Enligt uppdraget skulle vattenfallsverket samråda med berörda kommuner och andra intressenter samt ingå
behövliga preliminära överenskommelser med kommunala organ. I fyra av
orterna är den nu planerade torvförbrukningen ett resultat av detta uppdrag, nämligen i Umeå, Gällivare. Östersund och Boden.
OED föreslår att åtgärder snarast vidtas för att få igång verksamheten på
torvområdet även i Syd- och Mellansverige. Inrikningen bör enligt OED
vara att så snabbt som möjligt få till stånd utnyttjande av bränntorv i fem a
sex orter i Syd- och Mellansverige. OED föreslår därför att minst fem till
sex hetvattencentraler i olika storleksklasser och ett par mindre kraftvärmeverk med torvanvändning kommer till stånd fram till år 1986-1987.
OED föreslår vidare att för att få mer erfarenhet av utnyttjande inom
industrisektorn åtminstone fem till sex anläggningar för torveldning kommer till stånd.
För egen del anser jag att det är nödvändigt att få en bred erfarenhet av
anvädningen av torv i skilda miljöer. Detta kräver bl. a. att torv utnyttjas
inom olika sektorer. i pannor av olika storleksklasser samt i olika regioner
av landet. Jag anser därför i likhet med OED att särskilda insatser måste
vidtas för att få betydligt fler projekt till stånd i Syd- och Mellansverige.
Jag delar OED:s uppfattning att liksom i de fyra nordligaste länen bör
förutsättningarna för konkreta projekt avseende produktion och användning av torv utredas närmare. Inriktningen bör vara att så snabbt som
möjligt uppföra några torveldade kraftvärmeverk och/eller hetvattenenheter i Syd- och Mellansverige. Även möjligheterna att använda torv som
bränsle i industrin bör utredas.
Jag anser att det vore en fördel om den kompetens som statens vattenfalls verk erhållit inom området i samband med det tidigare uppdraget
kunde utnyttjas. Jag kommer därför att inom kort föreslå regeringen att ge
vattenfallsverket i uppdrag att utreda förutsättningarna för att uppföra
några sådana anläggningar i Syd- och Mellansverige.
Jag vill i detta sammanhang nämna det uppdrag att utreda frågor rörande
tillgång och behov av skogsavfall som regeringen den 20 mars 1980 har
givit samtliga länsstyrelser. I uppdraget ingår även att kartlägga sysselsättningseffekterna av en ökad användning av skogsenergi. Tio länssstyrelser
har fått i uppdrag att även utreda motsvarande frågor beträffande torv.
Resultatet av utredningsarbetet skall redovisas till regeringen senast den
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) I mars 1981. Vidare pågår f. n. vid statens industriverk en metodstudie för

analys av regionala förutsättningar för användning av skogsenergi och torv
som bränslen och hur dessa med hjälp av lokala och regionala planeringsinsatser ska introduceras. Jag vill även erinra om att regeringen tidigare givit
statens järnvägar 1SJ) i uppdrag att utreda förutsättningarna för att utnyttja
jiirnvägen för transport av torv till de tidigare nämnda av statens vattenfallsverk planerade fyra anliiggningarna i norra Sverige. SJ redovisade sitt
uppdrag i december 1980. Av SJ:s utredning framgår att järnvägen med
fördel kan användas om det gär att få en rationell terminalhantering samt
om transportvolymerna och transportavstånden blir tillräckligt stora.

7.5 .2 Energiskog
Energiskog har under senare år rönt ·ett betydande intresse som en
potentiell inergiråvara. Snabbväxande skog odlas f. n. inte för energiändamål i kommersiell skala i något land. Betydande forsknings- och utvecklingsinsatser inom området görs dock i nera länder. däribland Sverige. De
svenska insatserna omfattar hela kedjan från odling till användning av
bränslet i förbränningsanläggningar. Tekniken för odling av energiskog
befinner sig dock ännu i ett tidigt utvecklingsskede, varför ytterligare
forskning och demonstrationsverksamhet kommer att krävas innan en
kommersiell produktion kan bli möjlig. Sverige deltar sedan år 1978 i ett
samarbete på energiskogsområdct inom det internationella energiorganet.
IEA, bl. a. såsom s. k. operating agent för en samordnad planering av.
forskningsprojekt mellan ett antal deltagarländer.
Råvaran kan primärt. i likhet med skogsavfallct. utnyttjas som bränsle i
form av nis eller i senare skeden eventuellt som förädlat fast bränsle. F. n.
kan dock inga säkra bedömningar göras av årligt energibidrag från energiskog. DFE framhåller i rapporten Förn) bara energikällor - en sammanställning av aktuella bedömningar !DFE-rapport nr 21 och 22) att energiskog år 1990 kan väntas bli odlad på några tusen eller möjligen tiotusen
hektar.
Efter samråd med chefen för jordbruksdepartementet vill jag anföra att
nyttjande av energiskog för energiproduktion medför i likhet med förbränning av skogsavfall m. m. större utsläpp av stoft och oförbrända kolväten
än vid oljeeldning men i stort sett inga svavelutsläpp.
Odling av energiskog torde kräva avsevärda arealer om den skall lämna
något väsentligt bidrag till landets energiförsörjning. I första hand torde
nedlagd jordbruksmark och liknande komma i fråga. Liksom när det gäller
utvinning av torv för energiändamål torde dock anspråk komma att riktas
också mot landets våtmarker. Detta kan vid en omfattande uppodling
medföra förändring av den ursprungliga vattenbalansen i markerna. Dikning och vattenreglering som erfordras vid plantering och odling av energiskog leder till att den ursprungliga naturtypen försvinner. Användning av
gödsel kan leda till risker för övergödning av närbelägna sjösystem. Odling
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av energiskog skapar barriärer i landskapet och kan därigenom medföra
konflikter med friluftsliv och naturvård.
För egen del anser jag att odlad energiskog på längre sikt kan komma att
erbjuda betydande möjligheter att ersätta olja. Hur stort energibidraget
kan bli och när det kan förverkligas är dock f. n. mycket osäkert. Med de
stora försök som påbörjats redan och som påbörjas under de närmaste åren
kommer man att efter några år ha betydligt större förutsättningar att
bedöma energiskogens möjligheter. För att skapa ökad klarhet torde därför
ytterligare försökscrfarenheter erfordras. Det är därför angeläget att fortsätta med ett brett upplagt forsknings- och ut vecklingsarhete samt försöksverksamhct rörande konsekvenserna av nyttjande av energiskog i stor
skala. Förslag till fortsatta forskningsinsatser på detta område kommer i
det följande att läggas fram av chefen för industridepartementet lkapitel
15).

7.5 .3 Öl'riga inhemska hriins/en
Efter samråd med chefen för jordbruksdepartementet vill jag anföra att
jordbruket är en näring som kan producera stora mängder energiråvara:
Tillväxten av halm beräknas uppgå till ca 5 milj. ton per år motsvarande ca
2 milj. ton olja. Halmskördens storlek varierar dock mycket mellan olika
år. Jordbrukets eget behov av halm beräknas vara av storleksordningen I
:nilj. ton per år. I Danmark utnyttjas halm som bränsle i ett värmeverk och
ett stort antal pannor för enskilda gårdar och småhus. Inom ramen för
energiforskningsprogrammet pi'lgår vissa teknikutvccklingsprojekt och i
samband med detta studeras förutsättningar för ett mer allmänt utnyttjande av halm som energiråvara i Sverige.
Det finns i dag en rad problem vid utnyttjande av halm som energikälla.
Bl. a. erhålls hela kvantiteten under en kort skördeperiod då arbetskraften
i jordbruket har full sysselsättning. Dessutom finns ekonomiska och organisatoriska problem samt vissa lagringsprohlcm. OED:s skogsenergigrupp
uppskattar att den totala tillgängliga kvantiteten halm skulle kunna ge ett
energitillskott om högst I TWh per år till år 1990 motsvarande 100000 ton
olja. Delegationen för encrgiforskning har bedömt att en total halmanvändning för energiändamål skulle kunna omfatta högst 2,5 TWh år 1990.
För egen del anser jag att det r. n. inte är möjligt att göra en närmare
uppskattning på hur stor kvantitet av framför allt halm som är möjlig att
använda som energiråvara till år 1990. Osäkerheten gäller framför allt
utvecklingen beträffande centraliserade skördesystem. som medger ett
effektivare uttag av halm och kostnader för nyttiggörande av halmens
energiinnehåll, främst kostnaden för hopsamling, transport och lagring.
Andra inhemska bränslen såsom olika energigrödor och vass kan på sikt ge
bidrag till cnergiförsörjningen i Sverige. Bl. a. det utredningsarbcte som
f. n. bedrivs på uppdrag av N E kommer tillsammans med successiv introduktion i liten skala att ge säkrare underlag för bedömningen av dessa
frågor.
14
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Organiskt avfall kan jäsas, varvid man erhåller metanRas. De finns i dag
. några anläggningar i drift i Sverige och i bl. a. Förenta Staterna och Kina
utnyttjas enklare och billigare tekniker som kan bli ekonomiskt intressanta. Fortfarande återstår dock ett betydande forsknings- och utvecklingsarbete inom området innan några säkra bedömningar kan göras beträffande bidraget till Sveriges energibalans. På längre sikt skulle sådan gas
kunna få viss betydelse regionalt och lokalt. Chefen för industridepartementet kommer i det följande att beröra denna fråga i samband med förslag
till forskningsprogrammet.
H11shå/l.rn1:flill m. m. ger endast marginella tillskott i ett nationellt perspektiv men kan ha större betydelse regionalt och lokalt. Det kan därför
finnas anledning att ta vara på dessa energiråvaror.
I Sverige finns ett flertal sopförbränningsanläggningar för energiproduktion varav de största finns i Lövsta och Högdalen i Stockholm samt
Sävenäs i Göteborg.
Förbränningsanläggningarna är kapitalkrävande och ger höga driftkostnader. Det ställs dessutom stora krav på förbränningsanordningarnas utformning, eftersom avfallets sammansättning och värmevärde kan vara
mycket skiftande.
Av energiinnehållet i hushållsavfallet kan av olika skäl endast en dd
utnyttjas. Av det totala energiinnehållet har i nuvarande avfallsmängder ca
25 % bedömts som potentiellt utnyttjningsbar energimängd motsvarande
ca 250000 ton.olja.
Energibidraget från sopor, avfall m. m. beräknas f. n. uppgå till ca 3
TWh. Enligt OED planeras den totala användningen till ca 6 TWh {ir 1990.
De svenska alunsk(f.f'rarna innehåller olika värdefulla beståndsdelar som
är sammanbundna av den organiska su[?stansen kerogen. Varierande
mängder uran förekommer i skiffrarna. Jag behandlar i detta sammanhang
enbart det organiska innehållet i skiffertillgångarna. Frågor om uranutvinning kommer jag att redogöra för senare (avsnitt 7.6).
Alunskiffer förekommer i större mängd i främst södra och mellersta
Sverige. Skiffertillgångar finns också i landets norra delar där de dock är
mindre kartlagda och undersökta.
Det uppskattade innehållet av kerogen i de svenska skiffrarna är mycket
stort. Halten kerogen i skiffrarna är do<.:k låg, vanligtvis mellan I 0 och
20 %, vilket gör utvinningen dyr.
Skifferbrytning kan lokalt påverka landskapsbilden i betydande grad.
Vidare kan läckage av metaller m. m. ske om inte tillfredsställande m_eto-.
der används för deponering av det avfall som uppstår sedan de värdefulla
komponenterna har utvunnits.
Som jag kommer att närmare redogöra för i det följande finns det
åtminstone f. n. inte förutsättningar för en lönsam utvinning av uran ur de
svenska skiffrarna. Det är vidare osäkert om en utvinning av enbart kerogcn skulle kunna ske till konkurrenskraftiga priser under 1980-talet. Jag är
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däri"ör inte beredd att nu göra någon kvantitativ bedömning av möjligheterna att utnyttja kerogenet för vår energiförsörjning under 1980-talet. Jag har
därför i energibalanserna för år 1990 inte räknat med något niimnviirt
bidrag härifrån. På något längre sikt kan dock det organiska innehållet i
Sveriges skiffrar komma att spela en större roll som bränslet. ex. genom
att förgasning for direktförbränning eller vidareförädling till flytande
bränsle sker.

7.5 .4 Forskning och utl'eckling
Ett omfattande forsknings- och utvecklingsarbete pågår för att uveckla
system och teknik som är erforderlig för ell utökat utnyttjande av inhemska bränslen. Chefen för industridepartementet kommer senare (kapitel 151
att närmare redogöra för utvecklingsinsatserna inom energiforskningsprogrammet. Han kommer därvid att föreslå en kraftig ökning av insatserna
inom delprogrammen Skogsbränslcn, torv och Energiodling för treårsperioden 1981/82-1983/84 jämfört med den föregående treårsperioden.
En samverkan mellan den tidigare nämnda oljeersättningsfonden och
forsknings- och utvecklingsverksamhet kan bli aktuell i vissa fall när
utvecklingsarbetet ger underlag för en snabb praktisk tillämpning.
En ökad delfinansiering från industrin av encrgiforskningsprogrammets
riktlinjer vad avser teknik som är nära introduktion är väsentligt för att
teknik snabbt skall nå prototyp- och demonstrationsstadiet. l och med att
detta skede uppnås kan stöd ges från oljeersättningsfonden vars syfte är att
ge stöd åt teknik som snabbt kan ersätta olja.
Större försök med bl. a. integrerad energiskogsodlingssystcm och olika
slag av förbränningsteknik förbereds nu. Större försök rörande omvandling till flytande bränslen kan också bli aktuella.
För egen dd anser jag i likhet med chefen för industridepartementet att
med hänsyn till biomassans långsiktiga potential som energiråvara det är
av stor vikt att verksamheten inom de nämnda delprogrammen fortsätter
med hög ambitionsnivå. Vi kan härigenom bl. a. snabbt erhålla ett
fullständigare underlag rörande osäkra faktorer och då vara i stånd att
bedöma biomassans förutsättningar och överblicka vilka åtgärder som kan
behövas för att påskynda införandet av inhemska bränslen i det svenska
cncrgiförsöi:iningssystemet.
Den av mig tidigare förordade ökade avändningen av inhemska energikällor ställer krav på ökade kunskaper av vissa naturresurser. Jag vill efter
samråd med chefen för industridepartementet och statsrådet Danell framhålla vikten av att det inom cncrgiforskningsprogrammet bl. a. utvecklas
teknik och metoder för att klarlägga tillgången på olika inhemska energislag.
Forskning och utveckling rörande utnyttjande av de betydande svenska
skiffertillgångarna bedrivs främst av det av LKAB och Boliden AB gemensamt bildade AB Svensk Alunskiffcrutveckling. som f. n. disponerar sär-
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skilda lånemedel för ett treårigt pnigram för proeessul ve1:kling i Ranslad i
Viistcrgölland tjfr prop. 1977178: 124. NU 1977178: 3421. Verksamheten
innefattar hl. a. utveckling av teknik för förgasning av skifferns kerogeninnehi'tll samt för återställning av landskapet efter skilfrrbrytning 1Kh begränsning av övriga miljöeffekter i samband med skifferbrytning. Med
hänsyn till den stora roll som skifferns organiska innehiill kan komma alt
spela som briinslcriivara anser jag det vara värdefullt med forskning och
utveålingsarbete inom Llmri\det. På sikt iir diirvid dels teknikutveckling
för förgasning. dels forskning llCh utveålingsarbete rörande miljiifr:'tgorna
viktig. Chefen för industridepartemrntet kommer i det följande tkapitel 15)
att redovisa sina förslag rörande forskningsinsatser i fråga om skiffer.

7.5.5 Sll111111ll11Jiltt11i11g
Jag har i del föregående redogjort för min syn pi1 anviindningen av
inhemska bränslen fram till {ir 1990. Jag förnrdar alt regeringen föreslår
riksdagen att godkiinna den av mig föreslagna ambitionen all fram till
nämnda tidpunkt ersiitta 3 milj. ton olja med i huvudsak skogsenergi och
torv.

7.6 liran
Kiirnkraftverkens hränsleförsörjning utgörs av flera olika led och processer. För de i Sverige använda liittvattenreaklorerna iir de viktigaste av
dessa led utvinning av naturligt uran. anrikning av uranet för att hiija
halten av isotopen U-235 och tillverkning av briinslcelement. Jag kommer
nu att behandla dessa frågor samt frågor som rör upparbetning av anviint
kiirnbriinsle. Frågor rörande hantering av det använda hriinslet och
slutförvaring av det anviinda briinslct eller av radioaktivt avfall ~tterkom
mer jag till i det följande (avsnitt l(l.3).

7.n. I Riktlinjer.for ltrlll(fi'irsiirjningen
Riksdagens hdslul angående det svenska kärnenergiprngrammets omfattning (prop. 1979/80: 170. NU 1979/80:70. rskr 1979/80:4101 gör att förutsiillningar nu finns för fastare planering av de svenska kärnkraftverkens
försörjning med kiirnhränslc.
Som en bakgrund till mina överväganden vill jag lämna några allmänna
uppgifter om elen internationella 11ra11mark11aden.
De uppskattade urantillgilngarna i viirlden exklusive slatshandelsliinderna framgår av tabell 7 .8.
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Tahell 7.8 Uppskattade urantillgångar per kontinent exkl. statshandelsländerna,
I 000 ton
Kontinent

Tämligen säkra resurser

L'.ppskattadc ytti:rligare resurser

Brytningskostnad
upp till $ RO/kg U

Brytningskostnad
$ 80-S 130/kg U

Brytningskostnad
upp till $ RO/kg LI

Brytningskostnad
$ 80-$ 130 kg/L;

224
167
9
.n5
6

5

1145
139
47
49
1
99

759
124
6
49
23
6

740

1480

970

752

Nordamerika
Afrika
Australien
Europa
Asien
Sydamerika

609
290

66
40
97

Summa

1850

Källa: NEA/IAEA ··uranium rcsources. Prnduction and Dcmand 1979".

Tillgångarna är lokaliserade till ett fåtal länder. Av tabell 7 .9 framgår den
beräknade uranproduktionen år 1979.
Tahell 7.9 Uranproduktion år 1979 exkl. statshandelsländerna <ton)

600

Australien
Kanada
Frankrike
Gabon
Namibia
Niger
Sydafrikanska republiken
Förenta >laterna
Övriga

6900
2 180
1000
3692
3 300
5 195
14800
712

Summa

38379

Den enligt OECD:s kiirnenergiorgan NEA maximalt uppnåeliga produktion år 1979 låg på cirka 44 000 ton.
Den av International Nuclear Fucl Cycle Evaluation (!NPCEJ uppskattade maximala uranproduktionen fram till år 2010 framgår av tabell 7. IO.
Tabell 7. I 0 Maximalt uppnåelig produktionskapacitet från kända urantillgångar
(I 000 tonl
1980

1990

0.6
7,2

20.0

IO,O

15.5

12.5

3.5

4.4
5.0

l.ti

Australien
Kanada
Frankrike
Namibia
Sydafrika
USA
Niger
Övriga

4.1
6.5
19,9
4.0
3.0

40.8

Summa
Frän fosfatutvinning
Summa

2000

I0.4

4.6
10,0
51.6

2010

10.7

10.0
40.7

8.5

5.5

6,3

11.0

9.5

48,8

110,9

106,8

70.9

1.0

'>,O

8,0

12.0

49,1!

115,9

114,1!

1!2.9

Källa: INFCI-:. Rapport rdn arbetsgrupp I.
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Det är viktigt att framhålla att maximalt uppnaclig produktionskapaeitet
inte iir detsamma som planerad eller sannolik produktion. Hur stor den
verkliga uranutvinningen blir beror pä bl a tillstilndsgivning. ut vinningspolitik och uranprisets utveckling. Tillgiingligheten kan s;\lcdes vara väsentligt lägre iin tillgängen p{1 uran.
Ett antal prognoser över kärnkraftsutbyggnaden i viirlden har gjorts
under senare ilr. För närvarande linns cirka 120 GW installerad kiirnkraft.
som väntas öka till 290-300 GW är 1985 när de reaktorer som nu är under
byggnad färdigställts.
IN FC E beräknar den installerade effekten i världen cxkl. statshandelsländerna år 1985 till 245 GW (låg utbyggnadstakt) eller 274 GW (hög
uthyggnadstakl). till 373 GW resp. 462 GW år 1990 och till 1300 GW resp.
2150 GW år 2010.
Prognoser inom OECD:s kiirnencrgiorgan Nuclcar Energy Agency
(NEAl och inom World Enc:rgy Confcrcnce ligger över INfCE-låg och i
nagra fall iiven över IN FCE-hög. Mot bakgrund av de försc:ningar som har
inträffat för tlera stora nationella kärnenergiprogram bedömer jag det som
osannolikt att utbyggnadstakten för installerad kärnkraft under 1980-talet
kommer att överskrida INFCE-låg.
Behovet av uran beror bl. a. på antalet reaktorer i drift. använd reaktortyp och huruvida åtcti'öring av vid upparbetning separerat uran eller plutonium äger rum.
NEA beriiknar i sin ;\rsrapport för år 1979 att uranbehovet i världen
utanför statshandclsländerna skall öka från 28000 ton är 1980 till 60000 ton
1990 mc:d en kärnkraftsutbyggnad enligt INFCE-l;ig - under t'iirutsättning att lätt vattenrc:aktorer dominerar och ätc:rfiiring ej sker. Med en
utbyggnad c:nligt INFCE-hög skulle uranbehovet komma att öka frän
32 000 ton år 1980 till R8 000 ton år 1990. Efter år 1990 är prognoserna
självfallet osäkra. Med en kiirnkraftsutbyggnad enligt INFCE-låg och en
reaktorsammansättning med 10 t:;.(, bridreaktorer. 80 t;~, liittvattcnrcaktorer
och 10 r;.c tungvattenreaktorcr kommer urancfterfrågan att öka till 110000
eon fir 2000 och 190000 ton {ir 2025.

~ir

Vid en jämförelse mellan prognoser över tillgång och dterfrågan på uran
konstateras i INFCE:s sammanfattande rapport att inga större svårigheter
bör föreligga att tillgodose uranbchovet fram till år 2000 undc:r förutsättning att nödvändig utvinning och erforderliga investeringar verkligen kommer till stånd.
Enligt den N EA/IAEA rapport angående urantillgångar som ,iag tidigare
har nämnt beräknas uranproduktionen tillgodose efterfrågan eller ligga
över denna under 1980-talet. Situationen bedöms dock kunna komma att
ändras omkring är 1990.
Jag ansluter mig till bedömningen att tillgången på uran kommer att vara
god under 1980-talet. Såvida inte betydande nya produktionsanliiggningar
tas i drift inom kort kan dock en brist uppkomma mot slutet av detta sekel.
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Som jag tidigare har framhållit återfinns urantillgångarna i ett fåtal länder.
vilket innebär att hela marknadsbilden kan ändras om endast ett eller ett
par länder lindrar sin utvinningspolitik eller beslutar sig för att knyta nya
villkor till sin uranexport. Tillgängligheten på uran kan av politiska och
ekonomiska skäl snabbt komma att ändras även om tillgången är god.
Dessa faktorer gör att ett alltför stort beroende av import fril.n ett eller ett
par länder från försör:jningssynpunkt bör undvikas.
Priset på natururan på världsmarknaden var lågt i början av 1970-talet
men steg kraftigt omkring år 1975 för att stagnera kring 43 $ per pund
uranoxid <vilket motsvarar ungefär 475 kr. per kg uran) under åren 19761979, för att därefter sjunka till omkring 30-35 $per pund. Långa försörjningskontrakt kan ha helt andra priser. Uranmarknadcns karaktär med få
avslut och få säljare gör det emellertid svårt att ange marknadspriser.
Förutom ca 200 ton uran som har utvunnits i anslutning till verksamheten i Ranstad har allt uran för de svenska kärnkraftverken importerats. För
närvarande importeras allt kärnbränsle till svenska kärnkraftverk. Importvärdet vid ett års behov på I 300 ton och ett uranpris på 450 kr./kg uppgår
till ca en halv miljard kronor för natururanet.
För upphandling av uran och tjänster inom kärnbränslecykeln samarbetar kärnkraftföretagen i det gemensamt ägda företaget Svensk Kärnbränsleförsörjning AB (SKBFJ.
F. n. har svenska kraftföretag kontrakt med uranleverantörer i Frankrike (uran från Niger och Gabon). Canada och Förenta Staterna. SKBF och
kraftföretagen räknar med att förutom i dessa länder nya inköpskontrakt
kan tecknas i Australien.
Förutom tidigare nämnda länder är Sydafrikanska republiken och Namibia stora exportörer av uran. Inom Förenta Nationerna har di:! vid ett
flertal tillfällen framhållits att köp av uran frän Namibia iir en plundring av
landets naturtillgångar eftersom landet i strid med olika FN-resolutioner
ockuperas av Sydafrikanska republiken.
I en resolution som med svenskt stöd har antagits av FN:s generalförsamling uppmanas FN:s medlemsländer att avstå från inköp från Sydafrikanska republiken av bl. a. uran. I olika sammanhang har framhällits det
olämpliga i att med nuvarande politiska förhållanden i Sydafrikanska republiken öka handelsutbytet med detta land. Jag vill erinra om det förbud
mot svenska investeringar som är i kraft. Även om något förbud enligt lag
inte finns måste det anses oacceptabelt om svenska kraftföretag skulle
köpa uran från Sydafrikanska republiken eller Namibia. så länge det iir
ockuperat av Sydafrikanska republiken.
Jag övergår nu till att redovisa hehm·et m· uran med det av riksdagen
fastlagda kärnkraftsprogrammet. vilket omfattar tolv aggregat att användas under sin livslängd. Denna uppskattas till ca 25 år. Den sista reaktorn
skall tas ur drift senast år 20 I0.
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Tahell 7. I I BehO\' av naturligt uran per ar. kommersiell drift
Aggregat
Oskarshamn I
Oskarshamn 2
Ringhals I
Ringhals 2
Harsebikk I
Harscbäck 2
Forsrmtrk I
Forsnwrk 2
Ringhals 3
Ringhals 4
rorsrmtrk 3
Oskarshamn 3

Summa

Ton uran per iir

65
85

110
100
94
94
125
125
125
125
145
145

Kommcrsicll start

1972
1975
1976
1975
1975
1977
1980
1981
1981
1982
1985
1986

1.338

Med hänsyn tagen till uppskattade driftperioder och bränsle till första
härd vid idrifttagning beräknar jag behovet av uran till ca 12 000 ton under
1980-talet. ca 13000 ton under 1990-talet och ca 8000 ton år 2000-2010.
Behovet av uran mellan år 1980 och år 2010 uppskattas således till sammanlagt ca 33 000 ton.
Behovet av uran kan variera med många olika faktorer. Det kan exempelvis öka om isotopanrikningsanläggningarna drivs med högre hall uran235 i utarmat uran. om antalet drifttimmar per år blir högre än beräknat
eller om 18-månaders driftperiod används för aggregaten. I det senare
fallet ökar antalet drifttimmar per år samtidigt som det reaktorfysikaliskt
möjliga utnyttjandet av uranet för~.ämras. F. n. tillämpas i huvudsak 12mänaders driftperiod.
I tidigare nämnt uranbehov ing[ir ett extra behov av 500 ton uran för att
bygga upp ett reservlager av anrikat uran. 1975 ärs oljelagringskommitte
(H 1975: 03) föreslog att ett beredskapslager för främst fred~kriser av ett
års behov av ersättningsbränsle för varje reaktor skulle byggas upp. Frågan orn beredskapslagring av kärnbränsle studeras av 1980 års oljelagringskommitte <H 1980: Oll.
De svenska kraftföretagen och SKBF har kontrakterat samt redan fått
ca 4 300 ton uran levererat för perioden 1980- 1985.
Det icke intäkta behovet av uran under perioden 1980-2010 uppskattas
således till drygt 28 000 ton.
Den prospektt'ringsinsats i fråga om uran som i någon form har finansierats av staten angavs år 1978 till ca 80 milj. kr. i löpande penningvärde.
Därav har Sveriges geologiska undersökning (SGU) under de tio senaste
åren stått för prospektering uppgående till ca 70 milj. kr. SGU:s av statsmedel finansierade verksamhet för uranprospcktering uppgick tll ca 12
milj. kr. budgetåret 1978/79 och 13.4 milj. kr. 1979/80. 198()181 beräknas rn
14.5 milj. kr. förbrukas. För budgetåret 1981/82 har regeringen föreslagit
att 5.8 milj. kr. skall anslås till verksamheten.
SGU:s uranprospekteringsanslag har i huvudsak använts till två program:
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1 Utvärdering av kända uranuppslag i huvudsak i Norrbotten och norra
Västerbotten.
2 Regionala undersökningar av det naturliga radioaktiva fiiltet genom
mätning av radioaktiv markstrålning vid tlygmätning över större områden.
SKBF träffade år 1976 ett femårsavtal med SGU avseende prospektering i Södra Norrland. Årsinsatserna rör sig om JO milj. kr. i 1976 års
penningvärde.
Efter samråd med chefen för industridepartementet anser jag att det bör
ankomma på konsumenterna av uran. dvs. kraftföretagen m:h SKBr. att
finansiera den uranprospektering som de finner vara erforderlig.
Innan uran kan användas som bränsle i de i Sverige använda lätt vattenreaktorerna måste det bl. a. konverteras och anrikas. Dessa processer kan
inte ske i landet utan måste kontrakteras utomlands. Kraftföretagen förutser inga svårigheter att kontraktera erforderliga konverteringstjänstcr.
Behovet av anrikningstjänster är idag i huvudsak intäckt. Överskott av
anrikningstjänster i världen väntas föreligga under överskådlig tid framöver.
Kraftföretagen har s. k. behovskontrakt med Förenta staternas energidepartement för anrikning för reaktorblocken Oskarshamn I och 2, Ringhals 1 och 2 samt Barsebäck I och 2. SKBF är svensk kontraktspart för
s. k. kvantitetskontrakt - innebärande fasta åtaganden under en tioårsperiod - för blocken Ringhals 3 och 4, Forsmark I. 2 och 3. Under 1979
erhölls en större grad av flexibilitet i dessa kontrakt.
Med Techsnabexport i Sovjetunionen har SKBF kontrakt om dels 300
ton anrikningsarbete 1980, 300 ton 1982-1983 och det årliga behovet för
ett aggregat under perioden l 981- 2000.
I Europa finns förutom i Sovjetunionen leverantörer av anrikningsarbete
i Frankrike (Eurodif), Nederländerna ( Urenco) och Storbritannien
CUrenco).
Tillverkning av bränsleelement sker i bl. a. ASEA-ATOM :s fabrik i
Västerås. Någon kapacitets brist förutses inte inom detta område.
Jag anser det betydelsefullt att inköp av uran sprids på olika källor så att
en trygg försörjning kan upprätthållas även om uranexporten skulle upphöra från något av de större producentländerna.
Uranförekomster finns i Sverige dels i skiffer bl. a. i Skaraborgs, Jämtlands och Örebro län dels i form av mineraliseringar i Norrbottens. Västerbottens. Jämtlands, Gävleborgs och Västernorrlands län.
Uranhalten i skiffer är störst i området kring Ranstad i Västergötland (ca
300 g uran per ton skiffer). Sammanlagt cirka 300000 ton uran skulle
koretiskt kunna brytas inom detta område. LKAB ansökte år 1977 om
tillstånd enligt 136 a ~ hyggnadslagen för hrytning och bearhetning av I
milj. ton skiffer per år, vilket skulle ge cirka 200 ton uran per år jämte vissa
mängder molybden. vanadin och kalinärsaltcr. Regeringen lämnade i januari 1978 ansökan utan bifall sedan Skövde och Falköpings kommuner
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beslutat att ej tillstyrka ansökan. Kommuns beslut är bindande för regeringen vid prövning enligt 136 a byggnadslagen.
Den I juli 1978 inleddes ett treårigt forskningsprogram i Ranstad med
statligt finansieringsstöd om sammanlagt 128 miljoner kr. i form av huvudsakligen villkorliga lån. Verksamheten bedrivs genom Ranstads Skifferaktiebolag (RSAJ som ägs till 60'}(, av AB Svensk Alunskifferutveckling
(ASAJ (ägs i ~in tur till 50% av Boliden AB och till 50%.' av LKABl till 20%
av LKAB och till 20% av Studsvik Energiteknik AB. RSA och ASA har

*

efter förhandlingar med kärnkraftföretagen konstaterat att ekonomiska
förutsättningar för en kommersiell uranutvinning i Ranstad inte föreligger
och RSA har därför beslutat all upprälta i:n plan för avveckling av projektarbete och bercdskapshållning i Ranstad. Verksamheten skall i huvudsak
vara avslutad per den 31 december 198 I. Utvinning av uran i Ranstadsområdet är således inte aktuellt.
Av uranmincraliscringarna i norra Sverige övertogs den hittills bästa
fyndigheten. Pleutajokk i Arjeplogs kommun. av LKAB år 1976. Undersökningarna i Pleutajokk har bl. a. inkluderat ca 43 000 borrmcter och
avtäckning av en yta av 7000 m 2 •
LKAB har hos regeringen ansökt om tillstånd att utvinna uran i Plcutajokk-området. Regeringen har beslutat pröva ansökan enligt 136 a §byggnadslagen. Remissbehandling pågår f. n. Efter avslutad remissbehandling
kommer regeringen att ta ställning till ansökan.

7.6.2 Upparbetning
Motivet för upparbetning iir att utnyttja energiinnehållet i det uran och
plutonium som ingår i det använda briinslet samt erhålla avfall som innehåller mindre mängder av ämnen som är radioaktiva under lång tid.
Oskarshamnsverkets Kraftgrupp AB (QKGl har ett upparbetningsavtal
med British Nuclcar Fucls Ltd (BNFU i Storbritannien om upparbetning
av sammanlagt 140 ton använt kärnbränsle.
SKBF har under perioden 1977-1980 slutit tre kontrakt med det statliga
franska företaget COGEMA om upparbetning av nominellt totalt 722 ton
använt kärnbränsle.
I Frankrike och Storbritannien pågår projektering av nya upparbetningsanläggningar för använt bränsle från lättvattenreaktorcr. Nu planerad kapacitet torde vara kontrakterad.
Jag återkommer i det följande (avsnitt 10.3) till frågor rörande hantering
av använt bränsle och slutförvaring av radioaktivt avfall. Tillräckligt material både nationellt och internationellt föreligger enligt min mening ännu
inte för att det skall vara möjligt att ta ställning till huruvida hantering och
slutförvaring av allt svenskt radioaktivt avfall bör inkludera upparbetning
eller inte.
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7.6.3 Internationellt samarbete och kontro/1111· k/yrhart material

El! omfattande internationell! samarbete äger rum inom kiirncncrgiområdet. Mycket av detta samarbete ägnas åtgärder i syfte att förhindra att
klyvbart material avleds och används för framställning av kärnvapen.
INFCE som genomfördes under åren 1977-1980 med deltagande av
experter från 59 länder och sex internationella organisationer hade till
uppgift att utvärdera åtgärder för att minimera risken för spridning av
kärnvapen utan att kärnenergiutveckling för fredliga ändamål äventyras.
Utredningen utarbetade ett omfattande rapportmaterial som utgör grund
för fortsatt mellanstatligt arbete i dessa frågor.
Det internationella atomenergiorganet i Wien !IAEAI har till uppgift
bl. a. att kontrollera att avledning av klyvbart material inte äger rum.
IAEA:s styrelse tillsatte i juni 1980 en särskild kommitte. i vilken Sverige
deltar, med uppgift att utarbeta förslag till åtgärder för att öka leveranstryggheten på kärnkraftsområdet samtidigt som krav på icke-spridningsgaranlier uppfylls. Kommitten hade sitt konstituerande sammantriide i
september 1980. Arbetet väntas bedrivas under minst ett par års tid.
Inom IAEA:s ram arbetar en internationell expertgrupp på att utarbeta
förslag till organisation och överenskommelse för internationell förvaring
av plutonium.
En annan arbetsgrupp inom IAEA har tillsatts för att utreda förutsiittningarna för internationell förvaring av använt kärnbränsle.
Avsikten med nyss nämnda arbete inom IAEA och arbetet inom INFCE
har varit att finna internationellt omfattande lösningar för ökade ickespridningsgarantier. vilka dels tillgodoser krav i lewrantörsländer som Förenta
Staterna. Canada och Australien, dels kan accepteras av konsumentländerna. I de senare har man i vissa fall upplevt bilateralt ställda krav som
administrativt betungande och som försvårande för en långsiktig planering
av kärnbränsletillförseln.
15 länder med egen verksamhet på kärncnergiområdet. däribland Sverige, enades år 1975 om riktlinjer för export av kärnteknisk utrustning och.
klyvbart material. de s. k. London-riktlinjerna. Den svenska regeringen
beslöt i mars 1976 att tillämpa dessa riktlinjer vid eventuell export av
klyvbart material eller utrustning för utvinning av kärnenergi.
Sverige har sedan lång tid tillbaka ett starkt engagemang för icke-spriclningsfrågorna. Ett intensivt arbete har bedrivits från svensk sida för att få
till stånd fungerande och effektiva kontrollåtgärder så att tillriickliga garantier erhålls för att någon avledning av klyvbart material inte äger rum.
Grunden för detta arbete är 1970 års icke-spridningsfördrag och IAEA:s
kontroll. Målsättningen är att en världsomfattande anslutning till fördraget
skall ske. Tyvärr står fortfarande flera viktiga länder utanför detta.
I augusti-september 1980 ägde ickc-spridningsfönlragets andra granskningskonfcrcns rum i Geneve. De deltagande länderna kunde inte enas om
en slutdeklaration till följd av motsättningar vad gäller stormakternas
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åtaganden pil nedrustningsområdet. Diirigenom omintctgjordö möjligheten för konferensen att formellt anta vissa komprnmisslösningar som läg
inom räckhåll på kärnrnergi- och ickespridningsområdct.
från svensk sida har vi sjiilvfalkt accepterat och ocks[1 arbetat för
internationellt uppstiillda krav på kontroll av kärncnergiverksamhct thin
icke-spridningssynpunkt. Däremot anser jag att det kan försvåra en rationell hantering och liingsiktig planering av verksamheten med avgöranden
av utfi.irsclfrågor m. m. fall för fall i andra länder. Vi bör därför sträva efter
internationell<! lösningar och i vara bilaterala avtal eftcrstriiva godkiinnande av hantering och utförsel inom ramen för vårt kärnencrgiprogram.
Med den australiska regeringen har förhandlingar nyligen slutförts om
ett kontrollavtal som inneht1ller ett principgodkiinnande frän australisk
sida av bränslehanteringen inom ramen för det

svcn~ka

kärnenergipro-

grammet. Med den canadensiska regeringen finns ett kontrollavtal från år
1977.
Med Förenta Staterna finns ett avtal från år 1966. Pä amerikanskt

initiativ har överläggningar inletts om ett nytt avtal. Grunden för den
amerikanska icke-spridningspolitiken lades fast i den i mars 1978 antagna
Nuclear Non-Prolifcration Act. I denna uppdrogs åt administrationen att
omförhandla alla samarbets- och kontrollavtal med andra länder samtidigt
som nya villkor uppstiilldes.
Från framför allt amerikansk sida har rests krav på bilateralt godkännande fall för fall vid upparbetning, utförsel etc. av bränsle anrikat i Fören la
Staterna eller framställt av i Förenta Staterna utvunnet uran. Handläggningen av ansökningar om tillst[md för utförsel har som regel tagit mycket
lång tid.
Målsättningen för förhandlingar med andra regeringar inom detta omriide är att lösningar erhålls som medger långsiktig planering av frågor
rörande tillförsel av kärnbränsle och tjii.nster inom kärnbränslecykeln.
Sverige är f. n. representerat i IAEA:s styrelse vilket ger oss förstärkta
möjligheter att arbeta för bl. a. en ökad internationell kontroll och skapandet av ett effektivt system for internationell förvaring av plutonium.

7. 7 Alternativa drivmedel
Del svenska transportsystemet är - fr{msett den spärbundna trafiken i allt väsentligt beroende av importerad råolja eller importerade oljeprodukter. Oljan svarar för 97 1/c av energianvändningen inom transportsektorn. Såväl hensin- som dieselbränslen är s. k. Hitta petroleumfraktioncr.
dvs. de framställs ur räoljornas mest Hittflyktiga del. Ca 65 S-r av den bensin
och ca 55 % av den dieselolja som används i Sverige raffineras hiir. Ca 40 1,'f
av drivmedlen importeras således f. n. i form av färdiga produkter. Det
finns mot denna bakgrund starka skäl att vidta åtgärder för all förbättra
försörjningslryggheten inom drivmcdelsektorn. Jag kommer i det följande
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att lämna förslag till sådana åtgärder. Som en bakgrund till mina förslag
lämnar jag inledningsvis en kort redogörelse för åtgärder som har vidtagits
i några andra länder.
Intresset för s. k. alternativa drivmedel. främst syntetisk bensin och
motoralkoholer. har under senare år ökat i många länder.
I ett land har man beslutat sig för en generell introduktion av motoralkoholbränslen, nämligen i Brasilien, som genom bl. a. sin sockerrörsodling
har speciella förutsättningar i detta avseende. Sedan mycket länge har man
i detta land blandat in etanol i bensin till ca 5 %. närmast som ett stöd för
den inhemska sockerindustrin. I de flesta områden i Brasilien innehåller
bensinen nu ca 20S1- etanol. Etanolen svarade år 1979 för ca 14% av
drivmedlen i s. k. ottomotorer. dvs. vanliga förbränningsmotorer i personbilar.
Nyligen har den brasilianska regeringen träffat överenskommelse med
den inhemska bilindustrin. varvid regeringen garanterar att s. k. renetanolbränsle. dvs. bränsle bestående av 100')(, etanol. finns tillgängligt och
distribueras i landet mot att bilindustrin åtar sig att tillverka fordon som är
konstruerade för detta bränsle. Enligt överenskommelsen skall bilindustrin
producera ca 900000 sadana fordon under åren 1980-82.
I Förenta staterna har den stora efterfrågan på bensinjämfört med andra
produkter gjort att man framför allt har satsat på att utveckla raffinaderierna, så att en större andel av råoljan kan omvandlas till bensin. Detta har
skett genom investeringar i bl. a. s. k. krackningsanläggningar. som ökar
utbytet av lätta fraktioner. Raffinaderierna i detta land producerar ca 45 %
bensin ur en given miingd råolja. medan de svenska raffinaderierna producerar knappt 20%-; bensin.
Sedan några år används i Förenta staternas. k. gasohol. dvs. bensin med
en inblandning av ca 10% etanol framställd genom jäsning av jordbruksprodukter. Ell omfattande arbete pågår också för att framställa Oytande
drivmedel ur kol. Den amerikanska kongressen har nyligen antagit ett
program för all utveckla och införa alternativa drivmt:del. Huvuddeh:n av
insatserna gäller utvinning av drivmedel ur kol och oljeskiffer.
I Nya Leeland har man beslutat att uppföra en anläggning för framställning av ca 700000 m' syntetisk bensin per år ur inhemsk naturgas. Anläggningen planeras bli tagen i drift vid mitten av 1980-talet. Man kommer
därigenom att snabbt kunna ersiilla stora mängder importerad bt:nsin.
I Sydt(f'rikanska repuhliken har man på grund av den oljebojkott. som
landet omfattas av. sedan länge utvecklat metoder för produktion av
syntetisk bensin. En anläggning för tillverkning av 250000 ton syntetisk
bensin och dieselolja per år ur kol är sedan länge i drift. En andra anläggning har nyligen tagits i drift.
I Europa har Fijrhundsrepubliken Tyskland kommit längst i utvecklingsarbete av och försök med alternativa drivmedel. Ett Oertal anläggningar för
förgasning och förviitskning av kol uppförs eller planeras f. n. Ett omfat-
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tande försök med distribution och användning av metanol och metanolblandad bensin bedrivs under perioden 1979-82. I försöket. som beräknas
kosta ca 200 milj. DM. deltar ca I 200 fordon. varav 100 fordon skall drivas
med ett bränsle helt bestående av metanol. s. k. MIOO-bränsle. Avsikten är
att detta försök år 1982 skall ge underlag för fortsatt verksamhet rörande
eventuell introdukton av alternativa drivmedel.
Jag övergår nu till att behandla utvecklingen i Sverige. Motoralkoholer,
huvudsakligen etanol. användes under bl. a. 1940-talet som drivmedel i
Sverige. Också den verksamhet som under senare år har bedrivits inom
området alternativa drivmedel har i stor utsträckning varit inriktad på
motoralkoholer. Arbetet har i huvudsak haft karaktären av forskning och
utveckling, främst rörande teknik för användning av motoralkoholer i
traditionella motortyper och teknik för inhemsk produktion av motoralkolholer. Finansiering av verksamheten har huvudsakligen skett via det statliga energiforskningsprogrammct. Ca 60 milj. kr. har hittills anslagits inom
ramen för detta program.
Under de senaste åren har också bedrivits arbete av utredningskaraktär
rörande alternativa drivmedel. Arbetsgruppen for blyfri bensin har i betänkandet (Ds Jo 1979: 11) Bensin utan bly behandlat möjligheterna att ersätta
bly i bensin med bl. a. motoralkoholer. Bilavgaskommitten (Jo 1977: 8) har
genom tilläggsdirektiv IDir. 1979: 29) fått i uppdrag att föreslå de åtgärder
som behövs för att en övergång till blyfritt bränsle skall kunna genomföras.
Oljeersättningsdelegationen (I 1979: 01) (0ED), har utarbetat ett förslag till
strategi för införande av alternativa drivmedel. Etanolutredningen (Jo
1979: 05) har studerat förutsättningarna för tillverkning av etanol ur främst
sockerbetor och andra jordbruks produkter.
Riksdagen har nyligen uttalat (NU 1979/80: 35. rskr 1979/80: 234) att det
är nödvändigt att det arbete som f. n. bedrivs inom området kan leda fram
till att alternativa drivmedel med det snaraste införs i Sverige. Ett program
härför bör enligt uttalandet utan dröjsmål upprättas i anslutning till de
utredningar och den övriga verksamhet som pågår inom området.
Riksdagen har nyligen även uttalat (JoU 1980/81: 14, rskr 1980/81: 137)
att snara och verkningsfulla åtgärder bör vidtas mot bilavgasernas hälsooch miljöeffekter. Därvid framhålls att det är angeläget att åtgärderna för
att minska bilavgasernas miljöstörningar genomförs samtidigt med införande av alternativa drivmedel och att övergång till ~blyad bensin sker senast i
detta sammanhang. Riksdagen framhöll att den tidplan som arbetsgruppen
för blyfri bensin har angivit bör vara utgångspunkt för regeringens bedömning härvidlag.
OED:s förslag till introduktionsplan återfinns i rapporten (Os I 1980: 19)
Introduktion av alternativa drivmedel. En sammanfattning av rapporten
jämte remissyttrandena däröver återfinns i bilaga 1.8.
Enligt OED kan på lång sikt flera olika möjligheter att ersätta olja
komma fram. Dessa nya möjligheter kan bestå av såväl andra drivmedel
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som nya typer av motorer. Mycket stora utvecklingsinsatser görs inom
båda dessa områden i de stora industriländerna. Det är enligt delegationen
inte möjligt att f. n. göra några säkra förutsägelser om vilket alternativt
drivmedel som på sikt kan komma att bli internationellt dominerande.
OED anser emellertid att målmedvetna och samordnade insatser trots
denna osäkerhet bör vidtas med inriktningen att oljeberoendet inom transportsektorn skall kunna minskas redan under 1980-talet. Det mest realis-·
tiska alternativet i detta perspektiv bedöms vara metanol. Metanol har
också fördelen att ha en långsiktligt mycket stor utvecklingspotential i
form av 100-procentigt metanolbränsle samtidigt som betingelser för produktion baserad på inhemska råvaror kan finnas i ett längre perspektiv.
OED anser mot denna bakgrund att statsmakterna snarast bör ta ställning till införande av alternativa drivmedel i Sverige. Detta ställningstagande bör enligt OED:s mening innebära principiellt val av metanol som
huvudlinje, beslut om och genomförande av ytterligare detaljutredningar
samt försök och förberedande introduktionsåtgärder under en begränsad
tidsperiod efter vilken beslut om fullföljande, modifiering eller avbrytande
av metanolinförandet kan fattas. Metanolen föreslås bli kompletterad med
etanol allt efter tillgång.
Delegationen framhåller dock att det f. n. inte finns förutsättningar för
att göra en säker ekonomisk kalkyl av effekterna av en metanolintroduktion. Därför föreslås fortsatt utvecklingsarbete och också konkreta åtgärder med inriktning på en introduktion för att ge underlag för en närmare
precisering av kostnaderna.
I rapporten redovisas förslag till en etappvis plan för introduktion av
metanol. För att skapa en metanolmarknad och bygga upp ökad svensk
kunskap om inköp och praktisk hantering av metanol bör, enligt förslaget,
inledningsvis inriktningen vara att en inblandning av I .'i% metanol i bensin
skall ske. Därvid erhålls ett s. k. M 15-bränslc. OED framhåller att denna
inblandning knappast är motiverad i sig själv utan måste ses i perspektivet
av ett mer omfattande metanolutnyttjande på längre sikt. Knappt 200 000
m 3 bensin per år bedöms kunna ersättas ungefär år 1990 genom en sådan
inblandning.
Etapp I av introduktionsplanen föreslås omfatta distributionsförsök,
förhandlingar om metanolimport, utredningar om kostnaderna för anpassning av raffinaderi-, lagrings- och distributionssystemen liksom för anpassning av fordonen, ytterligare miljöundersökningar, utarbetande av bränslespecifikationer, fordonsföreskrifter och styrmedel samt förhandlingar om
frivilliga överenskommelser rörande anpassning till M 15-bränsle av distributionssystem och fordon. Etapp I föreslås vidare innehålla arbete inriktat
på framtida drift med M 100-bränsle, bl. a. intensifierat utvecklingsarbete
av motorer för drift med detta bränsle, fortsatt projektarbete rörande metanolproduktion baserad pä förgasning av kol och restoljor samt arbete för
en demonstrationsanläggning m. m. för förgasning av torv och ved. I
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etappen föreslås också ingå utvärdering av etanolens ekonomiska möjligheter och därefter eventuellt byggande av försöksanläggningar för
etanolframställning.
Etapp 2. <.om av OED föreslås starta år 1982. innebiir att yttaligare
bindningar för införande av bensin med 15 ,.7,. metanol görs. I etappen ingår
beslut om bränslespecifikation för blandbränslet och om fordonsföreskrifter och styrmedel. Beslut om etapp 2 innebiir att mer omfattande
investeringar för anpassning till ett blandbränsle mäste ske. bl. a. i raffinaderi-. lagrings- och distributionssystemcn.
Remissinstanserna understryker i allmänhet att åtgärder mäste vidtas för
att skapa en tryggare drivmedelsförsörjning på sikt och för att förbättra
beredskapen inom området. Många anser att oljeersiittning inom denna
sektor är mycket angelägen medan några remissinstanser är av uppfattningen att oljeersättning inom transportsektorn ej får kosta mer än oljeersättning inom andra sektorer.
De flesta remi~sinstanser delar OED:s uppfattning att metanol är det
alternativa drivmedel som nu bör väljas. Bl. a. Lantbrukarnas riksförbund
och Sveriges Kemiska Industrikontor framhåller dock att etanolen har
vissa viktiga fördelar. Bl. a. nämnden för energiproduktionsforskning anser det angeläget att betydande arbete även fortsättningsvis ägnas andra
alternativ, t. ex. syntetisk bensin.
Huvuddragen i OED:s förslag till introduktionsplan tillstyrks av många
remissinstanser. Betydande tveksamhet redovisas dock när det gäller bindande beslut om introduktion. HI. a. statens industriverk. Svenska Pelrolcuminstitutet och de motororganisationer som har yttrat sig avstyrker att
ett oåterkalleligt introduktionsbeslut fattas nu. Många remissinstanser anser det nödviindigt med en mer långtgf1ende samordning iin vad OED har
föreslagit med utvecklingen av utnyttjande av alternativa drivmedel i andra
europeiska länder. En mer markerad satsning på utveckling av M 100motorer förordas av bl. a. styrelsen för teknisk utveckling och statens
naturvårdsverk.
Den första etappen av OED:s förslag till introduktionsplan har till viss
del redan inletts. Bl. a. har. enligt vad jag har erfarit, förhandlingar om
framtida leveranser av metanol bedrivits mellan svenska och norska företag. Förhandlingarna har syftat till att säkra långsiktiga leveranskontrakt
för metanol, framställd ur naturgas från norska delen av Nordsjön. Under
hösten 1980 startades vidare ett omfattande försök med distribution, hantering och använding av ett M 15-bränsle. Omkring I 000 fordon och 17
bensinstationer deltar i försöket som skall pågå under tre år.
OED genomför f. n. en utredning om kostnaderna för anpassning av
distributionssystemet till ett bränsle innehållande motoralkoholer. Enligt
vad jag har erfarit föreligger en preliminär beräkning av kostnaderna för att
utforma distributionssystemet så att ett M 15-briinsle kan användas. lnvesteringskostnaden hiirför beräknas bli ca 750 milj. kr. varav större delen
faller på bensinstationerna.
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Etanolutredningen har i betänkandet ( Ds Jo 1980: 7) Etanol ur jonlbruksprodukter redovisat de tekniska och ekonomiska förutsättningarna för
produktion av etanol ur sockerbetor och andra produkter. En sammanfattning av rapporten jämte remissyttrandena diiröver återfinns i bilaga 2. 11.
Utredningen bedömer det vara möjligt att producera ca 400000 m 3
etanol per år ur sockerbetor och spannmftf vid slutet av 1980-talet utan att
livsmedelsproduktionen påverkas. Produktionskostnaden beräknas till
2: 20-2: .50 kr. per liter under förutsättning att priset på råvaran sätts så att
jordbruksprisreglcringen inte påverkas. Etanol skulle därmed räknat per
energienhet kosta ca 40 <;'!- mer än importerad metanol gjord på naturgas.
Utredningen konstaterar att ekonomiska förutsättningar f. n. saknas för
användning av etanol som drivmedel i större skala. Utredningen framhåller
dock att prisrclationerna på sikt kan komma att förändras till etanolens
fördel. Etanolen bedöms ha betydande potentiella möjligheter som drivmedel och kemiråvara. Utredningen anser det därför vara angeläget med en
utökning av etanolproduktionen i landet. Vidare framhålls att möjligheterna att exportera teknik inom området bör tas till vara. Utredningen betonar
också att ny teknik bör provas i prototyp- och demonstrationsanläggningar.
Kapitalbehovet för uppförande av produktionsanläggningar för att ni\
den produktionsniv[1 som bedöms vara möjlig. dvs. ca 400000 m' etanol
per år. uppskattas till ca I miljard kr. Utredningen framhåller att storleken
av den framtida produktionen bör bli beroende av erfarenheterna från den
inledande produktionen.
Många remissinstanser är positiva till utredningens förslag att etanolproduktionen bör utökas. De flesta remissinstanser delar diirvid utredningens
förslag att erfarenheter från de inledande försöken hör avvaktas innan
ställning tas till produktionens omfattning. Niigra remissinstanser. bl. a.
statens industriverk. anser att man av kostnadsskäl inte hör bygga anläggningar för etanolproduktion.
För egen del vill jag anföra följande betriiffande introduktionen av alternativa drivmedel. Det nästan totala beroendet av olja inom transportsektorn skapar en otrygg försö1jningssituation r. n. Det krävs diirför att åtgiirder vidtas för att skapa en tryggare drivmedelsförsörjning.
Först vill jag därvid nämna den möjlighet som ligger i en ut veckling av de
svenska raffinaderierna så att andelen bensin som framställs ur en viss
mängd råolja ökar. Jag har tidigare berört denna frf1ga. Som jag tidigare har
nämnt har investeringar gjorts i raffinaderierna i exempelvis Förenta staterna så att bensinutbytet ur en viss mängd ri\olja där är i genomsnitt nära
tre gänger så stort som vid raffinering i Sverige. En anledning hiirtill är att
den amerikanska marknaden i förhällande till den svenska har cfterfrägat
de lättare oljeprodukterna. dvs. bensin och dieselolja. i betydligt större
utsträckning än de tyngre produkterna. En liknande utveckling har bö1:jat i
Västeuropa. där utbyggnad av flera raffinaderier med bl. a. krackningsan15
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läggningar f. n. sker. Utvecklingen av den svenska energianvändningen gör
att en allt större andel lätta produkter kommer att efterfrägas även här.
Som jag tidigare har nämnt (avsnitt 7. I) finns det av detta skäl anledning att
överviiga vilka åtgärder som erfordras för att trygga försöi:iningen av
drivmedel till den svenska marknaden.
Möjligheterna att införa s. k. alternativa drivmedel. dvs. andra drivmedel än bensin och dieselolja utvunna ur råolja. är begränsade på kort och
medellång sikt. Bl. a. distributionssystemcts utformning i Sverige och bilarnas livslängd gör att en omställning till ett nytt drivmedel kriiver avsevärd tid. Det förhållande att den svenska bilmarknadcn är en liten del av
den internationella bilmarknaden har också betydelse härvidlag. Av dessa
skäl kan inte någon mer betydande oljcersiittning uppnås inom denna
sektor till år 1990.
Strävan att utveckla och införa alternativa drivmedel är emellertid inte
främst betingad av den oljeersättning som kan uppnås under en tioårsperiod. Motivet är i stället dels att den långa omstiillningstiden för att introducera alternativa drivmedel gör att utvecklingen måste inledas tidigt, dels
att en introduktion av sådana drivmedel kan medverka till att höja försöi:iningsbcredskapen inom drivmedelsomrf1det. En förutsättning för det sistniimnda iir dock att introduktionen sker på ett sådant siitt att denna aspekt
beaktas. Ett annat motiv är att förbättringar från miljösynpunkt kan erhållas. Jag kommer i det följande att liigga fram förslag till en introduktionsplan för alternativa drivmedel som är utformad med utgiingspunkt i dessa
motiv. Jag har samrått med chefen för jordbruksdepartcmt:ntet niir det
gäller miljöfrågor tid1 frfigor om framst~illning av etanol samt med cheferna
för handels- och industridepartementen beträffande beredskaps- resp.
forsknings- och ut vecklingsaspekterna pii introduktionsplanen.
Vid utformningen av förslaget till introduktionsplar. har jag beaktat att
det pågär en omfattande utveckling av alternativa drivmedel i viirlden och
att det f. n. inte kan avgöras vad denna utveckling kommer att resultera i.
En plan för introduktion av alternativa drivmedel mf1ste därför i nuvarande
skede utformas så att inte alltför långtgående bindningar till en enda
utvccklingslinje görs.
Den plan som jag ämnar föreslå skiljer sig något från OED: s förslag
genom att större vikt läggs vid utveckling och användning av motorer för
drift med ett bränsle bestående;: av enbart motoralkoholer.
I likhet med OED och flertalet rcmissinstanser anser jag att det alternativa drivmedel som f. n. kan bedömas vara lämpligast för introduktion i
Sverige är metanol. Jag har då beaktat förutsättningarna för att tämligen
snabbt införa ett nytt drivmedel, de beräkningar som har gjorts av kostnaderna för metanol i förhållande till andra alternativa drivmedel. möjligheterna att erhålla en trygg försörjning under 1980- och 1990-talcn och möjligheterna att på lång sikt tillverka metanol ur inhemska råvaror.
OED konstaterar i sin rapport att etanol iir dyrare än metanol gjord på
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naturgas och att en utviirdering av etanolens ekonomiska möjligheter hör
göras. En sådan ut viirdering har gjorts av etanolutredningen som bekräftar
dessa prisrclationer mellan etanol och metanol. Utredningen påpekar dock
att vissa faktorer kan motivera ett högre pris ptt etanol. t. ex. det förhållande att inhemska råvaror används. Utredningen framhåller också att det iir
nödvändigt att tillämpa och pröva ny teknik för etanoltillverkning i s. k.
prototyp- och demon-.trationsanliiggningar.
Jag delar uppfattningen att de höga kostnader som tycks vara förenade
med framstiillning av etanol gör att någon omfattande anviindning inte kan
komma till stånd f. n. Emellertid kan etanol tidigare än metanol tillverkas
av förnybara råvaror. Vidare kan prisrelationerna mellan etanol och metanol liksom mellan motoralkoholer och oljeprodukter förändras framöver
så att bättre förutsättningar att utnyttja etanol erhålls. Det iir därför angeläget att ett fortsatt ut vecklingsarbete bedrivs inom detta område.
Mina förslag i det följande kommer att behandla introduktion av främst
metanol. Förslagen är dock av sådan karaktär att de i stor utsträckning kan
gälla också etanol. Det är enligt min uppfattning angeliigct att iiven etanolen beaktas i det kommande arbetet. så att det finns möjlighet att utnyttja
etanol som drivmedel om de ekonomiska förutsiittningarna skulle komma
att finnas.
Det långsiktiga målet är enligt OED att ett drivmedel bestående av 1001/(,
metanol, skall utnyttjas. Delegationen föreslår därför dels att motorer för
användning av detta drivmedel skall utvecklas. dels att en inblandning av
metanol i bensin skall göras. bl. a. för att e1farenhet av metanolanviindning
skall erhållas.
Några remissinstanser. bl. a. delegationen för energiforskning och sl.atens naturvårdsvcrk. framhåller dock att det finns skäl som talar för ett
forcerat införande av M 100-briinsle i begränsade s. k. fordonstlottor som
ett alternativ till strategin byggd på blandbränsle följt av M 100. Jag delar
denna uppfattning.
Genom att intensifiera utvecklingen av motorer för M 100-<lrift och utnyttja dem i geografiskt och på annat siitt hegriinsade fordonstlottor skulle
vi enligt min bedömning kunna ta ett första steg mot en mera omfattande
användning av metanol som drivmedel. En introduktion av metanol i
begränsade flottor skulle ge den e1farenhet och kunskap som hehövs för
det fortsatta arbetet. Samtidigt bör kostnaderna för omställning m. m.
kunna begränsas under de första skedena av introduktirn1en. om den sker
på detta sätt. Jag ser det senare som viktigt för att tillgodose det krav på
flexihilitet som. enligt min uppfattning. på nuvarande stadium miiste ställas
på en introduktionsplan för alternativa drivmedel. En introduktion utformad enligt denna modell skulle vidare snabbare kunna ge beredskapsfördelar genom att vissa fordon. t. ex. utryckningsfordon. distributionsfordon
och kollektivtrafikfordon. skulle kunna bli helt oheroende av importerad
olja. Sftdana heredskapsfördelar erhålls inte vid blandbränslcdrift. dii ju

Prop. 1980/81: 90

Bilaga I

Industridepartementet

fordonen fortfarande iir beroende av betydande miingder hcnsin eller dieselolja. Denna aspekt hör enligt min mening tillmiitas vikt \'id utformningen av introduktionsplanen. Jag vill dock framhitlla all de positiva heredskapseffektena av en introduktion av alternativa drivmedel erh;\lls fiirsl p;\
nägot Hingre sikt. Den nuvarande beredskapsplaneringcn. som friimst
grundas pit ett utnyttjande av gengasmotorer. p{iverkas s{ilcdes inte f. n.
Ett starkt sldil för att välja denna modell för introduktion av metanol är
ocksil de miljöfördelar som kan crh{dlas. Som naturvf1rdsverket har framhällit iir M 100-briinsle ett fr~in miljö- och hiilsosynpunkl betydligt fördelaktigare hriinsle iin bensin eller blandhränsle. I. ex. M 15-briinsle. Utsliippen
av koloxid. kolviilen och kviiveoxidcr blir liigre men utsliippen av aldehyder hlir större iin vid hlandbriinslen. Förutsiillningar finns all vid M 100drift anviinda avancerad avgasrening och diirmed eliminera aldehydutsliippen.
För att påskynda utvecklingen av motorer för drift med M I 00-briinsle
fordras en utökad statlig forsknings- och utvecklingssatsning i samarbete
med de svenska motorfabrikanterna. Chefen för industridepartementet
behandlar denna frilga i det följande (kapitel 151. Han kommer diirvid all
redovisa att han avser all ta upp iiverliiggningar med de svenska hiltillverkarna om förutsättningarna för en gemensam ut vecklingssatsning. Sedan
utvecklingsliiget har klarnat kan en statlig upphandling av fordon och
motorer avsedda för drift med M I 00-briinsle bli aktuell. Stlid friin den
nyligen inrättade oljeersiillningsfondcn kan erh{illas för sfadan verksamhet.
I utvecklingsarbetet bör. som jag tidigare har framhiillit. iiven etanol beaktas om de ekonomiska förutsiittningarna hiirfiir skulle komma all finnas.
De fordon som i första hand biir komma i frt1ga för drift med M I00bränsle iir sådana som ingfir i flottor med hegriinsad geografisk rörlighet.
T. ex. har statens viigvcrk i remissyllrande över OED: s förslag framhiillit
att verket iir positivt till att utnyttja fordon med motorer för drift med
M 100-briinsle . .lag har erfarit alt ocksfi post verket iir intresserat hiirav.
Liknande möjligheter biir finnas vid andra statliga och kommunala verk
och bolag. Vidare bör utnyttjas fordon diir det frän miljösynpunkt iir
angeliiget att ett renare briinsle kommer till anviindning. I. ex. hussar och
taxibilar i storstiiderna. Enligt \·ad jag har erfarit kommer OLD att i det
fortsatta arbetet niirmare utreda vilka flottor som i första hand kan komma
i friiga för drift med M I00-briinsle.
Den tunga viigtraliken baseras i Sverige liksom i större delen av viirlden
p;\ diesel motordrift. De tyngsta fordonen har numera genL1mg;-lende s. k.
turboladdade motorer. Frfin heredskapssynpunkl har detta ökat vär sfö·barhet. eftersom en turboladdad motor inte kan drivas med gengas utan att
turboladdningen tas bort. varvid motoreffekten sänks kraftigt. För att i
nilgon mf111 bredda drivmedelshasen for motorer av denna typ har vid AB
Volvo utvecklats en dieselmotor med dubblerat hriinslesyskm. Lnder
drift tillgodoses motorns energibehov huvudsakligen med metanol medan
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tomgångseffekten upprätthålls med dicselbrännolja. Hussar med denna typ
av motor prövas f. n. av Storstockholms Lokaltrafik AB.
Jag räknar med att kunna återkomma till frågan om ev. särskilda åtgärder för att säkra den tunga trafikens drivmedelsförsörjning sedan ytterligare erfarenhet har vunnits av tvåbränslesystemet och sedan vissa studier
har genomförts vad gäller inriktningen av utvecklingsarbctc på en M 100motor.
Jag övergår nu till att behandla frågor om hla11dhrii11.1/e11. Som OEO har
visat är det bränsle som i första hand bör komma i fråga bensin med 15 %
metanolinblandning. s. k. M 15-bränsle. Om etanol utnyttjas k<1n en inblandning upp till 22% ske.
M 15-bränsle fordrar anpassning av bilarnas konstruktion för att kunna
användas utan problem. Dels måste detaljer i bränslesystemet bytas då
vissa material som idag används inte tål högre halter av framför allt
metanol. Vidare måste motorns förgasare eller insprutningssytem anpassas till det nya bränslet för att körharhets- och kallstartsproblem skall
undvikas och för att bl. a. avgasreningskraven skall klaras. Om nya bilar
anpassas till M 15-bränsle blir utsläppen av koloxid. kolväten och kväveoxider i stort sett desamma som vid bensindrift. Utsläppen av formaldehyd
ökar dock. Ett införande av ett M 15-bränsle nu skulle innebära ett ytterligare avsteg från gemensamma europeiska bestämmelser för bilar. Bilindustrins möjligheter att klara ytterligare svenska siirhestämmelser hör undersökas noggrant innan sådana införs.
Mot bakgrund härav och med hänsyn till att osäkerhet råder bl. a.
beträffande utvecklingen av alternativa drivmedel i andra liinder hör en
allmän omställning av fordonen till ett blandbränsle inte ske f. n. Ett annat
skäl är. som jag har redovisat i det föregående. att mycket betydande
kostnader för att stiilla om distributionssystcmct skulle uppstå. Ytterligare
ett skiil är att förslagen från hilavgaskommitten bör avvaktas.
Jag delar således den uppfattning som har framförts av !lera remissinstanser, bl. a. statens industriverk och nämnden för energiproduktionsforskning, att bindande beslut om introduktion av ett blandhriinsle vid en
viss tidpunkt inte bör fattas nu. Underlaget för ett så längtgäcnde beslut
med betydande ekonomiska konsekvenser iir f. n. otillräckligt.
Som flera remissinstanser har framhållit är det vidare angeliiget att en
samordning på detta område kan ske med utvecklingen i andra europeiska
länder, främst i Förbundsrepubliken Tyskland. Jag har tidigare redogjort
för de omfattande försök rörande MJOO- och MJ5-briinslen som pågår i
detta land. Försöken väntas pågå till år 1982. vilket är ungefär lika länge
som det svenska försöket med distribution och anviimlning av ett M 15bränsle beräknas pågå. Bl. a. resultatet av dessa försök hör enligt min
mening avvaktas innan bindande beslut om introduktion av ett blandbränsle fattas. Det finns också anledning att ytterligare utreda bl. a. miljöaspekterna vid en övergång till blandbränslcdrift.
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Den· omfattande satsning på utveckling och introduktion av motorer för
drift med M 100-bränsle som jag har föreslagit kommer enligt min uppfattning att ge den kunskap och erfarenhet som behövs för det fortsatta
arbetet. Därmed bortfaller i viss mån motivet för en satsning på introduktion av blandbriinsie. som enligt OED bör införas för att ge sådan erfarenhet. Jag finner del emellertid angehiget att arbetet i den första etappen av
OED:s introduktionsplan drivs vidare. Motivet härför iir dels att möjlighet
då kan finnas till en introduktion av metanol genom både M 100- och M 15bränsle. dels att en kompletterande introduktionsstrategi finns att tillgå om
utvecklingen och införandet av motorer för drift med M 100-briinsle skulle
möta problem som inte nu kan förutses.
Jag finner således att under åren 1981-82 bör detaljerade utredningar
om bl. a. anpassning av distributionssystem och fordon bedrivas, varvid
bl. a. kostnaderna härför bör klarläggas närmare. Det pågående distributionsförsöket är av stort värde för att ge erfarenhet. I det fortsatta arbetet
bör vidare utformas förslag till bränslespecifikation. fordonsföreskrifter
och styrmedel.
OED har inte tagit ställning till frågan om blyhalten i ett framtida blandbränsle. Bensinen i Sverige iir f. n. lågblyad. dvs. den innehåller 0.15 g bly
per liter. Frågan behandlas av flertalet remis~instanser. bl. a. av statens
naturvårdsverk. som anser att dl M 15-bränsle bör vara blyfritt. bl. a. för
att avancerad avgasrcningstcknik skall kunna utnyttjas i framtiden. Sveriges bilindustri- och bilgrossistförening m. Il. organ med anknytning till
motorbranschen anser a!t utvecklingen i Förbundsrepubliken Tyskland är
av avgörande betydelse i denna frfiga. Skulle man i detta land viilja att
introducera ett lågblyat Ml5-briinsle kriivs enligt föreningen att Sverige
gör detsamma om inte väsentliga extrakostnader. handelspolitiska konsekvenser och större otrygghet i drivmedelsförsörjningen skall uppstå.
Jag vill i denna fräga anföra följande. Det finns starka skäl som talar för
att ett M 15-bränslc ej hör innch~illa blytillsatser. Därigenom skulle en
ytterligare sänkning av blyutsliippen från trafiken kunna åstadkommas.
samtidigt som möjlighet skapas för att senare införa långtgående avgasrening. t. ex. s. k. katalytisk avgasrening som förutsätter bensin utan bly.
Målsättningen bör därför vara att blyfri bensin skall införas i Sverige.
Emellertid föreligger som jag tidigare har nämnt ett betydande behov av
samordning med andra europeiska länder för att en omställning till ett
M !.'i-bränsle skall kunna genomföras till rimliga kostnader. för att trafik
över statsgränserna skall kunna ske obehindrat etc. Om enbart Sverige
skulle utnyttja ett bränsle utan blytillsatser skulle vi hamna i en hcsviirlig
situation. eftersom vi då skulle behöva dels utveckla och anviinda en
annorlunda basbensin. dels utforma fordonen speciellt för den svenska
marknaden. Innan närmare beslut har fattats om vilken inriktning som
skall väljas i de i sammanhanget betydelsefulla länderna bör därför de båda
alternativ som jag har nämnt studeras under den första etappen av OED:s
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introduktionsplan. Bl. a. bör specifikationer utarbetas för båda bränslena.
Jag räknar med att det till år 1983 skall finnas ett bättre underlag för vidare
beslut i frågan. Då väntas också resultat föreligga av arbetet inom bilavgaskommittcn.
Naturvårdsverket har m:kså berört frägan om omställning till blandbränsledrift av fordon som inte har utrustats och ställts in för detta bränsle.
Verket framhåller att dagens förgasare är precisionsinstrument som inte
kan förväntas komma att generellt fungera lika bra efter isiirlagning och
utbyte av delar i ordinär verkstadsmiljö som vid serieproduktion av förgasare. Därmed finns enligt verket risk för att avgasutsliippen ökar efter en
omställning. Det finns enligt verket också risk för att motorerna då kommer att justeras så att ett mindre luftunderskott än vid bensindrift erhålls
liksom för att vissa bilar som ställts in för M 15-drift skulle köras pä bensin i
vissa sitm1tioner. Därmed skulle högre föroreningsutsläpp och även högre
drivmedelsförbrukning erhållas. Verket avråder mol denna bakgrund bestämt från en allmän introduktion av M 15-bränsle i befintlig bilpark.
Dessa aspekter är enligt min mening väsentliga för utformning och
bedömning av en M 15-introduktion. Ett sftdant blandbränsle bör självfallet
inte införas på ett sådant sätt att det därigenom skulle föreligga allvarlig
risk för att föroreningsutsläppen skulle öka och även för att drivmedelsförbrukningen skulle öka. I det fortsatta arbetet bör därför dessa frågor
närmare klarläggas.
Jag räknar med att det organ som skall leda arbetet med introduktionsplanen kommer att nära samarbeta med statens nalurvårdsverk när frågor
rörande miljöeffekter av alternativa drivmedel behandlas.
Låginblandning av metanol och etanol. dvs. inblandning till ca 5 ~. o.
bedöms inte medföra behov av omställning. Den ringa inblandningsgraden
gör emellertid att oljcersiittningseffekten blir liten. U1ginblandning kan
dock vara en möjlighet att under i första hand ett inledningsskede åstadkomma en utjämning mellan tillgång och efterfr{1gan på motoralkoholer.
En förutsättning skulle därmed finnas för att så snart som möjligt starta
produktion i begränsad omfattning av motoralkoholer. vilket skulle kunna
vara värdefullt för att bl. a. utveckla produktionsmetoderna.
Det är f. n. inte helt klarlagt vilken inblandningsgrad som man utan
omställning kan använda i drivmedel för fordon som siiljs i Sverige. Det iir
också osäkert vid vilken inblandningsprocent som mer omfattande omställning av distributionssystemet behöver vidtas. Siirskilt metanol har
korroderande verkan i cisterner m:h drivmedelstankar av nuvarande utformning. Jag räknar med att ulredningsarbelel under etapp I skall ge ett
bättre underlag för att bedöma denna fråga. Då bör också miljöaspekterna
vid användning av ett drivmedel med låginblandning av motoralkoholer
klarläggas närmare.
Enligt vad jag har erfarit är Oljekonsumenternas förbund !OK) berett att
pröva låginblandning av etanol inom en begränsad del av sitt distributions-
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område. Verksamheten skall enligt planerna baseras på produktion av ca
6000 m~ etanol per år i en försöksanläggning. En sådan introduktion av
bensin med tåginblandning av etanol skulle kunna ge viirdefulla erfarenheter för det fortsalta arbetet samtidigt som en viss oljeersättning skulle ske.
Det vore mot denna bakgrund värdefullt om den planerade verksamheten
kom till stånd. Jag återkommer i det följande till produktionen av etanol.
Sammanfallningsvis föreslår jag således en introduktionsplan för alternativa drivmedel bestående av dels en omfattande och kraftfull satsning på
utveckling och införande av fordon för drift med M 100-bränsle. dels en
intensifierad verksamhet för att närmare klarlägga förutsättningarna för en
introduktion av blandbränsle. bl. a. genom praktiska prov med anviindning
av blandbränsle. Jag räknar med att regeringen kan återkomma med en
redovisning av det arbete som har bedrivits och med förslag till fortsatt
inriktning senast under år 1983.
Den introduktionsplan för alternativa drivmedel som jag har föreslagit
bör enligt min bedömning kunna medföra en oljeersättning år 1990 om I - 3
TWh per år.
För att genomföra den plan jag har föreslagit krävs förutom insatser för
utveckling av nya motorer också förstärkta utrednings- och myndighetsresurser. Jag kommer i det följande (kapitel 111 att föresl~t att en ny energimyndighet bildas. En viktig uppgift för denna myndighet blir att verka för
utveckling och introduktion av alternativa drivmedel. Myndigheten kommer naturligen alt få ansvaret för att niirmare planera och leda genomförandet av den introduktionsplan som läggs fast. I avvaktan på att den nya
myndigheten inriittas har OED ansvaret för denna verksamhet. Delegationen kommer att få utökade sekretariatsresurser härför. Enligt vad jag har
erfarit kommer delegationen inom kort att bilda en siirskild arhctsgrupp for
dessa frågor.
En betydande resurs inom detta område utgörs av Svensk Mctanolutveckling AB (SMABl. som iigs av Studsvik Energiteknik AB 180 C.'rl.
Svenska Petroleum AB ( 10 7'·1 och Volvo Energi AB ( 10 r;,;-), Bolaget. Sl1m
hildades år 1975. har i det tidiga inledningsskede. som vi har befunnit oss i
på detta område. svarat för varierande arbetsuppgifter rörande alternativa
drivmedel. När nu en introduktionsplan för alternativa drivmedel läggs fast
samtidigt som en väsentlig föriindring sker av myndighctsorganisationen
på energiområdet är det naturligt att SMAB:s insatser koncentreras till
sådana uppgifter. där bolagets arbetsformer och kompetens kan utnyttjas
bäst.
SMAB bör kunna föa sig att genomföra försök och tekniska utredningar.
som ingår i introduktionsplanen och i energiforskning.;,programmct. Bolagets verksamhet bör därvid gälla utredningsarhete rörande främst utveckling och anpassning av motorer. Därmed utnyttjas den fördel

~om

det

innebär att en svensk motortillverkare ingftr bland bolagets iigare. SMAB
bör också kunna delta med teknisk expertis i utrednings- och utvecklings-
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arbete rörande produktion av motoralkoholer. För bolagets basverksamhet finns. som chefen för industridepartementet närmare kommer att redovisa. en av regeringen godkänd plan för åren 1979-1981. Jag räknar med
att bolaget för de närmast följande åren kommer att redovisa en motsvarande plan. så utformad att verksamheten inriktas pä att stödja genomförandet av introduktionsplanen för alternativa drivmedel och p{1 att genomföra insatser inom energiforskningsprogrammet som chefen för industridepartementet strax kommer att föreslå. Jag har i denna fråga samrått med
honom.
Jag övergår nu till att behandla frågor om j("irsii1:ini11g med 111otoralkolzoler. På medellång sikt måste de mängder metanol, som kommer att
behövas för användning i Sverige, importeras eller framställas i landet ur
importerade råvaror, främst kol eller s. k. restoljor från raffinaderierna.
Vid eventuell import bör med hänsyn till försörjningstryggheten främst
metanol framställd av naturgas, som på ett försörjningstryggt siitt kan
erhållas från närliggande områden, komma i fråga. Som jag tidigare har
nämnt har förhandlingar inletts mellan svenska och norska företag om
framtida leveranser av metanol.
Enligt vad jag erfarit kan ytterligare framställning av metanol bli aktuell
vid mitten av 1980-talct genom tillkomst av ytterligare en produktionsenhet vid en nuvarande metanolanläggning i Holland. Produktionen baseras
på naturgas som transporteras i rörledning från norska delen av Nordsjön.
Om ilandföring av naturgas i Norge kommer att ske torde viss produktion
av metanol härav vara sannolik. En anläggning i Norge kan bli aktuell om
sju till åtta år.
De stora gasmängder som under senare tid har påträffats i Nordsjön gör
att metanol gjord på naturgas härifrån kan bli ett försörjningssäkert och
varaktigt alternativ. Jag vill dock framhålla att den prisutveckling. som har
skett på naturgas under senare tid, har försämrat möjligheterna att utnyttja
etanol som ersättning för bensin och dieselolja. Detta gäller särskilt med
tanke på att omvandlingen till metanol sker med betydande energiförluster. De största möjligheterna att erhålla metanol till sådana priser att
metanol kan konkurrera med bensin och dieselolja torde finnas om framställning kan ske ur naturgas, som saknar annat primärt användningsområde, t. ex. genom att den utvinns i områden där gasledningar saknas.
På längre sikt - enligt OED tidigast omkring år 1990 - kan det finnas
möjlighet att framställa metanol ur inhemska råvaror. Under senare tid har
möjligheterna till metanolframställning ur syntesgas framställd genom förgasning av ved och torv utretts. Några av de remissinstanser som har yttrat
sig över OED:s rapport påpekar att en konkurrens om vedråvaran mellan
olika användarintressen kommer att uppstå i framtiden. Bl. a. delegationen
för energiforskning framhåller de fördelar som skiffer har i förhållande till
ved och torv som råvara för metanolframställning.
Frågan om produktion av metanol ur inhemska bränslen är f. n. av
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forsknings- och utvecklingskaraktär. Frågan har under tämligen lång tid
inget samband med försörjningen av metanol för användning i Sverige.
Chefen för industridepartementet kommer senare denna dag att redovisa
de förslag. som har kommit fram i fråga om ytterligare utvecklingsinsatser
rörande kknik för produktion av drivmedel ur inhemska bränslen. 1 flera
länder. bl. a. i Förbundsrepubliken Tyskland, har ett omfattande arbete
bedrivits för att utveckla metoder för förgasning av fasta bränslen. Ett nära
samarbete med dessa länder bör därför eftersträvas.
Etanol har f. n. de bästa föruts~ittningarna för produktion ur inhemska
råvaror. De tekniska och ekonomiska förutsättningarna för etanolproduktion ur sockerbetor och andra produkter har, som jag tidigare har redovisat. behandlats av etanolutredningen. Utredningen framhåller att storleken
av den framtida etanolproduktionen bör bli beroende av erfarenheterna
från inledande produktion av etanol. Flertalet remissinstanser delar denna
uppfattning. Det kan således vara motiverat att uppföra en prototyp- och
demonstrationsanläggning för framställning av etanol. om den teknik som
skall användas bedöms kunna medföra väsentliga minskningar av kostnaderna, så att produktionen på sikt blir lönsam. Av stort intresse är härvid
det s. k. Skaraborgsprojekkt. som skulle kunna medföra en produktion av
ca 6000 m 3 etanol per år. Som jag tidigare har redovisat iir OK berett att
utnyttja etanolen genom att blanda den i nuvarande kvalitet för s. k.
regularbensin. Frågor om stöd till en anläggning av detta slag prövas av
delegationen (I 1980: 08) för uppbyggnad av en oljeersiittningsfond.
Etanolutredningen har även studerat möjligheterna att bygga om det
nedläggningshotade sockerbruket i Karpalund för etanolproduktion. Jag
konstaterar att Svenska Sockerfabriks AB i sitt remissyttrande över utredningens betänkande har förklarat sig berett att utföra detaljprojektering av
etanolproduktion vid denna anläggning.
Jag vill i sammanhanget erinra om de förändringar av uttagna skatter och
avgifter på motoralkoholer som nyligen har vidtagits. Riksdagen beslöt i
december 1980 (prop. 1980/81:49. NU 1980/81:19, rskr 1980/81:100) att
särskild beredskapsavgift inte skall erläggas för motoralkoholer. Motivet
härför är att det f. n. saknas skäl att beredskapslagra sådana drivmedel.
Som en följd av denna åtgiird iindrades skatten på motoralkoholer till
sammanlagt 73 öre per liter. vilket är ungefär hälften av den skatt som
erläggs för bensin. Det innebär att skatteuttaget på metanol. som per liter
har hälften så stort energiinnehi.ill som bensin. blir detsamma som skatteuttaget på bensin räknat per energiinnehåll.
Det förhållande att metanol och etanol har belagts med lika stor skatt per
liter innebär att den skatt som tas ut på etanol räknat per energiinnehåll är
ca 25 % lägre än skatten på metanol och bensin. Denna skillnad i beskattning skulle kunna vara motiverad av försörjningstrygghetsskäl om etanol
framställs i landet av inhemska råvaror och om dessa kan påräknas vid
t. ex. avspärrning medan metanol importeras på ett sådant sätt att en lägre
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grad av försörjningstrygghct erh{1lls. Hur försörjningen av motoralkoholer
till en svensk marknad skall ske i framtiden iir emellertid av naturliga skäl
ännu inte klarlagt. Det saknas därför f. n. niirmare underlag för all ta
stiillning till om den rådande skillnaden i beskattningen av metanol och
etanol är energipolitiskt motiverad. Jag vill erinra om all kommitten I 8
1979: 06) om beskattning av energi m. m. f. n. utreder möjligheterna att ge
energibeskattningen en utformning. som ger bästa möjliga energipolitiska
styrfunktion. Enligt direktiven skall utredningen behandla även beskattningen av alternativa drivmedel. Det linns diiri"ör anledning att ilterkomma
till denna fråga när energiskatteutredningen har redovisat resulatet av sitt
arbete.
Jag övergftr nu till att behandla andra 1111·ccklingsli1{ja inom detta omdde. Stort intresse bland de alternativa drivmedlen tilldrar sig syntetisk
hensin. som skulle kunna utnyttjas i befintliga distributions- m:h lagrings-

system och i befintliga fordon utan större förändringar eller omstiillningar.
Betydande arbete rörande framställning av syntetisk bensin bedrivs f. n.
på olika håll i världen. Exempelvis har man, som jag tidigare har nämnt, i
Nya Zeeland beslutat att uppföra en anHiggning för framstiillning av tiimligen stora mängder syntetisk bensin ur naturgas. Det arbete som p<°tgår
inom detta område måste dock iinnu betecknas som främst försöksverksamhet. Såvitt nu kan bedömas kan syntetisk bensin knappast vara kommersiellt tillgiinglig i stor skala i Sverige förrän tidigast mot slutet av 1980talet.
Det förhållande att syntetisk bensin kan utnyttjas i befintliga fordon och
distributionssystem utgör en väsentlig fördel för detta drivmedel. Detta
förhållande kan komma att motivera användning av syntetisk bensin framstiilld ur bl. a. metanol. Det finns därför stor anledning att inom ramen för
bl. a. energifurskningsprogrammet noga följa den internationella utvecklingen rörande framställning och användning av syntetisk bensin. Chefen
för industridepartementet kommer i det följande (kapitel 15) att föreslå
utvecklingsinsatser härvidlag.
1Hotorgas. främst gasol. förekommer som drivmedel i flera länder. En
viss anviindning av motorgas har också börjat ske i Sverige. bl. a. som en
följd av att skatten pil gasol iir lägre än skatten på bensin. Ett växande

utbud av motorgas kan förutses på världsmarknaden. bl. a. som en följd av
att stora mängder gas erhålls vid utvinning i Nordsjön.
Jag ser den ökande användningen av motorgas som fördelaktig då den
vidgar basen för vår drivmedelsförsörjning. Dessutom har motorgasen
betydande fördelar från miljö- och hälsosynpunkt. Även om detta drivmedel inte utgör något långsiktigt alternativ till bensin bör det betraktas som
ett värdefullt komplement för att något öka vår försörjningstrygghet inom
drivmedelsområdet. Användning av motorgas torde av bl. a. distributionstekniska skäl främst komma att ske i fordonsllottor med begriinsad geografisk rörlighet. I. ex. fordon som bara används i storstadstralik.
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På liingre sikt kan bl. a. c(fim/011 och 1·iitg<1sfim/011 komma att anviindas.
Viss försöks verksamhet med elfon.lon påg<lr f. n. vid bl. a. ntigra statliga
verk. Utvecklingen i andra Hinder inom dessa områden följs bl. a. inom
ramen för det statliga energiforskningsprogrammet. Ett svenskt kunnande
inom området kan komma att bli av betydelse. Det finns diirför anledning
att se positivt på det arbete som sker inom bl. a. industrin hiirvidlag.
Jag har nu redovisat min syn pil den roll som alternativa drivmedel bör
ha i energipolitiken under 1980-talet. Jag förordar att regeringen föreslår
att riksdagen godkiinner den introduktionsplan för sfidana drivmedel som
jag harredogjort för.
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Värmeförsörjning

8.1 Inledning
Ungefär 40 % av landets totala slutliga energianvändning går åt för att
värma upp byggnader och tillgodose behovet av ventilation och varmvatten i byggnaderna. Utvecklingen inom uppviirmningssektorn är således av
avgörande betydelse för den svenska energiförsö1jningen.
Under senare år har leveranserna av fjärrvärme och el för uppviirmningsändamål ökat snabbt. Uppvärmning med enskilda oljepannor har
minskat i omfattning men har fortfarande dominerande betydelse. Uppvärmning med ved- och fliseldade pannor har likat men iir fortfarande
obetydlig i jämförelse med uppvärmning med oljeeldade pannor. U ngefiir
64 % av uppvärmningsbehovet täcks f. n. med enskilda pannor i vilka
bränslet i helt dominerande grad utgörs av olja. Fjärrvärmen täcker 24

C:·~

av uppvärmningsbehovct medan elvärmen svarar för resterande 12 'H· (se
tabell 8.1 I. Ökningen av andelen fjärrvärme och elviirme sker dels genom
övergång i befintlig bebyggelse från uppvärmning med enskilda oljepannor
till uppvärmning med fjärrvärme och elviirme. dels genom att nytillkommande bebyggelse direkt ansluts till tJärrvärme eller elviirme. fjiirrvärmens marknadsandel i nybyggda flerfamiljshus har under senare fir varit ca
60 % medan clviirmens andel i nytillkommande sm{1hus har varit ca 65 0; ..
Övergången från olja till elvärme låg för nf1gra i\r sedan pii en mycket låg
nivå bl. a. av ekonomiska skäl samt på grund av osiikerhet om den framtida
tillgången på elektrisk kraft. Det senaste året har de kraftiga prishöjningarna

p~1

olja samt resultatet av folkomröstningen medfört att övergängen till

elvärme har ökat.
Kommunernas möjligheter att finansiera tjiirrviirmeutbyggnadcr var tidigare mindre tillfredsstiillande bl. a. beroende p{t kommunlilnens korta
amorteringstider i förhållande till fjiirrviirmeanläggningarnas tekniska livslängd. Lånemöjligheterna har numera viisentligt forbiittrats. Behovet av
investeringsmcdel kommer i framtiden att öka. bl. a. om det förslag till lag
om utförande av eldningsanliiggningar för fast briinsle som jag senare skall
återkomma till. genomförs. Jag äterkommer senare (avsnitt 8.3.3) till frågan om finansiering av fjärrviirmeutbyggnadcr.
Med stöd av regeringens bemyndigade den 22 december 1977 tillkallades
en kommittc (I 1977: 11) om nmstiillbara eldningsanliiggningar !OEA).
Kommittens friimsta uppgift var enligt direktiven att belysa de tekniska
och ekonomiska förutsättningarna för att utföra viirmeprnducerandc och
fossilbaserade elproducerande anliiggningar fiir drift med fasta bränslen
under normala förhhllanden och att överviiga behovet av lagstiftning eller
andra föreskrifter som ger vidgad möjlighet att föreskriva att nya eldningsanliiggningar utformas sä att de kan eldas med fasta briinslcn. Kommitten
avlämnade i januari 1980 betiinkandet (SOU 1980: 9) Ovcrgting till fasta
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bränslen. Betänkandet har rcmissbchandlab. En redogörelse för kommittens förslag och remissinstansernas synpunkter härpå redovisas i bilaga
1.9. Jag återkommer senare (avsnitt 8.2) till denna fråga.
Storstädernas värmeförsörjning är idag nästan helt grundad på olja.
Användning av spillvärme från kärnkraftverken har i flera omgångar
utretts för Stockholms. Göteborgs och Malmös värmeförsöi:ining.
Våren 1979 utredde statens industriverk (SIND) Storstockholms fjärrvärmeförsörjning. Utredningen som redovisades i rapporten (SIND
1979: 4l har n:missbehandlats. En redogörelse för utredningens förslag och
remissinstansernas synpunkter härpå redovisas i bilaga l. lO.
Under hösten 1980 har statens vattenfallsverk och Storstockholms Energi AB (STOSEB) på nytt studerat möjligheterna att använda värme från
kärnkn1ftverket i Forsmark för Storstockholms fjärrvärmeförsörjning. Resultatet har redovisats i utredningen Fjärrvärme från Forsmark (bilaga
1.11 ). Utredningen visar att projektet hör vara tekniskt genomförbart och
att ekonomin är fördelaktig jämfört med andra alternativ för Storstockholms värmeförsörjning.
Enligt vad jag har erfarit avser STOSEB och Forsmarks Kraftgrupp AB
att ta upp förhandlingar om möjligheterna att utnyttja viirme från kärnkraftverket i Forsmark. Under förutsättning att projektet kan genomföras
på kommersiella grunder och de STOSEB-kommuner som berörs av projektet hestämmer sig för detta alternativ har jag inget att erinra mot att
Storstockholms huvudsakliga fjärrvärmeförsörjning grundas pä värme från
Fors mark.
Jag är däremot av olika skäl tveksam till att på motsvarande siitt utnyttja
kärnkraftverken i Ringhals och Barsebäck för Göteborgs- resp. MalmöLundregionens värmeförsörjning. Jag ftterkommer senare (avsnitt 8.3.5!
till denna fråga.
Med stöd av regeringens bemyndigande den l 7 april 1980 tillkallades en
kommitte (I 1980: 05) om vissa fdgor om elanviindning. elanviindningskommittcn (ELAK l. Kommittens uppgifter var enligt direktiven att utarbeta föfslag till förhud mot direktverkande elvärme med elradiatorer i viss
tillkommande permanentbebyggelse samt att ange hur elenergi kan användas för att spara olja utan att det uppstår ){1sningar till ett likat el utnyttjande
i framtiden.
Kommitten avliimnade sitt betänkande !Os I 1980: 22 l El och Olja i
oktober 1980. Kommittens förslag har remisshehandlats. En redogörelse
l"ör kommiHens förslag och rernissinstansemas synpunkter hiirpt1 redovisas
i bilaga 1.12. Jag återkommer till denna fråga i samband med behandlingen
av clviirme (avsnitt 8.5).
Den enskilda uppvärmningen iir som jag tidigare har niimnt praktiskt
taget helt baserad på olja. företrädesvis liitt eldningsolja. Fjiirrviirmen iir
f. n. nästan helt beroende av tung eldningsolja.
Detta innebär sammantaget att oljeberoendet inom uppviirmningssektorn är niira 90 tX. Ett sfa hligt oljeberoende på ett område av central
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betydelse finner jag oacceptabelt. Att reducera detta beroende kommer att
kräva ett långvarigt och målmedvetet arbete med insatser av varierande
karaktär. Det är angeläget att dessa insatser inleds snarast och att arbetet
koncentreras till åtgärder som redan under 1980-talet påtagligt kan minska
oljeberoendet.
Ett sätt att minska oljeanvändningen inom uppvärmningsområdel iir att
spara energi. Jag har tidigare redovisat åtgärder i detta syfte. Chefen för
bostadsdepartementet kommer senare att lägga fram förslag om åtgärder
för förbättrad energihushållning inom byggnadssektorn. Av väsentlig betydelse såväl från energiförsörjningssynpunkt som från miljösynpunkt är
också att i snabb takt minska användningen av enskild oljepanna för
uppvärmning. Jag återkommer till detta i samband med behandlingen av
ELAK:s förslag (avsnitt 8.5).
Jag vill understryka att en övergång till ljiirrviirme inte innebär någon
väsentlig minskning av oljeberoendet. såvida inte värmctillförseln grundar
sig på spillvärme. solvärme. utnyttjande av värmepumpar eller andra energirävaror än olja. t. ex. kol. torv eller llis. En lag om utförande av eldningsanläggningar för fast bränsle skulle kunna medverka till att pätagligt minska oljeberoendet inom tjiirrviirmesektorn. Ett annat styrmedel iir den
nyligen inrättade oljeersättningsfonden. Genom en kraftig satsning på
forskning. utveckling och demonstration av solvärmeanläggningar samt
insatser för att introducera och sprida solvärmetekniken. som jag senare
tavsnitt 8.7) skall återkomma till. läggs en grund för ett framtida utnyttjande av solenergi för uppvärmningsändamål.
Jag grundar mina bedömningar av uppvärmningsseklorns användning av
olika briinslcn och energislag p~1 bl. a. del program för oljeersättning som
presenterats av oljeersättningsdclegationen
slag.
Tahell 8.1

1979: 0 Il och ELAK: s för-

Nettoenergihehont fördelat pä upp\"ärmningsform, T\\'h
1985

1979

1-jiirrvärme
Elvärme
Solvärme"'
Övrig uppvarmmng

(I

70

I09

1990

högre
anvUnt..1ningsnivå

liigrc
anviindningsni vi.i

högre
anviinJnings-

niv'l

liigre
anviinJning-;ni va

37
20-30

35
20-30

46
26-32°'
0-1

40
26-32°'
0-1

47-37

42-32

30-23

24-17

104

97

102

90

'"Solvärme till ett större hclopp !0-1 TWh år 1985 och 1-2 TWh år 1990) ing;ir
under rubriken fjiirrviirmc. Här redovisas enbart enskild soluppviirmning.
hi Varav drivenergi till viirmcpumpar. 3 TWh.
1
Industrins byggnader ingår ej. frånsett den del som v~irms med ljiirrviirme.
~ Energibehovet cxkl. omvandlingsförlusler. Förlusterna i t. ex . .:nskilda oljepannor
ingår s[tledes ej.
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Jag har tidigare (avsnitt 4.61 redovisat de energianvändningsnivåer som
jag anser rimliga att räkna med år 1985 och 1990. För uppviirmningssektorn 1, bedömer jag att nettoenergibehovet ~, fördelar sig pä uppvärmningsform enligt tabell 8.1.
De intervall som anges speglar dels svårigheterna att bedöma utfallet av
besparingsåtgiirderna och dels svårigheten att bedöma de olika uppviirmningssiittens andelar av den totala uppvärmningen.
Värmebehovet i l]iirrviirmesystemen vid den högre användningsnivån
bedömer jag kunna tillgodoses enligt tabell 8.2. Jag har därvid riiknat med
att värmeavtappning friln Forsmark 3 kommer till ständ. Om så inte sker
ökar mängden olja och fasta bränslen i kraftvärmeverk och hetvattencentraler eller miingden elenergi för drift av värmepumpar.

Tabell 8.2

Värmeproduktion i

rjärnärmes~·stem,

Kraftviirmeverk
Olja
Fasta hriinslen
Het vattencentraler
Olja
Fasta hriinslt:n
Viirme fr[111 bmkraft verk
Övrig spillviirmc. inkl.
sopförbriinning
Solviirmc
El
Summa viirrncpn1Juktion
tinkl. Ji~.tribution~förlustcrJ

TWh

1979

198.'i

l.'i.8
0 ..'i

lll

-I

2

1-1

11.7

16-l_'i
7

l)

1990

9-J
X-12
9

1.5

3--1

-'
-'

0--1

29.S

-Il

1-2
3

51

8.2 Lag om utförande aY cldningsanläggningar för fast bränsle
Som jag tidigare niimnt utfiirs i dag niistan alla ddningsanliiggningar s{1
att endast olja kan anviindas som briinsle. för att det skall vara möjligt att
genomföra det mycket ambitiösa programmet fiir oljeersiittning som jag
tidigare I kapitel 61 har redogjort för mi1ste större eldningsanliiggningar
utföras för andra briinslen iin olja.
Mot denna bakgrund har inom industridepartementet. efter förslag friin
utredningen Il 1977: 11 I om omstiillbara eldningsanliiggningar 10EA1. utarbetats ett förslag till lag om utförande av eldningsanliiggningar for fast
bränsle. Lagförslaget tillsliilldes lagri1det genom lagnidsremiss efter beslut
vid regeringssammantriide den 4 december 1980.
Förslaget. som lämnats utan erinran av lagriidct. bör föreliiggas riksdagen och fogas till protllkollet i detta iirende som hi/11111g A. Utdrag ur
regeringsprotokoll med lagn\dsremiss samt lagri1dets yttrande biir fogas till
protokollet i detta iirende som hiliang B och hilwng C.
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En av lagrådets ledamöter har ansett att lagförslagets straflbestämmelse
bör utgå. För egen del anser jag dock i likhet med lagrådets övriga ledamöter. att lagen bör innehålla en sådan bestämmelse.
Som framgår av min anmälan vid lagrådsremissen ingår som ett viktigt
led i oljeersättningspolitiken att eldningsanläggningar utförs så att annat
bränsle än olja kan användas. Enligt den föreslagna lagen skall större
eldningsanläggningar i fortsättningen utföras så att de kan eldas med fast
bränsle och mindre anläggningar så att de kan eldas med fast inhemskt
bränsle utan omfattande ombyggnadsarbeten eller kompletteringar. Gränsen mellan större och mindre anläggningar siitts vid en beräknad årlig
bränsleförbrukning om 180 terajoule. motsvarande ca 5 000 m-~ tjockolja.
Lagen gäller flertalet eldningsanliiggningar för byggnadsuppvärmning.
elproduktion eller användning i industriella processer.
Kravet på utförande för fastbränsleeldning gäller nytillkommande anläggningar. Även befintliga anläggningar omfattas så snart pannan byts ut
vilket innebär att alla anläggningar efter hand kommer att omfattas. Möjlighet till undantag finns från kravet på utförande för eldning med fast
bränsle. t. ex. vid särskilt höga kostnader för fastbränsleeldning eller vid
stora miijöproblem beroende på t. ex. olämplig lokalisering. Lagen avses
triida i kraft den I januari 1982.
I fråga om bakgrund och motiv till den föreslagna lagen vill jag hänvisa
till min anmälan vid lagrådsremissi:n. Jag framhöll emellertid då att jag
skulle återkomma till vissa frågor i energipropositionen. Jag vill med
anledning härav anföra följande.
Vid remitteringen av OEA:s betänkande (SOU 1980: 09) Övergiing till
fasta bränslen framförde flera remissinstanser att finansieringen måste
vara ordnad innan en lag om utförande av eldningsanläggningar för fast
briinsle införs. Jag kommer senare (avsnitt 8.3.3) alt redovisa min syn p~"i
finansiering av tjärrvärmeuthyggnader. Riksbanken har ställt sig positiv till
att investeringar i eldningsanläggningar för fast briinsle skall kunna finansieras inom ramen för de s. k. fjärrvärmelånen. Remissinstanscrnas synpunkter vad gäller finansieringsmöjligheterna torde diirmed vara tillgodosedda.
Några rcmissinstanser anförde att miljökrav för anviindning av fasta
bränslen måste vara uppställda innan lagstiftningen genomförs. Det är av
stor vikt att effektiva miljöskyddsåtgärder tillämpas vid en övergilng till
fasta bränslen sil att en försiimring av miljöförht1llandena undviks. Jag
anser att de miljökrav som hör ställas vid användning av fasta hriinslen
tillfredsstiillande kan tillgodoses inom ramen för gällande miljölagstiftning.
Jag har tidigare !kapitel 7) redogjort för min syn pii miljöfrfagorna vid
anviindning av fasta briinslen.
Vid lagrådsremissen anförde jag att ljärrviirmens konkurrenskraft gentemot mindre oljeeldade anHiggningar kan påverkas negativt av kravet på
fastbränsleeldning. Jag anförde därvid att dispensgivningen skall v~1ra yt16
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terst restriktiv om en mindre anliiggning finns i ett område där ljiirrvärmc
distribueras eller avses bli distribuerad och den aktuella fastigheten är
lämpad att anslutas till fjärrvärmesystemet.
Vid lagrådsremissen anförde jag även att inom områden där naturgas
distribueras eller avses bli distribuerad bör mindre eldningsanläggningar
för naturgas generellt undantas från lagens krav på att mindre eldningsanläggningar utan omfattande ombyggnadsarbeten eller kompletteringar skall
kunna eldas med inhemskt fast briinsle. För att möjliggöra en senare
användning av andra uppviirmningsformer finns det dock skäl att ställa
vissa krav på byggnader som uppvärms med naturgas. Chefen för bostadsdepartementet kommer senare att liigga fram förslag till krav på byggnader
som uppvärms med naturgas eller elenergi.

8.3 Fjärrvärme

8.3. I lnledninR
Fjärrvärme distribueras i Sverige genomgäende i form av hetvatten.
Hetvattnet matas vid en temperatur av 90°C-120°C från produktionsanliiggningen in i ett slutet

ledning~system

till konsumenterna och tillbaka till

anläggningen. där temperaturen på hetvattnet har sjunkit till 60°C-50°C.
Fjärrviirme finns f. n. utbyggt i större eller mindre omfattning i ett 80-tal
kommuner och ytterligare ett 10-tal har planer pfi utbyggnad. f·jiirrvärme
utnyttjas friimst i tätorternas centrala delar och det iir diir i första hand
flerfamiljshus. industrier. sjukhus. skolor o. s. v. som ansluts. f. n. värms
ungefär hiilf"ten av landets flerfamiljshus med tJärrviirme. Som jag tidigare
har niimnt svarar tjiirrviirme för 24 r.:·( av nettoenergibehovet för uppviirmning i landet. Den anslutna effekten till fjärrsystemen uppgick {ir 1979
till ca 13 000 MW och har under senare är ökat med i runda tal I 000 MW
per är. Den årliga ökningen motsvarar ca 2 TWh viirmeenergi eller ca 2 %
av dagens uppviirmningsbehov.
F:iiirrviirme uppvisar i förhållande till enskild uppviirmning fördelar friln
siiviil miljösynpunkt som energipolitisk synpunkt. fördelarna fn'tn miljösynpunkt består i att utsliippen koncentreras till några fft utsliipp som
genom höga skorstenar sker pi! hög höjd.
En övergång till tjiirrviirmc innebiir i allmänhet en energibesparing genom titt cldningsanliiggningar i tjärrviirmesystem har högre verkningsgrad
än enskilda pannor. I cldningsanliiggningar som ingftr i tjiirrviirmesystcm
~ir

det möjligt att anviinda mindre förädlade oljeprodukter

~in

i små enskilda

pannor. Ett tjiirrviirmesystem är flexibelt på sil siitt att det möjliggör
viirmeprnduktion med hjälp av llera olika energiriivaror. Man kan alltså
utan radikala föriindringar i distributionssystemet successivt anpassa ett
fjiirrviirmesystem från oljeeldning till eldning med fasta bränslen. t. ex.
kol. torv eller llis. Det finns ocksft möjligheter att med relativt enkel teknik
ta till vara vissa bidrag från solvärme i de befintliga tjiirrviirmesystemen.
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Ett väluthyggt tjärrvärmenät iir vidare nödvändigt för att det skall vara
möjligt att tillgodogöra sig spillvärme frän industrier, viirme Mm sopförhränningsanläggningar och värme frfm kärnkraftverk. Det kan vidare underliitta introduktionen av solviirme. Det är ett viktigt led i arbetet att
skapa en god energihushållning att utnyttja siidana möjligheter diir det är
tekniskt och ekonomiskt rimligt.
Välutbyggda tjärrvärmenät är iiven en förutsiittning för att bygga ut
kraftvärmeverk för samtidig produktion av el och värme i de stora tiitorterna. Jämfört med fossileldade kondenskraftverk iir kraftviirmevcrken överlägsna från energihushållningssynpunkt. Som jag senare !avsnitt 9.9) kommer att hehandla mer utförligt kommer riksdagsbeslutet om avvecklingen
av kiirnkraften att ställa stora krav pil planering för och utbyggnad av
ersättande kraftproduktion. för att kiirnkraften skall kunna avvecklas utan
en mycket omfattande utbyggnad av fossileldade kondenskraft verk måste
välutbyggda fjärrvärmenät som kan ge underlag för elproduktion i kraftvärmeverk hyggas ut under 1980-talet. Enbart genom en fortsatt rn.:h omfattande utbyggnad av fjärrviirmeniiten skapas fi.irutsiittningar för en framtida ambitiös kraftvärmeutbyggnad. Uigre vattentemperaturer i tjiirrviirmesystemen skulle öka utbytet av elenergi i kraftviirmeverk.
Det iir angeläget att det inom ramen för den kommunala energiplaneringen tillses att omfattningen av lämpliga fjiirrviirmeomrfiden inte onödigt vis
minskas genom att individuella uppvärmningsformer anviinds inom dessa
områden.
Enligt min uppfattning är det i.inskviirt med en uthyggnad av tjiirrviirmc i
en takt av ca I 000 MW per

{tr

under 1980-talet. Diirmed skulle man nå en

ansluten effekt av ca 23000 MW iir 1990. Detta år skulle tjiirrviirmen i sil
fall svara för 46 miljarder kilowattimmar värme eller ungefär hiilften av
landets hchov av uppvärmning av hostiider. lokaler och övriga hyggnaucr.
Under 1980-talct bedöms tillgilngen på elproduktionskapacitet komma
att bli god. Det innebär att det inte kommer att finnas behov av nya
kraftvärmeverk under 1980-talets första hiilft. Skiil kan diirför enligt min
mening framföras för att under första halvan av 1980-talet satsa p[1 hetvattencentraler för värmeprnduktion. Mot slutet av 1980-talet hiir nägra nya
kraftviirmeverk komma till stånd. Aven viirmepumpar kan dä ft1 betydelse.
Den stora satsningen under 1980-talet pil utbyggnad av ljiirrviirmeniiten
hör under 1990-talet kunna följas av en omfattande utbyggnad av kraftviirmeverk. Jag ilterkommer senare (avsnitt 9.6 och 9.9.l till detta.
I enlighet med vad jag tidigare har anfört om omstiillhara eldningsanliiggningar skall produktionsanliiggningar byggas för fasta briinslen.
Jag anser det i första hand att vara angeliigt:t att Giirrviirme införs eller
expanderar i sådana tiitorter som har en bebyggelsestruktur och en omfattning som dels gör tJärrviirmeutbyggnad ekonomiskt motiverad och dels ger
ett värmeunderlag av sådan storlek att kraftviirmeverk av ekonomisk
storlek senare kan introduceras.
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Diiremot anser jag att f1terhållsamhet nu hör iakllas då det giillcr all
utstriicka fjiirrviirmeniiten till glesare bebyggelse i etablerade tjärrviirmcorter. Skiilcn hiirför iir bl. a. att energibesparingen med ljiirrviirme i
siidana omr:lden kan vara obetydlig eller rent av negativ och all en ljiirrviirmeutbyggnad med konventionell distributionsteknik i st1dana omrilden kan
innebära en liisning som medför all exempelvis introduktion av ny teknik
försvf1ras. I sådana omrt1dcn bör elviirme. individuell vedeldning och inom
vissa områden på sikt gasviirme kunna erbjuda fördelar .himfört med tjiirrviirme. Jag iir också tveksam till en omfattande introduktion av ljiirrviirme
med konventionell distributionsteknik i Wtorter som inte är så stora alt
kraftvärmeverk senare kan introduceras med rimlig ekonomi. Kommunerna hör ha goda förutsiittningar att bedöma hur de nödviindiga avviigningarna skall göras.
Fjiirrvärmcsystem dimensioneras f. n. för relativt höga temperaturer.
Framlcdningstemperatun:n iir i allmiinhet ca I ~tl°C

p~I

vintern och ca 90°C

på sommaren. Dessa höga tcmperaturnider innehiir att möjligheterna all
pt1 ekonomiskt rimliga villkor utnyttja exempelvis solviirme. viirmepumpar
lich spillviirme iir begriinsadc. En liinkhar möjlighet iir dock att anviinda
solviirme för all höja returvattentemperaturen i ljiirrviirmeniiten. De temperaturer som fordras för att uppviirma de enskilda fastigheterna ~ir viiscnlligt liigre än framledningstempcraturen i fjiirrvärmeniilcn. Detta skapar
förhiillradc forutsiillningar för att reducera temperaturniviierna i ljiirrviirrnesystemen. vilket i sin lur skulle underlätta en framtida introduktion av
lf1gtempererade viirmekiillor.
Jag finner det angeliiget all möjligheterna all introducera sLilviirme.
spillvärme och viirmepumpar i tjiirrviirmcsystemen i större utstriickning iin
hittills undersöks vid planeringen av nya. framförallt mindre (iiirrviirmcniit
och vid ombyggnad av helintliga system.
lnnm cncrgiforskningsprogrammcts ram bedrivs arbete för all utveckla
ny distrihutionsteknik för varmvatten. Det iir angeliiget all ta fram hilliga
lösningar som dels kan motivera all fjiirrviirmc utstriicks till glesare bebyggelse. dels kan göra en siinkning av temperaturniderna altrakt i\' fn'm
ekonomisk synpunkt. I det program fiir cnergiforskning för trd1rsrerioden
1981/82-1983/84 som chefen för industridepartementet senare !avsnitt
l.'i.2.3.XJ kommer att föresl[1 ing;ir en ökad insats inom detta omr{1cle. I
jämförelse med energiforskningsprogrammet för föregilende trdirsperiod

iir del omrf1dcna värmepumpar lich distributionsleknik som f{ir den sl\irsl<I
ökningen av anslagen.
Kommunerna har genom lagen om kommunal energiplanering idagts ett
;111svar för att friimja hushällningcn med energi. Med hiinsyn till all kommunerna ofta iir direkt engagerade inom viirmcforsiirjningen och med
hiinsyn till

v~irmdörsör:jningens

stora betydelse i landets energibalans

~ir

kommunernas insatser pii detta nmdide av särskild vikt. Kommunerna har
cn rad instrument till sitt förfogande för all kunna fiirverkliga intentionerna
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i den kommunala energiplaneringen. Som exempel kan niimnas byggnadslagstiftningen. lagen om allmänna tJärrviirmcanläggningar och den i ellagen
införda befrielsen för eldistributören att leverera cl för uppvärmningsändamål inom fjärrvärmeområden. Dessa instrument möjliggör bl. a. en rationell planering av ljärrvärmeniitens utsträckning. Bostadslån utgår under
förutsättning bl. a. av att huset ansluts till befintlig Giirrviirmeanläggning
eller annan kollektiv värmeanliiggning. om sädan anslutning iir möjlig och
om särskilda skiil däremot inte föreligger. Det kommunala förmedlingsorganet skall yttra sig över ansökningen om bostadslftn. Även hiirigenom kan
kommunerna styra utvecklingen så att en anslutning av områden. som från
samhällsekonomisk synpunkt lämpligen bör fjärrvärmas. verkligen kommer till stånd.
Statligt ekonomiskt stöd för anslutning av en byggnad till fjiirrvärme
lämnas vidare inom ramen för reglerna om encrgisparstöd.
Kommunerna har också viktiga uppgifter när det gäller genomförandet
av energisparandet inom ramen för den av riksdagen beslutade energisparplanen för befintlig bebyggelse. Som jag har framhållit tidigare (avsnitt
4.4.2) bör åtgärder för energihushållning avvägas mot åtgärder för tillförsel

av energi. Insatserna för att spara energi bör enligt min mening stämmas av
mot kostnaderna för att värma upp byggnader. Detta innebär bl. a. att vid
planeringen av energibesparandet i byggnader hänsyn mt1ste tas till befintliga och planerade värmeförsör:iningssystem inom området. Detta gäller
som jag tidigare tavsnitt 4.2.1) har framhållit särskilt när dessa system
bygger på möjligheterna att utnyttja kraftvärme eller spillvärme.
Det kommunala förmedlingsorganet skall enligt förordningen ( 1980: 334)
om statsbidrag till energibesparande åtgärder i bostadshus m. m. avge
yttrande i ärenden om stöd enligt förordningen. Förmedlingsorganet har
därvid möjlighet att mot bakgrund av t. ex. planer om värmeförsö1jningen i
kommunen avstyrka sådana ansökningar. Denna möjlighet är ett medel för
kommunerna att styra energisparandet i bebyggelsen så att en Himplig
avvägning mot åtgärder för tillförsel nås. Det är av vikt att kommunerna
tar till vara denna möjlighet.
I kommunernas ansvar ingttr ocksä att viilja liimpliga lösningar vad
beträffar distributionssystemct för t]ärrvärme och att välja lämpliga briinslen eller andra energikällor för värmeproduktion i sådana system. Kommunernas åtgärder har härigenom en avgörande betydelse för våra möjligheter att minska oljeberoendet inom uppvärmningssektorn. Jag vill i detta
sammanhang erinra om att kommunerna enligt lagen om kommunal energiplanering förutom att i sin planering främja hushållningen med energi även
har att verka för en säker och tillräcklig energitillförsel. Jag kommer senare
(kapitel 12) att lämna vissa förslag rörande innehållet i och inriktningen av
den kommunala energiplaneringen.
Det är vidare angeläget att kommunerna i den fysiska planeringen beaktar frågan om lokalisering av kraftvärmeverk.
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8 .3 .2 f)är1Tiir111l'sy.1·teme11s ./(irsii1)11i111' med /1rii11sle11
Som jag tidigare har nämnt baseras tjärrviirmeproduktionen i landet
nästan helt på olja. Normalt är de ljärrvärmeproducerande anlliggningarna
byggda så att endast olja kan anviindas som bränsle utan genomgripande
och tidskriivande ombyggnader. Fjärrviirmcförsör:jningen iir diirmed s~ir
bar.
Vid en långvarig kris i oljetillförseln kan därför de som bor i ljiirrviirmda
hus komma att fft störningar i sin uppvärmning. Vidare finns risken för
betydande framtida prisstegringar på olja. Hiinsynen till ljiirrviirmekonsumenterna gör det d~irför nödviindigt att andra energikällor än olja tas i
anspråk i stor omfattning för ljärrviirmefiirsör:iningen. En utbyggnad av
ljärrvärme i den omfattning jag har föreslagit skulle inte kunna accepteras
om olja skulle utgöra det huvudsakliga bränslet.
Jag har tidigare föreslagit lagstiftning om att alla tillkommande större
eldningsanliiggningar skall utformas sil att de kan eldas med fasta hriinslen.
Denna lag kommer som jag tidigare framhållit att beröra tjiirrviirmesektorn
i hög grad. Jag räknar med att nästan all tjiirrviirmeutbyggnad i fortsättningen kommer att grundas på fasta bränslen. Det niistan 100 prncentiga
oljeheroemlet inom t]iirrviirmcsektorn bör diirför år 1990 ha reducerats till
\4-25S·~. Detta kan uppnås genom en målmedveten satsning på ett flertal
bränslen samt utnyttjandet av spillvärme och solviirme direkt eller med
hjälp av värmepumpar och användning av elpannor i ljärrviirmesystemen
sommartid.
Som jag föcrkommer till i avsnittet om storstiidcrnas viirmeförsörjning
riiknar jag med att Stockholmsregionen frftn slutet av 1980-talet kommer
att försörjas med värme från kärnkraftverket i Forsmark eller genom nägot
annat forsör:jningsalternativ som iir likvärdigt eller biittre säväl från ekonomisk synpunkt som från oljecrsättningssynpunkt.
Som jag tidigare har framhållit grundar jag mina bedömningar av ljärrvärmesystemens bränsleförsörjning på oljccrsiittningsdelcgationens program för oljeersiittning. De bränslen som kommer att användas i ljärrviirmcsystemen är flis. torv och kol. Flis och torv används liimpligen på orter
med i förhållande till tillgången på dessa bränslen fördelaktigt läge. Flis
och torv torde vidare främst komma att anviindas i mindre hetvattencentraler och något eller några mindre kraftvärmeverk.
I orter med stora v~irmebehov iir det som jag tidigare framhållit fördelaktigt såväl från energiförsö~jningssynpunkt som från miljösynpunkt att bygga sammanhängande ljärrvärmeniit med stora hetvattencentraler och kraftvärmeverk. I sådana system iir kol ofta det fördelaktigaste bränslet.
Vad gäller användning av torv i hetvattencentraler och kraftvärmeverk
har statens vattenfallsverk inlett ett samarbete med Gällivare. Bodens.
U mef1 och Östersunds kommuner med syfte att få till stånd två hetvattencentraler och två kraftviirmeverk. Denna form av samarbete anser jag vara
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av stor betydelse för möjligheterna att få igång en utveckling pil torvområdet. Jag räknar med att alla dessa anfäggningar ska vara i drift senast år
1987.
Naturgas bör. med hänsyn till vad jag tidigare (avsnitt 7.31 har anfört
beträffande de indikationer om prissättningen som vi f. n. har. inte användas som bränsle i fjärrvärmesystemen annat än möjligen för helastningsutjämning eller under ett uppbyggnadsskede. Användning av naturgas för
basproduktion i fjärrvärmesystem skulle leda till stora höjningar i uppviirmningskostnad för framför allt hyresgäster.
Jag har tidigare framhållit det önskviirda i att kommunerna planerar så
att individuell eldning och användning av elvärme inte kommer att onödigtvis minska omfattningen av lämpliga fjiirrviirmeomr[iden. Däremot hör
individuell eldning. t. ex. med ved och inom vissa områden på sikt naturgas. samt användning av elvärme komma till stånd i områden som inte iir
lämpliga för fjärrvärmebyggnad.
Under 1980-talet kommer det att finnas elproduktionskapm:itet tillgänglig med relativt låga rörliga kostnader. Elanvändningskommitten (ELAKl
har i sitt betänkande (Os I 1980: 22) El och Olja angett hur den tillgängliga
kapaciteten bör användas för att spara olja.
ELAK:s förslag kommer senare (avsnitt 8.51 att behandlas mera utförligt. Jag vill dock redan nu ta upp de av ELAK:s förslag som har anknytning till fjärrvärmesektorn.
ELAK föreslår bl. a. att elpannor installeras i tJärrvärmcsystem. Avsikten är att elpannorna skall användas under perioder då elbehovet tillgodose~

helt med vattenkraft och kärnkraft. Sådana perioder kan under 1980-

talet beräknas uppkomma sommartid.
ELAK anger att den nuvarande beskattningen på olja och el missgynnar
el på ett påtagligt sätt. Eftersom friigan om energibeskattning f. n. utreds
av utredningen (8 1979: 06) om beskattning av energi m. m .. ansåg sig
ELAK förhindrad att föreslå en höjning av oljeskatten för att få en neutral
beskattning vid användning av olja och cl för uppvärmningsiindamål.
ELAK föreslår istället att jämkning av elskatten skall kunna ske vid
användning av el i clpannor i tjärrvärmenät och inom industrin. Detta
förfarande tillämpas redan i dag.
ELAK föreslår - för att underlätta skattejämkning, administrativa frågor och driften av clpannorna - att kraftföretagen skall äga pannorna och
leverera värme till kommunen eller industrin för en kostnad som något
understiger kostnaden för oljeproducerad värme. Om kommunen eller
industrin själv vill äga pannorna bör det enligt ELAK inte finnas några
hinder för detta. Enda skillnaden jämfört med om kraftföretagen äger
pannorna är att priset på den levererade elenergin måste sättas lägre för att
räntor och amorteringar skall kunna betalas. Remissinstanserna är överlag
positiva till ELAK:s förslag vad avser användning av elenergi i stora
elpannor för att spara olja. Svenska kommunförbundet och Svenska värmeverksföreningen anför att kommuner hiir äga el pannorna.
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För egen del anser jag att den tillgängliga clproduktionskapaciteten bör
anviindas för all så effektivt som möjligt ersiitta olja. Ett sätt all ersiitta olja
iir all använda el pannor i fjärrviirmeniit och inom industrin under perioder
då elbehovet tillgodoses helt med vattenkraft och kiirnkraft. Det iir diiremot oliimpligt att använda elpannor i tjiirrviirmesystem om man samtidigt
täcker någon del av landets elbehov med oljeeldade kraftvärmeverk och
mottrycksanläggningar. Skälet iir att man dft inte sparar m'1gon olja eftersom verkningsgraden i en hetvattencentral är lika hög som i ett kraftviirmeverk m:h att distributionsförluster för elenergin tillkommer.
Även jag anser att den nuvarande beskattningen p{1 olja och el är ett
hinder fi.ir en övergång från olja till el. Jag anser dälil:'>r en utjämning av
skatterelationen på olja och el angelägen. Jag har tidigare föreslagit all
bcredskapsavgiften på vissa oljeprodukter skall höjas med 23 kr/m1 • Detta
är dock inte tillräckligt för all uppnå neutralitet i beskattningen pft olja och
cl. Chefen för budgetdepartementet kommer att i annat sammanhang föreslå en höjning av den allmänna energiskatten på olja.
Som framgår av ELAK:s förslag fordrar anviindning av elpannor för att
ersiitta tung eldningsolja i tjärrvärmesystem och inom industrin att elskatten jiimkas. Centrala driftledningen !CDU har i december 1980 till budgetdepartementet inkommit med en skrivelse i detta ärende. CDL anser att
det nuvarande systemet för jämkning av elskatt iir krfingligt och att det bör
kunna förenklas. För egen del anser jag efter samråd med chefen för
budgetdepartementet att elskatten bör jämkas vid användning av el pannor
i fjärrvärmesystem och inom industrin. Även jag anser att det nuvarande
systemet för jämkning av elskatt bör kunna förenklas. Chefen för budgetdepartementet har nyligen remitterat CDL:s skrivelse till riksskatteverkct.
statens vattenfallsverk. svenska kommunförbundet. svenska kraftverksföreningen och till Sveriges industriförbund. Därefter kommer regeringen
att kunna ta ställning till hur den föresl<1gna jämkningen skall utformas.
Jag anser liksom ELAK att introduktionen av clpannor i ljärrvärmesystem skulle underlättas om iiven kraftföretagen kan stå som iigare till
pannorna. Kraftföretagen har möjlighet att hcstämma den från kraftbalanssynpunkt lämpliga kapaciteten med beaktande av olika tillrinning och
tillgänglighet. Som jag senare (kapitel 13) skall återkomma till avser jag att
föreslå att statens vattenfallsverk får disponera medel för investeringar i
dylika clpannor. Om kommuner och företag själva vill iiga elpannorna är
det naturligtvis inget som hindrar detta.
Jag räknar med att ljärrvärmeniiten år 1990 kommer att behöva en
bränsletillförsel av ca 57 TWh. Industriell spillvärme inkl. sopförbränning
bör kunna svara för 3 -4 TWh. fasta bränslen som flis. torv och kol för 2630 TWh. solvärme för 1-2 TWh. hetvatten från kärnkraftverk för ca 9
TWh samt elenergi för ca 3 TWh. Oljan skulle därmed svara för endast 9-

15 TWh. Om värmeavtappning från Forsmark 3 inte kommer till stånd bör
Storstockholms Gärrvärmeförsörjning ordnas så att åtminstone lika stor
oljeersättning erhålls.
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8.3 .3 Finansiering m· f]ärn·iirmel/fby1:1uwdcr
Utbyggnad av fjärrvärme finansieras sedan år 1977 till största delen
genom de s. k. fjärrvärmelånen. Riksbanken lämnar emissionstillstånd för
obligationslån för tillkommande utbyggnad av anläggningar för produktion
och distribution av fjärrvärme. Obligationerna emitteras av kommunlåneinstituten. dvs. Kommunlåneinstitutet AB och Kommunkredit AB. som
sedan genom sina resp. banker lämnar krediter till sökande kommuner.
Det totala lånebehovet som ligger till grund för riksbankens dimensionering av obligationslånen bestiims med ledning av en enkät som industridepartementet tillställer kommunerna. Utöver ljärrvärmelånen svarar APfonden för viss direktutlåning till ljärrvärmeverksamhet. Fjärrvärmelånen
är i princip specialdestinerade och påverkar därigenom icke direkt övrig
kommunal upplåning.
Storstadskommunerna Stockholm. Göteborg och Malmö saknar möjlighet att få del av kommunlåneinstitutens fjärrvärmelån eftersom dessa
kommuner kan få direkta emissionstillstånd från riksbanken.
Fjärrvärmelåne.n vart. o. m. år 1979 annuitetslån med en löptid på 23 år.
Lånen hade således jämfört med tradtitionella kommunlån lång genomsnittlig löptid. Räntan var 0.5 % högre än räntan för traditionella kapitalmarknadslån till kommunerna.
Efter överläggningar mellan riksbanken och företrädare för industridepartementet år 1979 ställde sig riksbanken positiv till att permanenta fjärrvärmelånen. Dessa överläggningar resulterade också i. vilket jag senare
(avsnitt 9.5) kommer att utveckla närmare. att viss del av finansieringen av
kraftvärmeverk kan ordnas inom ramen för ljärrvärmelånen.
Riksbanken bestämde år 1980 att lånen till viss del skulle utgöras av
utlandslån. Av det totala beloppet detta år på 400 milj. kr. togs 120 milj. kr.
upp utomlands. De utländska lånen fick en löptid av ca 10 år. Genom
anpassning av amorteringsplanen med hjälp av delen svenskt obligationslån kunde kommunlåneinstituten erbjuda lån med en löptid av 20 år.
Den lag om utförande av cldningsanläggningar för fast bränsle som jag
tidigare (avsnitt 8.2) har föreslagit kommer, vid bifall till lagförslaget. att i
betydande grad styra utbyggnaden av produktionsanläggningar inom fjärrvärmesektorn. Kravet på att eldningsanläggningar skall utföras så att de
kan eldas med fast bränsle medför att behovet av investeringsmedcl ökar
påtagligt. Som jag tidigare har framhållit framfördes. vid remittering av
betänkandet (SOU 1980: 9) Övergång till fasta bränslen. från flera remissinstanser att finansieringsfrågan måste få en tillfredsställande lösning innan
en lag om utförande av eldningsanläggningar för fast bränsle kan införas.
Oljeersättningsdelegationen (I 1979: 0 I) har i en rapport (Os I 1980: 23)
Program för oljeersättning framfört bl. a. att en övergång till fasta bränslen
kommer att ställa stora anspråk på kapital. Delegationen framhåller att
statsmakterna. om de anser att en övergång till fasta bränslen är angelägen,
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bör verka för att investeringar i eldning med fasta bränslen skall bli ett
prioriterat område på kapitalmarknaden. Enligt delegationen är investeringar i fjärrvärme att jämställa med produktiva industriinvesteringar. Sådana investeringar bör däifor särskiljas från investeringar i annan kommunal verksamhet.
För egen del anser jag att fjärrvärmelånen är ett uttryck för att statsmakterna funnit det angeläget att underlätta finansieringen på kapitalmarknaden av investeringar i fjärrvärme. Jag delar uppfattningen att finansieringen av anläggningar för såväl produktion som distribution av fjärrvärme
måste ordnas i samband med att en lag om utförande av eldningsanläggningar för fast bränsle införs.
Efter samråd med cheferna för ekonomi- och budgetdepartementen vill
jag framhålla att utrymme på kapitalmarknaden bör skapas för att finansiera investeringar i anläggningar av nämnt slag. Det är därvid av vikt för
den kommunala planeringen att särskilda fjärrvärmelån kan finnas tillgängliga under viss tid. I första hand bör de utgå för den närmaste tioårsperioden. Den kommunala likviditeten har ökat mycket kraftigt de senaste åren
och är f. n. ungefär 25 miljarder kr. Det föreligger dock hetydande skillnader mellan olika kommuner. Vid bedömning av de enskilda kommunernas lånebehov för här berörda ändamål hör enligt min mening hänsyn i
fortsättningen tas till kommuns likviditet och möjlighet till egenfinansiering. Utrymmet på den svenska kapitalmarknaden torde under 1980-talet
bli begränsat. Vid behov bör därför en del av fjärrvärmelånen utgöras av
utlandslån.
Efter överläggningar med riksbanken får jag meddela att den har ställt
sig positiv till att investeringar i eldningsanläggningar för fast bränsle skall
kunna finansieras inom ramen för tjärrvärmelånen i enlighet med vad jag
nyss anfört. Något förslag till riksdagen i denna fråga torde därför inte
behövas.
8.3 .-I Industriell spilfriirme
Genom samarbete mellan industrier och fjärrvärmeverk finns möjlighet
att från industrin ta till vara olika former av energi som diir saknar lämplig
alternativ användning. Det kan giilla värme vid såväl relativt höga som låga
temperaturer och överskottsgas från industriella processer.
Spillvärmcleveranser från industrier förekommer idag i några kommuner. bl. a. i Helsingborg. Luleå. Sundsvall. Oxelösund och Göteborg.
Spillvärmeleveranserna uppgår totalt till drygt I TWh och innebär en årlig
oljebesparing på ca 125 000 ton. Statens industriverk har beviljat bidrag
med ca 125 milj. kr. för sådana projekt.
Potentialen för ytterligare utnyttjande är betydande. Nämnden för energiproduktionsforskning (NE) anger i en rapport (N E 1980: 6) tillgången på
industriell spillvärme med temperatur över 40°C till ca 17 TWh per år. Om
endast spillvärme med temperatur över 65°C beaktas är tillgången ca 7.5
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TWh per år. NE har härvid endast tagit hänsyn till sådan spillviirme som är
belägen högst 10 km från potentiella förbrukare.
För egen del anser jag att industriell spillviirme bör tas tillvara där det är
ekonomiskt rimligt. Industrin bör därvid beakta möjligheterna att utnyttja
även spillvärme med lägre temperaturer. Största hindret för att ta tillvara
ytterligare spillvärme torde alltjämt vara lönsamheten. Umga överföringsavstånd för relativt små värmemängder försämrar ekonomin påtaligt. Utnyttjande av spillvärme kan vidare förutsiitta ingrepp i produktionsprocessen.
Höga lönsamhetskrav med äterbetalningstider på 1-2 år gör att projekt
som är samhällsekonomiskt lönsamma kanske aldrig kommer till stånd för
att de inte klarar de företagsekonomiska kraven.
För egen del anser jag att företagen bör beakta följande vid kalkyler om
energibesparande åtgärder och oljeersättande teknik. t. ex. spillvärmcleveranser. Priset på energi och framförallt olja torde komma att stiga realt
sett. Kalkylerna hör beakta riskerna med och kostnaderna för framtida
brist resp. prishöjningar på olja. Det gör att företagen å eget intresse bör se
investeringar i oljeersättande teknik som strategiska och av betydelse för
fördagets överlevnad pf1 sikt.
För kommunala investeringar i distributionssystem i samband med spillvärmeprojekt kan de särskilda lånen för tjärrvärmeuthyggnad utnyttjas.
Vidare kan speciella lån till bäde kommunernas och industrins investeringar i spillvärmeprojekt Himnas av oljeersättningsfomlen. De ekonomiska
stimulansmedlen är således betydande . .lag vill erinra om att det enligt 2
lagen om kommunal energiplanering åligger kommunen att vid sin planering undersöka förutsättningarna för att genom samverkan med bl. a. pro-

*

cessindustrin gemensamt lösa frågor som har betydelse för hushållningen
med energi eller för energitillförseln. Finns förutsättningar för sådan gemensam lösning, skall den tas till vara vid planeringen.
Enligt 3 samma lag skall pii begäran bl. a. den som driver verksamhet i
vilken anviinds större mängd energi lämna kommun de uppgifter som
behövs för planeringen.

*

8.3 .5 Storstädernas 1·iirm1'.fiJrsii1:i11ing
Värmebehovet i fjärrvärmesystemen i storstadsområdena Stockholm.
Göteborg och Malmö uppgår f. n. till ca 10 TWh. Är 1990 kan viirmebehovet beräknas uppgå till drygt 20 TWh. Detta motsvarar ungefär 20 ~'o av det
totala värmebchovet i landet och nästan hälften av värmebchovet inom
l]ärrvärmescktorn. Utformningen av värmeförsö1:iningen i de tre storstäderna påverkar därigenom i betydande grad landets värmebalans. Utredningar har genomförts beträffande den framtida värmeförsörjningcn i alla
tre storstadsregionerna. Det är nu angeläget att skyndsamt fatta beslut om
dessa regioners viirmeförsörjning. Dessa beslut för stor betydelse för landets energiförsörjning. Storstädernas värmeförsö1:ining bör därför enligt
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min mening betraktas inte bara som en lokal och regional utan iiven som en
nationell angelägenhet.
l de tre storstadsregionerna finns möjlighet att bygga ut landets tre
största sammanhängande fjärrvärmenät. Dessa tjiirrvärmcnät skulle på
sikt kunna ge underlag för ca 10 TWh elenergi producerad i kraftvärmeverk. Jag har tidigare (avsnitt 8.3.1) påtalat behovet av att unda 1980-talet
bygga ut tjärrvärmen. Den stora m(~jligheten till elproduktion i kraftviirmeverk i storstadsregionerna gör det speciellt angeläget att i dessa regioners
ljärrvärmeområden bibehålla möjligheterna till kraftvärmeproJuktion.
Gemensamt för de tre storstadsområdena iir att inhemska briinslcn som
torv och flis eller användning av solvärme endast kan svara för en mindre
del av värmeförsö1jningen under det här seklet. Gemensamt för Je tre
storstadsområdena är också att värmeöverföring frt111 kärnkraftverk iir ett
tänkbart alternativ för viirmeförsörjningen i fjärrvärmesystemen. liksom
koleldade hetvattencentraler och kraftvärmeverk. Stora värmepumpar kan
också visa sig vara ett alternativ.
I prop. 1979/80: 170 om vissa energifrågor uttalade jag att jag då inte var
beredd att ta ställning till frågan om värmeavtappning från kärnkraftverken
utan att frågan borde tas upp i de energipl1litiska förslag som skulle fiirclaggas 1980/81 års riksmöte. Jag anförde samtidigt att niirmare riktlinjer
därvid borde kunna läggas fram för hur storstadsn:gionernas viirmeförsörjning skall utformas. Riksdagen (NU 1979/80: 70. rskr 1979/80: 410)
underströk att det är angeläget att regeringen snarast fattar beslut om
riktlinjer för storstädernas viirmeförsö1jning. Jag återkommer nu till denna
fråga.
Jag skall först allmänt redogöra för möjligheten alt utnyttja värme friin
kärnkraftverken. Därefter övergår jag till all behandla de akutella värmeförsörjningsfrågorna i de tre regionerna.
Samtliga svenska kärnkraftbllKk iir r. n. utförda för s. k. kondensdrift.
vilket innebär all den del av kärnbränslets energiinnehåll som tekniskt
utnyttjas men som inte omvandlas till el. dvs. ca 67 C;·f.. inte far nägon nyttig
användning utan överförs till omgivningen via kraftverkens kylvatten.
Genom ljärrvärmcöve1i'öring av hetvatten i kulvert till ljärrvärmesystem
kan värmen nyttiggöras.
Olje- och koleldade hetvattencentraler i fjärrvärmesystem som utnyttjar
kiirnkraftvärme skulle normalt hållas avställda och endast utnyttjas för
topp- och reservändamål. Dimensioneringen måste vara :;ådan att reservcentralerna har sådan kapacitet all värmeleveranserna till förbrukarna kan
upprätthållas även om hetvattenleveransen frän kiirnkraftvcrket avbryts.
I. ex. till följd av avställning för revision eller fel i anliiggningcn.
Värmeavtappning från ett kärnkraftblock medför att dess elproduktion
minskar. T. ex. i Forsmark får man vid s. k. direktavtappning uppoffra en
enhet cl för att kunna tillgodogöra sig ca tre enheter värme.
Investeringen i kärnkraftverket för v~irmeavtappning och investeringen i
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överföringslcdningen tillsammans med kostnaden för den minskade elproduktionen får vägas mot värdet av det för uppvärmningsändamål nyttiggjorda hetvattnet för en bedömning av lönsamheten för värmeavtappning.
Hetvattnets värde bestäms av kostnaden för alternativa möjligheter att
producera värme. t. ex. med olja och kol.
Regeringen gav den 22 februari 1979 Statens industriverk (SJNDJ i
uppdrag att utreda frågor om fjärrvärmenätens försörjning med värme i
södra Storstockholmsområdet inkl. Södertälje mot bakgrund av förhållandena i Storstockholmsområdct som helhet. SIN D redovisade sitt uppdrag i
juni 1979 i rapporten !SIN D 1979: 41 Storstockholms fjärrvärmeförsörjning. I rapporten konstateras inledningsvis att inhemska bränslen som flis.
torv och hushållsavfall liksom solenergi och användning av viirmepumpar
inte kan svara för huvuddelen av regionens fjiirrvärmeförsöi:jning. Mot
denna bakgrund studerades tre alternativ för regionens ljärrvärmeförsörjning nämligen värmeöverföring från kärnkraftverket i Forsmark. niirförlagda koleldade kraftvärmeverk samt koleldat kraftviirmeverk pi't södra
Näslandet vid Himmerljärden i Botkyrka kommun.
Nätförlagda koleldade kraftvärmeverk uppvisade bättre lönsamhet än
alternativet med koleldat kraftvärmeverk vid Himmerfjärden. Lönsamheten för värme från Forsmark i jämförelse med nlirförlagda koleldade kraftvärmeverk varierade beroende på elbehovets och bränsleprisernas utveckling. Eftersom alternativet med nlirförlagda koleldade kraft värmeverk av
utredningen bedömdes ge den snabbaste minskningen av oljeberoendet.
var billigast samt medgav handlingsfrihet att på 1990-talet utnyttja värme
från Fors mark föreslog SIN D att alternativets inledningsskede skulle genomföras.
SIN D föreslog vidare att regeringen skulle ge verket i uppdrag att
samräda med berörda kommuner för att utröna möjlighct.::rna att snabbt fö
igång en utveckling enligt alternativet med niirförlagda koleldade kraftviirmeverk. Regeringen uppdrog i september 1979 fri SIND att samråda med
berörda kommuner. Med skrivelse i februari 1980 redovisade verket resultatet av detta samråd. Utredningen har varit föremål för remiss. En redovisning av SIND:s förslag och remissinstansernas synpunkter på detta
redovisas i bilaga 1.10.
Remissinstanserna är överlag positiva till utredningens förslag. Flertalet
remissinstanser förordar en utveckling enligt alternativet med niirt"örlagda
koleldade kraftvärmeverk. Ungefär hälften av dem som förordar detta
alternativ däribland Stockholms kommun och Storstockholms Energi AB
(STOSEBJ gör det därför att möjligheten att senare erhålla viirme friin
Forsmark hålls öppen. Behovet av ytterligare utredning kring alternativet
med värme från forsmark påtalas. STOSEB anförde att oljebesparingar i
storleksordningen en miljon ton per år kan uppnås genom överföring av
hetvatten från Forsmark. Denna oljebesparing ger en minskad oljekostnad
motsvarande ca I 000 milj. kr. per år. Pf1 några år kan därför enligt STO-
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SEB såviil övcrföringsledningen som ombyggnaden i Forsmark vara betalda. Riksdagens beslut våren 1980 att kärnkraften skall avve1.:klas har delvis
förändrat förutsättningarna i förhållande till vad som gällde för SIND:s
utredning.
STOSEB har därefter i samarbete med statens vattenfallsverk under
sommaren och hösten 1980 studerat ett alternativ med värme från Forsmark (forsmarksalternativel) och jiimfört detta med ett alternativ med
koleldade kraft värmeverk i Stockholmsregionen (fossilalternativet) närmast motsvarande det i SIND:s utredning studerade Himmerljärdsalternativet. Med skrivelse men utan eget ställningstagande överllimnadc STOSEB i november l 980 utredningen Fjärrvärme friin Fors mark. Utredningen redovisas i bilaga 1.11.
I utredningen anförs att beroendet av importerad olja för Storstockholms värmcförsörjning mäste minskas. Förutom att oljan iir försörjningsmässigt osäker är den dyr. Ständiga oljeprisstegringar medför stora kostnadsökningar för bl. a. hyresgäster och villaägare. Storstockholms tjärrvärmeförsö1jning måste i framtiden baseras på andra och fördelaktigare
alternativ iin olja.
U ppviirmning i fjtirrvärmesystem med naturgas blir enligt utredningen
dyrare än med olja eftersom oljebaserad ljärrviirme anviinder tung eldningsolja och naturgasen på den internationella marknaden numera prissätts i huvudsak som liitt eldningsolja eller räolja. Om naturgas anviinds
direkt för uppvärmning av Storstockholm undandras enligt utredningen
landets största sammanhängande underlag för elproduktion i kraftvärmeverk. Elproduktion grundad p:1 naturgas blir orimligt dyr och iir för övrigt
med undantag av vissa OPEC-länder under avveckling i de länder där man
har sf1dan elproduktion.
Förnybara energibilor som sol. vind och biomassa torde enligt utredningen endast kunna svara för en mindre del av Storstockholms viirmeförsörjning under innevarande sekel. Diirför finns enligt utredningens bedömningar endast två möjligheter för Storstockholms huvudsakliga fjiirrvärmcförsörjning. nämligen värme från Forsmark eller koleldade anläggningar i
Storstockholmsregionen.
Det i utredningen studerade Forsmarksaltcrnativet skiljer sig från tidigare utredningar. I STOSEB:s och vattenfallsverkets utredning har endast
block 3 i Forsmark förutsatts bli utförd för viirmeproduktion. Vidare
förutsätts Forsmark 3 inte anviindas för värmeproduktion under blockets
hela livslängd. Niir elhehovet enligt utredningen blir sådant att det inte kan
tillgodoses genom utbyggnad av kraftvärmeverk och mottrycksanliiggningar i andra delar av landet övergår Forsmark 3 till enbart elproduktion.
Viirmeproduktionen bör då enligt utredningen ske i ett koleldat kraftvärmeverk i Forsmark.
Fossilalternativet har bcräkningsmässigt baserats på utbyggnad av två
koleldade kraf"tvärmcblock pä vardera 380 MW el och 690 MW värme pf1
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södra Niislandet vid Himmcrfjiirden i Botkyrka kommun och ett koleldat
kraftvärmeblock på 20.5 MW cl och .BO MW viirme i Lövsta. Om fossilalternativet skall ligga till grund för Storstockholms fjärrviirmeförsörjning
får alternativet med hänsyn till anläggningarnas lokalisering senare utformas mera i detalj.
I utredningen har två alternativ för värmeavtappning i rorsmark studerats. Forsmark 3 kan utföras för värmeproduktion dels genom s. k. direktavtappning. dels genom att en ny mottrycksturbin installeras. I båda fallen
förutsätts en värmeproduktion på ca 2000 MW. Vid direktavtappning kan
man samtidigt fä ut 300 MW el jämfört med 1060 MW el vid enbart
elproduktion. Med en mottrycksturhin hlir elproduktionen .500 MW cl.
Värmclcvcrans från Forsmark bör kunna päbörjas under år 1988. Båda
alternativen bedöms vara tekniskt genomförbara.
Kärnsäkerhetcn torde enligt utredningens bedömningar inte påverkas.
Lösningen med mottrycksturbin medför högre investeringsutgift. Vilken
lösning som väljs är därmed en fråga om värdet av den ytterligare elproduktion som erhålls genom installation av en ny mottrycksturhin.
Värmen överförs till Stockholm genom en 120 km lång ledning från
Forsmark till Akalla. Ledningen utförs i form av två isolerade stf1lrör 1•.5 m
i diameter och läggs i bergtunnlar och betongkulvertar.
Forsmarksalternativets lönsamhet relativt fossilalternativet är framförallt beroende på vilka antaganden som görs om elhehovds och bränsleprisernas utveckling. Vid en elanvändningsnivå på 11.5 TWh (motsv. en
produktion om I 27 TWh I [tr 1990 och med en tillväxt på

:u TWh

per år

därefter iir Forsmarksalternativet lönsammare iin fossilalternativet. Om
elanvändningen däremot blir 12.5 TWh (motsv. en produktion av 138 TWhl
år 1990 och tillviixten diirefter blir 2 ..5 TWh per år är fossilalternativet
lönsammare.
Dessa slutsatser gäller vid hriinslepriser såviil enligt de antaganden som
gjordes av konsekvensutredningen (i 1979: 08). dvs. vid hriinslcpriser som
stiger realt med ca 3 %./år. som vid bränslepriser som stiger realt ca 4 ..5 <,'.'(.!
år. Lönsamheten för Forsmarksaltcrnativet blir bättre ju snabbare briinslepriserna stiger.
rorsmarksalternativet medför enligt utredningen häde för Stockholmsregionen och för landet totalt en förhiittrad miljö genom en mindre sammanlagd förbränd bränslemängd under den period. 6-9 år. som Forsmark
3 beräknas användas för värmcavtappning.
Både Forsmarksalternativct och fossilalternativet innebär enligt utredningen en kraftigt ökad försörjningstrygghet jämfört med dagsliigcts stora
oljeberoende. Under den tid som Forsmark 3 anviinds för värmeproduktion sparas inemot I miljon ton olja per år.
STOSEB. som genom sina medlemskommuner har ansvaret för Storstockholms energiförsörjning. framhäller i utredningen följande. Värmeförsö1jningen är f. n. i mycket stor utsträckning baserad på oljeprodukter.
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En mycket angeHigen uppgift för STOSEB är därför att förbiittra försö1:iningstryggheten inom uppvärmningssektorn. Mot bakgrund hiirav och med
hänsyn till de framkomna utredningsresultaten och särskilt erfarenheterna
av 1970-talcts kraftiga oljeprisstegringar samt STOSEH:s bedömning av
den framtida prisutvecklingen pä olja och kol vill STOSEB genom förhandlingar rned berörda intressenter slutligt pröva Forsmarksalternativets
genomförbarhet.
Vattenfallsverket är berett att medverka till att STOSEB kan genomföra
Forsmarksalternativet. Detta får dock enligt verket inte medföra att möj-

ligheterna att försörja egna abonnenter med el till higsta möjliga kos\nad
försiimras.
Mot bakgrund av föreliggande utredningsresultat anser sålunda vattenfallsverket och STOSEB att förhandlingar med sikte pli att genomföra
projektet snarast bör inledas mellan iigarna av Forsmarksanliiggningen Forsmarks Kraftgrupp AB - och STOSEB.
För egen del anser jag att åtgärder snarast måste vidtas för alt minska
det oroväckande stora oljeberoendet i Stockholmsregionens viirmeförsörjning. Det är angeläget att den pågf1emk utbyggnaden av ljärrviirme forlsiitter. rnlrigenom skapas på sikt underlag för en elproduktion i kraftvärmeverk på ca 5 TWh. Detta förutsätter att andra uppviirmningsformer som
elvärme och individuell eldning med olja eller andra briinslen inte minskar
fjärrvärmenätets omfattning.
Jag vill betona att det ankommer på kommunerna att fatta de for regionens Gärrvärmeförsöi:ining nödvändiga besluten. Det har dock friin olika
hftli. fn1mförallt frfin kommunerna. framförts krav pi'i att statsmakterna
skall redovisa sin principiella syn pii friigan om Storstockholms tjiirrviirmeförsör:ining.
Jag skall i det följande belysa tre alternativa lösningar pil frägan om
Storstockholms ljiirrviirmeförsö1:ining. Innan jag gfö· in p:\ dessa vill jag
niimna att AB Nyniis Petroleum i en skrivcl.se till regeringen i december
1980 har redovisat ett projekt som har utarbetats av en arbetsgrupp med
representanter frttn Nynäs. Svensk Metanolutveckling AB. STOSEB och
Sydkraft AB. Projektet som beriiknas kunna starta är l 9!<7 avser en anlilggning för kombinerad produktion av metanol. bränslegas och hetvatten.
Produktionen baserar sig pf1 fiirgasning av kol och högsvavlig restolja.
Projektet förutsätter emellertid en mer omfattande cl'terfr~tgan pii metanol
iin vad jag bedömer kan komma till stånd. De tre alternativen fiir Storstockholms Giirrvärmeförsörjning är viirmei.iverföring rrån kiirnkrartverket
i Forsmark. niirförlagda koleldade kraftvärmeverk samt ett alternativ diir
stora värmepumpar svarar för den huvudsakliga viirmeförsörjningen.
För egen del vill jag framhålla följande med anledning av STOSEB:s och
vattenfallsverkets utredning.
Genom Forsmarksalternativets utformning med ett koleldat kraftvärmeverk som tar över värmeproduktionen i Forsmark niir Forsmark 3 behövs
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för enbart elproduktion. vilket beräknas ske under perioden 1994-1998
kommer värmeavtappning inte att innebära någon ytterligare bindning till
kärnkraften. Det är för projektet utomordentligt viktigt att kärnsäkerheten
inte bedöms påverkas.
Projektets lönsamhet är som tidigare framhållits starkt beroende av
elanvändningens utveckling. Som jag senare (avsnitt 9.2) skall återkomma
till anser jag att elanvändningens utveckling på längre sikt kan påverkas i
betydande grad. Även om elanvändningen exkl. överföringsförluster år
1990 med hänsyn till användning av el för att spara olja kommer att bli
120-125 TWh bör lönsamheten för värmeavtappning relativt det studerade
Himmerfjärdsalternativet bli god.
Utredningen har belyst bränsleprisernas inverkan på Forsmarksalternativets lönsamhet. För egen del räknar jag med att bränslepriserna kommer
att stiga i reala termer under 1980-talct. LU-80 har räknat med en realprisstegring på ca 2 '7t: per år. Även detta talar för lönsamhet vid värmeavtappning.
Värmeavtappning i Forsmark innebär en oljebesparing på ca I miljon ton
olja per år i förhållande till dagens värmeförsörjning i regionen. Vid dagens
oljepriser innebär det en minskad årlig belastning på betalningshalanscn
med ca 1000 milj. kr. Ett genomförande av värmeavtappning i Forsmark
skulle således bidra till att minska vårt betydande underskott i bytesbalansen på ett påtagligt sätt.
Värmeavtappning i Forsmark är dessutom i allt väsentligt en svensk
lösning. Samtliga komponenter i form av utrustningen för värmeavtappningen i Forsmark. stålrör för hetvattentransporten och den senare koleldade anläggningen i Forsmark kan tillverkas inom landet. Projektet medför
också ett stort antal arbetstillfällen inom byggnads- och anläggningsverksamhet. Detta skulle sammantaget enligt min mening innebära en betydande stimulans för svenskt näringsliv.
Ett alternativ med närförlagda koleldade kraft värmeverk kan enligt min
mening innebära fördelar genom att det i detta alternativ hör vara möjligt
att uppnå den snabbaste minskningen av oljeberoendet. Enligt vad jag
erfarit kan detta ske genom en snabb utbyggnad av koleldade ångpannor
som i ett första skede används för värmeprnduktion. Senare kan turbin och
generator installeras varefter anläggningarna anviinds för samtidig produktion av cl och värme.
En förutsättning är dock att kommunerna kan finna någon eller n[1gra
lämpliga platser att lokalisera anläggningarna till. Som framgitr av SIND:s
utredning har avståndet till de tätbefolkade delarna av regionerna där det
huvudsakliga värmebehovet finns avgörande betydelse för lönsamheten
för olika alternativ med koleldade anläggningar. Ett alternativ med närförlagda koleldade kraftvärmeverk kan i fullt utbyggt skede någon gång på
1990-talct bestå av fem it sex kraftviirmehlock pii vardera ca 200 MW el
och 330 MW värme. Diirmed kommer alternativet att ge en oljeersättning
17 Riksd11i:e11 l<J80!8/. /sam/. Nr90
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av samma storleksordning som Forsmarksalternativet. Alternativet torde
innebära en väsentligt lägre total kostnad än dagens värmeförsörjning i
Storstockholm och liksom Forsmarksalternativet innebära en stimulans
för 'svenskt näringsliv.
Närförlagda koleldade anläggningar kan dock enligt vad som framkom
vid remitteringen av SIND:s utredning vara sämrt: än Forsmarksalternativet från miljösynpunkt för Stockholmsregionen. För egen del anser jag att
alternativets nackdelar från miljösynpunkt bör kunna bemästras med tt:kniska åtgärder. Genom inbyggnad av kollager. m. m. torde eventuell damning och buller kunna begränsas. I de anläggningar som skulle bli aktuella
om STOSEB väljer detta alternativ bör det finnas goda möjligheter att med
tekniska åtgärder begränsa utsläppen av svavel och andra föroreningar.
Vidare ger höga skorstenar utsläpp på hög höjd vilket bör medföra att
olägenheter för de närmast boende inte uppstår. Den visuella påverkan
som anläggningar av den här typen ger upphov till kan jämföras med annan
industriell verksamhet och får tillsammans med övriga faktorer viigas mot
den ökade trygghet i värmeförsö1jningen som uppstår. Alternativet kan
emellertid visa sig sämre än Forsmarksalternativet om lokaliseringsproblem skulle försena alternativets utbyggnad.
Såväl Forsmarksalternativct som närförlagda koleldade kraftvärmeverk
kan enligt STOSE13 kombineras med andra möjligheter att producera
värme. Enligt vad jag t:rfarit planerar STOSEB att utanför ljiirrvärmeområdet satsa pä andra former av uppvärmning. t. ex. viirmcpumpar och
gruppcentraler för fasta bränslen. STOSEB planerar vidare att genom
värmepumpar utnyttja viirme frfm avloppsvatten och därigenom tiicka en
del av fjärrvärmesystemets värmebehov. Sopförbränning och pä sikt utnyttjande av solvärme bedöms också kunna ge vissa tillskott. Genom
dessa åtgärder kan det vara möjligt att tillgodose ett värmebehov motsvarande värmebehovet under sommartid.
Värmepumpar uppvisar fördelar i olika avseenden. Genom att värmepumpar fordrar distributionssystem för låga temperaturer kan dt: stimulera
en framtida anviindning av solvärme. Värmepumpar utnyttjar tillförd energi på ett effektivt sätt m:h möjliggör utnyttjande av lokala tillgångar på
spillvärme. Mot denna bakgrund anser jag att STOSEB inför ett ställningstagande till hur Storstockholm skall minska oljeberot:ndet bör beakta även
möjligheterna till viist:ntligt större användning av värmepumpar. Detta kan
innebiira betydande bränslebesparingar och ett effektivt utnyttjande av
disponibel elenergi. samt ge en väsentlig sysselsättningseffekt och stimulans för svenskt näringsliv. Lägre vattentemperaturer innebär m:kså att
fjärrvärmesystemet på sikt kan utnyttjas med högre utbyte av elenergi i
kraftvärmt: verk.
Värmepumparna som till att börja med drivs med elenergi bör lokaliseras så att de senare kan övergä till bränsledrift. I detta skede är det
lämpligt att kraftvärmeverk lokaliseras i anslutning till värmepumparna.

Prop. 1980/81: 90

Bilaga I

Industridepartementet

243

Driften av värmepumpar och kraftvärmeverk kan. om värmeunderlagel i
fjärrvärmesystemet så medger och om det visar sig ekonomiskt rimligt,
kombineras genom mekanisk kraftöverföring fr{m kraftvärmeverkets turbin till värmepumpens kompressor eller genom all viirmepumpen drivs
med den elström som produceras i kraftviirmeverket. Viiljes det senare
alternativet föreligger större frihet vid lokalisering av såväl värmepumpar
som kraftvärmeverk. I annat fall gäller för viirmepumpalternativet samma
principiella förutsällningar beträffande lokaliseringsfrägor som för fossilalternativet. Kraftvärmeverken kommer på sikt att behövas för all tillgodose
landets elbehov. Ett alternativ med värmepumpar får därför inte minska
den möjliga elproduktionen i kraftvärmeverk. Hur viirmepumpar inverkar
på den nationella el balansen iir fortfarande oklart. Andra oklara faktorer är
kostnaderna för värmepumpar m:h tillgiingen i Stockholm på olika viirmekällor t. ex. spillvärme. Jag tänker här iiven pt1 möjligheten att utnyttja
sjövatten som värmekälla. Under förutsiillning att de oklarheter betriiffande värmepumpar som jag har redovisat kan lösas torde viirmepumpsalternativet kunna anpassas till olika framtida utvecklingslinjer rn.:h olika elströmsbehov genom kombination med närförlagda koleldade kraft viirmeverk.
STOSEB har i skrivelse till regeringen i december 1980 framhällit att
man ser det som angeliigel att regeringen nu håller möjligheten öppen att
grunda huvuddelen av Storslockholms ljiirrvärmeförsö1:ining pil öve1foring
av värme från Forsmark. STOSEB avser all genom överläggningar med
statens vattenfallsverk och Forsmarks Kraftgrnpp AB ulriina forntsättningarna för projektets genomförande.
Under förutsättning att detaljprojektering visar att projektet fortfarande
är intressant, all etforderliga tillstånd kan erhållas samt att parterna på den
kommunala sidan och inom Forsmarks Kraftgrupp AB kan komma överens om projektets genomförande pä kommersiella grunder ser jag inget
hinder för all Storslockholms l]ärrvärmeförsörjning huvudsakligen grundas på l]iirrvärme från Forsmark enligt det i utredningen presenterade
alternativet. Jag gör samma bedömning vad gäller de bäda andra alternativen.
Oavsett vilket alternativ som STOSEB efter de fortsatta tiverviigandena
väljer att genomföra hör det enligt min mening leda till en ol_ieersiittning på
ca I milj. ton per år. Det alternativ som viiljs m(1ste dock innebiira all
kraven på en god miljö i Storstockholmsområdet blir tillgodosedda. Dessutom måste självfallet de anliiggningar som skall byggas prtivas p~t vanligt
sätt enligt gällande lagstiftning. bl. a. miljöskyddslagen.
Som jag senare (avsnill 8.4) -;kall komma till avser jag att föreslil att
lagen ( 1978: 160) om vissa rörledningar. den s. k. rörledningslagen. utvidgas till att även omfatta rörledningar för Iran sport av hel vallen. lforigenom
skapas förutsiittningar för en mer sammanhållen myndighetsprövning av
projekt som avser IJärröverföring av het vatten.
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Även frågan om Göteborgs värmeförsörjning har varit föremäl för omfattande utredningsarbete under en följd av år. Energiverken i Göteborg
ansökte ijanuari 1979 om tillstånd enligt 136 a *byggnad slagen till nylokalisering av ett kraftvärmeverk eldat med olja alternativt kol och olja. Ansökan. som omfattar två mottrycksaggregat om vardera 205 MW el och

:no

MW värme. har remissbchandlats. Den fortsatta rrövningen vilar dock i
avvaktan rf1 slutligt yttrande frfan kommunen.
Regeringen gav i juni 1979 statens industriverk i urpdrag att följa det
pågående utredningsarbetet och föresHI konkreta fögiirder som snabbt kan
bidra till att minska oljeberoendet.
Statens vattenfallsverk bedriver i samarbete med SP Technology AH
utveckling av ett rrojekt för förgasning av tunga restoljor fr{m oljeraflinaderier och förbriinning av gasen i ett s. k. kombikraftverk. Ett sfalant
kraftverk kan även byggas som kraft viirmeverk för samtidig produktion av
el och värme. Projektet som går under namnet gasification combined cycle
(GCC) är enligt min mening mycket intressant. Förgasning av tunga restoljor erbjuder en miljövänlig anviindning av olja som annnars inte skulle fo
förbränmts i Sverige. Projektet skulle om det visar sig genomförbart frän
teknisk och ekonomisk synpunkt vara ett intressant alternativ fiir Göteborgs ljärrviirmeförsö1:ining.
Energiverken i Göteborg har med skrivelse i november 1980 tillställt
industriderartementet utredningar om el- och viirmeförsör:jningen i Göteborg. Utredningarna visar att koleldade hetva!lencentraler eller kraftviirmeverk iir mest fördelaktiga från ekonomisk synpunkt. Viirmeavtappning i
Ringhals och överföring av hdvallen därifriin till Göteborgs tjiirrviirmeniit
uprvisar liksl1m ett alternativ med ett kraftviirmeverk eldat med förgasade
restoljor fr{m raffinaderier siimre ekonomi än kolalternativen.
Statens industriverk har i skrivelse i november 1980 liimnal en liigesrapport i uppdraget om Göteborgs vtlrmeförsiirjning. Industriverket bediimer
att koleldade anliiggningar Mm ekonomisk synpunkt iir det fördelaktigaste
alternativet för 1980-talets viirmcförsör:ining i Giiteblirg. Kraftviirmt:verk
för förgasade restoljor kan enligt industriverket inte ligga till grund fiir
1980-talcts värmeförsör:ining och iir liksom viirme fr[in Ringhals silmre fn\n
ekonomisk synpunkt iin kolalternativet. Enligt statens va!lenfallsverk
finns goda forutsilttningar att genomföra ett kraft viirmeprojekt baserat r<°1
restoljor med acceptabel lönsamhet med idrifttagning {1r I9H6.
För egen del anser jag att Göteborgs viirmcl"örsörjning snarast miiste
komma all grundas på andra briinslen iln olja. Fjiirrviirmen bör byggas ut
för all rå sikt ge underlag för elproduktion i kralhiirmeverk. för anviindning av naturgas gäller i stort samma förutsiittningar som i Stockholm. Det
innebär att under förutsättning att ett naturgasniit utsträcks till Göteborgsregionen skulle naturgas kunna komma till anviindning i vissa områden i
regionen som inte lämrar sig för tj~irrvärme.
F. n. tillgodoses en relativt betydande del av Göteborgs ljiirrviirmcför-
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sörjning med spillvärme från Shells raffinaderi. Samarbete pf1g{tr mellan
Volvo och BP:s raffinaderi om utnyttjande av spillvärme. Genom den
erfarenhet av spillvärmcutnyttjande som finns i Göteborg torde kommunen
i sin fortsatta planering noga beakta möjligheter till ytlerligare spillvärmeutnyttjande. t. ex. genom anviindning av viirmt:pumpar.
För att snabbt minska oljeberoendet bör i Göteborg en koleldad hetvattencentral byggas redan de närmaste åren. Mol slutet av 1980-talcl bör
andra lösningar komma till användning. Hetvattencentralen övergår då till
att svara för reserv och topplast. De lösningar som mot slutt!l av 1980-talct
skulle kunna tänkas svara för huvuddelen av Göteborgs tjärrvärmeförsörjning är värme från Ringhals. ökat utnyttjande av spillviirme. koleldat
kraftvärmeverk eller kraftvärmeverk eldat med förgasad restolja från raffinaderier.
Värmeavtappning i Ringhals fordrar ingrepp i en redan idriftlagen kärnkraftanläggning. Ombyggnaden skulle därlor enligt vad jag erfarit från
statens vattenfallsverk bli komplicerad. Enligt vattenfallsverket kan en
sådan ombyggnad medföra risk för driftstörningar och plötsliga stora produktionsbortfall vilket i sin tur kan påverka reaktorsiikcrhelen. Om del
bortfall av elproduktion som erhålls vid värmeavtappning inte skall behöva
ersättas med kolkondens måste ett kraftvärmeverk uppföras i Göteborg
eller i Ringhals på samma sätt som i Forsmark till den tidpunkt då kolkondens annars skulle behövas för landets elförsör:jning. Från utrymmcs- och
tillståndssynpunkt är en sådan lösning enligt vallcnfallsverket svår att
genomföra i Ringhals. Mot bakgrund härav ställer jag mig tveksam till
värmeavtappning i Ringhals. Jag förordar att Göteborgs kommun väljer
någon annan lösning för sin tjärrvärmeförsörjning.
Jag har tidigare framhållit att Göteborgs kommun enligt min mening
omgående bör bygga en koleldad hetvattencentral. f'järrvärmeforsörjningen bör från slutet av 1980-talet klaras av ett koleldat kraftvärmeverk. av ett
kraftvärmeverk eldat med förgasad restolja eller genom ett ökat ulnylljande av spillvärme med hjälp av värmepumpar.
Även för området Malmö/Lund har omfattande utredningsarbele bedrivits för att finna en regional lösning av värmeförsö1jningsfrågorna. Fjärrvärmeförsörjningen är så gott som uteslutande beroende av olja. Det s. k.
sydgasprojektet innebär leverans av naturgas till industrier och småhusbebyggelse. De alternativ för ljärrvärmeförsörjningen som studerats på senare år är värme från kärnkraftverket i Barsebäck och koleldade anläggningar i Malmö och Lund.
För värme från Barsebäck till Malmö och Lund. det s. k. Sydvärmeprojektet. förelåg våren 1979 en utredning. Sydvärmeprojeklet visade sig
lönsamt i förhållande till lokala kraftvärmeverk om elbortfallct vid värmcavtappning i Barsebäck ersätts med ny kärnkraft. Om kärnkraftsutbyggnadcn däremot begränsas till tolv block bör enligt utredningen värmebehovet i Malmö och Lund täckas genom utbyggnad av koleldade kraftvär-
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meverk. Sydkraft AB. Malmö industriverk och Lunds tekniska verk har
även utrett huruvida kraftvärmeverk bör byggas både i Malmö och i Lund
eller om kraftvärmeverk endast skall byggas i Malmö. En lösning med
kraftvärmeverk i Malmö och med en hetvattenledning till Lund synes
enligt utredningen vara att föredra säväl från ekonomisk som från miljömässig synpunkt. Sydkraft ansökte i november 1979 om tillstånd enligt
U6 a § byggnad slagen till ett kol- och oljeeldat kraftviirmeverk i Malmö.
Blockets produktionskapacitct är 340 MW cl vid kondensdrift eller 290
MW el och 490 MW värme vid mottrycksdrift. Vid remissbehandlingen har
Malmö kommun ännu inte yttrat sig i ärendet. En förnyad utredning har
enligt vad jag erfarit påbörjats av Malmö och Lunds kommuner och Sydkraft i syfte att pä nytt pröva de olika alternativen för Malmö och Lunds
fjärrvärmcförsörjning.
För egen del anser jag att ljärrviirmeförsör:iningen i Malmö och Lund
snarast måste komma att grundas på andra bränslen än olja. En n:gional
lösning verkar tilltalande såväl från ekonomisk som från miljömässig synpunkt. Avgörande är dock att beslut om att genomföra projektet snarast
kan fattas.
Om sydgasprojektet kommer att expandera från den första etappens 0.44
miljarder m 1 per år till upp mot 0.77 miljarder m 3 per år hör denna ökade
naturgasanvändning i enlighet med vad jag tidigare (avsnitt 7.3) anfört i
största möjliga grad ersätta lätt eldningsolja. Härigenom kommer naturgasen inte att nämnvärt påverka fjärrvärmeutbyggnaden i Malmö och Lund.
Barsebäck är p. g. a. hamnförhållandena. m. m. en mindre lämplig plats
för lokalisaing av koleldade anläggningar. Värmeavtappning i Barsebäck
fordrar liksom i Ringhals ingrepp i en kärnkraftanliiggning som är i drift.
Som jag senare (avsnitt 10.2) skall återkomma till hör ett program för
säkerhetshöjande åtgärder genomföras vid kärnkraft verket i Barsebäck.
Detta program innebär relativt omfattande hyggnadsarbeten. Jag ställer
mig tveksam till att samtidigt med detta genomföra ombyggnad fiir värmeavtappning särskilt med hänsyn till den relativt korta tid som Barsebäck
ändå skulle användas för värmeavtappning. Det hör enligt min mening i
stället finnas goda förutsättningar för att bygga koleldade anläggningar i
Malmö-Lund för att tillgodose regionens tjärrvärmcbehov. Även i denna
region finns anledning att beakta möjligheter att utnyttja spillvärme genom
användning av värmepumpar.

8 .3 .6

Samma11fi1t111i11~

Jag har i det föregående redogjort for min syn på ljiirrvärme och vissa
därtill hörande frågor. Jag förordar att regeringen föreslår riksdagen att
godkänna där angivna riktlinjer för fjärrvärmeutbyggnaden och fjärrvärmesystemens försörjning med bränslen.
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8.4 tjärrövcrföring av hetvatten

Den I maj 1978 trädde lagen ( 1977: 160) om vissa rörledningar. den s. k.
rörledningslagen. i kraft. Rörledningslagen innebär att rörledning for transport av råolja, naturgas eller liknande produkter under vissa förutsiittningar inte får dras fram eller begagnas utan siirskilt tillstånd (koncession).
Sådan koncessionsplikt finns inte beträffande rörledning för transport av
hetvatten för uppvärmning.
I samband med utskottsbehandlingen i riksdagen av regeringens proposition 1977/78: 86 med förslag till lag om vissa rörledningar m. m. anförde
niiringsutskottet (NU 1977/78:47 s. 3) bl. a. att utskollet utgick från att. om
så visade sig motiverat. regeringen skulle föranstalta om en komplettering
av koncessionssystemet enligt rörledningslagen så att det också kom att
omfatta rörledningar för transport av hetvatten. Riksdagen följde utskottet
(rskr 1977/78: 210).
Frågan om lagstiftning för längre hetvattenledningar har. som jag tidigare berört, aktualiserats bl. a. genom de utredningar som färdigställts eller
påbörjats beträffande möjligheterna all förse storstadsområdena med värme från kärnkraftverken· i Barsebäck. Forsmark och Ringhals.
Storstockholms Energi AB och statens vattenfallsverk framför i utredningen Fjärrvärme från Forsmark att en samlad prövning av hetvattenledningen är önskvärd. Detta skulle enligt utredningen underlättas om rörledningslagen ändrades så att även hetvattenledningar blir koncessionspliktiga.
Inom industridepartementet har upprättats en promemoria med förslag
till ändring av I ~ rörledningslagen. Promemorian. som också innehåller en
redogörelse för gällande rätt på området och för vissa tekniska förhållanden. har remissbehandlats Ibilaga I. 13).
Genom rörledningslagen har samhället getts möjlighet att på ett tidigt
stadium samlat pröva tillkomsten och förliiggningen av mera omfattande
rörledningar för transport av bl. a. olja eller naturgas.
Skälen för en sådan samlad prövning var i huvudsak följande. Rörledningar för transport av olja eller naturgas kommer genom sin stora transportkapacitet att avsevärt ingripa i bestående förhållanden inom transportsc:ktorn. Anläggandet kan vidare komma i konnikt med natur- och
miljövårdsintressen liksom med gällande planbestämmelser. Ledningen
kan också få stor betydelse från försvarssynpunkt. Den ställer normalt
också krav på stora kapitalinsatser. Innehav och drift medför slutligen
omfattande förpliktelser av olika slag. varför det är angeläget att tillse att
anlliggningens ägare har resurser. som garanterar kontinuerlig drift samt
tillgångar att fullgöra eventuellt uppkommande skadeståndsskyldighet
gentemot tredje man.
Som anförs i promemorian kan liknande skiil också åberopas i fräga om
sådana mera omfattande tJärrvärmcledningar. som nu kan bli aktuella. Jag
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ansluter mig diirför till förslaget att rörledningslagens konce<,sionskrav
görs tillämpligt också på sådana ledningar.
Rörledningslagens koncessionskrav gäller inte för ledning som har eller
avses fö en längd av högst 20 kilometer. huvudsakligen skall utnyttjas fiir
att tillgodose enskilda hushftlls behov eller uteslutande skall nyttjas inom
hamn- eller industriomrf1de. Dessutom har regeringen möjlighet att för
visst fall medge undantag från koncessionsplikt. I promemorian föresl{1s
att dessa undantag också skall giilla fjärrviirmeledningar. Några remissinstanser har riktat kritik mot detta. Det har diirvid anförts bl. a. att avgränsningen är alltför vag och kan innebära t. ex. att kommunala fjärrvärmenät
blir koncessionspliktiga. vilket är obehövligt.
Det är också min uppfattning att det inte föreligger något behov att
införa koncessionsplikt för rent lokala tjärrvärmelcdningar. t. ex. kommunala ljiirrvärmeniit. Det iir givet vis svf1rt att finna ett helt oantastbart
kriterium för avgränsningen. Jag anser emellertid att den avgri·insning som
nu finns i I rörledningslagen är väl lämpad för syftet alt från koncessionsplikt undanta dessa lokala niil. Även i övrigt framstär den som ändamåls-

*

enlig. Jag ansluter mig således till promemoricförslaget i detta hiinseendc.
Några anmärkningar har framförts mot förslaget i promemorian att också övriga bestämmelser i rörledningslagcn skall gälla i fråga om tjiirrvärmeledningar. Från några håll har sälunda påpekats att reglerna om villkor i 6 ~
i vissa hänseenden inte hör gälla sf1dana ledningar. Det har också anförts
att reglerna om återställningsarheten bör vara lindrigare för tjiirrviirmdcdningar.
I dessa hiinseenden vill jag anföra följande.
1 6 ~ första stycket rörledningslagen sägs att koncession skall förenas
med de villkor som behövs för att skydda allmiinna intressen eller enskild
rätt medan andra och tredje styckena innehåller exempel på villkor som får
föreskrivas. Behovet av villkor kan självfallet variera från fall till fall.
Bestämmelsen är så utformad att villkoren kan anpassas allt efter behov
och lämplighet i det enskilda fallet. Enligt min mening föreligger därför inte
något behov av ändring av paragrafen i fråga. Jag anser inte heller bärande
skäl tala för någon särbehandling för tjärrvärmekdningar vad gäller kraven
på återställningsarbetcn. Även i övrigt är de nuvarande reglerna i rörlcdningslagen väl lämpade för tjärrvärmeledningar.
I promemorian lämnas inte något förslag till särskild skadcståndsreglering när det gäller drift av tjärrvärmcledningar. Enligt förslaget hör denna
fråga övervägas i anslutning till frågan om ansvarighet för skada vid drift
av naturgas- eller oljeledningar. vilken av skäl som närmare anges i promemorian kommer att tas upp i ett senare sammanhang. Eftersom någon drift
av sådana fjärrvärmeledningar som nu föreslås bli koncessionspliktiga inte
~ir aktuell förrän om några år. kan det enligt min mening inte föreligga
några hetiinkligheter mot att inte nu ta ställning till frågan om skadeståndsreglering.
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Jag vill avslutningsvis behandla en fråga beträffande vilken jag inte kan
ansluta mig till promemorieförslaget. Förslaget innebär att koncessionspliktiga fjärrvärmeledningar kommer all omfattas av lagen ( 1942:335) om
särskilda skyddsåtgärder för vissa kraftanläggningar I krigsskyddslagen).
Denna lag är nämligen tillämplig på alla rörledningar som kräver koncession enligt rörledningslagen. Vissa frågor enligt krigsskyddslagen prövas
av krigsskyddsnämndcn för kraftanläggningar. Nämnden har avstyrkt förslaget i denna del. I huvudsak har nämnden därvid anfört att dess prövning
är helt inriktad på skyddsåtgärder m. m. som syftar till att tillgodose
landets behov av elektrisk energi i krigstid medan frågan om utförande,
skydd m. m. av hetvattenledningar för värmeleverans helt ligger vid sidan
av nämndens nuvarande verksamhet. Nämnden föreslår i stället att de
föreskrifter som kan behövas för att tillgodose krigsskyddets intresse vad
gäller sådana ledningar meddelas i samband med koncessionen efter hörande av exempelvis överbefälhavaren och civilförsvarsstyrelscn.
Enligt min mening är nämndens anmärkningar välgrundade. Lagen om
särskilda skyddsåtgärder för vissa kraftanläggningar hör diirför inte göras
tillämplig på koncessionspliktiga tjärrvärmelcdningar. I stället bör koncessionsbeslutct innehålla erforderliga föreskrifter för krigsskyddct.
I övriga hänseenden ansluter jag mig till promemorieförslaget och de
motiv som har anförts till stöd för detta.
På grund av det anförda förordar jag att den föreslagna ändringen av 1 §
rörledningslagen genomförs samt att i samband därmed krigsskyddslagen
ändras så all den inte kommer att omfatta tjiirrviirmeledningar.
I enlighet härmed har inom industridepartementet upprättats förslag till
lag om ändring i lagen 0978: 16()) om vissa rörledningar och förslag till lag
om ändring i lagen ( 1942: 335) om särskilda skyddsåtgärder för vissa kraftanläggningar m. m. Lagförslagen bör fogas till protokollet i detta iirendc
som bihang I och bihang J. Förslagen är inte av sådan beskaffenhet att
lagrådets yttrande behöver inhämtas.

8.5 Elvärme
Eluppvärmning kan ske på ncra olika säll antingen som s. k. direkt verkande elvärme bestående av elradiatorer eller liknande anordningar. t. ex.
takvärme, eller som vattenburen elvärme diir uppvärmningen sker med
hjälp av elpanna eller elpatron. Elvärme kan även vara ackumulerande
varvid värme lagras nattetid för att successivt avges.
Andelen småhus med elvärme har ökat starkt under den senaste tioårsperioden. F. n. förses ca 65 % av antalet nybyggda småhus med elvärme.
Under 1970-talets första hälft installerades så gott som uteslutande s. k.
direktverkande elvärme med elradiatorer. De senaste åren har installation
av vattenburna elvärmesystem blivit allt vanligare. Under år 1979 sf1ldes i
Sverige 625 000 elradiatorer och 50000 cl pannor. Det betyder att det under
detta år installerades vattenburen elvärme i ungefär samma omfattning
som direktverkande elvärme med elradiatorer.
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Elvärme är ett flexibelt uppvärmningssystem i den meningen att ett
llertal energiråvaror och energikällor kan användas för att producera den
cl som erfordras. Detta accentueras av förhållandet att elsystemet. är helt
integrerat och att därför elproducerande anläggningar kan lokaliseras över
hela landet med hänsyn bl. a. till miljöförhållanden. Den höga driftsäkcrheten i det svenska kraftnätet gör att sannolikheten för utebliven elleverans
under en längre tid är mycket låg. Elvärmen är bekväm för användarna.
lätt att reglera och ger ingen lokal miljöbelastning.
Värmesystem som grundas på cirkulerande vatten ger i princip möjlighet
att grunda uppvärmningen på fjärrvärme. el eller pannor utformade för
olika bränslen. Därmed kan vattenburen elvärme sägas uppvisa större
flexibilitet än elvärme med elradiatorer. Denna ökande 11exihilitet uppnås
till priset av högre investeringskostnader och en något högre energiförbrukning.
Vattenburen elvärme - liksom andra vattenburna värmesystem - kan
om systemet dimensioneras för låg framledningstemperatur utan genomgripande insatser i själva radiatorsystemet anpassas så att alternativa uppvärmningsformcr t. ex. solvärme och/eller värmepump, senare kan införas
om så skulle visa sig lämpligt. Statens planverk har i en utredning om
anpassningsbara uppvärmningssystem föreslagit att alla tillkommande vattenburna uppvärmningssystem skall dimensioneras för en framledningstemperatur inte överstigande 50°C.
Mot bakgrund av resultatet i folkomröstningen om kärnkraft våren 1980
tillkallades med stöd av regeringens bemyndigande den 17 april 1980 en
kommitte (I 1980: 05) om vissa frågor om elanvändning. Kommittens uppgifter var enligt direktiven att ange hur elenergi kan användas för att spara
olja utan att det uppstår låsningar till ett ökat elutnyttjande i framtiden
samt att utarbeta förslag som gör det möjligt att förhindra användning av
direktverkande elvärme med elradiatorer i viss tillkommande permanentbehyggelse.
Kommitten som tog namnet elanvändningskommittcn (ELAK) avlämnade sitt betiinkande (Os I 1980: 22) El och olja i oktober 1980.
Betänkandet innehäller ett stort antal förslag. Jag kommer i det följande
att redogöra för vissa av kommittens förslag och därefter ge min syn på
dessa. De av kommittens förslag som jag inte tar upp i den fortsatta
framställningen !inner jag inte f. n. bör föranleda någon åtgärd från regeringens sida.
Kommitten har föreslagit att den kommunala energiplaneringen bör
förstärkas och att kommunerna för olika planområden bör ta ställning till
aktuella och framtida uppvärmningsformer. Till detta förslag återkommer
jag senare (kapitel 12) dåjag behandlar den kommunala energiplaneringen.
ELAK anser att den tillgängliga elkapaciteten bör användas för att
ersätta olja vid uppvärmning. Detta kan enligt ELAK ske dels genom att
elenergi används i stora clpannor i ljärrvärmenät och inom industrin under
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perioder då enbart vattenkraft och kärnkraft svarar för elförsörjningen.
dels genom att fastigheter med idag oljeeldade små och medelstora pannor
övergår till vattenburen clviirme. Även värmepumpar kan komma i fråga.
framförallt i form av ytjordvärmcpumpar i större en- och tvåfamiljsfastighetcr.
Som utgångspunkt för sina bedömningar har ELAK haft en preliminär
version av den energiprognos (SIND 1980: 17) som statens industriverk
presenterat hösten 1980. ELAK har kommit fram till att det. utöver den
elvärme år 1990. ca 3 TWh. som kommitten bedömer tillkomma i nya
byggnader. finns utrymme för att använda 13- 20 TWh elenergi år 1990 för
att ersätta olja detta år.
ELAK anser att dessa konverteringar är samhällsekonomiskt lönsamma. Det är dock enligt ELAK i vissa fall betydande skillnad mellan
samhällsekonomisk och privatekonomisk lönsamhet. Huvudorsaken till
denna bristande överensstämmelse iir den nuvarande beskattningen på olja
och el. Med hänvisning till att en översyn av energibeskattningen f. n. görs
av utredningen (8 1979: 06) om beskattning av energi ansåg sig ELAK
förhindrad att lägga fram förslag till en förändring av relationen i skatt på el
och olja.
För att stimulera installation av stora el pannor i fjärrvärmeniit och inom
industrin föreslår ELAK som jag tidigan: (avsnitt 8.3.2) har nämnt att
jämkning av dskatten skall vara möjlig vid användning av sådana el pannor
under perioder då enhart vattenkraft och l\iirnkraft svarar för elförsörjningen. ELAK anser att det kan finnas skäl för att kraftföretagen står som
ägare till clpannorna och säljer värme till ett pris som något understiger
kostnaden för oljeproducerad värme.
För att stimulera övergång från olja till el i fastigheter med små och
medelstora pannor föreslår ELAK lån och i vissa fall bidrag. Län bör
beviljas för installation av elpatron. elkassctt och varmvattenberedare
samt för kostnader för byte av oljepanna till panna för andra bränslen.
Pannbyte till komhinationspanna bör stimuleras genom förmånligare lån
och genom bidrag om högst 3000 kr. beräknat ptl restvärdet av den befintliga oljepannan. ELAK föreslfir också att energisparlån skall kunna förenas med villkor om konvertering till cl med elpatron eller motsvarande.
För att undvika en oekonomisk utbyggnad av distrihutionsnät hör enligt
ELAK lån och bidrag kräva godkännande från cldistributören. Byggnadslov skall enligt ELAK krävas för att man i befintlig byggnad skall fä
väsentligt ändra eller införa helt nytt uppvärmningssystem.
ELAK anser att information om tekniska möjligheter och ekonomiska
villkor är ett väsentligt medel för att snabbt ftt igilng en konvertering från
olja till el. En prövning av de föreslagna styrmedlen bör enligt ELAK
genomföras senast år 1985.
ELAK påpekar att en god tillgång på cl kan minska utrymmet för nya
energikiillor. För att så inte skall bli fallet fordras enligt ELAK en framåtsyftande statlig och kommunal energiplanering.
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ELAK:s andra huvuduppgift var som jag tidigare har framhållit att li\gga
fram förslag till förbud mot direktverkande elvärme med elradiaturer i viss
ny permanentbebyggclse.
ELAK föreslår att förbud med vissa undantag införs den I januari 1982.
Särskilt uppvärmningssn{1la byggnader föreslås få utföras med elradiaturer. En byggnad är enligt ELAK att anse som särskilt energisnäl om
behovet av elenergi för radiatorer och tappvarmvatten iir

40~:;,

lägre iin

behovet för radiatorerna för byggnader byggda enligt SHN 75. I ett andra
steg vid mitten av 1980-talet bör kraven skärpas. Denna skärpning bör utgil
från den kunskap som då föreligger och det samhällsekonomiskt optimala.
Ett riktmärke för andra steget bör enligt ELAK vara en minskning med
7()',l frän SBN 75. ELAK föreslår att frän ett förbud mot elradiatorer
därutöver undantas tillfälliga byggnader och byggnader som värms upp
tillfälligt. t. ex. llertalet fritidshus och vissa samlingslokaler. tillverkningslokaler inom industrin. jordbruket och trädgårdsn~iringen. kulturhistoriskt
viirdefulla byggnader samt att undantag i övrigt medges diir ett förbud
framstår som uppenbart orimligt. ELAK föreslf1r att förbudet införs sum
ett tillägg i byggnadsstadgans bestämmelser om uppviirmning av innebörd
att elradiatorer inte fiir installeras utan särskilda skiil. Vad som utgör
särskilda skiil och därmed berättigar till installation av elradiatorer avses
blir preciserat i de tillämpningsföreskrifter sum statens planverk utfärdar i
Svensk By~gnorm. Prövningen binds till hanteringen av byggnadslovsärenden.
Umebestämmelserna bör enligt ELAK ändras så att uppvärmningssni\la
byggnader med elradiatorer kan finansieras p[1 lika villkor som övriga
byggnader. ELAK föreslår att nytillkummandc smähus som skall viirmas
med vattenburen el bör förberedas sil att skorsten m. m. senare kaninstalleras. I byggnader som kommer att värmas med elradiatorer hör förberedelser göras vid planeringen så att ett inre distributionssystem senare kan
införas.
Ett förbud mot elradiatorer kan medföra en ökad installation av pannor
för enbart olja. ELAK föreslftr diirför att kostnaden för oljetank och
oljebrännare inte skall få räknas in i låneunderlaget för statliga lån till
bostadsbyggande. För installation av villapannor som kan eldas med olja
bör enligt ELAK krävas att pannan tir förberedd för användning av elenergi.
ELAK tar även upp förslaget om s. k. lägtemperatursystcm fr{111 planverkets utredning om anpassningsbara uppviirmningssystem och föreshlr
därvid att tillkommande vattenburna system dimensioneras enligt normen

60-4WC.
ELAK:s hetiinkanclc har varit föremål för remissbehandling. En redovisning av kommittens förslag och remissinstansernas synpunkter hiirpii
redovisas i bilaga 1.12.
Det överväldigande nertalct remissinstanscr iir positiva till att el används för att ersätta olja pit det siitt som ELAK har föreslagit.
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För egen del anser jag alt den tillgängliga cl kapaciteten bör användas för
att på effektivast möjliga siitt ersätta olja vid uppvärmning. Den för detta
ändamål tillgängliga kapaciteten hestäms som jag senare (avsnitt 9.2) närmare kommer att redogöra för i första hand av hur industrins framtida
elbehov utvecklas och den tillgängliga produktionskapaciteten.
Jag har tidigare (avsnitt 8.3.5) redogjort för min syn på att utnyttja
kärnkraftverk för värmeproduktion. Värmeavtappning i block 3 i kärnkraftverket i Forsmark minskar den år 1990 tillgängliga elproduktionskapaciteten med ca 3 TWh. Om värmeavtappning kommer till utförande finner
jag att den av ELAK föreslagna omfattningen av övergången

Mm olja till el

bör minskas med ca 3 TWh. Mot bakgrund av vad jag tidigare (avsnitt 4.6)
har anfört om det framtida energihehovet finner jag att elenergi utöver
elvärme i nya hus bör kunna användas för att ersätta olja i storleksordningen 5-13 TWh år 1985 och 10-16 TWh år 1990. Det bör vara möjligt att
redan från år 1985 årligen använda ca 3 TWh el i stora clpannor i fjiirrvärmeniit och inom industrin under perioder då enbart vattenkraft och kärnkraft svarar för elproduktionen. År med riklig vattentillgång och särskilt
hög tillgänglighet i kärnkraftverken hör en större mängd elenergi kunna
anviindas för detta ändamål. Stora el pannor som ersätter tung eldningsolja
bör dock anviindas endast i den mån vattenkrafts- och kärnkraftsproduktioncn inte helt erl"ordras för elvärme som ersätter liitt eldningsolja.
El bör således kunna ersätta olja i små och medelstora pannor i en
omfattning av 2-10 TWh år 1985 och 7-13 TWh ftr 1990. Till detta
kommer ca 3 TWh elvärme i nya hus år 1990. Den kraft som det hiir är
frågan om är till största delen den idag oljehaserade mottryckskraften.
Alternativet till att utnyttja denna kraft för att ersätta lätt eldningsolja vid
uppvärmning är att stänga av kraftvärmeverken. Härigenom skulle tung
eldningsolja sparas. Högre verkningsgrad i kraftviirmeverken iin i villapannor och prisskillnaden mellan liitt och tung eldningsolja medför att det är
samhällsekonomiskt lönsamt att utnyttja mottryckskraftcn för att ersätta
lätt eldningsolja. Hiirigenom bör enligt min mening också skapas incitament för att bygga om mottrycksverken till eldning med fasta bränslen.
Användning av cl för uppvärmning av bostiider och lokaler som i dag
uppvärms med olja innehiir att el används pil ett sådant siitt att lilsningar till
ett framtida högt elutnyttjandc inte uppstår. I jiimförelse med t. ex. elanvändning inom industrin kan den här föreslagna formen av hehov enklare
ersättas av andra energislag.
Jag anser det väsentligt att övergången friln olja till el kommer igång
snabht. Jag kan även instämma i den av ELAK föreslagna strategin som
innebär att konverteringarna inriktas på den högre nivån. Det iir enligt min
mening lättare att vid behov minska konverteringstakten än att öka den om
det visar sig finnas utrymme för en större mängd konverteringar.
Såväl ELAK som flera remissinstanscr har betonat hchovct av att beakta eldistributionsnätens kapacitet vid övergången frän olja till cl för upp-
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värmningsändamål. Jag anser att cldistributörcn inom ramen för den nya
inriktningen av den kommunala energiplaneringen. som jag senare (kapitel
12) kommer att föreslå. bör få möjlighet att påverka övergången från olja
till cl. Möjlighet att ta ut anslutningsavgift vid konvertering till elvärme bör
överviigas.
ELAK har liksom vissa remissinstanser påpekat att en omfattamlc konvertering från olja till cl kan minska utrymmet för alternativa cncrgikiillor
under 1980-talet. För egen del vill jag anföra att de alternativa energikällor
som står närmast ett kommersiellt genombrott är de inhemska briinslena
flis och torv. Solvärmen kommer under 1980-talct som jag senare (avsnitt
8.7) skall återkomma till. att befinna sig i ett utvecklingsskcdc där utprovning av lämplig utrustning kommer att ske. samt där underlag för en större
komponenttillverkning kommer att behövas. Av de värmebalanser (avsnitt
8.1) och de totala energibalanser (avsnitt 5.1) som jag har redovisat framgår all jag räknar med en mycket omfattande introduktion av flis och torv
redan under 1980-talct samt att jag räknar med att solvärme skall kunna
införas med 1- 3 TWh till år 1990. De satsningar på nya energikällor som
jag här har redovisat måste betraktas som mycket ambitiösa. Jag anser
således att det finns utrymme för såviil elviirme som de nya energikällorna.
Flertalet rcmissinstanscr framför att skatterelationen olja och el bör
göras neutral för att stimulera en övergång från olja till cl. Även jag anser
att den nuvarande beskattningen på olja och el innebär ett hinder för att fä
till stånd en omfattande övergång. Jag har tidigare I avsnitt 8.3.2) redogjort
för min syn på användning av stora elpannor i ljärrviirmcniit och inom
industrin. fag redogjorde därvid för min syn på beskattningen pfi olja och el
och nämnde att chefen för budgetdepartementet i ett annat sammanhang
kommer att lägga fram förslag till höjning av den allmänna energiskatten på
olja.
För att fä till stånd en övergång friin olja till el i små och medelstora
pannor föreslår ELAK lån och i vissa fall bidrag. Chefen för bostadsdcpartementct kommer att i ett annat sammanhang ta upp dessa frågor.
ELAK:s förslag till förbud mot direktverkande elvärme avstyrkes av
tlertalct av remissinstanscrna. De skäl som åberopas mot ett förhud är att
det inte är visat att uppvärmning med elradiatorer skulle vara mindre
flexibelt än t. ex. vattenburen elvärme. att stora kostnadsökningar skulle
bli följden av ett förbud och att ett förbud enligt ELAK:s förslag skulle
leda till omfattande byråkratiskt krångel. Flera remissinstanscr föreslär att
val av uppvärmningssystem i olika typer av bebyggelse skall ske inom
ramen för den kommunala energiplaneringen.
Enligt ELAK är merkostnaden för att i efterhand installera ett vattenburet system ca 3 000 kr i ett genomsnittligt småhus. Detta visar enligt
bl. a. Svenska kraftvcrksförcningen att detta inte som ELAK påstår kan
vara en betydande tröskel vid en framtida omställning. speciellt mot bakgrund av att byte av uppvärmningssystcm dessutom fordrar installation av
ny panna. skorsten. lagerutrymmen m. m.
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Enligt ELAK hehöver elradiatorsystemet anviindas under en period av

5-R år innan övergång till ett vattenburet system kan ske utan merkostnad
jämfört med att redan fdn början instalkra ett vattenhuret system.
Statens industriverk. statens räd för hyggnadsforskning och statens
planverk anser att eventuella restriktioner f'ör val av uppvärmningssystem
bör utformas med utgångspunkt i lokala fi.irh<illanden. Härigenom skulle
enligt planverket vissa uppvtirmningssystem förbjudas endast i de fall diir
ett från samhällets synpunkt bättre alternativ kan erbjudas. Planverket
föreslår att förbudet utformas så att det endast kommer att giilla i områden
där fastigheterna kan anslutas till ett belintligt eller planerat centraliserat
värmcförsörjningssystem.
Flera remissinstanser anser att den av ELAK föreslagna gränsen för när
ett hus är att hetrakta som särskilt cncrgisnf1lt. dvs. dfi behovet av elenergi
för radiatorer och tappvarmvatten minskar med 40 S} av behovet för radiaton:rna om byggnaden byggdes enligt SBN 75. kommer att bli svär att nä.
Flera remissinstanser. däribland kammarriitten i Stockholm. anser att
ett förbud enligt ELAK: s förslag inte kan genomföras redan 1januari 1982
med hänsyn till att normer behöver utarhetas och att byggnadsindustrin
måste fä skälig tid att anpassa sig till de nya normerna.
Rörfirmornas riksförbund. VYS-tekniska föreningen m:h YVS-information anser att förbudet mot direktverkande dradiaton:r bör utformas med
färre undantag och att större krav bör ställas på byggnadernas utformning.
För egen del anser jag att det i vissa avseenden skulle kunna vara en
fördel med att eventuella restriktioner mot vissa uppviirmingsformcr utformas mol bakgrund av lokala förhållanden. Ett sådant synsätt skulle kunna
ligga i linje med det förslag till ökat kommunalt ansvar för cnergiförsörjningen som jag senare (kapitel 12) kommer att återkomma till. Jag har
emellertid funnit skiil för all de villkor som bör giilla för installation av
elradiatorer bör utformas i enlighet med ELAK:s förslag.
Riksdagens beslut att kärnkraften skall avvecklas medför att elanviindningspolitiken bör inriktas på all i första hand tillgodose s[1dana elbehov
där elenergi har de största fördelarna och endast med mycket stora svttrigheter kan crsiittas av andra energislag. Jag tiinker dft niirmast pil anviindning av cl för drift och belysning inom industrin och övriga samhiillssektorer. Uppvärmning av bostäder och lokaler kan däremot ske med andra
energislag. Eknergi bör emellertid även kunna få användas för uppvärmningsändamål. Detta förutsätter dock enligt min mening att det sker pf1 ett
sådant sätt att det senare är möjligt att öycrgå till andra uppviirmningsformcr.
Jag har tidigare redogjort för användningen av elenergi för uppviirmning
av byggnader som idag uppvärms med olja. Då det gäller installation av
elvärme i nya byggnader kan detta ske genom installation av s. k. vattenburen elvärme eller genom elradiatorer eller liknande. Sedan elradiatorer
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väl installerats torde det finnas en betydande tröghet mot att övcrgä till
annan uppviirmningsform iiven om. Sl>m ELAK har visat, det i 01.:h för sig
iir möjligt att först installera elradiatorer och senare vid behov installera el!
vattenburet system. Om däremot elradiatorer skulle förbjudas generellt
finns som ELAK framhåller en stor risk rör all utvecklingen av uppviirmningssnåla byggnader skulle upphöra. Jag anser därför all elradiatorer eller
liknande kan till<°1tas om byggnaderna utförs s~I att användningen av elenergi för sädan uppvärmning endast marginellt p<'tverkar den nationella elhalansen eller direktverkande clviirme av särskilda skiil bör installeras. Jag
ansluter mig diirför efter samråd med chefen för hostadsdepartementet i
princip till ELAK:s förslag beträffande vilka villkor som biir gälla för
användningen av uirektverkandc elviirmc.

uppvärmningssnf1la byggnaucr

bör få värmas med direktverkande elradiatorer om behovet av elenergi för
radiatorer och tappvarmvatten genomsnittligt kan minskas med 40 r:; av
behovet för radiatorerna om byggnaden varit utförd enligt minimikraven
på viirmeisolering och luftomsättning i SHN 75. Det kan finnas sklil att
påpeka att hostadskonsumenterna därigenom fftr en liigrc elförbrukning
och en däremot svarande liign: driftskostnad. medan diircmot invcsteringskostnaden blir högre.
I el! andra steg hör kraven skiirpas. Vid mitten av 1980-talel bör en
omprövning genomföras mol bakgrund av lien kunskap som dit föreligger
och vad som iir all anse som samhiillsekonomiskt optimalt.
Jag finner remissinstanscrnas pftpekande angi'1ende restriktiorn.:rnas
ikraftträdande rimligt. Jag anser att de föreslagna villkoren för installation
av elradiatorer hör tri"tda i kraft den I januari 1983.
Chefen för bostadsdepartementet kommer senare all niirmarc ta upp
frågor om de särskilda villkoren för installation av elradiatorer. Hon kommer diirvid även att ta upp vissa fräg<ir om läncbestiimmelser och i1tgiirder
för att underliil!a senare övergång till uppviirmning med andra energislag.
Jag förordar att regeringen förcslttr riksdagen att godkänna de riktlinjer
för användning av el för al! ersätta olja som jag

1111

har redogjort fiir.

8.6 Värmepumpar
Viirmepumpstekniken gör det möjligt att ur en vlirmekiilla med l{1g
temperatur utvinna viirmeenergi och utnyttja denna vid en högre tcmperaturnivh för värmning av t. ex. ett radiatorsystern. Som viirmekiilla kan
t. ex. uteluft. spillvärme. jord. avloppsvatten eller sjövallen fungera. Viirmepumpar kan ocksä användas i kombination med solf<'rngare. Vid s. k.
ytjlwdvärrnc utnyttjas upplagrad solv~irme i marken via nedgriivda slingor.
Värmepumpar kan ge 2

a ) giinger mer nyttig energi iin vad som tillförs

viirmepumpens kompressor. Viirmepumpar kan i princip urivas meu el
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eller bränsle. F. n. utnyttjas praktiskt taget uteslutande el. Liksom vid
solvärme erfordras i de flesta fall tillskottsvärme för att klara uppvärmningsbehovet under den kallaste årstiden. Tillskottet kan tillföras genom
t. ex. olja eller el. Kombinationen solvärme och värmepump kan visa sig
bli en gynnsam lösning på uppvärmninsfrågan. särskilt vid något större
projekt. Oljeersättningsdelegationens (I 1979:0 I) arbetsgrupp för solvärme
har i en rapport (Os I 1980:10) Förutsättningarna för ökad användning av
solvärme i Sverige bl. a. angivit potentialen för värmepumpar av olika slag.
De potentialer som anges är betydande. Bl. a. bör det enligt gruppen finnas
möjlighet att installera 175 000 ytjordvärmepumpar och 800 000-950 000
luftvärmepumpar i småhus. Värmepumpar i andra byggnader än småhus
och i centrala system bör enligt gruppen kunna installeras i en omfattning
motsvarande ca 30 TWh värme per år.
ELAK anger i betänkandet (Os I 1980:22) El och olja att det f. n. finns
ungefär 10000 mindre värmepumpar installerade. År 1979 försågs 3 % av
de nybyggda småhusen med värmepump. Gjorda utvärderingar av besparingseffekterna med olika typer av värmepumpar har enligt ELAK visat att
ytjordvärmepumpar normalt ger en besparing på 50 % av behovet för
värme och varmvatten. Långtidserfarenheter saknas dock ännu. Ekologiska förhållanden i marklagren återstår också att studera. Besparingseffekterna med luftvärmepumpar är däremot mycket olika från fall till fall.
Ibland har besparingseffekten varit god medan den i andra fall har varit
obetydlig eller t. o. m. obefintlig. En besparingseffekt på 30 l,>"f. av uppvärmningsbehovet kan troligen uppnås i genomsnitt vid användning av luftvärmepumpar. En speciell tillämpning är små luftvärmepumpar för uppvärmning av tappvarmvatten. Sådana har normalt bättre besparingseffekt
beroende på att ventilationsluft med högre och jämnare temperatur än
uteluften utnyttjas som värmekälla. Stora viirmepumpar i centraliserade
system väntas ge bälte besparingseffekt iin små värmepumpar för enstaka
hus.
De flesta värmepumpar finns i nya stora enfamiljshus som trots bra
isolering och täthet har höga värme behov. Den bästa spareffekten med
värmepump uppnås dock enligt ELAK i äldre dåligt isolerade hus. där
installationen kan ses som ett alternativ till byggnadstekniska åtgärder.
Det effektivaste sätter att spara olja med värmepumpar torde vara att i
första hand installera ytjordvärmepumpar i befintliga större en- och tvåfamiljsfastigheter.
Värmesystemen kräver högre framledningstemperatur med sjunkande
utetemperatur. Värmepumpar. som ger sämre besparingseffekt vid ökande
skillnad mellan temperaturnivån på värmekällan och framledningstemperaturen. bör därför enligt ELAK anslutas till värmesystem som är dimensionerade för låg framledningstemperatur.
För egen del anser jag att utvecklingen på värmepumpsområdet bör
stimuleras. Värmepumpar som utnyttjar s. k. ytjordviirme verkar stå niira
18
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ett omfattande kommersiellt genombrott. Värmepumpar som utnyttjar vatten med en relativt hög och jämn temperatur, t. ex. avlopps vallen verkar
också fungera tillfredsställande.
Värmesystem i småhus med luftvärmepumpar fungerar enligt vad jag
erfarit dåligt. Den främsta anledningen är dock inte bristfällig funktion på
värmepumpen utan svårigheter att samordna värmepumpen med övriga
installationer. Den stora potentialen för sådana värmepumpar motiverar
dock ett fortsatt utvecklingsarbetc. Lurtvärmepumpar av större storlek
synes kunna ge problem med buller. För att de ska få någon allmän
utbredning måste dessa problem lösas.
Förutom utveckling av olika typer av värmepumpar pågår arbete av
skiftande slag inom värmepumpsområdet. t. ex. med att studera inverkan
på kraftsystemet av en större satsning på värmepumpar. Sådana studier
anser jag vara mycket värdefulla därför att de kan ge underlag för val av
strategi vid introduktion av värmepumpar framför allt betriiffande val av
tillsatsenergi.
Jag anser att det är angeläget att satsningar görs på skilda områden for
att skapa bästa möjliga beslutsunderlag för en större introduktion av värmepumpar. Jag tänker då förutom på utvedding och introduktion av o!ika
typer av värmepumpar på utveckling av distributionssystem för låga temperaturer.
Chefen för industridepartementet kommer senare idag att redovisa förslag till insatser inom det statliga energiforskningsprogrammet under treårsperioden 1981182- 1983/84 och därvid i samråd med mig att bl. a. föreslå
omfattande insatser för stöd till teknisk forskning och utveckling inom
värmepumpsområdet. Den satsning på utveckling av solvärmetekniken
som han kommer att föreslå innebär att resurser kommer att tillföras
utveckling av värmepumpsystem. eftersom många solviirmetillämpningar
som en viktig del innehåller viirmepumpar.
Utöver det statliga energiforskningsprogrammet bedrivs omfattande utvecklingsverksamhet på detta område av en mängd företag. T. ex. tdeverket och statens vattenfalls verk bedriver sedan några år tillbaka ett mycket
värdefullt arbete med att prova och utveckla olika typer av värmepumpar
och system.
Jag räknar med att värmepumpar ska utvecklas i en sådan takt att de år
1990 ska kunna ge ett inte oväsentligt bidrag till energibalansen. Sålunda
räknar jag med att det år 1990 genom en insats av 3 TWh drivenergi ska
vara möjligt att erhålla ca 7 TWh värme från värmepumpar. vilket motsvarar ca 10 TWh olja i pannor för småhus. Skulle stora eldrivna värmepumpar komma att utnyttjas i tjärrvärmesystem skulle ytterligare kvantiteter
olja kunna ersättas genom användning av värmepumpar.
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8. 7 Solvärme
8.7. I /11/edniniz
Solen är en förnybar energikälla som i framtiden i betydande grad bör
kunna bidra till att minska vårt oljeberoemh:. särskilt när det gäller uppvärmning av byggnader. Redan nu bör vi genom åtgärder av skilda slag
förbereda oss för ett ökat utnyttjande av solvärme.
Vissa av de åtgärder jag i det följamk kommer att behandla ligger inom
bostadsdepartementets ansvarsområde. På dessa punkter har jag samrått
med chefen för bostadsdcpartcmentel och min framställning är därvid
tämligen översiktlig. Chefen för bostadsdepartementet kommer inom kort
att lägga fram förslag till de åtgärder inom solvärmeomrftdet som ligger .
inom hennes ansvarsområde.
De åtgärder som hittills har vidtagits för att spara energi i befintliga
byggnader. bl. a. den av riksdagen beslutade energisparplanen för befintlig
bebyggelse. är inriktade på energibesparingar under den närmaste tioårsperioden. Även om de ambitioner vad avser sparande och oljeersiittning
som jag tidigare har redovisat infrias kommer. enligt de bcdömingar som
jag i det föregående har redovisat (avsnitt 3.1 ). oljeberoendet inom uppvärmningssektorn att uppgå till ca 4017{ år 1990.
På längre sikt måste vi därför gå vidare i våra ansträngningar all minska
oljeberoendet på detta område. Vid sidan av all ersätta olja med inhemska
bränslen. kol. spillvärme m. m. öppnar den tekniska utvecklingen inom
solvärmeområdet lovande möjligheter. Förutom att solvtirme iir en förnybar energikälla bygger den på en teknik som. frånsett markbehov och
därmed sammanhängande eventuell pi'iverkan på landskapet. saknar
niimnvärda nackdelar fr[111 hälso- och miljösynpunkt. Inte heller medför
den några betydande miljörisker utanför det lokalt avgriinsadc systemet.
Solvärmesystem med vissa typer av energilager kan dän:mot medföra
ekologiska problem och kemiska miljörisker. Dessa risker synes dock
måttliga jämfört med konventionell teknik. Även det samhiillsekonomiska
och industripolitiska viirdet av att utveckla en inhemsk tillverkning av
solviirmeteknikens olika komponenter är av intresse i sammanhanget.
Det finns flera möjligheter att utnyttja solvärme för byggnadsuppvärmning. Hittills har mest uppmärksammats soluppvärmning av enskilda småhus eller grupper av småhus. Utvecklingen visar dock att det finns möjligheter att utnyttja solvärmen även för tlcrbostadshus m. m .. t. ex. i s. k.
gruppcentraler. och t. o. m. i tjärrvärmcsystcm. Även en del torkproccsser. t. ex. av spannmål och strModer inom jordbruket eller av torv och
flis för förbränningsändamäl kan vara av intresse. Detta framgår bl. a. av
den redogörelse som har lämnats av Lantbrukarnas riksförbund i anslutning till uppföljningen av mina tidigare niimnda överläggningar med niiringslivet m. tl.
Solvärmetel.:niken bygger på infiingning. distribution och i vissa fall
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lagring av värme vid förhållandevis !äga temperaturer. Värmepumpar och
olika typer av värmcavgivningssystem som är anpassade för låga temperaturer ingår därför i flera systernlösningar för soluppvärmning.
Solvärmetekniken befinner sig idag pf1 olika utvccklings~tadier vad gäller såväl skilda tilliimpningar som komponenter i solviirmesystcmen. Värmcpumpsystemen är redan under introduktion på marknaden och solfångarsystem för tappvarmvattcn är på viig mot praktisk tillämpning. Även
passiva solvärmesystem kan tillämpas redan nu. Del iir här inte fräga om
system av tekniska utrustningar i vanlig mening utan snarare ett sätt att
arrangera en byggnad och dess beståndsdelar så att största möjliga m;ingd
solenergi tas tillvara.
Till teknik som iinnu är i ett utvccklingsskcde hör bl. a. det som vanligen
åsyftas med begreppet solviirmcsystem. nämligen kombinationer av stora
solfängarytor med korttids- eller säsonglager för viirmc. Möjlighet till
någon form av värmelagring vidgar avsevärt den mängd solvärme som kan
utnyttjas. Lagring i stora vattentankar har prövats i några större försöksanläggningar. F.

ri.

undersöks bl. a. vattenlagring i bergrum samt lagring i

mark m. m. Kemisk lagring av värme befinner sig i forskningsskedet men
kan senare eventuellt öppna stora möjligheter.
Omfattande forsknings- och utvccklingsinsatser inom so\viirmeomr{tdet
görs av industriföretag. högskolor och forskningsinstitut i olika hinder. I
Sverige har också vidtagits en rad i'ttgiirder inom delta omräde. Betydande
statligt stöd liimnas I. ex. till forskning. utveckling och försök med solviirmeteknik inom ramen för encrgiforskningsprogrammet och det forskningsinriktade cxp.::rimentbyggandet.
Inom energiforskningsorganisationer iir statens r{id för byggnadsforskning 1BFRJ programansvarigt organ för forskning. utveckling cH.:h demonstration rörande solviirmc. Styrelsen för teknisk utveckling I STU J svarar
för industriellt ut vccklingsarbetc och innovationsinriktade projekt pä omrftdet. Niimndcn för energiproduktionsforskning !NEJ hr ockstt verksam
inom omrädet. Chefen för industridepartementet kommer i det följande all
liimna förslag till fortsatta insatser beträffande solviirme inom energiforskningsprogrammet under tidsperioden 1981182- 1983/84.
I propositionen om stöd för åtgiirder för all crsiilla Lilja. m. m. (prop.
1980/81: 49) anförde jag att den nya oljccrsiittningsfonden skulle inriktas pil
att stödja teknik baserad p{t varaktiga. helst inhemska lH.:h förnybara.
energikällor med minsta möjliga miljöp[1verkan. I. ex. solenergi. Fondens
verksamhet kommer enligt min mening. tillsammans med encrgiforsknings- och cxperimentbyggnadsinsatscrna. alt utgöra el! kraftfullt samhiilleligt sti.id till utvecklingen. introduktionen och kommersialiseringen av
solvärmetekniken.
Av vad jag nu har anfört framgilr att solviirmctcknikcn pft liingre sikt
erbjuder cl! flertal olika möjligheter att ytterligare minska behovet av
tillförd energi i bebyggelsen samtidigt som mer konventionella åtgiirder
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vidtas. t. ex. ökad isolering. bättre reglersystem. värmeåtervinning. spillvärmeutnyttjande osv. Det står samtidigt klart att viktiga forsknings- och
utvecklingsproblem återstår att lösa. vad avser t. ex. prisbilliga lagringssystem. driftsäkerhet och livslängd hos de olika komponenterna. Det är
därför viktigt med kraftfulla satsningar inom forsknings- och utvecklingsprogrammet. Chefen för industridepartementet ilterkommer i det följande
(avsnitt 15.2.2.8) till denna fråga.

8.7.2 Sol 85-programmet
I prop. 1978179: 115 om riktlinjer för energipolitiken redovisade föredragande statsrådet förslag till ett brett och målinriktat solvärmeprogram
kallat Sol 85. Programmet innehöll förslag till åtgärder inom samtliga led av
utvecklingskedjan från forskning till allmän användning av solvärmetekniken. Riksdagen anslöt sig till de överväganden som redovisades i propositionen (NU 1978/79: 60, rskr 1978/79: 429). I det följande kommer jag att
kortfattat redovisa vilka åtgärder inom det föreslagna solprogrammet som
har vidtagits eller som nu förbereds.
Sol 85 omfattar åtgärder inom bl. a. följande områden:
- kraftigt ökade insatser på forskning, utveckling och experimentbyggande
- uppbyggnad av kompetens och resurser för att förbättra våra kunskaper
om solförhållandena i olika delar av landet
- utnyttjande av solvärme i offentliga byggnader som ett instrument för
att introducera solvärmetekniken på marknaden
- successivt ökande utrymme för solviirmeteknik i den statliga och kommunala utbildnings-, rådgivnings- och informationsverksamhcten inom
energiområdet
- uppbyggnad av kompetens och resurser för teknisk provning av solvärmekomponenter och solvärmesystem
- anpassning av byggnormer och bidrags- och låneregler för att främja
spridning av solvärmetekniken
- kommunal planering för att underlätta införande av solvärme i bebyggelsen
- samordnande ansvar för solvärmeprogrammet hos oljeersättningsdelegationen.
Oljeersättningsdelegationen (OED) har enligt sina direktiv till uppgift att
verka för en samordning av insatserna för introduktion av solvärme och
bränslen som kan ersätta olja. OED skall vidare föreslå åtgärder för att
sådana energikällor och energibärare lättare skall kunna införas i energiförsörjningssystemet. Tyngdpunkten skall ligga i åtgärder med verkan inom
den närmaste tioårsperioden.
OED tillsatte under åren 1979-1980 arbetsgrupper för resp. kol, torv,
skogsenergi m. m., alternativa drivmedel samt solvärme. Arbetsgrupper
för kraftvärmeverk och hetvattencentraler har också tillsatts.
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Solvärmegruppens uppgift V<1r enligt direktiven alt analysera hinder och
föreslå åtgiirder för alt undanröja hinder vid införandet av solvärmeteknologi. Gruppen avgränsade sitt arhete genom att inrikta det p(1 tv[1 i tiden
relativt näraliggande siilt att använda solenergi. niimligen dels värmepumpsystem som nyttiggör solvärme naturligt lagrad i mark. vatten/holtensediment eller luft och solfängarsystcm som använder den direkta solstrftlningen och omvandlar den till värme med eller utan särskild teknisk utrustning
(aktiva system). dels genom att byggnaden arrangeras på lämpligt sätt
(passiva system).
Solvärmegruppens förslag som har redovisats i rapporten (Os I 1980: 101
Förutsättningar för ökad solvärme i Sverige iir huvudsakligen koncentrerade till styrmedel för solvärmeintroduktion. I rapporten anges att åtgärderna syftar till ett solvärmeutnyttjande p{1 ca I0 TWh år 1990 och ca 3035 TWh år 2000. Av detta svarar värmepumpar för 7 resp. 15-20 TWh.
Det betyder att åtgången av drivenergi kan beriiknas till ca 3 resp. 6-8
TWh. Bidraget frän solfångare beräknas av solvärmegruppen till 3 TWh år
1990 och 15 TWh år 2000. Jag vill dock framhålla att det ännu råder viss
osäkerhet om vilka lösningar som på sikt kommer att visa sig mest lönsamma. Jag har i mina beräkningar av värmebalanser (avsnitt 8.1) och i
mina beräkningar av totala tillförselhalanser !kapitel 5) markerat denna
osäkerhet genom att ange det beräknade bidraget frän solvärme via solfångare år 1990 till mellan I och 3 TWh. dvs. samma nivi't som angavs i
prop. 1978179: 115.
8.7.3 ÅtRiirda j("ir ett iikat .l'l'h·iir111e11t11yttja11de

De åtgärder som behövs för att öka utnyttjandet av solvärme bör enligt
min mening syfta till att stimulera snabb utvc:ckling och introduktion av ny
teknik. Detta ställer stora krav på statens system för stöd och kontroll av
den nya tekniken. Jag har tidigare nämnt den nya oljeersättningsfonden.
som skall kunna utnyttjas bl. a. för finansiering av solenergiprojekt.
Solvärmegruppen sammanfattar erforderliga åtgärder enligt följande.
För solfångarområdet gäller det att minska kostnaderna för hela system
och installationer samt för komponenter t. ex. genom serietillverkning av
solfångare. Samtidigt måste tillförlitligheten och verkningsgraden öka.
Möjligheterna att utnyttja användningsområden där kombination med säsongslagring inte är nödvändig i uppbyggnaden av en solfängarmarknad
och vid industriellt utvecklingsarbck bör tas tillvara.
Som jag tidigare har påpekat är lagringsmöjligheterna för värme av stor
betydelse för utnyttjandet av solvärme. Lagring av värme i bergrum m. m.
kräver stora anläggningar för att hålla kapitalkostnader och värmeförluster
låga. Samtidigt blir då ett omfattande distributionsnät nödvändigt. Strävan
bör vara att finna lagrings- eller distributionssystem med lägre anläggningskostnader. Genom lagring med kemiska metoder undviks delvis dessa
problem. och området ägnas därför stor uppmärksamhet i det forsknings-
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och utvecklingsprogram för värnielagring som chefen för industridepartementet kommer att redovisa i det följande (avsnitt 15.2.2.8). Intressanta
möjligheter i dessa avseenden kan också komma att öppnas om de forsknings- och utvecklingsinsatscr på värmelagring i olika typer av mark som
f. n. pägår och planeras hlir framgångsrika.
För att solvärmetekniken skall fungera i praktiken måste enligt solviirmegruppen organisationen för förvaltning och service förbättras. Detta
kan vara svårt att åstadkomma därför att en rad faktorer som hranschstruktur. arbetsmarknad, utbildning och introduktionsförlopp måste samordnas.
Solvärmegruppen påpekar nödvändigheten av att få till stånd en successivt växande marknad för solvärmetekniken. Därigenom stimuleras såväl
industriell utveckling och serieproduktion av komponenter som utbyggnad
av serviceorganisationen. Nyckeln till detta är att organisera en effektiv
teknikupphandling.
En annan möjlighet skulle enligt solvärmegruppen kunna vara lcasingverksamhet där t. ex. kommunala energiverk svarar för uthyrning och
service av ny energiteknik i mindre fastigheter. Försöksverksamhet av
detta slag bör enligt gruppen på den statliga sidan planeras och samordnas
av statens vattcnfallsverk.
Solvärmegruppen påpekar vikten av att den fysiska planeringen och
energiplaneringen i kommunerna mer än hittills inriktas på solvärmeproblemen. bl. a. måste möjligheterna till framtida introduktion av ny teknik
hållas öppna. Gruppen föreslår att berörda statliga verk tillsammans utarbetar råd till kommunerna om vad som bör beaktas vid planeringen.
En inte oväsentlig del av den nya energitekniken kommer att ha karaktär
av konsumentvara. Därmed blir också marknadsföringslagen tillämpbar.
Riktlinjer för information till köparna hör enligt solvärmegruppen utarbetas med stöd av den nämnda lagen.
Enskilda konsumenter i egenskap av fastighetsiigare behöver emellertid
också mer långtgående hjälp. Till en del kan de kommunala rådgivarna
tillgodose behovet. I många fall måste dock upphandling av ny teknik till
fastigheten föregås av sakkunnig projektering som omfattar dels systemutformning. dels utarbetande av upphandlingsunderlag. Viss kontroll behövs
också. Möjligheterna för särskilt de mindre fastighetsägarna att få sakkunnig hjälp är idag små. Solvärmegruppen föreslår att OED tar upp överläggningar med berörda parter om möjligheterna att finna praktiska lösningar
på detta problem.
Solvärmegruppen pekar på behovet av en förstiirkning av utbildningen
på alla nivåer, framför allt behovet av starkt ökad tillgång till välutbildad
personal inom områdena förvaltning och service.
Solvärmegruppen föreslår att statens institut för hyggnadsforskning
(SIBJ ges i uppdrag att utföra en förnyad studie av bebyggelsemassan.
Denna studie bör enligt gruppen inriktas mot lägesfaktorer. tillgång till
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mark för placering av nya komponenter. geologiska förhållanden m. m.
och ges en sådan bredd att den kan användas för bedömningar för även
annan teknik än solvärmeutnyttjande.

8. 7.4 S1yr111cdc/ .fi"ir att fi"ii 111ia sofriir111ci11trod11kt ion
Ett antal intressenter har fått tillfälle att till OED inkomma med synpunkter på Stllvärmegruppens förslag. OED:s ställningstagande till förslagen redovisas i rapporten ([)s I 1980: Dl Program för oljeersiittning. Det iir
i första hand denna rapport som ligger till grund för mina överviiganden
inom solvärmeområdet.
Det avgörande motivet för oljeersättning grundas på oljans antagna
prisutve<.:kling o<.:h framtida bristande tillgänglighet. I Sverige föreligger en
allmän enighet om det nödviindiga i att minska oljeberoendet genom hushållning o<.:h övergäng till alternativ till olja. Viss oljeersättning har redan
åstadkommits.
OED bedömer dock att en rad hinder av olika slag riskerar att medföra
att oljeersättningen inte blir sft långtgående eller sker så snabbt som önskvärt. Därför måste. som jag tidigare har nämnt I kapitel 6), en plan utarbetas och ect program för oljeersättning genomföras.
OED anser att målet bör vara att öka användningen av solvärme o<.:h
fasta bränslen sil att den år 1985 svarar för ytterligare ca 30 TWh/år (exkl.
metallurgiskt kol o<.:h lutar). vilket motsvarar drygt 2.5 milj. ton olja. Till år
1990 bör ökningen motsvara ca 85 TWh (7,5 milj. ton olja).
För solvärme är mälet att inom programmet för oljeersättning är 1985 i
marknadsmiissig skala tillämpa solvärme för tappvarmvatten och som
tillskott i tjärrvärmesystem. Målet är också att induslrin skall kunna sänka
kostnaderna för solfångare genom tillverkning i långa serier. Till detta
kommer utvecklingsinsatser i fullskaleanliiggningar för lagring och värmeförsörjning i enskilda hus och centrala anliiggningar.
Sammanfattningsvis omfattar OED:s program följande typer av åtgärder
för oljeersättningsprogrammets genomförande:
- lagstiftning, föreskrifter o<.:h normer
- ekonomiska styrmedel
- organisatoriska åtgärder
- utbildning och information.
OED:s solvärmegrupp har föreslagit att en utredning tillsätts för att se
över lagstiftningsfrågor av betydelse för solvärmeutnyttjande. Detta gäller
i första hand vattenlagen. naturvårdslagen. lag om allmänförklaring av
fjärrvärmeanläggningar och lagen om kommunal energiplanering. Även
frågor om allmänförklaring av mindre anHiggningar än vad som normalt
avses med fjärrvärmesystem bör enligt gruppen utredas. OED tillstyrker
gruppens förslag om utredning och understryker behovet av att eventuella
lagändringar görs i sådan tid att inte teknikintroduktionen försenas. Ändringar av byggnormen och införande av krav på s. k. lågtemperatursystem i
byggnader har föreslagits av statens planverk.
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OED:s solvärmegrupp har påpekat att teknikupphandling är en väsentlig
metod för att få till stånd en successivt växande marknad för solvärmeteknik. Gruppen har på grundval av en ide från Svenska Riksbyggen föreslagit
att en form av utvecklingsavtal introduceras mellan staten och stora kompetenta byggherrar/förvaltare. Både statliga och kommunala myndigheter
och stora bostadsföretag bör stimuleras att medverka. Syftet med avtalet
är dels att skydda konsumenterna från de största ekonomiska riskerna,
dels att överbrygga svårigheterna i övergången från vetenskapliga experiment till full marknadsmässig tillämpning genom att säkerställa att en viss
mängd av ny teknik introduceras i nybyggande och i befintlig bebyggelse.
Riskerna skall delas mellan staten. avtalspartern ifråga och den tillverkande industrin. Avtalen föreslås bli tidsbegränsade.
OED har ansett förslaget vara av stort intresse och har medverkat till att
överläggningar kommit till stånd mellan Svenska Riksbyggen. SIND och
bostadsstyrelsen IBoS). Förutsättningarna för detta projekt och hur den
statliga insatsen kan förenas med befintliga stödformer utreds f. n. av
SIND och BoS. Riksbyggens förslag har remitterats av bostadsdepartementet. Yttranden har lämnats av bl. a. OED. BoS och BFR. Den av SIND
och BoS företagna utredningen har bifogats BoS yttrande.
I OED:s program för oljeersättning anförs vidare följande.
Statliga myndigheter. större byggföretag och fastighetsförvaltare med
egen god kompetens bör ha möjlighet att vara föregångare när det gäller att
introducera solvärmeteknik som har lämnats forsknings- och ut vecklingsstadiet. Myndigheterna bör i sin ny- och ombyggnadsverksamhet beakta
möjligheterna att tillämpa olika slag av solvärmeteknik och installera lågtemperatursystem som underlättar konvertering till solvärmeutnyttjande.
Byggnadsstyrelsen och fortifikationsförvaltningen har i sina remissvar på
solvärmegruppens rapport anmält sitt intresse i dessa frågor. Det bör
också finnas goda förutsättningar att på motsvarande sätt introducera
fastbränsleeldning.
Teknikupphandling bör enligt OED:s mening kunna tillämpas även inom
andra delar av energiområdet. Den kan t. ex. vara ett komplement till
gängse insatser för prototyp- och demonstrationsanfäggningar eller ett led i
standardisering av pannanläggningar. Teknikupphandlingen bör också
vara ett arbetssätt för oljeersättningsfonden i samverkan med berörda
parter.
OED:s programförslag kräver betydande utbildningsinsatser. På solvärmesidan kommer nya krav att ställas på bl. a. konsulter. entreprenörer
samt drift- och underhållspersonal. För solvärme är behovet av kompetent
personal särskilt stort när det gäller förvaltning och service.
Flera av de förslag som har presenterats av OED:s solvärmegrupp
bedömer jag som intressanta. En del av dem behöver dock utredas vidare.
Jag tänker t. ex. på att erfarenheterna har visat att det i ett skede när en ny
teknik introduceras i praktisk tillämpning ofta kommer ut produkter på
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marknaden som är otillräckligt utprovade och har otillräckliga prestanda.
Detta kan både skada de enskilda konsumenternas intressen och leda till
att en från samhällets synpunkt önskvärd vidare spridning av tekniken
fördröjs. Det är därför av stor betydelse i samband med introduktionen av
ny teknik att skilda tillverkares produkter kan värderas och jämföras på ett
objektivt sätt.
I detta sammanhang vill jag framhålla att typgodkännande. eller motsvarande. ofta är ett formellt villkor för att energisparstöd skall erhållas för
vissa produkter. bl. a. värmepumpar och solfångare. State'ns planverk
utarbetar f. n. regler for typgodkännande av dessa komponenter. Ett relativt stort behov av nya provningsmetoder föreligger till följd av det pågående normarbetet, men även för utvecklingsprovning. Energiprovningsutredningen har mot bakgrund härav, som jag tidigare har redovisat (avsnitt 4.2), föreslagit att särskilda medel avsätts för utveckling av energitekniska provningsmetoder inom bl. a. solvärmeområdet. Jag har berört denna fråga ytterligare vid min behandling av energihushållningsprogrammet
för bostäder. service m. m. (avsnitt 4.4J. Chefen för industridepartementet
kommer i det följande !kapitel 15) att behandla frågan om stöd till utveckling av energitekniska provningsmetoder inom ramen för energiforskningsprogrammet. Denna fråga bör givetvis beaktas även när det gäller introduktionen av solvärmetekniken. Jag förutsätter att OED i sitt fortsatta
arbete inom solvärmeområdet kommer att vidareutveckla de förslag som
solvärmegruppen har lagt fram.
Jag har i det föregående behandlat olika möjligheter att från statens sida
främja själva introduktionen av solvärmetekniken. Staten förfogar ocksä
över olika styrmedel för utformningen av bebyggelsen m. m .. vilka bör
kunna utnyttjas för att stimulera den vidare spridningen av solviirmetekniken. Exempel på sådana styrmedel iir föreskrifter om byggnaders utformning, låne- och bidragshestiimmelser. lagen om kommunal energiplanering
m.m.
Staten kan också med andra medel främja introduktionen av solvärmeteknik. Jag vill i sammanhanget nämna att försök med solvärmeteknik och
uppbyggnad av projekteringskompetens pågår inom statens vattenfallsverk. Försöken förefaller lovande. Jag bedömar att verket kommer att bli i
stånd att på eget initiativ eller på uppdrag aktivt medverka till introduktion
av solvärmeteknik. Verket bör också samla drifterfarenheter av solviirmeanläggningar och verka för att dessa tas till vara vid fortsatt utvecklingsarbete. Verket kan på så sätt främja en snabb kommersiell mognad för
olika solvärmekomponenter och -system. I sin anslagsframställning för
budgetåret 1981/82 anger verket bl. a. att laboratoriet i Älvkarleby skall
byggas ut med en ny hall för praktiska prov och försök med solvärme och
värmepumpar. Avsikten iir att fördjupa de grundläggande studier som
erfordras för introduktion av solvärme och värmepumpar pt1 kommersiell
has men också att understödja arbetet med experimentanläggningar samt
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att organisera en systematisk uppföljning och mätning. Verket har vidare
för avsikt att etablera ett betydande samarbete med komponenttillverkare.
Vattenfallsverket bör kunna utgöra ett verksamt instrument för att i olika
avseenden främja den ut veckling inom cncrgiomriidet som eftersträvas.
Insatser inom solvärmeområdet iir enligt min uppfattning ett viktigt led i en
sådan utveckling.

8.7.5 Solmiitnings\'erksamhet l"id Sl'eriges meteorologiska och hydrologiska institut
Vissa mätningar av solinstrålning m. m. görs av Sveriges meteorologiska
och hydrologiska institut (SMHll på uppdrag av BFR inom ramen för
energiforskningsprogrammet. Härutöver anvisas fr. o. m. budgetåret 1979/
80 medel över ett särskilt anslag under fjortonde huvudtiteln, Solmätning
vid Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut. för denna verksamhet i enlighet med riksdagens beslut (prop. 1978/79: 115, NU 1978/79: 60.
rskr 1978/79: 429) som ett led i strävandena att bygga upp erforderlig
kompetens på omr[1dct och säkerställa tillriickligt långa mätserier från
olika delar av landet. Ansvaret för att hos SMHI beställa de mätningar som
erfordras åvilar OED. som ocksi\ har att besluta om utbetalning av anslagsmedcl. SMHl har i samråd med BFR och NE utarbetat en långsiktig plan
för mätningar. Planen har godkiints av OED och verksamheten fortskrider
i enlighet med denna. Jag återkommer i det följande (kapitel 141 till denna
fråga och föreslår ett anslag om I 050000 kr. för denna verksamhet under
budgetåret 1981/82. När det gäller solmätningsverksumheten vid SMHI har
jag samrått med chefen för kommunikationsdepartementet.

8.7.6 Samordning tll" Sol 85-progrmnmet
Som har framgått av det föregående kan och bör ätgärder av skilda slag
vidtas inom solvärmeområdet. Åtgärderna berör olika statliga myndigheter, företag, kommunala organ m. m. Om staten och kommunerna aktivt
skall kunna förbereda och främja ett successivt införande av solvärme
måste åtgärderna samverka så att inte avsaknad av eller otillräckliga åtgärder inom ett eller flera områden fördröjer en eftersträvad utveckling. En
effektiv samordning är således en väsentlig förutsiittning för att solvärmeprogrammet skall kunna förverkligas. Det är också angeläget att insatserna
inom programmet samordnas med t. ex. andra oljeersättande åtgärder och
programmet för energihushållning. Jag finner det angeläget att en samlad
utvärdering av insatserna inom solvärmeområdet kan göras med början år

1985.
Jag finner det naturligt att ansvaret för att följa solvärmeprogrammet och
föreslå eventuella nya åtgärder för att främja introduktion och vidare
spridning av solvärmeteknik bör ävila den nya energimyndighet som jag i
det följande (kapitel 11) kommer att föreslå. I avvaktan på detta bör OED
även fortsättningsvis ha detta ansvar. Det iir viktigt att arbetet bedrivs i
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samarbete med övriga organ. främst BFR. STU och N E. som har uppgifter
inom området.

8.8 Övrig enskild uppvärmning
Såsom jag tidigare har framhållit har antalet bostiidcr med enskild oljevärmning minskat under senare år. Fortfarande svarar dock detta uppvärmningsform för ca 60 ~'r av nettouppvärmningsbchovet. Detta innebär
alt över 2 milj. lägenheter uppvärms med enskild oljepanna. De senaste
åren har emellertid användningen av ved ökat och uppgick år 1979 till ca 7
TWh.
För att kunna nedbringa oljeberoendet påtagligt erfordras en övcrg;\ng
från enskild uppvärmning med olja till fjiirrvärme. elvärme och viirmcpumpar och på något längre sikt iiven solvärme. Av detta skäl har jag tidigare
behandlat frågan om finansiering av tjärrviirmeanläggningar. användning
av elenergi för att spara olja. värmepumpar samt ett forcerat utvecklingsarbete för att skapa förutsättningar för en snabbare introduktion av solvärme.
I dag utförs nästan alla pannor för småhus som s. k. kombinationspannor, dvs. pannor som kan använda olja. fast bränsle och el. Sf1dana pannor
har stora fördelar från energipolitisk synpunkt. Medelstora pannor för
flerfamiljshus och is. k. blockcentralcr utförs däremot vanligen enbart för
eldnig med olja. I den mån sådana pannor inte senare kan ersiittas genom
att fastigheterna ansluts till fjärrviirme är de mindre liimpliga eftersom de
befäster oljeberoendet. Blockccntralcr som är anpassade till solviirmc eller
värmepump med oljeeldning endast som tillsatsvärme har diiremot självfallet ett berättigande om de uppfyller rimliga tekniska och ekonomiska
villkor.
Energihushållningsdelcgationen har i rapporten tSOU 1980: 43> Program
för energihushållning i befintlig bebyggelse föreslagit att ekonomiskt stöd
skall lämnas inom ramen för reglerna om stöd till energibesparande ätgiirder för övergång från enskild viirmeanläggning till gemensam värmecentral. Denna fråga kommer senare att behandlas av chefen för hostaJsdepartementct.
Jag har tidigare (avsnitt 8.2) behandlat ett förslag till lag om utförande av
cldningsanliiggningar för fast bränsle. För mindre pannor i smi'thus och
medelstora pannor i flerfamiljshus oc:h i s. k. blockcentralcr skall enligt
föreslaget giilla att de utan omfattande omhyggnaJsarbeten eller kompletteringar skall kunna ställas om till eldning med inhemskt fast br~insle. Jag
räknar med att nettoenergibehovet inom sektorn övrig uppvärmning skall
minska från 70 TWh t1r 1979 till 17-30 TWh år 1990. Denna minskning
uppnås genom sparande samt övergång till fjärrvärme. elvärme och värmepumpar. Användningen av inhemska fasta bränslen inom sektorn övrig
uppvärmning bedöms öka till 9- 13 TWh år 1990.

Prop. 1980/81: 90

Bilaga 1 Industridepartementet

269

8.9 Industrins värmeförsörjning
Energi används inom industrin med i huvudsak tre syften. nämligen för
att förse processerna med värme. för att driva motorer m:h för att värma
lokaler. kontor m. m. Av industrins totala bränsleanvändning år 1979 om
ca 120 TWh svarade oljeprodukter för ca 64 TWh. Bark och lutar. som
används inom massa- och pappersindustrin. svarade för knappt 40 TWh
och metallurgiskt kol för ca 20 TWh.
Beroende på produktionsprocessernas karaktär varierar den totala energianvändningen och användningen av olika bränslen kraftigt mellan olika
branscher. Energiåtgången inom träförädlingsindustrin. dvs. sågverk samt
massa- och pappersindustrin. motsvarar ca 45 '/(. av hela industrins energianvändning. Ungefär hälften av energibehovet täcks med interna bränslen. dvs. bark och lutar. Järn- och metallverk svarar för ca 20 %, av
industrins totala energianvändning. Branschens förbrukning av koks. som
används av processtekniska skäl. är något större iin oljeförbrukningen. I
övriga industribranscher är oljan det klart dominerande bränslet.
Övergång från olja till andra bränslen inom industrin begränsas i viss
mån av processtekniska förhållanden. Massa- och pappersindustrin har
genom besparingar och övergång från olja till bark och lutar redan minskat
sin oljeförbrukning i betydande grad sedan är 1973. Om den specifika
oljeförbrukningen år 1979 hade varit densamma som år 1973 hade branschens oljeförbrukning varit ca 400000m 3 högre. Jag vill här framhålla att
branschen lämnat värdefulla uppgifter i samband med de överläggningar
om näringslivets energihushållning som jag har haft med bl. a. företrädare
för näringslivet.
Inom industrin användes flr 1979 0.8 milj. m·1 lätt eldningsolja. Den lätta
eldningsoljan används främst i mindre pannenheter och för direkteldade
ugnar vilka inte lämpar sig särskilt väl för fasta bränslen. Däremot kan i
princip all lätt eldningsolja ersättas med el och naturgas. Inom industrin
förbrukades år 1979 4,5 milj. m 3 tung eldningsolja. Ungefär hiilften av
industrins förbrukning av tung eldningsolja kan ersättas med andra briinslen. Ca 30 %·av den tunga eldningsoljan skulle kunna ersättas med el.
Industrins energianviindning bestäms naturligtvis i hög grad av industriproduktionens utveckling. Som jag tidigare (avsnitt 4.3.4) har redovisat har
statens industriverk presenterat två alternativa prognoser för industrins
energianvändning år 1990. 175 resp. 192 TWh. Därav anges bränslen svara
för 122 resp. 133 TWh.
Oljeersättningsdclegationen (I

1979: OI) riiknar i rapporten (Os I

1980: 23) Program för oljeersättning med att det år 1990 skall vara möjligt
att inom industrin öka användningen av fasta bränslen med 23 TWh.
För egen del anser jag att det är nödvändigt att oljeberoendet inom
indutrin minskas. Ambitionen bör vara - förutom att ersätta olja med cl i
vissa fall - att gå över från eldningsolja till inhemska bränslen och kol där
förhållandem1 medger det. I samband med de tidigare niimnda iiverliigg-
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ningarna om niiringslivets energihushållning framkom att inom många
branscher har en rad åtgiirdcr vidtagits för att ersätta olja och att ytterligare åtgärder planeras. Jag räknar med att industrin genom sin kostnadsanpassning snabbt kommer att reagera på höjda oljepriser och börja använda
energiråvaror med en stabilare prisutveckling.
I det s. k. Sydgasprojektet avsiitts ca 2 TWh naturgas inom industrin. Jag
har tidigare (avsnitt 7.3) beskrivit en anviindningspolitik for naturgas. I
denna ingår användning av naturgas för industriellt lindamål som en väsentlig komponent. Vid en ewntucll större introduktion av naturgas bör ett
användningsområde kunna bli att ersätta olja inom industrin som inte kan
ersiittas med fasta bränslen av processtekniska skiil.
Den tidigare !avsnitt 8.2) föreslagna lagen om utförande av cldningsanläggningar för fast bränsle torde fä en avgörande betydelse för i vilken takt
övergången från olja till fasta bränslen inom industrin kommer att ske i nya
anläggningar. Jag räknar i likhet med oljeerstitfningsddegationen med all
ytterligare 23 TWh fasta bränslen skall anviindas inom industrin är 1990. I
alternativet med en snabb industriell tillväxt bör det dock var möjligt alt
utnyttja en ännu större miingd fösta brlinslen.
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Elförsörjning

9.1 Inledning
F. n. !ticks vid normal vattentillrinning och normalt utnyttjande av
kiirnkraftverken ca 65 r;;; av elkonsumtionen med vattenkraft och ca 25 17i
med kärnkraft. Resterande 10 r,o;. tiicks med oljebaserad el i huvudsak fr[m
mottrycksverk. Den installerade effekten i ol_iekondenskraftverk. som f. n.
uppgftr till ca 3 000 MW har under senare år behövt utnyttjas endast i ringa
omfattning.
Elanvändningen inkl. överföringsförluster uppgick till 9J.7 TWh år 1979.
Detta motsvarar en ökning på 4.8 r;;- i förhållande till niirmast föregfiende
är. Under perioden 1973 till 1979 har elanviindningcn ökat mcd i genomsnitt drygt 3 r;;. per i\r. Prcliminiirt rcdovisas elanvändningen inkl. överföringsförluster under år 1980 till 93.8 TWh. Därmed var elförbrukningen i
stort sett oförändrad i förhållande till niirmast föregftende år.
Kraftsystemet dimensioneras för att en viss leveranssiikerhet skall uppriitthållas. Med normal levcranssäkerhet avser jag den levcranssiikerhet
som legat till grund för kraftföretagens planering under senare <ir. dvs. att
risken för elransoncring inte fftr vara störrc iin J l.>(.• motsvarande ransonering ungefär en gång på JO iir. Denna norm för planeringen, har framkommit gcnom bedömning av de samhällsekonomiska kostnadcrna för brist på
cl. En brist av slidan storlek att industrin drabbas i form av driftinskriinkningar skulle bli mycket kostsam för hela samhällsekonomin.
Tillgången på maskineffekt iir f. n. god i det svenska kraftsystemet. Med
den produktionskapacitet som iir i drift iir det möjligt att innevarande
driftår tiicka en större elanvändning med tillfredsstiillandc kveranssiikerhet. Den marginal som sälunda finns i clproduktionsapparaten har uppkommit till följd av den under senare är cffcktivare energianviindningen
och den oförutsett låga ökningstakten i samhiillsekonomin och därmed i
elanviindningen jämfört med tidigare prognoser. De kraftverk som tagits i
drift under 1970-talet och för vilka uthyggnadsbeslut fattades undcr slutet
av 1960-talct har alltså varit avsedda att tillgodose det betydligt större
elbehov som skulle ha förelegat om 1960-talets förväntningar om industriell utveckling och ekonomisk tillväxt hade infriats. Det förtjiinar dock att
påpekas att en högre elförbrukning undcr år 1979 skulle ha behövt tiickas
med oljekondenskraft och gasturbiner. dvs. med mycket dyr kraft.
De rörliga kostnaderna i oljekondenskraft verk uppgår nämligen till drygt
20 öre/kWh och i gasturhinkraftverk till ca 50 öre/kWh.
Den marginal som f. n. finns i det svenska kraftsystemet inncbiir med
andra ord att oljeförbrukningen för elproduktion kan hållas på en låg nivå.
10 TWh el producerad i oljekondcnskraftverk skulle innehiira en oljeför-
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brukning på drygt 2 milj. ton till en kostnad av ca 2 000 milj. kr. Niir samma
mängd elenergi produceras i kärnkraftverk uppgår bränslekostnaden till ca
400 milj. kr.
Kostnaderna för att prodtH.:era elenergi kan indelas i fasta och rörliga
delar. Den fasta delen. som är oberoende av om kraftverken används elkr
inte och av i vilken grad de används. bcstttr huvudsakligen av kapitalkostnader och personalkostnader. Den rörliga kostnaden består huvudsakligen
av bränslekostnader. Vattenkraften karakteriseras av hög fast kostnad
men i gengäld av en mycket 1r1g. i det närmaste försumbar. rörlig kostnad.
Kärnkraften har en relativt hög fast kostnad och en låg rörlig kostnad.
Oljebaserad mottryckskraft från kraftviirmeverk har en fast kostnad som
är något lägre än kiirnkrafti:ns medan den rörliga kostnaden för oljebaserad·
mottryckskraft. sedan viirmeproduktionen heta lat sin del av briinslekostnadcrna. vid dagens briinslepriscr iir ungefär dubbelt så hög som kiirnkraftens rörliga kostnad. Oljebaserad kondcnskraft har liigre fast kostnad iin
mottryckskraften från kraftviirmcvcrk medan den rörliga kostnaden iir
dubbelt så hög. f. n. drygt 20 öre/kWh. Gasturbiner. som endast anviinds
tillfälligt, har som jag tidigare niimnt en hriinslekostnad som f. n. uppgfir till
ca 50 öre/kWh. Den fasta kostnaden är doc.:k låg.
Produktionsresurserna i kraftsystemet utnyttjas med hiinsyn till efterfrågans nivå i princip i den ordning jag har räknat upp de olika kraftslagen.
Genom möjligheterna att magasinera vatten utnyttjas emellertid en del av
vattenkraftens produktionsförmåga för att utjiimna variationer i efterfrågan.
Under 1980-talet kommer sex nya kLirnkraftsbloek att tas i kommersiell
drift. Forsmark I togs i kommersiell drift i december 1980. Ringhals 3
beräknas inom kort tagas i kommersiell drif1 oc.:h Forsmark 2 kommer att
tas i kommersiell drift senare under är 1981 medan Ringhals 4 kommer in
under ilr 1982. Forsmark 3 under år 1985 oc.:h Oskarshamn 3 under {tr 1986.
Dessa sex nya kärnkraftshloc.:k har en produktionskapacitet på tillsammans
5 700 MW. Energiproduktionen frttn dessa bloc.:k kan beräknas till ca 34
miljarder kilowattimmar 04 TWhJ per år. Förutsiittningarna för att tillgodose elbehovet under 1980-talet med en lttg andel oljehaserad kraft iir
härigenom mycket goda.

9.2 Elam·ändningspolitikcn
Riksdagen har beslutat att kiirnkraften skall avvecklas i den takt som iir
möjligt med hänsyn till behovet av elektrisk kraft for att uppriitthf1lla
sysst>lsiittning oc.:h välfärd. Under 1980-talet torde tillgången p{1 elenergi
vara god. Detta innehiir att elkraften under 1980-talet kan anviindas flir att
på effektivast möjliga siitt spara olja. Detta hör ske sft att det inte uppstftr
läsningar till ett framtida högt elutnyttjande eller försvftrar introduktionen
av andra energislag.
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Den långsiktiga elförsörjningen bör inriktas friimst på att tillgodose
behov av cl för drift och helysning inom industrin. i transportsektorn och i
bostäder och lokaler. Ett eventuellt ökat behov av cl för sildana iindarm\1
under 1990-talct kan tillgodoses genom konvertering till andra energiformer av den under 1980-talet uppbyggda anviindningen av el för bl. a.
uppvärmningsiindamål. dvs. genom övergäng till hriinsleanviindning. eller
genom utbyggnad av nya produktionsresurser. i första hand kraftviirmeverk och mottrycksanläggningar eldade med fasta briinslcn. Nya produktionsresurser bör finnas tillgiingliga i tid för att ersätta kiirnkraften niir den
skall avvecklas. Jag äterkommer senare (avsnitt 9.9) till M1gan om planering för den kraftproduktion som skall ersätta kärnkraften.
Under 1980-talet bör således den tillgängliga elkraften. sedan svf1rersättliga behov inom industrin. i transportsektorn och i bostiider och lokaler
tillgodosetts, användas för att spara olja vid uppviirmning.
En speciell form av elanvändning iir att uppoffra el från kärnkraftverk
för att erhålla värme som kan försör:ia ljärrviirmenät. Denna form av
elanvändning skapar inte framtida låsningar eftersom värmeproduktionen.
när elenergi behövs fört. ex. industrins behov. kan tas över av andra typer
av produktionsanHiggningar. Jag har tidigare (avsnilt 8.J.5) redovisat min
syn på användning av kiirnkraftvcrk för värmeproduktion.
Med det hiir redovisade synsiittet kan den tillgängliga elproduktionskapaciteten utnyttjas för att under ett 1980-tal med förmodade mycket stora
ekonomiska problem hjälpa oss en bit p{1 vägen mot samhällsekonomisk
hal ans.
Elanvändningskommittcn (ELAK) har studerat hur elenergi kan anviindas for att spara olja. I betänkandet !Os I 1980: 22) El och olja Himnar
ELAK förslag till hur den tillgängliga elproduktionskapaciteten bör användas. Jag har tidigare (avsnitt 8.3 och 8.5) redovisat min syn p:°1 hur elenergi
bör användas för uppvärmningsiindam~il.
Statens industriverk tSINDl har. som jag tidigare (avsnitt 4.1) har redovisat. lämnat en prognos över cncrgiförhrukningen under 1980-talct. I
prognosen anges tva olika utve1.:klingar for industrins elefterfrågan. Användningen av elenergi inom samfiirdselsektorn och den s. k. övrigscktnrn
föruts;itts vara lika i båda alternativen. För att bcriikna den elanvändning
som iir att beteckna som mer eller mindre nödviindig för att uppriitthålla
sysselsättning och välfärd räknar jag bort all efter itr 1980 tillkommande
elvärme fr{rn industriverkets prognos. Beroende på industriproduktionens
utveckling bedömer jag att den svårersättliga slutliga elanvändningen år
1990 blir 103-109 TWh. dvs. motsvarande en produktionskapacitet om
I IJ-120 TWh.
Storleken på det för oljesparande elanvändning tillgiingliga utrymmet
besliims av det svårersättliga elbehovet och prnduktionsapparatcns kapacitet. Utgångspunkten bör diirvid vara att oljekondenskraftverk och gasturbiner normalt inte skall användas.
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Avvecklingen av kärnkraften kräver att nya produktionsanläggningar tas
i drift Min 1980-talets slut och därefter. Exklusive oljekondens och gasturbiner bör produklionskapaciteten under medclårsförhållanden år 1990 kunna uppgii till 132-138 TWh. Det motsvarar en nivä för slutlig elanviindning
pf1 120-125 TWh.
Med en produktionskapacitet år 1990 p{1 134 TWh fördelad på olika
kraftslag enligt tabcll 9.1 kan 13-19 TWh, som ett led i elanvändningspoliliken. användas för att spara olja pa det sätt som jag tidigare (avsnitt 8.3
och 8.5) har redovisat.
Förutom ett fullföljande av pågående utbyggnad av kärnkraften till tolv
block och en viss utbyggnad av vattenkraft. vilken jag senare (avsnitt 9.3)
skall återkomma till. räknar jag endast med smärre produktil)nstillskott
under 1980-talct. Dessa utgörs av 500 MW fasthränsleeldad mottryckskraft
i kraftvärmeverk. 100-200 MW fasthränsleeldad industriell mottryckskraft samt 0- 350 MW vindkraft. Samtliga tillskott i form av mottryckskraft och vindkraft hör komma in mot ~lutet av 1980-lalet. Jag räknar
däremot med en omfattande ombyggnad av de idag oljeeldade kraftvärmeverken till eldning med fast bränsle. År 1990 bör ungefär två tredjedelar
vara ombyggda till eldning med kol. torv eller flis.
Jag förordar att regeringen föreslår riksdagen att godkänna de nu angivna riktlinjerna för elförsörjningen.
Tahell 9.1 Elproduktionssystemct år 1979. 1985 och 1990. Installerad effekt i MW och
elproduktion i TWh.
19~5

1979

Vattenkraft
Kärnkrnft. kondens
Kiirnkraft med värme 0
avtappning
Industriellt mottryck
Kraftvärme
Olja
Kol, torv. flis
Fossilkondens
Olja
Kol
Gasturbiner
Vindkraft
Import/Export ( +/- l

MW

TWh

MW

15 000
3 750

60,:!
20.1

15800
8400

800

1990
TWh
(,3
47

800

4

1950
250

5

MW

TWh

16500
8400

65

300

3

I 000-900

51

6-'i

9.2
2 150

I

650
2000

3000

2.9

2 850

2 500

1800

0,1

1800

1800
0-350

Summa användning inkl.
överföringsförlustcr 26500

2
7

0-1

1.3'
93,8

31850

120

33150-33400 134

1 På grund av kraftbalanssituationen i Sverige under år 1979 importerades 1,3 TWh
främst från Norge och Danmark. Om denna import inte hade skett hade en ökad
mängd oljekondens använts. I ett längre tidsperspektiv räknas i balansen med att
export och import skall ta ut varandra. I verkligheten kommer enskilda år att
uppvisa endera import eller export. l vart fall under 1980-talet kan det finnas
utrymme för en svensk nettoexport.
i Om värmeavtappning i kärnkraftsbloeket Forsmark 3 inte kommer till stånd ökar
elproduktionen från kärnkraft med ca 3 TWh år 1990.
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9.3 Vattenkraft
Vattcnkraftproduktionen i Sverige uppg{tr f. n. till ca 61-62 TWh under
ett lir med normal vattentillrinning. Detta motsvarar två tredjeddar av den
totala clprnduktionen i landet. Den tillgängliga vattenkraften kan dock
variera påtagligt friln det ena ilret till det andra heroende pa ncderhördsförhållandcna. Anläggningar med en sammanlagd produktion av ca en TWh
per ar befinner sig under utbyggnad. Uthyggd och lovgiven vattenkraft
uppgiir därför till 62-63 TWh. Den tekniskt utbyggbara vattenkraften har
uppskattats motsvara en ärlig energiproduktion av ca 130 TWh. De uthyggnadsvärda vattcnkraftresurscrna - dvs. de resurser som kan tillgodogöras
i rationella anliiggningar - har bedömts uppg~t till ca 95 TWh per {1r. Ca

45 r.,~. av den tekniskt utbyggbara vattenkraften eller ca 65 r.-;.. av den uthyggnadsviirda vattenkraften iir s<'ilcdes utnyttjad

r. n.

Av de {1tersti'icndc ut-

hyggnadsviirda vattenkraftsresurserna faller hiilftcn eller ca 17 TWh per år
pii de fyra outhyggda huvudiilvarna i Norrland. dvs. Torne. Kalix och Pite
iilvar samt Vindelälvcn.
I statsmakternas heslut år 1975 om energihushällning m. m. tprop.
1975: 30. CU 1975: 28. NU 1975: 30. rskr 1975: 202 och 2031 behandlades
bl. a. vattenkraftens roll i energiförsörjningen. På grundval av bcUinkandct
tSOU 1974: 221 Vattenkraft och miljii frän utredningen rörande vattenkraftutbyggnader i södra Norrland och norra Svealand angav regeringen i
propositionen vissa iilvstriickor i södra Norrland och norra Svealand for
vilka t.v. inga heslut betriiffande uthyggnad horde fattas. För norra Norrland fanns inte underlag för att göra motsvarande urval av iilvstriickor.
eftersom utredningen om vattcnkraftutbyggnad i norra Norrland ännu inte
hade lagt fram sitt hetänkande tSOU 1976: 28J Vattenkraft och miljö 3.
Encrgihalanscn är 1985 skulle enligt 1975 års riksdagsbeslut inneh{tlla 66
TWh vattenkraft. Näringsutskottet konstaterade att det rfadde viss tveksamhet om möjligheterna att fram till (tr 1985 öka vattenkraftproduktionen
frim 61 till 66 TWh per är. Civilutskottet anfiirde att slutliga heslut rörande
vattenkraftens roll i försörjningen med elenergi fram till år 1985 borde
grundas på det ytterligare underlag som skulle komma fram genom utredningen om vattenkraftutbyggnad i norra Norrland.
De håda utredningar om vattenkraft som jag har niimnt har inventerat de
möjligheter till ytterligare kraftuthyggnader i norra Svealand samt i Norrland som de berörda kraftföretagen bedömer som ekonomiskt uthyggnadsviirda inom överskådlig tid. De utbyggnadsmöjlighctcr som behandlas
motsvarar en vattenkraft produktion av ca I9 TWh per är.
På grundval av ett omfattande material friin dem som fiirctriidcr utbyggnadsintressena resp. hevarandeintressena har utredningarna genom en
rangordning sökt ange vilka älvsträckor som vid ytterligare vattenkraftutbyggnad i första hand bör komma i fräga och vilka iilvsträckor som är
minst lämpade för utbyggnad. Projektens värde från bevarandesynpunkt
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och friln kraftekonomisk synpunkt har viigts samman och projekten ordnats i en slutlig rangordning. I dm högsta klassen i den slutliga rangonlningen - klass 4 - ingi'tr iilvstriickor med mycket stora hevarandeviirden. I
den liigsta klassen - klass I - ingiir iilvstriicknr diir en uthyggnad skulle
heröra srnt1 eller mfittliga hevar<tndcviirden. Sislniimntla iilvslriickor iir i
regel starkt pi'1verkade av tidigare vattenkraftuthyggnad. I en siirskild klass
0 t1terlinns om- och tillbyggnadsprojekt i befintliga kraftstationer som inte
har undersökts niirmare av utredningarna.
Utredningarnas resultal sammanfattas i tabell 9.2.
Tahell 9.2 Vattenkraftuthyggnadcr rangordnade enligt SOll 1974: 22 och SOll
1976: 28. TWh/år
Klass

Södr;1 NorrlanJ
lll.:h
"11>1Ta Sv.:aland

4

I .X
1.0
I. I
0.X

Jh
:ia

2
I
0

"lnrra Norrland

5.7
1.4

Totalt

7.'5
2.4
:i.9

0.9

2.X
2.ll
0 . .1
IU

li ..1

12.5

IX.X

0.7

2.X
l.ll

1.2

P<I grundval av hl. a. de hiida tidigare niimnda hetiinkamkna och remissinstansernas synpunkter pi\ dessa fattade statsmakterna hösten 1977 bcslut
om rikllinjer i den fysiska riksplaneringen för vattendrag i norra Svealand
och Norrland lprnp. 1977!7'/l.:57. CU 1977!7'/l.:9. rskr 1977!7'/I.: 1001. I h.:slutet
anges vilka vattendrag och iilvstriickor som man dä ansäg tills vidare borde
undantas frt111 fortsatt vattenkraftutbyggnad. Föruwm d.: fyras. k. huvudiilvarna och samtliga objekt i klass 4 undantngs enligt heslutet ocks[i
s[idana iilvar och iilvstriicklir i övriga klasser som det fr~\n tivcrsiktliga
planeringssynpunktcr ansfigs finnas siirskilda skiil att bevara. Detta innebiir all frftn uthyggnad tills vidare har undantagits bl. a. alla iilvstriickor i
obrutna ljiillomriiden samt större sammanhiingande. i huvudsak opiiverkadc iilvstriickor som har stor hetydelse for den vclenskapliga naturvården. kulturminnes värden. friluftslivet. fisket. renniiringen samt jordbruket
och skogsbruket.
Undantagi:n hör enligt riktlinjerna inte innebiira att smiirre i·itgiirder som
hänför sig t. ex. till redan företagen reglering helt skall förhindras. Beslutet
innehiir ockst1 att ett effektivare utnyttjande av vattenkraften i redan
exploateradt' iilvar skall efterstriivas. Föredraganden framhöll att det finns
fler iilvstriickor iin de som undantagits som har hiiga hevarandeviirdcn och
all det vid prövning enligt vallenlagen kan visa sig att uthyggnader inom
st.dana iilvstriickor inte bör tillätas.
Genom riksdagsheslut [trcn 1979 och 1980 har undantag gjorts även J'ilr
Viisterdaliilven uppströms Humrnelforsen (prop. 1978!79: 213. CU 1979/
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80: 6. rskr 1979/80: 87) och Ljungan uppströms Storsjön ( prnp. 1980/81: 26.
CU 1980/81:3. rskr 1980/81: 12J.
Utredningen om överledning for vattcnkraftändam~il av vatten från Pitciilven och Vindelälvcn. den s. k. Vattcnöverledningsutrcdningen. har
redovisat sitt arbete i betänkandet <SOU 1979:39) Vattenkraft och miljö 4.
Utredningen har haft i uppgift att utreda kraftnytta och skadcvcrkningar av
överledning av vatten från Pitcälvcn till Skcllefteälven. från Laisälven till
Skellefteälven och från Vindelälven till Umciilvcn och därvid särskilt att
bedöma om överledning kan ske utan att Piteälvens och Vindclälvens
vattensystem äsamkas sådana skador att syftet med beslutet att undanta
älvarna från vattenkraftutbyggnad iiventyras.
Utredningen konstaterade att ett genomförande av överledningsprojekten i hög grad skulle ändra de hydrologiska förh<lllandena och diirmed
också betingelserna för bl. a. växt- och djurliv. Diirmcd skulle enligt utredningen syftet med beslutet att undanta älvarna friln vattenkraftutbyggnad
äventyras. Särskilt påtagliga skulle verkningarna bli på de älvstriickor som
ligger niirmasl nedströms de tilltänkta överledningspunktcrna. Utredningen bedömde således att alla de redovisade överledningsprojekten skulle ge
upphov till sådana skador på iilvarnas miljö att de inte är förenliga med
gällande riktlinjer för älvarnas utnyttjande.
Mol bakgrund av vad som sålunda hade framkommit om effekterna av
överledningar fann regeringen inte skäl föreligga att ytterligare överväga
dessa projekt.
Riksdagen framhöll med anledning av regeringens proposition 1975:30
att den i princip ställde sig positiv till en tillbyggnad av Victas kraftstation
och anläggande av en kraftstation i Jaurt:kaska i Lulc älv och att ytterligare
undersökningar av förutsiittningarna härför borde göras (NU 1975:30. rskr
197.5:202). Med anledning av riksdagens unalande uppdrog regeringen i
juni 1976 åt statens vattcnfallsverk att utreda förutsiittningarna för och
konsekvenserna av de aktuella utbyggnaderna i Lule älv.
Vattenfallsverkct har nu genomfört utredningen och jag vill hiir i korthet
redogöra för vad som därvid har framkommit.
Utredningen berör Stora Lulc älv från Suorvamagasinct till Lulcjaure.
Med undantag för fallhöjden i Jaurekaska. ca 3 m. har fallhöjden p[i denna
sträcka byggts ut i Vietas kraftstation. En eventuell ytterligare utbyggnad
måste diirför utföras som en separat anliiggning. Effekten blir 27.'i MW och
det årliga energitillskottet 84 GWh. Som en första etapp i en sådan utbyggnade kan en tilloppstunnel utföras och anslutas till den befintliga tilloppstunneln varigenom fallförlustcrna i Vietas kraftstation kan minskas med .'i.'i
GWh per år.
Vad betriiffar Jaurekaska redovisas dels möjligheten att anliigga en kraftstation med anslutande jorddammar och utskovsparti. dels möjligheten att
utföra en sänkningskanal för att öka fallhöjden i Victas kraftstation. Genom att bygga en ny kraftstation kan ett maximalt effektuttag om 25 MW
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och ett nettoenergitillskott om 44 GWh per år uppnås. Enbart en sänkningskanal beräknas ge ett årligt energitillskott om 31 GWh.
Av utredningen framgår att de olika tänkbara utbyggnaderna vid Vietas
och Jaurekaska kan kombineras på ett flertal sätt. Vidare behandlas inverkan av de olika utbyggnadsalternativen pt1 mark och bebyggelse. fiske.
renskötsel. samfärdsel m:h turism.
Utredningen visar att såväl en tillbyggnad av Vietas med ytterligare ett
aggregat som en utbyggnad av Jaurekaska skulle innebära stora investeringar med dålig lönsamhet.
Med hänsyn till att det iir angeläget att skapa ytterligare arbetstillfällen i
området föreslog vattenfallsverket att utförandet av en ny tilloppstunncl
till Vietas kraftstation trots bristande lönsamhet skulle överviigas ytterligare.
I prop. 1979/80:33

(S.

19-21) föreslogs, efter förslag frän vattenfallsver-

ket i anslagsframställningen för budgetåret 1980/81. att en ny tilloppstunncl
skulle byggas till Yietas kraftstation. En förutsättning för att så skulle
kunna ske var att nödvändiga tillstilnd erhölls. Förutom tillstånd enligt
vattenlagen krävdes att riksdagen medgav visst intrång i Stora sjiifallets
nationalpark. Riksdagen beslutade i enlighet med förslaget (NU 1979/
80:25, rskr 1979/80: 134). Genom beslut den 3 de<.:ember 1980 har riksdagen
bemyndigat regeringen att medge det erl"orderliga intr<lnget i nationalparken (prop. 1980/81:19. JoU 1980/81:11. rskr 1980/81:48). Regeringen har
hiirefter i beslut den 18 december 1980 medgett utbyggnaden. Arbetena
med tilloppstunneln beräknas vara avslutade

:tr 1980.

Yattenfallsverket har vidare hos vattendomstolen ansökt om att vid
Jaurekaska f[i utföra en sänkningskanal med regleringsdamm. Jag riiknar
med att regeringen återkommer till fr[1gan om utförandet av en sänkningskanal efter att den har behandlats av vattendomstolen.
Niir det gäller utbyggnad för vattenkraftändamål av övre delen av Aselcgrenen i Ångermanälven, och utnyttjande av Yojmsjöns vatten. har olika
alternativ överviigts. I april 1978 uppdrog regeringen åt statens vattenfallsverk o<.:h statens industriverk att projektera o<.:h utviirdera tvii alternativa
utbyggnader. nämligen dds utbyggnad av en kraftstation i Vojmån. dels
överledning av vatten från Vojmsjön till Maljomaj. Vattenfallsverket skulle enligt uppdraget utreda förutsättningarna för o<.:h konsekvenserna av de
bt1da alternativa utbyggnaderna vad avser energi- och effekttillskott. sysselsiittning. miljöpt1verkan. lönsamhet m. m. medan industriverket skulle
göra en jiimforande samhiillsekonomisk bedömning av dem.
Yattenfallsverket konstaterade i sin utredning. som redovisades i januari
1979. att utbyggnad av en kraftstation i Yojm{m kunde ske med rimlig
lönsamhet medan överledningsaltcrnativet skulle ge ett otillfredsstiillande
resultat.
Industriverket. som redovisade sin utredning i juni 1979. förordade en
utbyggnad enligt överledningsalternativet med hänvisning till att det pro-
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jektet är det mest lönsamma från samhällsekonomisk synpunkt även om
viss tveksamhet enligt verket kan råda i fråga om värderingen av projektens miljöpåverkan.
Regeringen uppdrog därefter åt vattenfallsverket att snarast fullfölja
projekteringen av överledningsalternativet för att få detta prövat av vattendomstol. Regeringen motiverade sitt ställningstagande med att det, med
hänvisning till de besvärande sysselsättningsförhållanden som förutses i
samband med att pågående kraftverksbyggen i området slutförs. var angeläget att projekteringsarbetet för en eventuell fortsatt utbyggnad fullföljs
och att prövning enligt vattenlagen kan komma till stånd. I fråga om valet
av utbyggnadsalternativ fann regeringen att övervägande skäl talar för att
alternativet att. bygga en kraftstation i Vojmån inte bör utredas vidare.
Vattenfalls verket kommer enligt vad jag har erfarit inom kort att lämna
in ansökan till vattendomstolen om överledningsalternativet.
Statens vattenfallsverk har vidare i en rapport redovisat vilka statliga
vattenkraftutbyggnader som kan tänkas komma till utförande under 1980talet. Av rapporten framgår att utrymmet för energitillskott från nya statliga vattenkraftutbyggnader är ytterst begränsat inom ramen för de av
riksdagen fastlagda riktlinjerna för vattenkraftuthyggnad. Samtliga angivna utbyggnadsprojekt skulle tillsammans kunna bidra med högst 0,7
TWh.
Potentialen för produktionstillskott i små vattenkraftverk (mindre än
1500 kWl är jämfört med nuläget ca 1 TWh per är. Våren 1978 fattade
statsmakterna beslut om stöd till smä vattenkraftverk. m. m. (prop. 1977/

78: 131, NU 1977178:61, rskr 1977/78:303). Stöd utgår med högst 35 procent
av kostnaderna för åtgärder som syftar till att vidmakthi'tlla. iika eller till

rn

sttmd elproduktion i kraftverk med en effekt av 1500 kW eller lägre.
Statens industriverk SIND har i en utredningsrapport <SIND PM 1980:23)
redovisat erfarenheterna av stödet till små vattenkraftverk och föreslagit
en annan utformning av det framtida stödet. Jag ilterkommer till denna
fräga sedan jag har behandlat förutsättningarna i övrigt för vattenkraftens
hidrag till elförsörjningen.
Vattenfallsverket har på regeringens uppdrag utrett möjligheterna att
vidta åtgiirder för bättre utnyttjande av de helintliga energiproduktionsoch distrihutionsanläggningarna. Resultatet har redovisats i november
1980 i en rapport benämnd Energibesparingsåtgiirder i kraftsystemet.
En genomgång har gjorts av möjligheterna till energibesparing inom
vattenfalls verkets vattenkraftanläggningar. viirmekraftanliiggningar. överförings nät och övriga kraftniit. Inom vattenkraftomrildet har. i samarbete
med Svenska Kraftverksföreningen. en genomg{mg gjorts av hela landets
besparingspotential.
De åtgärder som enligt utredningen kan komma ifrilga fi.ir att f1stadkomma en ökad vattenkraftproduktion är av håde juridisk m:h teknisk karaktär. Bland juridiska åtgiirder kan nämnas förändring av tappningshestäm-
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mclser. som medför minskning av vattenspill m. m. De tekniska åtgiirderna
bestttr av bl. a. minskning av fallförlush:r gennm vidgning av vatlcnviigar.
installation av ytterligare aggregat eller ökning av regleringsmagasincns
volym samt förnyelse av maskinutruslning.
Som cll led i utredningen har en detaljstudie avseende Umeiilvcn genomförts. Umeälvcn valdes enligt utredningen diirför att forhiillandct mellan utvunnen elenergi och vattnets liigcscncrgi syns vara lt1gt i denna iilv.
Förutsättningarna för all förbiillra kraftutbytet borde diirför vara relativt
goda.
Resultatet av den genomförda detaljstudien visar att den ut vunna elenergin fri!n U meälven för 1979 var ca 7 400 GWh. medan vattnets liigesenergi
ovanför kraftstationerna uppgick till ca 8 950 GWh. Skillnaden utgörs av
förluster av olika slag s~tsom maskinforluster tca 1or:.;.J, friktionsförluster
(ca 2 r;( ), spill tca 3 0i ). magasinsavsiinkning tca I r;; J och tviingslappning
tca I'.:; l.
Vissa åtgärder har i utredningen bed\imts möjliga alt genomföra för att
minska dessa förluster. Genom minskning av spill. utbyte av gamla aggregat. vidgning av vallen vägar m. m. bedöms sammanlagt ca 370 GWh kunna
vinnas. Ca hiilflen av denna energimängd beror p{1 iltgiirder som uppges
vara ekonomiskt rimliga all genomföra.
Detta innebär alt en ökning av elproduktionen i Umcälven med 2-3
procent ligger inom det möjligas gräns.
Förutom detaljstudien av Umeiilven har utredningsarbetet inriktats mot
att översiktligt bedöma vad som sammantaget är 'llöjligt att ästadkomma
med rimliga insatser. Resultatet av hittills utförda studier m. rn. tyder på
att griinsen fiir energitillskottet under mcdel{ir ligger under 2.2 TWh.
Fördelningen pä olika åtgärdstyper. juridiska och tekniska. framgiir av det
följande.
På grund av dornstolsfiireskrifter sker i dag i m~inga fall vattentappning
förbi kraftstationerna för att tillgodnse lfollnings-. fiske- och naturintressen. Genom att slopa tvf\ngstappningarna skulle enligt utredningen elproduktionen kunna öka med ca 300 GWh.
De nu befintliga vattenkraft- och rcgleringsanliiggningarna har tillkommit successivt under olika tidsperioder niir uppfattningen om elproduktionens framtida viirdc har viixlat. Varje anliiggning har utformats efter samtida ekonomiska bedömningar. Om viirdel på elproduktionen iindras viisentligt sedan en anliiggning har tagits i drift. kan det bli aklllellt att vidga
vallenviigar. installera nya aggn:gal etc. för all minska spill m. m. Ett
genomförande av dessa ttlgiirder medför dock förutom stora invesleringskostnader ocksä produklionsbortfall under ombyggnadstiden. Detta prnduktionsbortfall kan i vissa fall bli avseviirt större än den beriiknade
energivinsten och v~irdel av den förlorade produktionen kan komma all
uppg{1 till belopp som överstiger investcringskostnaden. Den ökning av
energiproduktionen som kan uppni'ts med dess i1lgiirder torde inte enligt
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utredningen överstiga I 600 GWh. Härav torde åtgiirder som skulle kunna
tänkas uppfylla godtagbara lönsamhetsvillkor kunna ge ca 450 GWh.
Moderna aggregat har i regel bättre verkningsgrad än gamla. speciellt
sådana som är äldre än ca 30 år. Den totala energivinsten vid byte av
löphjul som installerats före 1956 har översiktligt uppskattats till ca 200
GWh.
Med ledning av de erfarenheter som nu finns om möjligheterna att få
tillstånd till utbyggnader. omprövning av tappningsbestämmelser m. m.
görs i utredningen den bedömningen att åtgärder i vattenkraftanläggningar
motsvarande en besparing under medelåret av högst en TWh kan vara
möjliga att genomföra.
Vattenkraften bygger på en väl beprövad teknik och är den förnybara
energikälla av större betydelse som är bäst ut vecklad. Vattenkraften är
från hälsosynpunkt överlägsen alla andra energislag som f. n. används i
vårt land. Den är vidare en helt och hållet inhemsk energiresurs och kan
därför inte överträffas i fråga om försörjningstrygghet. Den är lätt att
reglera efter elefterfrågans variationer och är därför särskilt värdefull
jämfört med annan kraftproduktion som inte lika lätt kan regleras. Den har
hög tillförlitlighet och är av utomordentligt stor betydelse för lcveranssäkerheten i clkraftsystemet vid störningar i stamnätet och vid plötsliga
bortfall av stora värmekraftaggregat. Vattenkraften kan dessutom i allmänhet byggas ut med god ekonomi.
Enligt min uppfattning finns det således från energipolitisk synpunkt
flera starka skäl för att utnyttja vattenkraften så mycket som möjligt.
Vattenkraften har vidare den fördelen jämfört med de flesta andra energikällorna att den inte avger luftföroreningar dler medför avfallsproblem.
Utbyggnaden av vattenkraften innebär emellertid i många fall ingrepp i
naturmiljön och förlust av trevnadsvärden. Den kan medföra betydande
skador för rennäringen och fisket liksom på skogs- och jordbruksmark
samt bebyggelse. Bevarandeskäl talar därför många gånger mot utbyggnad. Förutom att den fortsatta utbyggnaden av vattenkraften måste ske
inom ramen för de av riksdagen antagna riktlinjerna måste även i övrigt
hänsyn tas till dessa bevarandeintressen på det sätt som förutsätts i vattenlagens tillåtlighetsregler.
Utbyggnadsmöjligheter finns inom ramen för gällande riktlinjer enligt
tabell 9.3. Bland de i tabellen redovisade utbyggnadsmöjligheterna finns
även en del projekt som inte är tillräckligt bearbetade för att en utbyggnad
skall hinna genomföras under 1980-talet.
Sammanlagt finns alltså vattenkraftprojekt med en årsproduktion på
drygt fyra TWh i älvsträckor som inte har undantagits från utbyggnad
enligt girnande riktlinjer. Hiirav hänför sig en TWh till s. k. effektutbyggnader, dvs. utbyggnader med obetydlig energiproduktion. Med hänsyn till
det låga värdet av sädana effektU!byggnader i det svenska kraftsystemet
under 1980-talet kommer denna typ av projekt i allmänhet att vara mycket
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Tabell 9.3 Miijlig ,·attenkraftutbyggnad enligt gällande riktlinjer utö,·er nu pågående
utb)·ggnader, (;Wh/år
Klass 1

Södra Norrland
och
Norra Svealand

Norra Norrland

Totalt

450
0
I 30\l
240
2ti0
50

(180
210
1870
440

3b

230

3a

210

2
I

570
200

0

770

Ej klassificerat
Avrundad summa

I)

I O.~O

50
4 280

1
Klassindelningcn anges enligt utredningarna SOU 1974:22 och I97ti:28. Nägon
justering med hänsyn till remissutfallct har inte gjorts.

olönsamma under denna period. Hänsyn har i tabellen inte tagits till i vilket
planeringsstadium de olika projekten befinner sig. Det kan därför ta lång
tid innan underlag för prövning finns för en del av dem. Vidare för man
räkna med att en del av de potentiella utbyggnaderna inte kan genomföras
till följd av att hinder möter med hänsyn till särskilda bevarandeintressen.
Jag anser det mot denna bakgrund vara rimligt att räkna med och sträva
efter att utbyggnader av nya vattenkraftstationer motsvarande ett produktionstillskott av två till tre TWh inleds under 1980-talet utöver redan
pågående eller beslutande utbyggnader. I denna utbyggnad inkluderar jag
även tillskotten från små vattenkraftverk med en effekt av 100-1500 kW.
Jag räknar dessutom med att ett tillskott av ca en TWh kan åstadkommas
genom ett effektivare utnyttjande av de befintliga vattenkraftstationerna.
Dt:n totala vattenkraftproduktionen skulle när dessa anläggningar har tagits i drift därigenom. vid normalårstillrinning, komma att uppgä till omkring 66 TWh. En del av de utbyggnader som krävs för att nå upp till denna
nivå torde dock inte hinna fullföljas till år 1990. För detta år räknar jag
därför med ett tillskott från vattenkraften på 65 TWh.
För att denna utbyggnad skall komma till stånd under 1980-talet fordras
att åtskilliga av de projekt som kommer att aktualiseras under perioden
även kommer till utförande. De övergripande bevarandeintressena har
beaktats i samband med att riktlinjerna i den fysiska riksplaneringen för
fortsatt vattenkraftutbyggnad lades fast. Jag finner det mot den bakgrunden angeläget och rimligt att det långsiktiga kraftförsö1jningsintresset tillmäts så stor vikt vid avgörandet av de vattenkraftsärenden som under
1980-talet kommer att aktualisera<> i älvsträckor som inte har undantagits
från prövning att den utbyggnad jag har förordat verkligen kommer till
stånd. En uppföljning av lämnade tillstånd till utbyggnader bör i detta syfte
göras år 1983. Skulle det visa sig nödvändigt kommer regeringen då att
förelägga riksdagen kompletterande förslag så att det av mig föreslagna
tillskottet från vattenkraften år 1990 kan uppnås. Jag har i denna fråga
samrått med chefen för jordbruksdepartementet.
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De uppgifter jag här har angett om vattenkraftens nuvarande hidrag till
elförsörjningen. och beräknade framtida bidrag om den av mig förordadt:
begränsade utbyggnaden genomförs. avser den s. k. medclärsproduktionen. Som jag redan har pl1pekat kan vattenkraftproduktioncn variera
påtagligt frän det ena året till det andra beroende på bl. a. ncderbördsförhållandena. Dessa variationer heaktas vid dimensioneringen av kraftproduktionssystemet genom tillämpning av normer (se avsnitt 9.1 ). Jag vill
emellertid peka på att en viss osäkerht:t kan råda i fråga om mt:delårsproduktionens nivå i de befintliga vattenkraftverken. Enligt vad jag har erfarit
tyder studier av statistiken över de vattcnkraftproducerande älvarnas medel vattenföring på att en svagt nedåtgående trend har gjort sig giillande
under de senaste JO åren. Takten i nedgången anges dock vara osäker och
trendt:n kan vara en del av en svängning med så stor våglängd att den inte
kan iakttas i tillgänglig statistik. Det kan emellertid visa sig vara befogat att
justera ned nu tillämpade uppgifter om medelårsproduktinn. Om fortsatta
studier bekräftar den utveckling jag här har antytt finns det skiil att återkomma med en utförligare redovisning liksom att överväga konsekvenserna härav för elförsörjningen.
Vid sin prövning enligt vattenlagen av en föreslagen vattenkraftutbyggnad kan regeringen. om företaget iir av synnerlig bctyddse frtm allmän
synpunkt, lämna medgivande till det även om hinder möter mot företaget
från allmän planeringssynpunkt eller med hänsyn till tillåtlighetsreglerna i
2 kap. vattenlagen. Härigenom kan regeringen ta hänsyn till bl. a. energiförsörjningsbehovet. Vid tillåtlighctsprövningen kan således beaktas det
ökade värde som vattenkraften kommer att fö för landets energiförsörjning
i samband med att kärnkraften framgent skall avwcklas och till följd av
ökade oljepriser. Samtidigt måste naturligtvis beaktas de intressen som i
det aktuella fallet talar mot utbyggnad. Den vattt:nlag som avses att triida i
kraft den I januari 1983 kommer inte all medföra några fi.iriindringar i detta
hänseende.
Underlag för regeringens tillätlighetsprövning inhämtas förutom från
vattendomstolen också genom remissbehandling. Det ankommer häreftt:r
på regeringen att göra den avvägning som m[1ste göras mellan främst
cnergiförsörjningsintressen, å ena sidan. och motstående närings- eller
bevarandeintressen. ä den andra sidan.
En del av vattcnkraftutbyggnaderna kan vidare komma att spela en
viktig roll för att mildra de struktur- och sysselsättningsproblem som
uppstår såväl hos vattenfalls verket som på annat håll bl. a. till följd av att
utbyggnaden av större vattenkraftstationer slutförs. Jag tänker bl. a. på de
strukturproblem som en alltför snabb nedtrappning av vattenkraftutbyggnaderna medför för vissa orter i Norrland. Det är därför viktigt att utbyggnader förläggs så i tiden att såväl vallenfallsverkets som de berörda orternas strukturomvandling kan ske i en acceptabel takt. för att uppnå detta
mftste en del vatten kraftutbyggnader komma till stånd tidigare iin vad som
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blir fallet om enbart de kraftekonomiska forutsiittningarna blir avgörande.
Ett exempel hiirpii utgör den bt:slutade utbyggnadt:n av ytlerligare en
tilloppsturrnt:l till Vietas kraftstation.
Ett särskilt problem med vallenkraftutbyggnad iir i della sammanhang
den lfmga förbt:redelsetid som kriivs för bl. a. prövningsförfarandet enligt
vattenlagen. För att kunna anpassa tidpunkkrna rör vatlenkraftutbyggnader till sysselsiillningsförhi\llandena rni'1ste därför stora krav p<"i planering stiillas p<"i kraftprodut:enterna. vilket kl>nkret innebiir bl. a. att utbyggnaderna bör förberedas och ansökan inliimnas till vattendomstol tidigare
iin vad som skulle ske om enbart behlwet av krafttillskott beaktas.
Sedan den I juli 1978 har statsbidrag kunnat utg<i med maximalt 35
prrn.:ent av kostnaderna för nyanläggning eller upprustning av smil vattenkraftverk med en effekt av 100-1 500 kW. För prototyper och demonstrationsanliiggningar inom omriidet har bidrag utgitll sedan den I juli 1975.
Statens industriverk tSINDl har i en utredningsrapport tSJND PM
1980: 23) redovisat erfarenheterna frfö1 bidragsgivningen till smii vattenkraftverk t. o. m. augusti 1980. I rapporten föresl<is oeksä fiiriindringar i
stödets utformning.
Totalt har enligt SIN D ca 44, 7 milj. kr. utgiill i statligt stöd till nyanliiggning eller upprustning av 57 smil vattenkraftanliiggningar. Dessutom har
bidrag Himnats till fem ej direkt elproducerande projekt säsom rusningsvakt. glasfibertub m. m.
De aktuella vattenkraftanliiggningarna har en installerad effekt av 26 355
kW och den beräknade elproduktionen uppgår till ca 110 GWh per år.
Fram till den I september 1980 har 74 ansökningar om konventionella
encrgi~,parbidrag inkommit varav 40 beviljats bidrag med ca ]o,2 milj. kr.
SIND har stött framtagandet av standardaggrcga1 med en effekt mellan
100 och 1500 kW. Statsbidrag har också utg{\tt till framtagunde och uppförande av enkla och billiga s. k. microkraftvcrk (<I 00 kW ). Totalt har 8.5
milj. kr. utgi\tt till 22 prototyp- och demonstrationsprojekt. SIND konstaterar att ett visst behov av yttcrligart: stöd i form av prototyp och demonstrationsbidrag föreligger.
Erfarenheterna från bidragsgivningen visar enligt SIN Datt fortsatt ~tat
ligt stöd till smil vattenkraftverk iir motiverat friin samhiillsekonomisk
synpunkt. Den h'tngsiktiga marginalkostnaden för elproduktion frtm smii
vattenkraftverk iir 8-12 öre/kWh vilket är konkurrenskraftigt i fiirhiillande
till andra kraftslag.
Det största hindret för en fortsatt upprustning respektive nyanhiggning
av små vattenkraftverk är enligt SIND finansicringssvf1righcterna. Även
efter 35-proccntiga statsbidrag blir kapitalkostnaden för hiig med den finansiering som i dag står till förfogande på den vanliga kreditmarknaden.
SIN D föreslår diirför att ett fortsatt statligt stöd till sm~i vattenkraft verk
utformas så att finansieringsrnöjligheter erbjuds för dem pi1 samma villkor
som för i.ivriga kraftslag. Lån bör enligt SIN D erbjudas ur den s. k. oljeer-
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sättningsfonden med upp till 90% av de kostnader som uppstår efter
förprojektering och vattendomsbehandling. Därutöver föreslås att SIND
ges möjligheter att dels aktivt verka för byggandet av små vattenkraftverk i
form av målinriktade resursinventeringar av vattenkraftstationer, dels svara för rådgivnings- och informationsverksamhet till kraftverksägare.
SIND:s rapport har remissbehandlats. En sammanfattning av rapporten
och remissinstansernas synpunkter på denna finns i bilaga 1.14.
Remissinstanserna har i allmänhet inget att invända mot SIN D:s redogörelse för de små vattenkraftverkens situation. Förslagen till åtgärder tillstyrks eller lämnas utan erinran av den övervägande delen av remissinstanserna. Ett par remissinstanser framhåller att ytterligare energiproduktion
kan byggas ut i de större vattendragen och att detta kan ske utan några
statliga subventioner. Några remissinslanser pekar på vikten av att riinta,
amortering och avhetalningstid anpassas till de speciella förhfillandena för
de små vattenkraftverken. Det är främst fritidsfiskets intressen som anförs
som skäl mot att stöd utgår till byggande av små vattenkraftverk.
Oljeersättningsfondens stödsystem enligt förordningen ( 1980: 1085) om
statligt stöd för åtgärder för att ersiitta olja. m. m. syftar till att stimulera
bl. a. introduktion av Mgärder som snabbt kan minska oljeberoendet. Stödet är inriktat på teknik som baseras pft varaktiga, helst inhemska och
förnybara. energikiillor med minsta möjliga miljöpilverkan. Stödet utgår
normalt i form av lån med förmånliga villkor. Bidrag kan utgä när den
tekniska risken för en åtgärd är hög. dvs. för prototyper och demonstrationsanläggningar. För prototyper och demonstrationsanliiggningar kan
stödets andel av den totala finansieringen uppgft till högst 75 r;.;. varav
högst 50 q. i form av bidrag. För i.ivriga åtgärder kan stödet endast ges i
forma av lån. vilka kan uppg{t till högst 50 'Hav den totala finansieringen.
Amorteringen av länen fastsliills med hiinsyn till den beriiknaue strömmen av intäkter eller kostnadsminskningar av en tttgärd. Riinta p:1 ![men
utg{ir med 4 r;.;, över gällande diskonto. I en del fall föreligger möjlighet till
befrielse frän riinta eller anstånd med amortering och riinta för viss tid.
Min syn pä den framtida utbyggnaden av vattenkraften har jag tidigare
redovisat. Av redovisningen framgfir att potentialen i smt1 vattenkraftverk
jiimfört med nuliiget iir ca I TWh per år. Även om detta energitillskott iir av
måttlig omfattning anser jag att det bör tas till vara där det kan ske utan
större konflikt med motsti'icnde intressen. För att stimulera att så sker
anser jag att statligt ekonomiskt stöd till investeringar även i fortsättningen
hör lämnas till s{1dana små vattenkraftverk som uppfyller nu giillandc krav
för erh~illande av bidrag.
Enligt min mening bör stödet till smil vattenkraftverk utgii lhin oljeersiittningsfonden och liimnas enligt samma grunder som för andra åtgiirder

rn

som kan
stöd från fonden. Jag förordar att regeringen inhiimtar riksdagens godkiinnande i detta hiinseende.
I likhet med SIND anser jag det vara viktigt att iigaren till ett vattenkraft-
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verk visar sin tro på och intresse för åtgärden. Stöd till kostnader för
beham:lling vid vattendomstol och förprojektering av ett vattenkraftverk
bör mot denna bakgrund inte utgå. Stöd kan - i likhet med vad som gäller
för övriga åtgärder som kan stödjas från oljeersättningsfonden - lämnas
till förprojektering av prototyper och demonstrationsanläggningar. Med
hänsyn till att tekniken för utnyttjande av vattenkraften är väl känd bedömer jag emellertid att denna del av stödverksamheten blir mycket begrnnsad.

9.4 Kärnkraft
F. n. linns i Sverige sju kärnkraftverk i kommersiell drift. Den sammanlagda installerade effekten uppgär till ca 4600 MW. Den första anläggningen. Oskarshamn I, togs i drift år 1972. Under perioden december 1974 till
januari 1976 påbör:iades driften vid ytterligare fyra block niimligen Oskarshamn 2. Barsebäck I samt Ringhals I och 2. Barsebäck 2 togs i drift år
1977. Formark I togs i kommersiell drift i december 1980.
Ytterligare fem block iir färdigställda eller under byggnad. F. n. pågår
provdriften av Ringhals 3 och Forsmark 2. Ringshals 4 beräknas i stort sett
bli färdigställd under innevarande år för att tas i drift under år 1982.
Slutligen beräknas Forsmark 3 och Oskarshamn 3 bli tagna i kommersiell
drift vid mitten av 1980-talct.
Idrifttagningsår och nettoeffekt för de olika kärn kraftblocken framgär av
tabdl 9.4.
Tabcll 9.4 Kärnkraftblocken
Kiirnkrafthlock

IJrifttagninl,!s[ir
<kommersiell drift)

Oskarshamn I
Oskarshamn 2
13arsebii<.:k I
Ringhals 2
Ringhals I
Barsebäck 2
Forsmark I
Ringhals 3
rorsmark 2
Ringhals 4
Forsmark -~
Oskarshamn -~

1972
1975
1975
1975
1976
1977
1980
1981
1981 1
1982 1
1985 1
l98o 1

Nettoeffekt i MW

450
570

570
800

751l
570
90tl
915
900
915
I OoO~

I OliO

' Enligt gällande tidplan.
~ Om reaktl>rn utnyttja' for hetvattcnproduktiPn lwmmcr eleffektcn under den

perioden att viJ maximal viirmeproduktion begriinsas till 300 MW.

Den debatt om vår framtida elförsör:jning, och särskilt om kärnkraftens
roll. som har förts under de senaste åren har medfört osiikerhet om hur
elförsörjningssystemet skall utformas och svårigheter att bedriva en iindamålsenlig planering inom omrfrdet. Den folkomröstning som hölls i mars
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1980 har dock medfört klarhet i fråga om kärnkraftsprogrammets omfattning. Resultatet av omröstningen, som har redovisats tidigare (prop. 1979/
80: 170 s. 3-4, NU 1979/80: 70, rskr 1979/80: 4!0). innebär att blocken
nummer elva och tolv i det svenska kärnkraftprogrammet kan byggas
färdigt. Högst tolv kärnkraftsblock kan därmed utnyttjas under sin tekniska livslängd, som bedöms vara ca 25 år från idrifttagningen. Ingen kärnkraftsutbyggnad därutöver skall ske. Säkerhetsaspekter skall avgöra i vilken ordningsföljd kärnkraftsblocken skall tas ur drift. Den sista reaktorn i
Sverige skall stängas senast år 20 I 0.
Kärnkraftens bidrag till elproduktionen år 1979 och dess beräknade
bidrag åren 1985 och 1990 framgår av tabell 9.5.
Tabell 9.5 Kärnkraftsproduktionen i TWh

År

1979

1985

Kraftproduktion

20. I

47J

1990

Jag har i tabellen räknat med att Forsmark 3 kommer att utföras för en
värmeavtappning om 2 000 MW. Om värmeavtappningen inte kommer till
stånd blir den beräknadc kärnkraftsproduktionen f1r l 990 57 .5 TWh.
Det rådrum som behövdes i fråga om laddning av kärnkraftsreaktorer
som dittills inte hade tillförts kärnbränsle i avvaktan på folkomröstningen
om kärnJ.;.raften skapades med stöd av riidrumslagen. Som jag har redovisat närmare i prop. 1980/81: 25 (bil. 9 s. 52-61) har idrifttagningen av fyra
kärnkraftsblock blivit försenad till följd härav: Ringhals 3 och Forsmark I,
som vid lagens tillkomst var färdigställda, och Ringhals 4 och Forsmark 2.
som enligt kraftföretagens planer skulle bli färdigställda under hösten 1979.
Enligt rådrumslagen är innehavarna av de reaktorer som omfattades av
lagens förbud mot att tillföra reaktorer kärnhriinsle beriittigade till ersiittning för de förluster som uppstår genom att reaktorernas idrifttagande har
fördröjts. Som framgår av propositionen har de ersättningar som staten
beräknas få betala ut till Forsmarks Kraftgrupp AB och statens vattenfallsvcrk som kompensation för merkostnaderna till följd av de fyra reaktorernas försening beräknats ligga i intervallet I 280-1 880 milj. kr. De exakta
ersättningsbeloppen, som kan fastställas först i efterhand. beror framfi.ir
allt på om kraftbalansen under förseningstiden har varit eller blir sådan att
den uteblivna kärnkraftsproduktionen ersätts med mottryckskraft eller
med kondenskraft. Detta beror i sin tur bl. a. p{i om det under den aktuella
perioden blir riklig eller knapp tillgång till vattenkraft samt på clefterfrågans utveckling.
Jag vill i detta sammanhang också erinra om att staten via vattenfalls verket tidigare har åtagit sig att ersätta FKA för merkostnader som föranleds
av den neddragning av utbyggnadstakten för det tredje blocket i Forsmarks
kraftstation som har skett genom särskilda beslut av regeringen lprop.
1979/80: 33, s. 13-15, NU 1979/80: 25, rskr 1979/80: 134J.
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Som jag anförde redan i prop. 1979/80: 170 (s. 8t anser jag att de särskilda
krav som, med hänsyn till energiförsörjningens stora betydelse för samhällsutveeklingen. måste ställas på elförsörjningen utgör skäl för att samhället bör ha ett övergripande ansvar för produktion och distribution av
elektrisk kraft.
Av de i landet verksamma fyra kiirnkraftsföretagen iir ett helstatligt. I
ytterligre tvä har stat och kommun ett avgörande innytandc genom majoritetsiigande. Endast ett av de fyra företagen. Oskarshamnsvcrkcts Kraftgrupp AB <OKGt. iir således till mer iin 50 procent ägt av privata intressenter. I detta senare företag svarar intressenter med enskild

ägarnH~joritet

för

55 procent av ägandet medan 45 procent iigs av Sydkraft AB och AB
Svarthålsforsen. Sydkraft AB iigs till ca 60 procent av ett antal kommuner i
södra Sverige och AB Svarthi'dsforsen iir heliigt av Sto1.:kholms kommun.
Även näringsutskottet har. med anledning av vad som anfördes i motionen 1979/80: 2056 om iigarförhållandena i OKG. tagit upp fn'tgan <NU 1979/
80: 70 s. 25-26). I motionen begiirs att regeringen skyndsamt skall tillsiitta
en förhandlingsman som frir i uppdrag att ta upp överliiggningar med OKG
i syfte att samhället blir majoritetsiigare. Utskottet anslöt sig till uppfattningen att samhället bör ha ett övergripande ansvar för produktion och
distribution av elektrisk kraft. Regeringen har enligt utskottet ett ansvar
för att frågan om samhiillets inflytande i OKG ftir en tillfredsstiillande
lösning. Det iir enligt utskottet diirför

v~isentligt

att regeringen snarast tar

upp nödviindiga övcrliiggningar med OKG i syfte att samhiillct skall fri
iigarm;~joritct

i företaget. Riksdagen har som sin mening gett regeringen till

kiinna vad utskottet anfört om övcrliiggningar med OKG med anledning av
motionen 1979/80: 2056.
En siirskild statlig förhandlare har utsetts i hö1:ian av september 1980.
Övcrliiggningar pägär f. n. med intressenterna i OKG i syfte att samhiillct
skall fä iigarmajoritet i företaget. Jag avser att ttlerkomma med en redogörelse fiir resultatet av dessa övcrliiggningar.

9.5 Öuig kondenskraft
Den installerade effekten i oljekondenskraftverk uppg;·ir f. n. till ca

:rnoo

MW. Hiirav finns I 000 MW i Karlshamnsv.:rket och 850 MW i Stenungsundwerket. Kondenskraftverk - med undantag av kiirnkralherk - för
andra briinslen iin olja finns

r. n.

int.: i landet. Vnkningsgraden i denna typ

av kraftverk iir forh;illandevis liig - endast ca 40

r.;

av hriinslets energiin-

nehi'ill omvandlas till el. Kondenskraftverkens utnyttjningstid har hittills
varierat kraftigt fn!n itr till ~lr hl. a. hernende pit vattentillg;ingen. Under
fircn 1976 och 1977. som var <°tr med relativt l<ig rnttcnkraftproduktion.
produeerad.:s 7 resp. 8 TWh oljekondenskraft. L:nder i1r 1979. som var ett

fo· med större vattcnkraftproduktion var oljekondensproduktioncn li.1g. ca 3
TWh.
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CDL redovisade år 1978 i studien Lokalisering av kustförlagda koleldade värmekraftverk förutsättningarna för att placera koleldade kondenskraftverk vid den svenska kusten. I studien. som ingår som ett led i den
fysiska riksplaneringen. uttalas inte någon rekommendation att bygga koleldade kraftverk. I rapporten diskuteras de miljöproblem som är förenade
med koleldade kraftverk och vilka krav som måste ställas på lägen för
framtida kolkraftverk.
I rapporten framhålls att det främst är kraftöverföringssynpunkter och
miljöpåverkan av svavelutsläpp som är styrande för val av lämpliga lägen.
På grund härav anges att de i rapporten prioriterade lägena på ostkusten,
dvs. Tunaberg i Oxelösundstrakten. Sunnäs vid Söderhamn och Åseborn
vid Mönsterås f. n. är att föredra framför lägen på västkusten.
Frågor om lokalisering av kolkondenskraftverk har även behandlats i
bostadsdepartementets rapport ISOU 1979: 54, 55) Hushållning med mark
och vatten 2 som f. n. bereds i regeringskansliet. Därefter har statens
naturvårdsverk överlämnat den kompletterande rapporten ISNV PM 1358)
Lokalisering av kolkondenskraftverk som f. n. är föremål för
remissbehandling. Enligt naturvårdsverket är antalet tänkbara lägen för
lokalisering av kolkondenskraftverk begränsat från miljösynpunkt. Frågor
om lägen för kolkondenskraftverk bereds i arbetet med en proposition om
mark och vatten som avses att läggas fram under innevarande år.
Som jag tidigare har framhållit räknar jag med att oljekondenskraftverken inte skall behöva användas vid medelårsförhållanden. Koleldade kondenskraftverk har fördelar genom att de på grund av sin storlek kan byggas
till förhållandevis låg kostnad. Storleken gör också att kondenskraftverk
lättare kan bära kostnaden för miljöskyddsutrustning, framförallt för avsvavling. än vad mindre kraftvärmeverk kan göra. En fördel är också att
kondenskraftverk kan lokaliseras långt från tätbefolkade regioner.
Kondenskraftverk har dock flera nackdelar. Storleken medför att stora
landområden måste tas i anspråk för kraftverket. för deponering av aska
samt för deponering av slam från rökgasavsvavling. Utsläpp av kylvatten
är visserligen ett mindre problem i Sverige än i många andra länder p. g. a.
våra goda tillgångar på havsvatten. men en lokal påverkan från sådana
utsläpp kan inte undvikas helt. Den låga verkningsgraden i förhållande till
kraftvärmeverk medför att i stort sett dubbelt så mycket bränsle per
producerad enhet el förbrukas. Därmed blir utsläppen av koldioxid. svavel, kväveoxider och tungmetaller större om inte speciellt stränga krav på
begränsning av dessa utsläpp ställs för kondenskraftverk.
Ny elproduktionskapacitet bör som jag tidigare har framhållit i första
hand utgöras av kraftvärmeverk och mottrycksanläggningar eldade med
fasta bränslen. Jag vill dock framhålla att kraftföretagen bör bedriva en
sådan planering att tillgången på elektrisk kraft i framtiden inte blir begränsande för sysselsättning och välfärd. En projektreserv av lämplig storlek
och omfattning är angt:lägen för att senare kunna trygga elförsörjningen.
20
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Det borde enligt min mening vara möjligt att förbereda nya elproduktionsanläggningar så långt att lokaliseringsort bestäms. projektering genomförs
och erforderliga tillstånd för utbyggnad inhämtas även innan det är nödvändigt att fatta hindande beslut om anläggningarnas tillkomst. Om tillståndsprövningen för tillkommande anläggningar kan ske även innan det
går att fastställa exakt när det finns behov av att ta dem i drift bör det vara
möjligt att bättre anpassa utbyggnadstakten till behoven än om prövningen
kan ske först i samband med att bindande beslut om utbyggnaderna måste
fattas. Det finns skäl att i detta sammanhang erinra om att tillstånd enligt
136 a ~ byggnadslagen regelmässigt utformas så att de gäller under en
begri-insad tid under vilken utbyggnaden måste ha påbörjats.

9.6 Kraftvärmeverk
Med kraftvärmeverk avses anläggningar i vilka cl och fjärrvärme kan
produceras samtidigt. Det vatten som cirkulerar i fjärrvärmenätet används
som kylmedium i kraftverket. Härigenom kan det briinsle. som tillförs
kraftverket. utnyttjas i väsentligt högre grad än i ett kondenskraftverk, diir
en stor del av den tillförda energin förloras i kylvattnet. Processens verkningsgrad blir ungefär dubbelt så hög i ett verk med kombinerad el- och
fjärrviirmeproduktion som i ett kondenskraft verk. Den totala verkningsgraden i ett kraftvärmeverk uppgår till ungefär 85 t;~. räknat på energiinnehållet i tillfört bränsle. Kraftvärmeverk benämns också mottrycksverk.
F. n. iir den installerade mottryckseffekten i landets kraftvärmeverk ca
2 000 MW el och den årliga elproduktionen ca 5 TWh. Kraftviirmcverk
finns i tolv kommuner. Större kraftviirmeanläggningar finns bl. a. i Malmö.
Norrköping. Stockholm. Uppsala och Västerås.
Utredningar om utbyggnad av kraftvärmeverk har genomförts eller pågår i åtskilliga kommuner. Emellertid har under de senaste åren få beslut
fattats om utbyggnad av nya kraftvärmeverk. F. n. pågår utbyggnad endast
i Helsingborg, Sundsvall och Luleä.
Regeringen har nyligen gett Västerås Stads Kraftvärmeverk tillständ
enligt 136 a *BL att bygga om ett befintligt oljeeldat kraftvärmcaggregat
till eldning med kol. Vidare finns ansökningar enligt 136 a ~ BL rörande
utbyggnad av koleldade kraftvärmeverk i Göteborg och Malmö.
Ar 1977 tillsattes en informell arbetsgrupp med representanter för industridepartementet. Svenska kommunförbundet. Svenska kraftverksföreningen. Svenska värmevcrksföreningen. statens industriverk och statens
vattenfallsverk med uppdrag att kartlägga problem i samband med kraftvärmeutbyggnader och att föreslå åtgärder för att främja fortsatt utbyggnad.
Av gruppens arbete framkom bl. a. följande. Utvecklingen på tjiirrvärmeområdet är av avgörande betydelse för möjligheterna att bygga kraftvärmeverk eftersom ett tillräckligt stort värmeunderlag är en förutsättning för
att bygga kraftvärmeverk.
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Det grundläggande hindret för en mer omfattande utbyggnad av kraftvärmeverk torde enligt arbetsgruppen under perioden fram till mitten av
1980-talet vara att behovet av ytterligare produktionsresurser är begränsat
eftersom elförbrukningens ökningstakt har minskat väsentligt jämfört med
tidigare prognoser. Nu pågående och beslutad övrig kraftutbyggnad är så
omfattande i förhållande till den förbrukning som nu kan förutses att
behovet av ytterligare kraftvärmeverk - utöver de beslutade - är litet.
Den väntade lägre ökningen av elförbrukningen medför också vissa
lönsamhetsproblem för sådana nya kraft värmeprojekt som inte har ett väl
utbyggt värmeunderlag och som därmed inte får tillräckligt långa drifttider
under de första årens drift.
Arbetsgruppen tog vidare upp bl. a. vissa samarbetshinder. Enligt arbetsgruppen behöver ett kommunalt kraftföretag med kraftvärmeverk sluta avtal med sin kraftleverantör om bl. a. maskinskadekraft. kompletteringskraft och samkörningsprinciper. Olikheter i utgångspunkter. värderingar m. m. kan göra det svårt att nå för båda parter acceptabla överenskommelser. Även frågan om värmefallsersättning. dvs. fördelning av eventuell samproduktionsvinst mellan kraftföretag och kommun. har angivits
vara en stötesten för kraftviirmeprojekt. Arbetsgruopens slutsatser är dock
att förutsättningar finns för att denna typ av svårigheter kan lösas genom
förhandlingar mellan parterna.
Arbetsgruppen pekade vidare på att finansieringsproblem medför betydande svårigheter för utbyggnaden.
Långfristiga lån med anläggningen som säkerhet kan i allmänhet erhållas
med ett belopp motsvarande 70- 75 C:'r av investeringen. Långivaren är
bl. a. allmänna pensionsfonden. De tidigare nämnda ljärrvärmelånen (avsnitt 8.3.3) kunde redan tidigare användas för finansiering av den del av
investeringen i kraftvärmeverket som motsvarar viirmeproduktionen. Ungefär en tiondel av kostnaden för ett kraftvärmeverk kan därigenom finansieras pä detta sätt. Finansieringsproblemet gäller således främst resterande 15-20% av investeringen.
Kommunerna är enligt arbetsgruppen i allmänhet inte beredda att med
egna medel svara för någon del av investeringar i kraftvärmeverk där de
förutsätts ingå som ägare helt eller delvis. De är inte heller beredda att ta
upp lån för ändamålet om deras lånemöjligheter i övrigt skulle begränsas
därigenom. Detta beror enligt arbetsgruppen på att kommunerna har att
finansiera en lång rad andra verksamhetsgrenar än elproduktion.
Arbetsgruppen framhöll att utbyggnaden av kraftviirmeverk skulle underlättas väsentligt om lån på samma villkor som för fjärrvärmelånen
kunde disponeras till en del även för utbyggnaden av kraftviirme.
Finansieringssvärigheterna för kommunerna gäller dock enligt arbetsgruppen inte generellt. Kommuner med etablerad produktion har möjlighet
att utnyttja avskrivningsmedel från befintliga anläggningar för att finansiera en ökning av produktionskapaciteten. i den män medlen inte behöver
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tas i anspråk for amortering av befintliga lån eller reinvesteringar i anläggningarna.
Kommunernas lånemöjligheter borde enligt arbetsgruppen ökas så att de
kan få lån upp till IOO'?i av investeringen i kraftviirmeverk. För att avsevärda likviditetsproblem inte skall uppstå under de första driftilren biir
lånen till så stor del som möjligt utgå i form av annuitetslån. Det är vidare
av vikt att l[inen är långfristiga.
Riksbanken ställde sig vi'tren 1979 positiv till att finansieringen av kommunernas andel av kraftviirmeverk ordnas pt1 det sätt som arbetsgruppen
föreslog.
För egen del anser jag det väsentligt för möjligheterna till kraftviirmeproduktion att fjärrvärmeutbyggnaden stöds genom att tinanseringen tillgodoses på lång sikt. Denna fråga har jag tidigare (avsnitt 8.3.3) behandlat.
Jag har i samband med behandlingen av värmeförsör:iningen (avsnitt 8.3)
berört olägenheterna med fjärrviirmeförsörjningens oljeberoende. Det kapital som iir bundet i ett kraftvärmeverk är betydande. Kostnaderna för att
bygga om anläggningarna till fasta bränslen iir avsevärda. I vissa fall kan en
omställning till fasta briinslen vara olämplig med hänsyn till anliiggningens
läge. Jag vill dock framhålla att det är angeläget att befintliga kraftvärmeverk byggs om till fastbränsleeldning där förhållandena medger det. Jag har

i de elbalanser som tidigare (avsnitt 9.2) redovisats antagit att ungefiir tv;!
tredjedelar av de idag oljeeldade kraftviirmeverken byggs om till eldning
med fasta briinslen.
Nya kraftviirmeverk kommer i enlighet med det förslag till lag om
utförande av eldningsanliiggningar för fast briinsle som jag tidigare (avsnitt
8.2) har lagt fram endast att kunna byggas för eldning med fasta briinslen.
Diirvid bör anläggningarna givetvis utföras på ett sådant sätt och förliiggas
till stidan plats att fastbränsleeldning kan gmli.as enligt miljöskyddslagen
och från kommunens sida.
Under senare delen av 1980-talet är som jag tidigare har redovisat en viss
utbyggnad av kraftv~irme motiverad. Åtminstone två torveldade kraftviirmeverk. det ena i Umeå och det andra i Östersund. torde komma till stämt
vid mitten av 1980-talet.
Jag har till fö· 1990 räknat med en utbyggnad av fastbriinsleeldade kraftvärmeverk med en effekt av ca 500 MW cl.
Jag har tidigare redogjort för möjligheterna att finansiera de ökade
investeringar som en lag om utförande av eldningsanläggningar för fast
bränsle medför. Aven fortsättningsvis kommer kommunernas andel i kraftvärmeverk att kunna finansieras på det sätt som den tidigare nämnda
arbetsgruppen föreslog. Något förslag till riksdagen i denna fråga torde
därför inte behövas.
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9.7 Industriellt mottryck
S. k. industriella mottrycksanläggningar baseras på att avloppsångan
från turbinen direkt används för uppvärmning av olika apparater i en
industriell process. Sådana anläggningar finns särskilt inom massa- och
pappersindustrin. Liksom i kraftvärmeverk uppnår man i sådana verk en
hög verkningsgrad. ca 85 %. Elutbytet blir dock något lägre än vid kraftvärmedrift. eftersom ångans energiinehåll efter turbinen är något högre.
F. n. finns en installerad effekt i industriella mottryckskraftverk om ca
800 MW i landet. Jag räknar med att det under slutet av 1980-talet kan
tillkomma 100-200 MW. Med en uttnyttjningstid av ca 6000 timmer per år
skulle i så fall år 1990 5-6 TWh el produceras i industriella mottrycksanläggningar.
Det är enligt min mening angeläget att ett ökat utnyttjande av andra
bränslen än olja kommer till stånd också i mottrycksanläggningar. Vid
utbyte av pannan i en befintlig mottrycksanläggning och vid installation av
ny mottrycksanläggning inkl. panna kommer kraven i lagen om utförande
av eldningsanläggningar för fast bränsle att styra bränslevalet.
Jag anser att de idag oljeeldade mottrycksanläggningarna under 1980talet så långt möjligt bör övergå till andra bränslen än olja. Jag vill i
sammanhanget nämna att utbyte av pannor i sådana anläggningar tillhör de
objekt som kan få stöd från den nyligen inrättade oljeersättningsfonden.
För att få till stånd den utbyggnad av industriell mottryckskraft som jag
har förordat bör kraftföretag och industrier överväga om inte kraftföretagen skulle kunna ha en roll i utbyggnaden av industriell mottryckskraft på
samma sätt som för kommunal kraftvärme. Jag tänker närmast på att
kraftföretagen skulle kunna medverka till investering i. eller eventuellt helt
eller delvis äga, mottrycksturbin med tillhörande generator och annan
elektrisk utrustning.

9.8 Vindkraft
Vindkraften befinner sig, när det gäller vindkraftaggregat av en storlek
som bedöms vara intressant från energiförsörjningssynpunkt. i dag på
utvecklings- och försöksstadiet. Stora vindkraftaggregat har ännu inte
tagits i kommersiell drift i något land.
I Sverige genomförs inom ramen för det av riksdagen beslutade energiforskningsprogrammet ett omfattande utvecklings- och försöksprogram
inom vindkraftområdet. Hittills har inom ramen härför hl. a. utförts vissa
systemstudier samt uppförts ett försöksaggregat på 50 kW i trakten av
Älvkarleby i norra Uppland. Denna provanläggning har varit i drift sedan
år 1977 och fram till september månad år 1980 då maskinhuset förstördes
som en följd av ett kranhaveri då ett planerat utbyte av blad skulle genomföras. Under år 1979 har två prototypanläggningar i full skala beställts.
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Dessa får vardera en elektrisk effekt av 2-4 MW. Leverantörer är Karlskronavarvet AB och KAMEWA AB. Dessa anläggningar som skall placeras i Skåne och på Gotland och drivas av Sydkraft AB resp. statens
vattenfallsverk, som ombud för nämnden för energiproduktionsforskning
<NEl. skall stå färdiga år 1981 resp. 1982. Försöksdrift beräknas pågå
under perioden 1982-84. Under budgetåret 1984/85 bör en utvärdering av
erfarenheterna från försöksdriften kunna genomföras.
NE har med skrivelse till regeringen i oktober år 1980 överlämnat en
promemoria i vilken redovisas NE:s syn på hur en industriell vindkraftsatsning bör genomföras. I promemorian anges att de företag som arbetar
med konstruktion och tillverkning av de nämnda prototyperna inte kan
sysselsätta de personer som är engagerade i verksamheten under försöksperioden 1982-84 om inte be~tällning av ytterligare aggregat erhålls under
denna tid. N E framhåller även att det synes finnas möjligheter till export
av svensk vindkraftsteknik. Dessa möjligheter skulle dock enligt NE starkt
förbättras om order även kunde erhållas från den svenska marknaden.
Ett handlingsprogram för en svensk industriell vindkraftsatsning kan
enligt NE utformas på följande sätt. Kraftproducenterna åtar sig att redan
nu påbörja projektering och lokaliseringsförberedelser för en eller nera
demonstrationsgrupper med tre till fem vindkraftverk av i huvudsak samma typ som de nämnda prototyperna. Den tillverkade industrin påbörjar
redan nu offertarbete. Under år 1982 påbörjar kraftproducenterna en upphandling under förutsättning att de första drifterfarenheterna av prototyperna är goda. NE föreslår i skrivelsen att företrädare för NE. SIND,
kraftproducenter och utrustningstillverkande företag kallas till överläggningar för att klarlägga de faktiska förutsättningarna för att genomföra ett
handlingsprogram enligt NE:s förslag.
NE:s skrivelse har remitterats. Yttranden har inkommit från statens
vattenfalls verk, delegation (I 1975: 02) för energiforskning, Svenska Varv
AB. Sydkraft AB, KAMEWA AB m:h Svenska kraftverksföreningen.
Samtliga remissinstanser förklarar sig beredda att delta i överläggningar
om det fortsatta arbetet på vindkraftsområdet.

S1·e11ska Van· AB och KAMEWA AB anser att bestiillningar av
vindkraftaggregat utöver de två prototyperna bör göras under perioden
198~-85. De skäl som anges härför iir det annars blir svårt all behålla den
kompetens som nu finns och att möjligheten till export av svenska vindkraftverk annars försämras.
Delegationen j{"ir energ(fi1rsk11i11g anser att det energipolitiska behovet
av att uppriitthålla industriell kompetens fram till ett ställningstagande vid
mitten av 1980-talet bör klarläggas liksom om det finns andra möjligheter
att göra detta än genom projektering och byggande av en demonstrationsgrupp. Vidare bör enligt delegationen de industripolitiska motiven för att
stärka den svenska vindkraftindustrins internationella konkurrenskraft
klarliiggas.
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Svenska kraft\·erksföreningen anser att alltför komplicerade lösningar
och därmed höga kostnader har kännetecknat många av de vindkraftanläggningar som projekterats. Kraftverksföreningen har därför tagit intiativ
till ett vindkraftprogram vars syfte är att få fram förenklade och billigare
anläggningar.
Statens vattenfallsverk och S-ydkrafi AB avser att på egen bekostnad
genomföra lokaliseringsstudier och förprojektering för vindkraftverk i
grupp. Vattenfall avstyrker en upphandling av en grupp vindkraftverk så
tidigt som 1982. Sydkraft anger att så snart beslutsunderlag med rimlig
grad av säkerhet föreligger bör beställning av ett antal aggregat snarast
möjligt övervägas. Om ett sådan beslut skall tas redan år 1982 kan. enligt
Sydkraft, ett av statsmakterna garanterat energipris vara en framkomlig
väg. Sydkraft vill dock varna för en alltför storskalig satsning på en teknik
som ännu inte är fullt utprovad.
Vattenfallsverket och Sydkraft är således tveksamma till en ytterligare
upphandling av vindkraftaggregat innan erfarenheter vunnits från provdriften av prototyperna. En noggrann uppföljning av internationella erfarenheter bör enligt de båda kraftföretagen också genomföras.
Vattenfallsverket framför vidare att det pågår utredningverksamhet för
att klargöra vindkraftsproduktionens s. k. sammanlagring samt dess inverkan på produktionssystemet och på kraftnätet.
För egen del vill jag framhålla att flera faktorer vid sidan av bl. a.
utvecklingsarbetets framgång och de därmed sammanhängande kostnaderna för vindkraftgencrad el. kan komma att bli avgörande för möjligheterna att utnyttja vindencrgin.
Möjligheterna att inom kraftsystemet till en rimlig kostnad åstadkomma
produktionsutjämning över perioder med varierande vindförhållanden är
av stor betydelse för möjligheterna att utnyttja vindkraften för energiproduktion. Såvitt nu kan bedömas kommer en mycket storskalig utbyggnad
av vindkraften att fordra utbyggnad av andra produktionsanläggningar
eller lagringskapacitet för att utjämna variationer i vindkraftens produktionsförmåga. Jag anser att den av vattenfallsverket nämnda utredningsverksamheten härvidlag är av stort vfade. Jag vill ~i ven framhålla att även
om de rent fysiska vindtillgångarna är goda så kan olika markområdens
tillgänglighet för vindkraft komma att sätta en gräns för utbyggnadsmöjligheterna. Den markyta som undandras annan användning är visserligen
liten men vindkraftaggregaten kommer att påverka landskapsbildcn inom
vida områden. Om vindkraften skall kunna byggas ut så krävs att befolkningen accepterar denna inverkan. Dessutom medför vindkraften genom
den korta utnyttjningstid som sådan kraftproduktion har att behovet av
kraftledningar blir större än vad det blir med produktionsanläggningar med
längre utnyttjningstid. De i det föregående nämnda lokaliseringsstudicrna
bör kunna klarlägga detta närmare.
Enligt behandlingen i riksdagen av motion 1977/78: 852 (CU 1978/79: I)
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bör byggandet av vindkraftverk föregås av ytterligare översiktliga studier
och bedömningar av intressekonflikter. I rapporten !SOU 1979: 54, 55)
Hushållning med mark och vatten har översiktligt studerats konflikter med
motstående markanvändningsintressen vid lokalisering av i första hand
större vindkraftverk. Vindkraftverk inverkar bl. a. på landskapsbilden. En
omfattande introduktion av vindkraftverk måste därför föregås av överväganden i kommunernas fysiska planering. I regeringens proposition 1980/
81: 99 föreslås krav på byggnadslov för vissa slag av vindkraftverk.
Jag anser således att flera frågor fortfarande återstår att lösa innan
frågan om vindkraftens möjligheter att i framtiden på ett avgörande sätt
bidra till vår elförsörjning kan besvaras. Jag är därför efter samråd med
chefen för industridepartementet inte beredd att redan nu ta ställning till en
ökad utbyggnad av vindkraft utöver de två prototyper som skall byggas
inom ramen för energiforskningsprogrammet. Mot bakgrund av vad jag här
har anfört räknar jag sålunda med att beslut om att bygga en eller flera
grupper av vindkraftverk inte kan fattas förrän erfarenheter har erhållits
från provdriften av de två prototyperna. Påbörjade forsknings- och utvecklingssatsningar bör därför fullföljas med målsättning att senast till mitten
av 1980-talet ge underlag för vidare bedömningar rörande vindkraftens
möjligheter. Vi bör givetvis också aktivt följa den forsknings- och utvecklingsverksamhet inom vindkraftområdet som bedrivs utomlands. Chefen
för industridepartementet återkommer senare (avsnitt 15.2.3.9) vid sin
behandling av frågor om forskning och utvecklingsarbete inom energiområdet till de närmare riktlinjerna för verksamheten inom delprogrammet
Vindcncrgi. Han anmäler därvid att han senare under år 1981 avser all ta
upp överläggningarna med berörda företag och myndigheter om industrins
fortsatta engagemang i utvecklingen inom vindkraftområdet.
När det gäller storleken av vindkraftens eventuella bidrag till den framtida svenska energiförsörjningen vill jag framhålla att det ännu
är för tidigt att. innan bl. a. den nyss nämnda utvärderingen av prototyperna har genomförts. göra någon närmare bedömning. I elbalansen för år
1990 har jag dock räknat med upp till en miljard kilowattimmar från
vindkraft.
I sammanhanget bör också nämnas att visst bidrag från vindkraften kan
erhållas genom att utnyttja små lokala vindkraftaggregat. Energibidraget
från sådana lokala aggregat torde bli av mindre betydelse för energiförsörjningen totalt sett. För elförsörjning av enskilda fastigheter i vissa delar av
landet kan de små vindkraftaggregaten däremot vara av stort intresse.

9.9 Planering för ersättande kraftproduktion

Riksdagens beslut att kärnkraften skall avvecklas senast år 2010 ställer
särskilda krav på planering för de kraftproduktionsanläggningar som skall
ersätta kärnkraften. Jag redovisar i det följande min syn på denna fråga.
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Behovet av elektrisk kraft för att upprätthålla sysselsättning och välfärd
under 1990-talet och under den period som kärnkraften avvecklas bestämmer den takt i vilken nya elproduktionsanläggningar behöver tas i drift.
Vidare innebär riksdagens beslut att kärnkraften skall avvecklas att
energiförsörjningssystemet och särskilt elförsörjningen måste utformas på
ett sådant sätt att avvecklingen inte försvåras eller förhindras. Överväganden av detta slag kommer att tillhöra arbetsuppgifterna för den nya energimyndighet som jag senare (kapitel 11 J skall återkomma till.
Såsom jag tidigare har framhållit anser jag att tillkommande elproduktionsanläggningar i första hand bör utgöras av kraftvärmeverk och mottrycksanläggningar eldade med fasta bränslen. Dessa anläggningar bör tas i
drift från slutet av 1980-talet.
Utbyggnad av kraftvärmeverk på ett flertal orter ställer särskilda krav på
planeringen. Kommunerna har de för kraftvärmeprodukion nödvändiga
värmeunderlagen men saknar möjligheter att bedöma vid vilken tidpunkt
anläggningarna kommer att behövas för landets elförsörjning. Vilken eller
vilka kommuner som vid vilken tidpunkt bör bygga kraftvärmeverk kan
inte avgöras enbart på den kommunala nivån. Risk för underskott eller
överskott i kraftvärmekapaciteten kan inte uteslutas. För att få till stånd en
samordnad utbyggnad av kraftvärme på ett flertal orter torde därför fordras ett nära samarbete mellan kommunerna och de större kraftföretagen.
Det är också angeläget att kommunerna i sin fysiska planering beaktar
behovet av lägen för kraftvärmeverk.
Vindkraftens förutsättningar och problem har jag tidigare berör!. Som
jag då framhöll fordrar en stor utbyggnad av vindkraft utbyggnad av
kompletterande produktionsresurser eller lagringskapacitet för att utjämna
variationer i vindkraftens produktionsförmåga. Det torde ankomma på
kraftföretagen att inför en eventuell större satsning på vindkraft sköta
denna planering inom sina resp. system.
Brist i tillgången på elenergi kan medföra att sysselsättning och välfärd
hotas. Kraftföretagen bör som jag tidigare (avsnitt 9.5) har framhållit
upprätthålla en sådan planering att detta inte behöver inträffa. Jag framhöll
då även det väsentliga i att kraftföretagen ges möjlighet att bygga upp en
projektreserv av lämplig storlek för att vid behov snabbare kunna bygga ut
nya anläggningar.
Sammanfattningsvis anser jag att den planering jag har berört kommer
att ställa stora krav på alla inblandade parter. Det är väsentligt att elförsörjningen på sikt tryggas och att detta samtidigt kan ske på ett från
miljösynpunkt acceptabelt sätt och till så låga kostnader som möjligt.
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9. 10 Kraftöverföring och eldistribution
Krajiö1 ·erfiiri11g
Grundläggande bestämmelser om att dra fram och begagna starkströmsledningar finns i lagen ( 1902: 71 s. I), innefattande vissa bestämmelser om
elektriska anläggningar (ellagen) och kungörelsen ( 1957: 60 I) om elektriska
starkströmsanläggningar. Därtill kommer de starkströmsföreskrifter enligt
vilka SlND meddelar närmare föreskrifter om utförande och skötsel av
elektriska anläggningar.
Enligt ellagen krävs tillstånd och koncession för att dra fram eller begagna elektrisk starkströmsledning. Sådant tillstånd meddelas av regeringen
eller av SIND. Avsikten med koncessionsplikten är att staten skall ta till
vara det allmännas intressen och utöva kontroll över kraftföretagen så att
inte enbart företagsekonomiska synpunkter bestämmer planeringen. samt
kontrollera att kraven på säkerhet är tillgodosedda.
De flesta elproduktionsanliiggningar av betydelse är anslutna till det
riksomfattande stamnätet. som består av ledningar och transformatorstationer för 220 kV och 400 kV. Stamnätet utnyttjas för överföringen av
elenergi på större avstånd mellan produktionsanläggningar och konsumtionsområden. Stamnätet är vidare en förutsättning för samkörningen mellan kraftföretagen. som gör det möjligt att utnyttja den totala
elproduktionsapparaten på ett ekonomiskt optimalt sätt. Större delen av
stamnätet ägs av statens vattenfallsverk. Tillfälliga störningar i produktionssystemet liksom fel på större ledningar m. m. kan i de allra flesta fall
klaras utan avbrott för abonnenterna under förutsättning att stamnätet är
rätt dimensionerat. En ändamålsenlig utbyggnad av stamnätet iir sålunda
ett villkor för en säker och ekonomisk framtida elförsörjning.
Utbyggnad och drift av stamnätet ombesörjs av vattenfallsverket i samråd med de övriga kraftföretag som utnyttjar stamniitet. Villkoren för
överföring på stamnätet iir reglerade i ett avtal mellan vattenfallsverket
och ett antal kommunala och enskilda kraftföretag.
Den regionala kraftöverföringen från kraftverk och från littagspunkter
på stamniitet ( stamstationer) till storkonsumenter och återdistributörer
ombesörjs av vattenfalls verket samt kommunala och privata kraftföretag.
Planverket har gemensamt med naturvårds verket. SIND och vattenfallsverket gjort en utredning om kraftledningar i fysisk planering. Syftet med
utredningen har varit att ge information och förslag till samordningsrutiner
av ömsesidigt intresse för kraftindustrin och den statliga och kommunala
planeringen med anknytning till markanvändning och naturresursfrågor.
Utredningsarbctet har redovisats i rapporten Kraftledningar i fysisk riksplanering, som har överlämnats till bostadsdepartementet vid planverkets
rapportering till regeringen i samband med den fysiska riksplaneringens
planeringsskede. Regeringen har i anslutning till sitt beslut den 7 september 1978. med uppdrag till vissa myndigheter att medverka i den fortsatta
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fysiska riksplaneringen. angett att den av verken föreslagna handläggningsonlningen bör vara vägledande vid planering av kraftledningar.
Inom bostadsdepartementet bereds dels betänkandet !SOU 1979: 65. 66)
med förslag till ny plan- och bygglag, dels förslagen i rapporten Hushållning med mark och vatten <SOU 1979: 55, 56). Inom ramen för dessa
arbeten bör en del av de brister som i olika sammanhang påtalats beträffande planläggningen och handläggningen av koncessionsärenden enligt ellagen kunna avhjälpas. Det kan emellertid också bli erforderligt att göra
ändringar i ellagen. SIND har den 27 augusti 1980 till regeringen överlämnat ett förslag till vissa ändringar i ellagen m. m. som redovisats i SIND PM
1980: 9 Distribution och överföring av elkraft. Även i bostadsdepartementets rapport Hushållning med mark och vatten behandlas frågor om planering av främst stamlinjenätet. I SIND:s promemoria redovisas bl. a. verkets syn på frågor om hur planeringen av lcdningsnätens utbyggnad skall
kunna ske för att kraven på bättre samordning med andra samhällsintressen skall kunna tillgodoses. SIN D förordar i detta syfte en ordning med
frivilligt samråd mellan berörda kraftföretag, myndigheter och övriga intressenter. SIND:s förslag är f. n. föremål för remissbehandling. Jag är
därför inte nu beredd att ta upp förslaget.
Det svenska kraftöverförings- och eldistributionssystemets kännetecknas vid en internationell jämförelse bl. a. av en hög driftssäkerhet i elleveranserna till såväl stori'örbrukare som övriga elkonsumenter. Kraftöverföringssystemet byggs upp och drivs på sådant sätt att enstaka fel i ledningsnätet - som normalt inträffar många gånger per år - inte påverkar el-leveranserna till abonnenterna. I vissa fall kan emellertid mer omfattande
störningar ge upphov till avbrott i eldistributionen. Erfarenhetsmässigt är
störningar av större omfattning ytterligt sällsynta och är i allmänhet kortvariga.
Jag anser att det är angeläget att driftsäkerheten i elkraftssystemet även
fortsättningsvis hålls på en mycket hög nivå med hänsyn till den centrala
betydelse som elenergin har för samhällets funktion. En ändamålsenlig
utbyggnad av kraftöverföringssystemet är därför nödvändig. En övergång
till ledningar med högre spänning eller kraftigare dimensionering minskar
överföringsförlusterna. Utbyggnad och ombyggnad av ledningssystemet
blir härigenom även ett led i en förbättrad energihushållning.
Ledningssystemet dimensio,1eras med viss marginal för att kunna överföra kraft då belastningen är som högst. En kall vinterdag är belastningen
avsevärt högre än vad den är på sommaren. En utjämning av belastningen
borde enligt min mening minska behovet av utbyggnad av kraftledningar.
Regeringen har genom beslut den 7 september 1978 om fullföljande av
fastlagda riktlinjer for hushållning med mark och vatten uppdragit åt planverket att efter samråd med naturvardsverket, SIND. vattenfallsverket
och berörda länsstyrelser lämna regeringen en översiktlig redogörelse för
konsekvenserna från markanvändningssynpunkt av att bygga ett 800 kV
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nät för eldistribution. Resultatet av detta arbete har planverket redovisat
för regeringen i december 1979 i rappor\en 149/1980) 800 kV ledningars
markanvändningskonsekvenser.
Frågan om ett system för 800 kV spänning har också aktualiserats
genom att regeringen haft att ta ställning till två ansökningar av vattenfallsverket om koncession för en ledning med nämnda spänning från Forsmarks kraftstation till Odensala i Stockholmsregionen. Enligt vattenfallsverket skall ledningssträckningen förliingas från Odensala till Hall utanför
Södertälje.
Vid sin bedömning av vattenfallsverkets ansökningar har regeringen haft
att väga de fördelar som är förknippade med en ledning för 800 kV mot att
verkningarna av en sådan ledning på hälsa och miljö ännu inte är tillräckligt
kända. Härvid har regeringen inte kunnat medge att ett överföringssystem
med 800 kV nu införs. I stället har regeringen genom beslut den 11 september 1980 givit vattcnfallsverket tillstånd att bygga två stycken ledningar for
400 kV. Sträckningen blir densamma som för den planerade ledningen for
800 kV. Ledningarna skall utföras som en dubhelledning och vara upphängda i s. k. portal stolpar.

Eldi.1·trih11tio11
Distributionsnäten omfattar högspänningsledningar för 20.10 och 6 k V
och lågspänningsledningar för 380/220 volt.
Distributionen av elström till Sveriges över fyra miljoner abonnenter
sköts i dag av drygt 400 företag. Mer än hälften av dessa är privatägda och
förser 21 % av abonnenterna med elenergi. medan kommunerna svarar för
68 % och vattenfallsverket för 11 %:.
Under den senaste 20-årsperioden har eldistributionen genomgått en
kraftig struklurförändring som har medfört att inte mindre än I 600 företag
har upphört. Huvudparten av landets eldistributörer har ingen egen elproduktion utan elenergin levereras från någon av de större elproducenterna.
Större industrier inom ett distributionsområde fär ofta elenergi direkt frfm
kraftleverantören.
Riksdagen fastställde våren 1976 riktlinjer för strukturomvandlingen på
eldistributionsområdet (prop. 1975/76: 100 bil. 15 s. 158. NU 1975/76:45.
rskr 1975/76: 263 ). Dessa innebär att rationaliseringen i huvudsak skall
fortgå på frivillig väg och att den bör ske med utgångspunkt i att huvudansvaret för distributionens ordnande åvilar det allmänna. De enskilda elkonsumenterna skall tillförsäkras gynnsamma distributionsförhållandcn och
kommunerna skall som företrädare för lokala intressen ges ett större
inflytande på eldistributionen. Vattenfallsverket förutsätts komma att aktivt medverka till en rationell utveckling på området och även framdeles
fortsätta att bedriva en inte oväsentlig distributions verksamhet.
Distributionsföretag skall, där så bedöms lämpligt, röras samman eller
gå upp i företag som medger rationell verksamhet med tillgodoseende av
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konsumenternas krav på driftsäkerhet. störningsberedskap. elkvalitet och
service. Uppmärksamhet bör fästas vid behovet av en rationell samordning mellan eldistributionen och den allmänna kommunala verksamhetsoch samhällsplaneringen.
Andra krav som bör tillgodoses i samband med strukturomvandlingen är
bl. a. att möjligheterna till taxeutjämning tas till vara. Vidare är det enligt
riktlinjerna önskvärt att så långt som möjligt söka uppnå enhetliga lokala
distributionsförhållanden genom en samordning av tätorts- och landsbygdsdistribution.
För att uppnå dessa mål genomfördes vissa ändringar i ellagen. Vidare
infördes lagen ( 1976: 240) om förvärv av eldistributionsanläggning m. m.
som innebär att koncessionsmyndigheten fått bättre möjligheter att följa
och påverka strukturomvandlingen.
Som jag tidigare nämnt har SIND redovisat sina förslag till vissa ändringar i ellagen m. m. (SIND PM 1980: 9) Distribution och överföring av
elkraft. Av redogörelsen framgår bl. a. att det alltjämt linns en del företag
som har påtagliga svårigheter att tillgodose konsumenternas krav på driftsäkerhet. störningsberedskap. elkvalitet och service.
Genom utredningar, förhandlingar och ekonomiska stödåtgärder medverkar SIND till frivilliga överenskommelser som i många fall leder till
rationalisering av olönsam och undermålig distribution.
I promemorian tar SIND också upp frågan om skyldighet att motta
elkraft från lokala elproducenter. Verket erinrar om att Svenska Elverksföreningen utarbetat rekommendationer till sina medlemsföretag om de
ekonomiska villkoren för samkörning mellan mindre produktionsanläggningar och eldistributörer. SIND kommer att göra en studie av den praktiska effekten på prisbildningen av dessa rekommendationer. Innan resultatet därav föreligger är verket inte berett att lägga fram något förslag i
frågan.
Om verkets studie visar att effekterna av Elverksföreningens rekommendationer för samkörning mellan mindre produktionsanläggningar och
eldistributörerna avsevärt försvårar möjligheterna att ta tillvara den elström som produceras i mindre anläggningar kommer jag att överväga
frågan.
SIND förordar att vissa ändringar görs i ellagen. Ändringarna syftar
bl. a. till att ge koncessionsmyndigheten bättre underlag för sina ställningstaganden i koncessionsärenden och förhindra åtgärder som kan leda till att
myndighetens behandling av sådana ärenden föregrips. Av den tidigare
redogörelsen framgår att SlND:s förslag remissbehandlas f. n. och att jag
därför inte är beredd att nu ta upp förslagen.
Staten har sedan länge med olika stödåtgärder medverkat till utbyggnaden av eldistributionsanläggningar på landsbygden. En närmare redogörelse för denna verksamhet och mina förslag såvitt avser verksamhetens
omfattning kommer jag att lämna i det följande !kapitel 14).
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A 1·gifter på elområdet

Enligt expeditionskungörelsen ( 1964: 618) utgår avgifter för koncession
för framdragande eller begagnande av elektrisk starkströmsledning. drifttillstånd. meddelat av tillsynsman för starkströmsanläggning. bevis om
behörighet som elektrisk installatör och beslut av statens prisregleringsnämnd för elektrisk ström.
Enligt 8 expeditionskungörelsen är staten och kommunerna fria från
avgift.
Avgifterna tas f. n. ut vid industridepartementet. SIND. statens elektriska inspektion och statens prisreglcringsnämnd för elektrisk ström.
Riksrevisionsverket 1RRV) har på uppdrag av regeringen genomfört en
taxeövcrsyn vid SIN D: s energibyrå. Resultatet har den 7 december 1978
redovisats i en promemoria Översyn av expeditionsavgifter på elområdet.
RRV föreslår att nu utgående avgifter. som tas ut med stöd av cxpeditionskungörelsen och som är av mer schablonmässig karaktär. avskaffas. I
stället bör det införas särskilda avgifter enbart för koncession och behörighet som elektrisk installatör. Dessa avgifter bör enligt förslaget syfta till att
täcka SJND:s kostnader för handläggning av dessa ärenden. Förslaget
innebär bl. a. att avgiften för linjekoncession differentieras ef'tt:r systemspänning samt att en fast avgift införs för områdeskoncession, ändring av
koncessionsgräns och för behörighet som elektrisk installatör.
Grundläggande för RRV :s förslag är att den som erhåller en prestation
från det allmänna eller på annat sätt förorsakar viss statlig verksamhet
skall bidra till finansieringen av verksamheten. Därför hör också enligt
RR V den som erhåller en koncession för en elektrisk ledning svara för
statsverkets kostnader för prövning av koncessionsansökningar.
Kostnaden för att handlägga koneessionsfrågor vid SIND utgör enligt
RRV endast två promille av de totala investeringskostnaderna för överförings- och distributionssystemct. Avgifter motsvarande full kostnadstäckning som tas ut vid SIND torde därför enligt RRV inte komma att påverka
utbyggnaden av överförings- och distributionssystemet.
SIND har på regeringens uppdrag överarbetat RRV:s förslag i den del
detta hänför sig till de föreslagna konces-;ionsavgifterna. SIND har rt:dovisat sitt förslag i en skrivelse i mars 1980.
SJND framhåller i sin skrivelse att koncessionshanteringen är en integrerad del i den övriga samhällsplaneringen. vilket innebär att elanläggningar
anpassas till samhällels olika krav. Koncessionshanteringen är sålunda ett
styrinstrument även för andra intressen än dem som kraftindustrin representerar. Det kan därför sättas i fråga om kraftföretagen skall bestrida
samhällets kostnader för hanteringen av koncessionsärenden. Verket anser vidare att det är förenat med vissa svårigheter att utforma ett rättvist
och konkurrensneutralt avgiftssystem för handläggning av koncessionsärenden. Med hänvisning härtill anser SlND att ett system med avgifter
sum skall täcka verkets kostnader för det administrativa förfarandet inte
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bör införas. Skulle ett avgiftssystem likväl införas förordar verket ett
differentierat system i huvudsak byggt på systemspänning, ledningslängd
och abonnentantal på sätt som närmare framgår av SIND:s skrivelse.
Yttranden över RRV:s och SIND:s förslag har avgetts bl. a. av statens
vattenfallsverk. Riksförbundet eldistributörerna-REL. Svenska Elverksföreningen, Svenska kommunförbundet. Svenska Kraftverksföreningen
och Sydkraft AB.
De i ärendet inkomna yttrandena hänför sig i huvudsak till förslaget om
koncessionsavgifter. Övervägande antalet remissinstanser ställer sig avvisande till ett sådant system och anför därvid bl. a. sådana synpunkter som
kommit till uttryck i SIND:s skrivelse. Om ett sådant system ändock skall
införas förordar ett par remissinstanser en lägre avgiftsnivå som täcker
kostnaderna endast delvis.
En sammanfattning av RRV:s promemoria och SIND:s skrivelse samt
remissinstansernas synpunkter härpå lämnas i bilaga 1.15.
Enligt min uppfattning talar ytterst starka skäl för att det nuvarande
systemet på elområdet med expeditionsavgifter ersätts med ett system
med särskilda avgifter för att täcka kostnaderna för handläggningen. Som
bl. a. SIND anfört är det visserligen svårt att åstadkomma ett från alla
synpunkter helt perfekt system i detta hänseende. Dessa svårigheter skall
emellertid inte överdrivas. Inte minst SIND:s eget förslag till avgiftssystem visar att det mycket väl går att åstadkomma ett lämpligt avvägt
sådant system. Jag förordar därför en övergång till ett avgiftssystem av det
slag som berörts. Den närmare utformningen av detta bör ankomma på
regeringen. Riksdagens bemyndigande att meddela föreskrifter i ämnet
måste inhämtas. Bemyndigandet kan liimpligen lämnas genom en ko·mplettering av den bemyndiganderegel på clområdet som finns i 15 lagen
( 1902: 71. s. I). innefattande vissa bestiimmdser om elektriska anläggningar.
I enlighet med vad jag nu anfört har inom industridepartementet upprättats förslag till lag om ändring i nämnda lag. Förslaget bör fogas som
bihang till reg:eringsprotokollet i detta ärende. Med hänsyn till frågans
beskaffenhet är det enligt min mening inte motiverat att inhämta lagrådets
yttrande om lagförslaget.
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Kärnkraftssäkerhet, m. m.

10.1 Kärnkraftssäkerhetsarbetets utveckling i Sverige
Alla energiomvandlingsprocesser är förenade med risker för människan
och miljön. Detta gäller även användningen av kärnenergi. Jämfört med
andra typer av energiomvandling är de speciella förhållanden som råder
vid elkraftproduktion i kärnkraftverk i många avseenden unika. Detta är
fallet t. ex. när det gäller förekomsten av omfattande joniserande strålning,
konsekvenser av en stor olycka. hantering av det radioaktiva avfallet och
risken för kärnvapenspridning.
De speciella risker som är förenade med energiproduktion i kärnkraftverk har inneburit att verksamheten från början har blivit föremål för en
omfattande kontroll. Således har speciella tillsynsmyndigheter skapats för
att säkerställa att säkerheten hålls på högsta möjliga nivå.
Innan jag närmare behandlar det framtida kärnsäkerhetsarbetct vill jag
kort redogöra för utvecklingen av kärnsiikerhetsarbetet i Sverige.
Den första kraftproducerande svenska reaktorn. Ågesta. togs i drift är
1964. Vid denna tidpunkt var resurserna hos tillsynsmyndigheterna inom
kärnenergiområdet mycket begränsade. Tillsyn enligt atomenergilagen
( 1956: 306) utövades av delegationen för atomenergifrågor. Delegationen.
som bestod av fem ledamöter. var direkt knuten till handelsdepartementet
i form av en kommitte. Senare ombildades den till en särskild myndighet
den nuvarnnde statens kärnkraftinspektion ISKIJ. Dessa förhållanden lade
grunden för ansvarsfördelningen mellan myndigheter och kraftindustrin på
kärnkraftsområdet i vårt land. Den kom att innebära att myndigheten
formulerar mal och kriterier för säkerhetsarbetet medan kraftindustrin i
samarbete med leverantörerna utarbetar förslag till hur mälen i detalj skall
uppnås. Förslagen underställs myndigheten för godkännande. Denna rollfördelning har lett till att kraftindustrin och leverantörer i Sverige tvingats
till ett aktivt säkerhetstiinkande som gjort att man i flera avseenden har
förekommit den internationella utvecklingen.
Även vid arbetet med Marvikenreaktorn, som dock aldrig togs i drift.
utvecklades ett säkerhetstiinkande som senare blev till nytta vid byggandet
av andra reaktorer.
År 1965 beställde Oskarshamns Kraftgrupp AB kärnkraftsblocket Oskarshamn I av AB ASEA ATOM. Reaktorn är en lättvattenreaktor av
kokartyp ( BWR). De säkerhetskriterier som styrde konstruktionen var i
stort sett baserade på dåvarande amerikanska föreskrifter. Vid den löpande säkerhetsgranskningen under byggnadsskedet fann man att
elförsörjningens och kontrollutrustningens utförande utgjorde svaga punkter i säkerheten hos kärnkraftsblocket. I samråd med delegationen för
atomencrgifrågor och reaktortillverkaren vidtogs omfattande åtgärder för
att höja säkerheten på dessa punkter. Även med numera gällande värderingar uppfyller Oskarshamn I diirigenom höga siikerhetskrav.
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Utförandet av kärnkraftsblocket Ringhals I. som också är en BWR.
baserade sig på erfarenheter från Oskarshamn I utom vad gäller elsystemet
som försörjer säkerhetsutrustningen. Statens vattenfallsverk som äger
Ringhals I hade på basis av erfarenheter från konstruktionsarbetet på
Marvikenreaktorn och nya utländska erfarenheter identifierat elsystemens
separering och tillförlitlighet som centrala från säkerhetssynpunkt. Utformningen av elsystemen grundades på resultaten från tillförlitlighetsanalyser och har sedan med endast smärre modifieringar använts i efterföljande svenska reaktorkonstruktioner.
Vid konstruktionen av kärnkraftsblocken Oskarshamn 2. Barsebäck I
och Barsebäck 2 - samtliga av BWR-typ - utnyttjades vunna erfarenheter
från Oskarshamn I och separationen av kraftförsörjningen och kontrollutrustningen blev mycket konsekvent genomförd. Det bör noteras att
motsvarande principer då ännu inte hade gjort sig gällande vid konstruktion av t. ex. amerikanska kärnkraftverk. De stränga svenska kraven har i
huvudsak grundat sig på probabilistisk analys eller som det också kallas
kvantitativa tillförlitlighetsberäkningar. som visade att risken för reaktorolyckor inte i första hand sammanhängde med stora rörbrott utan snarare
med störningar i reaktorblockets samfunktioner.
Tryckvattenreaktorerna (PWR) i kärnkraftsblocken Ringhals 2. 3 och 4
levererades av amerikanska Westinghouse. Emellertid accepterades statens vattenfalls verk inte det amerikanska standardutförandet av kraft- och
kontrollutrustningen. Dessa delar kom att utföras enligt i stort sett samma
principer som i Ringhals I.
Separationen av säkerhetssystt:men har drivits längst för de tre BWR i
Forsmark där samtliga säkerhetsfunktioner finns i var och en av fyra
parallella kretsar, som i mycket stor utsträckning är helt skilda från varandra. Energikommissionen lät göra en probabilistisk analys av Forsmark
3. Analysen följde i fråga om metod. antaganden och databas den amerikanska s. k. Rasmusenstudien. Sannolikheten för stora olyckor vid Forsmark 3 är enligt energikommissionens studie omkring tio gånger lägre än
vad den är för den reaktor som analyserats i Rasmusenstudien. Det som
sagts gäller även Oskarshamn 3. Denna skillnad illustrerar till en del
utvecklingen av säkerheten på kärnkraftsområdet.
Allt sedan idrifttagningen av Agesta linns hos de svenska kraftföretagen
och hos tillsynsmyndigheten en tradition att löpande bearbeta säkerhetsfrågorna.
Varje kraftföretag i Sverige bedriver en egen oberoende säkerhetsgranskning via en säkerhetskommitte som direkt rapporterar till kraftföretagens ledning. Säkerhetskommitterna granskar fortlöpande alla händelser
av säkerhetsmässig betydelse vid anläggningarna och står i nära kontakt
med varandra.
En motsvarighet till kraftföretagens säkerhetskommittcer finns hos den
svenska reaktortillverkaren AB ASEA-ATOM i dess säkerhetsgrupp.
21
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Nära samarbete mellan den svenska tillverkaren och kraftföretagen består
även efter det att anläggningsägaren har övertagit ansvaret för driften.
Kraftföretagens säkerhetskunnande, som härrör bl. a. från den direkta
drifterfarenheten, kommer på så sätt det fortsatta konstruktionsarbetet
tillgodo samtidigt som kraftföretagen drar nytta av tillverkarens tekniska
kunnande och analyskapacitet för att säkerställa driften.
Kraftverken drivs i enlighet med de s. k. säkerhetstekniska föreskrifter
(STFJ som kraftföretagen utarbetar förslag till och som efter granskning
och godkännande av SKI uppsätts som villkor för driften. STF är mer
strikta än den amerikanska motsvarigheten. De utgör underlag för ett
säkerhetsrelaterat beslut i kontrollrummet på relativt detaljerad nivå.
Deras aktualitet följs fortlöpande upp av kraftföretagen och SKI.
Utvecklingen på reaktorsäkerhetsområdet visar enligt min mening att
det i Sverige, trots begränsade resurser, har utvecklats ett effektivt och
konstruktivt system för samverkan mellan tillsynsmyndigheter och
kraftindustrin. Det system som har etablerats och som innebär en dialog
mellan tillsynsmyndigheten och kraftverksinnehavaren bör bibehållas. Ett
bibehållande av detta system i kombination med ett system för samverkan
mellan kärnkraftsinnehavarna sinsemellan utgör, som jag ser det en garanti
för fortsatt hög säkerhet vid kärnkraftverken.
Tillsynsmyndigheternas verksamhet måste dock ske på ett sådant sätt
all inga bindningar gentemot kraftindustrin uppstår. Kostnaderna för kontroll och tillsyn skall bäras av koncessionsinnehavarna.
10.2 Utvecklingen av kärnkraftssäkerheten efter haveriet vid kärnkraftsreaktorn Three Mile Island 2

J0.2. I Vidtagna åtgiirder e.fter hal'eriet vid kiirnkra.ftsreaktorn Three Mile
Island 2
Det är tveksamt om något enstaka haveri i teknikens historia har ägnats
så stor uppmärksamhet som haveriet vid kärnkraftsreaktorn Thice Mile
Island block 2 !TMI 2), Förenta staterna den 28 mars 1979. Haveriet kom
all initiera förnyade studier av reaktorsäkerheten i så gott som varje land
som utnyttjar kärnenergi i någon form.
Speciellt i Förenta staterna innebar haveriet vid TMI alt stora resurser
avsattes för att dels se över säkerheten vid kärnkraftverken, dels studera
tillsynsmyndigheternas roll och funktion. Dessa studier gjordes av såväl
kraftindustrin själv som av speciella. av presidenten och federala och
delstatliga myndigheter tillsatta utredningar.
Även i Europa och Japan initierades studier av säkerheten inom kärnkraftsområdet och av tillsynsmyndigheternas roll för säkerhetsarbctet.
Med anledning av resultaten av dessa studier har såväl kraftindustrin
som tillsynsmyndigheterna så snart som relevant information har förelegat
vidtagit åtgärder för att undvika ett upprepande av händelserna som bidrog
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till att haveriet kunde ske. I Sverige har kärnsäkerhetsarbetet efter haveriet vid TMI kommit att ägnas fortsatt stor uppmärksamhet och såväl
kraftindustrin som tillsynsmyndigheterna har ökat sina resurser för att
bibehålla och öka säkerheten vid produktion av kärnenergi. Den stora
betydelse som dessa insatser tillmätts framgår bl. a. av bildandet av Rådet
för Kärnkraftssäkerhet (RKSl. som är ett för kärnkraftföretagen gemensamt organ för kärnsäkerhetsfrågor. SKI har genomfört en organisationsöversyn och hos regeringen hemställt om ökade resurser för att möta de
ökade krav som ställs på SKI. Jag återkommer i det följande till SKI:s
hemställan.
De konkreta åtgärderna som har vidtagits i Sverige på kärnkraftssäkerhetens område efter TMI har i stort följt de riktlinjer som föreslogs i
reaktorsäkerhetsutredningens betänkande (SOU 1979: 86) Säker kärnkraft?. Jag har tidigare redogjort för dessa riktlinjer i propositionen 1979/
80: 170 om vissa energifrågor. En sammanfattning av betänkandet lämnades i propositionen 1979/80: 75 om folkomröstning i kärnkraftsfrågan.
Relativt snart efter haveriet vid TMI vidtog reaktorinnehavaren och SKI
en granskning av kärnkraftsblocket Ringhals 2. som i likhet med TMI 2 är
en s. k. tryckvaltenreaktor. för att undersöka om denna reaktor hade
liknande svagheter i konstruktionen som TM I 2. Vissa modifieringar vidtogs med anledning av denna granskning. Senare har även de andra svenska kärnkraftsblocken granskats för att finna eventuella förbisedda händelsekedjor som skulle kunna leda till haverier av samma slag som inträffade
vid TMI 2. Säkerhctsarbetet bedrivs i nära samarbete mellan kärnkraftsinnehavarna och tillsynsmyndigheterna.
SKI inledde omedelbart efter haveriet vid TMI 2 studier av haverier och
dess orsaker. Vidare föreskrev SKI också att vissa åtgärder skulle vidtagas
vid de svenska tryckvattenreaktorerna för att undvika att situationer liknande dem som uppstod under haveriet vid TMI 2 skall kunna uppstå vid
de svenska reaktorerna.
SKI inledde också vissa mera långsiktiga arbeten. Efter det att reaktorsäkerhetsutredningen framlagt sitt betänkande uppdrog regeringen fö SKI
att upprätta ett åtgärdsprogram för siikerhetshöjande åtgärder i svenska
kärnkraftverk. SKI överlämnade elt sådant program till regeringen i april
1980. Programmet ansluter till reaktorsäkerhetsutredningens förslag. Inspektionen har sedan programmet överlämnades inriktat sin verksamhet i
enlighet med vad som angivits i programmet. SKI:s långsiktiga verksamhet
med att höja säkerheten vid de svenska kiirnkraftverken är alltså inriktad
på följande områden: rollfördelning och organisation. konstruktion och
utförande. konsekvenslindrande och utsläppsbegränsande ätgärder människa-maskinfrågor. personalens rekrytering och utbildning. kärnkraftverkens normaldrift. haveriberedskap samt erfarenhetsåtcrföring.
Ett fortlöpande arbete på att höja säkerheten vid vära svenska kärnkraftverk är enligt min mening av stor betydelse.
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Jag ser därför med tillfredsställelse på de åtgärder som kiirnkraftinspektionen och kraftföretagen vidtagit och planerar att vidta för att öka och
vidmakthålla en hög säkerhet på kärnkraftsområdet.
Enligt min mening torde bakgrunden och orsakerna till händelseförloppet vid haveriet vid TMI 2 nu vara så väl kiinda att det iir möjligt att se
haveriet och de åtgärder som föranleddes av detta i sitt rätta perspektiv.
Det torde vara möjligt att utifrån det nuvarande kunskapsliiget fastlägga de
åtgärder som är nödvändiga för att om möjligt undvika ett upprepande av
de förbiseenden som ledde till haveriet vid TMI 2 och vidta åtgärder av
annat slag för att ytterligare höja säkerheten vid kärnkraftverken.

/0.2.2 Reaktorsiikerhet.rntredningen m. m.
I prop. 1979/80: 170 om vissa energifrågor redogjorde jag utförligt för de
förslag som reaktorsiikerhetsutredningen (RSU) lämnade i sitt betänkande
CSOU 1979: 86) Säker kärnkraft? Jag redogjorde även i detta sammanhang
för det förslag till program för säkerhetshöjande åtgärder i svenska kärnkraftverk som SK! överlämnade till regeringen i april 1980. I programmet
lämnade SKI också sina synpunkter på reaktorsäkerhetsutredningens förslag.
Såväl betänkandet Säker kärnkraft? som SKI:s förslag till program för
siikerhetshöjande åtgärder har under sommaren och hösten 1980 remitterats för yttrande till berörda myndigheter. företag och organisationer.
Jag vill inledningwis sammanfatta de omrf1den som berörs i betiinkandet
och i SKl:s program.
Den vidgade tolkning av siikcrhetsbegreppet SLllll reaktors~ikerhets
utredningen har gjort har inneburit att utredningen har indelat omrt1den for
säkerhetshöjande ätgiirder enligt följande
- rollfördelning och organisation
- konstruktion och utförande
- konsekvenslindrande eller utsläppsbegriinsade fögärder
- miinniska -maskinfritgor
- personal - rekrytering och utbildning
- normaldrift
- haveriberedskap
- händelseuppföljning. felanalys och erfarenhetsåterföring
- kärnsäkerhetsforskning
Som en bakgrund till de ställningstaganden till kiirnsiikerhetsarhetet som
jag återkommer till i det följande vill jag här kort redogöra för de remissynpunkter som inkommit. En remissammanstiillning :herfinns i bilaga I. 16.
Det av RS U utförda arbetet får öwrlag stort erkiinnande av remissinstanserna. De framlagda förslagen för också stöd i stort. Merparten av
remissinstanserna stiiller sig sflledcs bakom RSU:s grundläggande viirderingar. vad gäller säkerheten i kärnkraftverken samt utredningens övcrviiganden och förslag. De punkter där SKI:s program viisentligcn skiljer sig

Prop. 1980/81: 90

Bilaga 1 Industridepartementet

309

från RSU:s förslag tas upp till diskussion av ett stort antal av remissinstanserna.
Ingen av remissinstanserna har något att invända mot den rollfördelning
mellan tillsynsmyndigheterna och innehavarna av kärnkraftverk som angetts av RSU. Ett antal remissinstanser pekar dock på oklarheter vad
gäller rollfördelning och organisation. Detta giiller särskilt tillsynsmyndigheterna inbördes samverkan och hithörande gränsdragningsproblem.
Vad gäller konstruktion och utförande diskuterar ett antal av remissinstanserna i sina yttranden användandet av statistiska metoder vid konstruktion och säkerhetsanalys av kärnkraftverk. Diskussionen gäller huvudsakligen användandet av probabilistiska eller som de också kallas
kvantitativa tillförlitlighetsberäkningar vid säkerhetsanalys av kärnkraftverk. Delade meningar råder om lämpligheten att använda sådana metoder
på det sätt som varit fallet inom vissa områden av reaktorsäkerhetsarbetet.
RSU lämnade i sitt betänkande förslag till ett antal åtgärder för att höja
säkerheten på kärnkraftsområdet i Sverige. Bl. a. föreslog utredningen att
ökade resurser skulle ägnas åt utsläppsbegränsande åtgärder. RSU föreslog vidare att man skulle fatta ett principbeslut om att ytterligare utsläppsbegränsade åtgärder skulle vidtas samt att initiativ snarast skulle tas för att
ytterligare studera tänkbara tekniska lösningar. RSU framhöll dock att
man även fortsättningsvis borde ägna stor uppmärksamhet åt även haveriförebyggande åtgärder. Som exempel på utsläppsbegränsande åtgärder
angav RSU bl. a. anordningar förs. k. filtrerad ventilation av reaktorinneslutningarna. En majoritet av remissinstanserna stödjer utredningens förslag på dessa punkter. Ett antal remissinstanser framhåller därutöver vikten av att åtgärder snarast genomförs vid kärnkraftverken.
Vikten av en ökad satsning på människa-maskin-frågor betonas av ett
flertal remissinstanser.
Bland remissinstanserna föreligger enighet om att personalens rekrytering och utbildning har stor betydelse för kärnkraftverkens säkerhet och
att detta område av den anledningen bör ägnas omfattande uppmärksamhet.
RSU föreslog i sitt betänkande att en särskild "'generalklausul'· skulle
införas i de säkerhetstekniska föreskrifterna. Innebörden av denna klausul
skulle vara att en kärnreaktor bringas till ett säkert avställt tillstånd så
snart något inträffar som inger tveksamhec om driftens fortsatta förlopp.
Bland remissinstanserna finns varierande uppfattningar om detta förslag.
Vad gäller haveriberedskapen koncentrerar sig remissinstanserna främst
på organisationen av kärnkraftverkets havcriberedskap samt på kontrollrnmspersonalens roll i haveriberedskapen.
Vikten av ett väl utbyggt system för erfarenhetsåterföring betonas av ett
flertal remissinstanser.
De flesta av remissinstanserna har yttrat sig över de förslag rörande
forskningen på kärnsäkcrhetsområdet som lämnats av RSU och SK!.
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Remissinstanserna betonar behovet av en fortsatt intensiv forskning. Särskilt betonas vikten av all en bred kunskapsbas på området bibehålls.
Remissopinionens ställningstagande till det remitterade materialet innebär enligt min mening att ett starkt stöd för de föreslagna åtgärderna
föreligger. Det torde nu finnas underlag för att ta ställning till kärnkraftssäkerhetsarbetet inom ramen för det svenska kärnkraftsprogrammet. Jag
återkommer i det följande till dessa frågor.
I O.2 .3 Ångexplosionsu fredningen

Regeringen bemyndigade mig den 11 september 1980 att tillkalla en
kommitte för att utreda sannolikheterna för och effekterna av s. k. ångexplosioner i kärnkraftkverk. Kommitten 1 antog namnet ångexplosionskommittcn. Kornmitten har i december 1980 redovisat sitt uppdrag i betänkandet (Os I 1980: 27> Ångexplosioner i lätt vattenreaktorer. Kommittens slutsatser och rekommendationer återfinns som bilaga I. 17.
Anledningen till alt ångexplosionskommitten tillkallades var de delade
meningar som korn till uttryck om möjligheterna för ångexplosioner med
anledning av statens strålskyddsinstituts rapport Effektivare beredskap.
Stora ångexplosioner i kärnreaktoranläggningar och de utsläpp av radioaktiva ämnen som dessa kan ge upphov till är ett av de allvarligaste
olycksförloppen som i olika haveristudier angetts som tänkbara i dessa
anläggningar. Denna typ av olycksförlopp väntas, om de kan inträffa,
kunna ge upphov till sådana typer av radioaktiva utsläpp att stora markområden blir belagda med radioaktivt material.
Ångexplosionskommittcn framhåller i sitt betänkande alt kommitten
inte funnit några beskrivningar av händelseförlopp grundade på ingående
tekniskt-fysikaliska analyser enligt vilka ångexplosioner i samband med
reaktorhaverier kan !eda till brott på reaktortank och inneslutning. Jag
finner detta klarläggande mycket betydelsefullt. Jag ansluter mig till kommittens rekommendationer all man bör fortsätta att studera små ångexplosioner och deras betydelse för haveriförloppet vid en härdsmälta.
10.2 .4 Utgångspunkter ji'ir och ställningstagande till kiimkra.fts.i·iikcrlzetsarhetet inom ramen fbr det sl'enska kiirnkrafisprogrammet

Under den senaste tiden har ett antal utredningar om kärnkraftens
säkerhet presenterats i olika !änder. Av dessa kan nämnas den stora tyska
säkerhetsstudien Deutsche Risikostudie Kernkraftwerke. Gemensamt för
de framlagda säkerhetsstudierna är att de till övervägande del framhåller
att de risker som är förknippade med utnyttjande av kärnkraft torde ha
överskattats i äldre säkerhetsstudier. Detta gäller speciellt nyare reaktorkonstruktioner.

1

Kommitten har bestått av professorn Ingvar Jung, orförande, professorerna Kurt
Becker. Janne Carlsson och Arne Hedgran.
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De höga krav som ställs på siikerhetsnivån och på siikerhetsarbetet vid
utnyttjandet av kärnkraft saknar motsvarighet inom de flesta andra sektorer i samhället. Detta har även lett till att en utomordentligt stor uppmärksamhet har riktats på kärnkraften och dess säkerhet. Kärnkraftsanläggningarnas riskpotential är do1:k inte enastående. Anläggningarnas
speciella karaktär har emellertid lett till att de utsätts för en omfattande
kontroll. Anläggningarnas särart hänför sig till förekomsten av omfattande
joniserande strålning, konsekvenser av en stor olycka. hantering av det
radioaktiva avfallet och risken för kärnvapenspridning.
Jag vill fastslå att de principer för ansvarsfördelning och den metod för
samverkan som tillämpas på kärnkraftsområdet i Sverige mellan tillsynsmyndigheter och kraftindustrin iir ändamålsenliga och även fortsättningsvis bör gälla. Det innebär bl. a. att ansvaret för kärnkraftssäkerhetsarbetet,
liksom ansvaret för att säkerheten på det kärntekniska området hålls på en
så hög nivå det är praktiskt möjligt. åvilar såviil anliiggningsinnchavarna
som tillsynsmyndigheterna. Den form för samverkan mellan parterna som
uppkommit genom det delade ansvaret för säkerheten vid kärnkraftverken
bör även fragment bibehållas. Denna typ av samverkan som kan beskrivas
som en löpande dialog. ger bättre förutsättningar för ett effektivt säkerhetsarbete än en mer formalistisk arbetsform där tillsynsmyndigheten ensidigt utformar föreskrifter som verkställs av anläggningsinnehavarna. Jag
vill dock understryka att det direkta ansvaret för kärnkraftverkens säkerhet åvilar anläggningsinnehavaren.
Tillsynsmyndigheterna har en betydelsefull roll när det gäller säkerheten
på kärnkraftsområdet. Det är enligt min mening viktigt att tillsynsmyndigheterna statens kärnkraftinspektion och statens strålskyddsinstitut (SSI1
samordnar sina insatser så att de i sitt arbete utgår från en gemensam
grundsyn på kärnkraften och dess risker. Detta är viktigt för att de resurser
som står till buds för myndigheterna skall kunna användas på ett ur
siikerhetssynpunkt optimalt sätt. En gemensam grundsyn underlättar också för tillsynsmyndigheterna att relatera säkerhetsarbetet till övriga risker
som finns i samhället och de åtgärder som vidtas for att min<;ka eller
undanröja dessa.
För att anpassa sin verksamhet till det nu aktuella kärncnergiprogrammet har SKI begärt ökade personella resurser. Jag återkommer här till SKI
vid min anmälan av anslaget E2. Statens kiirnkraftinspektion: Förvaltningskostnader.
Vid remissbehandlingen av reaktorsäkerhetsutrcdningens tidigare
nämnda betänkande och SKI :s förslag till program för säkerhetshöjande
åtgärder framkom kritik från bl. a. statistiska centralbyrån (SCB! mot
användningen av probabilistiska eller som de också kallas kvantitativa
sannolikhetsbedömningar vid uppskattningen av kärnkraftens risker. Andra remissinstanser som AB ASEA-ATOM framhåller att kvantitativa sannolikhetsbedömningar är ett utmärkt hjälpmedel när det gäller att jämföra
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tillförlitligheten hos olika konstruktioner. För egen del anser jag det angeläget att användandet av statistiska metoder vid säkerhi:tsanalys ytterligare studeras för att utröna vari meningsskiljaktligheterna om·användandet
av sådana metoder grundar sig. Enligt vad jag erfarit har sådana kontakter
redan tagits mellan SKI och SCB.
Vad gäller konsekvenslindrande system och utsläppsbegriinsandi: åtgärder utgick RSU när man utformade sina förslag från möjligheten att ett
haveri kan leda till sådan tryckupphyggnad i reaktorinneslutningen att
denna sprängs. med stora okontrollerade radioaktivitetsutsläpp som följd.
Som en möjlig motåtgärd föreslog utredningen kontrollerad tryckavlastning genom en "säkerhetsventil" kopplad till ett filtersystem som kvarhåller de radioaktiva ämnena. Flera alternativa system skisserades. Utredningen fann dock att underlaget inte medgav ett definitivt ställningstagande
till vilka detaljerade åtgärder som bör vidtas. För detta krävdes enligt
utredningen ytterligare studier.
Sedan utredningens ställningstagnde har SKI i samverkan med kraftföretagen. AB ASEA-ATOM och Studsvik Energiteknik AB påbörjat ett
projekt. FILTRA. som syftar till att säkerhetsmässigt värdera filtrerad
ventilation av reaktorinneslutningarna. Enligt vad jag har erfarit. har inget
hittills framkommit inom denna studie som tyder på att riskerna för stora
utsläpp inte skulle minskas med den föreslagna modifieringen av reaktorinneslutningen. Trots att det i de redan nu befintliga reaktoranläggningarna
föreligger ytterst små risker för okontrollerade utsläpp av stora mängder
radioaktivt material. som ger upphov till radioaktiv markbeläggning. anser
jag att alla möjligheter hör tas till vara t'ör att ytterligare minska riskerna
för sådana utsläpp. Detta gäller särskilt för de närförlagda reaktorerna som
t. ex. de vid Barsebäcks verket. Sådana åtgärder hör vidtags iiven om de. i
förhållande till den minskning av riskerna för utsläpp som de ger upphov
till. innebär en icke oväsentlig kostnad för anläggningsinnehavaren. Filtrerad ventilation av reaktorinneslutningarna vid Barsebiicksverket bör
vara klara att tas i bruk senast år 1985 eller efter närmast därefter följande
revisionsperioder. Det ankommer på regeringen att utfärda närmare föreskrifter härom.
Också för reaktorinneslutningarna i Ringhals, Oskarhamn och Forsmark
kan filtrerad ventilation bli aktuell. Viktigt är emellertid att erl·arenhcterna
från Barsehäck liksom den teknikutveckling som f. n. pågår inom området
kan tillgodogöras. Även de riktlinjer som är under utarbetande av andra
länder som utnyttjar kärnkraft. bl. a. USA. när det gäller åtgärder för att
minska riskerna för radioaktiv markbeläggning bör om möjligt kunna heaktas vid utformningen av kraven på de senare reaktorerna. Om det forsatta
utredningsarbetet visar på att andra metoder än filtrerad ventilation av
reaktorinneslutningarna ger en med denna metod jämförbar minskning av
riskerna för stora utsläpp av radioaktivt material eller om riskbilden vad
gäller olyckor som leder till stora utsläpp av radioaktivt material väsentligt
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avviker från den nuvarande bör säkerhetsvillkoren för kärnkraftverken i
Ringhals, Oskarshamn och Forsmark anpassas härtill. Ställning till dessa
frågor bör tas vid en sådan tidpunkt att de åtgärder som skall vidtas är
genomförda före år 1989.
SKI:s ökade insatser vad gäller människa-maskin-frågor och kraftverkspersonalens utbildning finner jag vara av stor vikt. I sitt arbete på detta och
andra områden som är av betydelse på lång sikt för säkerheten på kärnkraftsområdet, bör inspektionen medverka till att kompetens byggs upp
och behålls vid de tekniska högskolorna och universiteten i Sverige. Detta
för att i möjligaste mån ha tillgång till såväl de utbildnings- som de andra
personella resurser inom landet som behövs för att kunna bibehålla en hög
säkerhet på kärnkraftsområdet.
Kvalitetssäkringsarbetet framhölls av RSU som ett område där insatser
. kunde göras för att höja säkerheten vid kärnkraftverken. Enligt vad jag
erfarit har kontakter tagits mellan SKI och kärnkraftindustrin i denna
fråga. Det är av stor vikt att dessa kontakter resulti:rar i en anpassning av
kvalitetssäkringsarbetet till de förhållanden som gäller det svenska kärnkraftsprogrammet. dvs. kvalitetssäkringsarbetet bör anpassas till drift och
underhåll av redan befintliga anläggningar.
RSU framförde som ett av sina huvudförslag att en s. k. "generalklausul" borde införas i de säkerhetstekniska föreskrifterna <STF). Syftet med
klausulen skulle vara att klarare styra driftpersonalens agerande vid störningar i kärnkraftverkens drift. SKI konstaterar efter konsultationer med
kraftindustrin att det syfte som RSU hade med förslaget till generalklausul
kan uppnås med en komplettering av texten i de generella föreskrifterna i
STF. Jag utgår ifrån att inspektionen verkar för att en sådan komplettering
snarast sker.
Chefen för jordbruksdepartementet kommer denna dag att redovisa de
åtgärder han anser behövliga för att säkerställa att beredskapsorganisationen utanför kärnkraftverken skall fungera tillfredsställande.
Det är av största vikt att den del av beredskapsorganisationen som berör
de tekniska förloppen vid reaktoranläggningarna i haverisituationer fungerar tillförlitligt. En översyn av SKI:s och kraftföretagens bercdskapsorganisation för att hantera allvarligare driftstörningar och haverier har inletts. Jag anser det angeläget att denna översyn ges hög prioritet. Det
system med tekniska stödcentraler som SKI f. n. planerar anser jag viktigt
att det snarast genomförs. Vidare är det viktigt att SK! verkar för att ett
tillförlitligt kommunikationssystem upprättas mellan kärnkraftverken och
inspektionen. Jag finner det viktigt att SK! vidtar åtgärder för att upprätta
en intern beredskapsorganisation. Denna beredskapsorganisation bör ges
en utformning så att SKI vid allvarliga driftstörningar och haverier kan
biträda såväl reaktorinnehavarna som bercdskapsorganisationen utanför
kärnkraftverket i sådana frågor där SKI har att fatta beslut liksom i övriga
frågor där SKI besitter kompetens. I detta sammanhang kan också nämnas
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att SKI nyligen tillsatt en särskild, från linjeorganisationen fristående,
utredningsgrupp för att utreda och analysera allvarliga tillbud och driftstörningar.
SKI lägger stor vikt vid erfarenhetsåterföring i sitt säkerhetsarbete.
Särskilt eftersträvar SKI en stark koppling mellan anläggningsanknutna
probabilistiska säkerhetsanalyser, tillbudsrapportering och tillbudsanalys
samt erfarenhetsåterföring. Denna koppling ges stor betydelse vid granskningen av kraftföretagens verksamhet vad gäller erfarenhetsåterföring.
Med utgångspunkt i den ökade erfarenhet från drift av kärnkraftverk som
nu successivt erhålls i Sverige och utomlands bör enligt min mening SKI
upprätta ett program som syftar till att varje svenskt kärnkraftblock under
sin tekniska livslängd om möjligt skall genomgå minst tre fullständiga
säkerhetsgranskningar liknande den som föregår meddelandet av tillstånd
att för första gången ta reaktoranläggningen i drift. En sådan granskning
bör alltså ske vart åttonde till tionde år. Den utförda granskningen bör
redovisas för regeringen. Det ankommer på regeringen att ge behövliga
föreskrifter.
Slutligen vill jag framhålla vikten av att det program som inspektionen
framlagt i sin promemoria om Förslag till program för säkerhetshöjande
åtgärder i svenska kärnkraftverk fullföljs även vad gäller de inte här
särskilt behandlade frågorna och att identifierade problemområden ytterligare studeras.
Jag återkommer till den forsknings- och utvecklingsverksamhet, som
stöds av SKI i samband med anslagen för inspektionens verksamhet.
Jag förordar att regeringen inhämtar riksdagens godkännande av de av
mig givna riktlinjerna.
10.3 Använt kärnbränsle och radioaktivt a\•fall från kärnteknisk verksamhet

10.3./ Allmänt
I den lagrådsremiss med förslag till lag om finansiering av framtida
utgifter för använt kärnbränsle m. m .. som fogats till protokollet i detta
ärende som bihang E. har jag utförligt beskrivit uppkomsten och hanteringen av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall. Jag ger därför endast en
kortfattad översikt här.
Radioaktiva restprodukter i form av använt kärnbränsle och annat aktivt
avfall från kärnteknisk verksamhet uppkommer i Sverige huvudsakligen
vid framställning av energi i kärnkraftverk med lättvattenreaktorer. Till
kärnteknisk verksamhet som ger upphov till likartade radioaktiva restprodukter kan därutöver hänföras driften av forskningsrektorer och viss därtill knuten forskning om kärnbränsle, konstruktionsmaterial och säkerhet.
Vid sidan av den kärntekniska verksamheten uppkommer radioaktiva
restprodukter från olika verkamheter vid sjukhus, industrier och forskningsinstitutioner som använder radioaktiva ämnen.
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De radioaktiva restprodukternas sammansättning och egenskaper varierar i hög grad. Detta beror bl. a. på deras ursprung. En följd härav är att de
tekniska och säkerhetsmässiga krav som ställs på restprodukternas hantering. behandling och förvaring också varierar mycket. Frågor rörande
radioaktivt avfall som härrör från annat än använt kärnbränsle och radioaktivt avfall från detta. rivning av kärnkraftverk och anläggningar för
hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall från detta tar jag
inte upp i detta sammanhang. Sådant avfall får behandlas i särskild ordning.
Som utgångspunkter för mina överväganden rörande hantering och omhändertagande av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall från detta vill
jag anföra följande.
Regeringens beslut under våren år 1980 att medge start av kärnkraftsanläggningarna Ringhals 3 och 4 samt Forsmark I och 2 samt tillstånd all
uppföra och driva ett centrallager för använt kärnbränsle innebär ett ställningstagande för att den hittills av Projekt Kärnbränslesäkerhet (KBSl
redovisade hanteringen och förvaringen av använt kärnbränsle och högaktivt avfall är möjliga att tillämpa.
Kraftindustrins utvecklingsprojekt och delutredningar är alla huvudsakligen inriktade på fördjupade studier av barriärer mellan avfall och biosfär.
Det förslag som har tagits fram genom bl. a. KBS avser omhändertagande av restprodukter i ett kärnkraftprogram med 13 reaktorer. som är i
drift så länge som tekniska och ekonomiska krav medger det. Riksdagens
stiillningstagande med anledning av prop. 1979/80: 170 om vissa energifrågor <NU 1979/80: 70, rskr 1979/80: 410) innebär en begränsning av kärnkraftprogrammet till tolv reaktorer. Denna begränsning ändrar inte nämnvärt förutsättningarna för den lösning av frågor om hantering och förvaring
av de radioaktiva restprodukterna som KDS presenterat.
KBS:s förslag iir utförligt redovisat i nyss nämnda lagrådsremiss med
förslag till lag om finansiering av framtida utgifter för använt kärnbränsle
m. m .. varför jag inte redogör för det hiir.
Yar:je kraftföretag som har kärnkraftproducerande anläggningar har.
enligt min mening. ansvaret för att godtagbar hantering sker av använt
bränsle och reaktoravfall från företagets anläggningar. Kraftföretagen räknar i sina priskalkyler och i sina bränslekostnader vid elproduktion i
kärnkraftsanläggningar även med de kostnader som uppkommer efter elproduktion för använt bränsle. Detta är nödvändigt dels för att få täckning
för och en riktig fördelning på elabonnenterna av kostnaderna för hantering av använt bränsle. dels för att ekonomiskt säkerställa erforderlig
behandling av det använda bränslet. Som en följd av detta gör de kraftföretag som driver kärnkraftsanläggningar särskilda avsättningar i sina räkenskaper för framtida kostnader för hantering av utbränt bränsle. Sådana
avsättningar krävs enligt gällande bokföringslag och god redovisningssed.
Detta krav innebär att avsättning skall göras öppet och i separat post med
en rubricering som anger karaktären av avsättningen.
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Regeringen har av denna anledning och efter framställning från kärnkraftsföretagen i prop. 1978/79: 39 föreslagit en ändring i kommunalskattclagen som innebär att belopp som i räkenskaperna avsatts för att täcka
framtida utgifter för hantering av utbränt kärnbränsle och dylikt skall vara
avdragsgillt vid inkomsttaxeringen. Riksdagen har beslutat i enlighet med
förslaget i propositionen !SkU 1978/79: 18. rskr 1978179: 88). Ändringen i
kommunalskattelagen tillämpades första gången vid 1979 års taxering.
Regeringen har i januari 1979 utfärdat förordningen ( 1979: 27) med bemyndigande för riksskatteverket att utfärda föreskrifter för beräkning av
avdrag för framtida utgifter för hantering av utbränt kärnbränsle m. m.
Riksskatteverket har den 15 mars 1979 utfärdat sådana föreskrifter. Enligt
dessa får avdrag för avsättning för framtida utgifter för hantering av utbränt kärnbränsle. radioaktivt avfall och dylikt inte överstiga 8 kr. per
kärnkraftproducerad megawattimme som är intäktsredovisad under beskattningsåret eller tidigare. Föreskrifterna tillämpades vid 1979 års taxering. För tillämpning vid 1980 års taxering har det medgivna avdraget höjts
till 9 kr. per megawattimme.
Det hittills gällande systemet är inte helt tillfredsställande. Av denna
anledning har regeringen låtit utreda frågan om organisation och finansiering av omhändertagande av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall.

J0.3.2 Utredning om kiirnkrc(ftens radioaktiva m:fi11/. orga11isatio11s- och
ji11ansiering.1frägor
Regeringen bemyndigade den 30 november 1978 statsrådet Tham att
tillkalla en särskild utredare med uppgift att lämna förslag till en samlad
framtida lösning av organisations- och finansieringsfrågorna för hanteringen och förvaringen av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle.
Utredaren 1 överlämnade i april år 1980 till regeringen sitt betänkande
(SOU 1980: 14) Kärnkraftens avfall - organisation rn.:h finansiering.
Betänkandet har remissbehandlats. En sammanfattning av beliinkandet
och remissyttrandena återfinns i bilaga 1.18.
Utredaren föreslår att den egentliga hanteringen och förvaringen av
använt kärnbränsle och radioaktivt avfall i huvudsak bör samlas i en
organisation med gemensam ledning för de skilda leden i verksamheten.
Odla föreslår utredaren skall åstadkommas genom att ett aktiebolag och
en myndighet bildas inom området.
Aktiebolaget bör samordna. planera och vidta åtgärder för att :!stadkomma en säker hantering och förvaring av använt kärnbränsle och radioaktivt
avfall. I verksamheten bör i första hand utnyttjas den kompetens och de
resurser som disponeras av delägarna. kärnkraftföretagen.
Företaget bör varje år ställa samman ett program för verksamheten och
dess finansiering. Detta skall underställas myndigheten för bedömning och
godkännande.
1

Landshövdingen Bertil Löfberg
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Aktiebolaget bildas i samverkan mellan alla kärnkraftsföretagen, som
också svarar för att verksamheten upprätthålls så länge som behövs.
Till grund för företaget och dess verksamhet föreslås ligga ett konsortialavtal som godkänns av regeringen. Medverkan av kärnkraftsföretagen
skall vara en förutsättning för att driva kärnkraftverk.
Den myndighet som har föreslagits av utredaren avses vara central
förvaltningsmyndighet för hantering och förvaring av använt kärnbränsle
och radioaktivt avfall. Den föreslås enligt utredaren ha tillsyn över hela
den verksamhet som bedrivs inom landet och ha befogenhet att vidta eller
föreslå de åtgärder som behövs för att åstadkomma en säker hantering och
förvaring av de radioaktiva restprodukterna. Detta föreslås i första hand
ske genom bedömning och godkännande av det program för verksamheten
som aktiebolaget föreslås böra tillställa myndigheten.
Myndigheten skall svara också för att viss forskning och visst utvecklingsarbete inom området bedrivs.
Det av utredaren föreslagna systemet för finansiering av kärnkraftens
restkostnader innebär i korthet följande.
Kärnkraftsföretagen och det av dem ägda gemensamma företaget för
hantering och förvaring av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall svarar
själva för att e1forderliga medel för att bestrida kärnkraftens restkostnader
avsätts och förvaltas så att de finns tillgängliga när de behövs.
Den föreslagna statliga myndigheten utövar allmän tillsyn över finansieringen och påverkar den genom att godkänna eller på annat sätt ta
ställning till vissa åtgärder m. m.
Kraftföretagen avsätter årligen i sina bokslut de belopp som erfordras
enligt aktuella beräkningar av de samlade restkostnaderna. De årliga avsättningarna redovisas av varje företag i resultaträkningen. De ackumulerade avsättningarna redovisas i balansräkningen under en särskild rubrik.
De belopp som avsatts i boksluten förvaltas av kärnkraftsföretagen
själva. För de avsatta medel som kärnkraftsföretagcn placerar i egna
investeringar eller lånar ut till sina ägare bör ges fullgoda säkerheter.
Belopp som kärnkraftsföretagen i boksluten sätter av för att bestrida
kärnkraftens restkostnader bör vara avdragsgilla vid inkomsttaxeringen.
Avkastningen av placerade medel beskattas i likhet med övriga intäkter.
De instanser som yttrat sig i samband med remissbehandlingen av utredarens förslag har överlag biträtt de principer som redovisas i förslaget.
Vad gäller den föreslagna organisationen liksom förvaltningen av de medel
som behöver avsättas har skilda åsikter redovisats av remissinstanserna.

10.3.3 An.n-ur.1:fbrdelning och organisation
För egen del vill jag anföra följande vad gäller hantering och omhändertagande av de radioaktiva restprodukterna.
Sedan 1950-talet har i Sverige liksom i andra industriländer stora resurser lagts ner på att utveckla kärnenergi för civila ändamål. Utvecklings-
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arbdet har i huvudsak inriktats på att öka produktionen av elkraft i
kärnreaktorer och att fortlöpande förbättra reaktorerna med avseende på
effekt och driftsäkcrhct. På senare år har de problem och risker som är
förbundna med kärnkraften och då inte minst med hanteringen av anviint
kärnbränsle och radioaktivt avfall alltmer kommit att uppmärksammas. I
Sverige har detta tagit sig uttryck i bl. a. tillkomsten av lagen ( 1977: 140>
om särskilt tillstånd att tillföra kärnreaktor kärnbriinsle. m. m .. den s. k.
villkorslagen. och ändringen av atomencrgilagen ( 1956: 306) år 1978
( 1978: 281 ). Ändringen innebär att uppförande. innehav och drift av en
anläggning för bearbetning, lagring eller förvaring av anviint atombränsle
eller radioaktivt avfall som uppkommer vid användning av atombränsle
eller vid bearbetning av använt atombränsle faller inom atomenergilagens
tillämpningsområde.
Den nyss nämnda villkorslagen tillkom för att i lag reglera de villkor som
bör ställas på hanteringen av det använda kärnbränsle och högaktiva avfall
som erhålls vid drift av kärnkraftsreaktorer. Villkorslagen gäller de kärnreaktorer för vilka tillstånd har meddelats enligt 2 ~ atomenergilagen och
vilka inte har tillförts kärnbränsle före den 8 oktober I 976. Detta innebär
att endast reaktorerna nummer 6- 12 i det svenska kärnkraftsprogrammet
omfattas av lagen. Lagen innebär i korthet att särskilt tillstånd får meddelas endast om reaktorinnehavaren har företett avtal. som på ett betryggande sätt tillgodoser behovet av upparbetning av använt kärnbränsle. och har
visat hur och var en helt säker slutlig. förvaring av det vid upparbetningen
erhållna högaktiva avfallet kan ske. Om använt kärnbränsle inte avses bli
upparbetat, krävs för tillstånd att reaktorinnehavaren har visat hur och var
en helt säker slutlig förvaring av det använda kärnbränslet kan ske.
För att visa hur villkorslagens krav beträffande använt kärnbränsle och
aktivt avfall kan uppfyllas. inledde kärnkraftsindustrin. som jag tidigare
nämnt, under våren 1977 projekt KBS. KBS-projektet har resulterat i två
rapporter. Kärnbränslecykelns slutsteg. förglasat avfall från upparbetning
och Kärnbränslecykelns slutsteg. slutforing av använt kärnbränsle. Den
förstnämnda rapporten har av statens vattenfallsverk och Forsmarks kraftgrupp AB åberopats vid ansökan enligt villkorslagen om tillstånd att tillföra kärnreaktorerna Ringhals 3 och 4 och Forsmark I och 2 kärnbränsle. I
samband därmed har den remissbehandlats.
Regeringen har som jag nyss nämnt meddelat vattenfallsverket och
Forsmarks kraftgrupp AB tillstånd enligt villkorslagen att tillföra kärnkraftreaktorerna Ringhals 3 och 4 och Forsmark I och 2 kärnbränsle.
Rapporten Kärnbränslecykelns slutsteg. slutförvaring av använt kärnbränsle har även den varit föremål för remissbehandling.
F. n. räknar kärnkraftsindustrin med att låta upparbeta en del av det
använda kärnbränsle som tas ur kärnkraftsreaktorerna fram till år 1990.
För detta ändamål har kärnkraftsindustrin tecknat ett antal kon(rakt om
upparbetning av använt kärnbränsle m. m.
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Regeringen har givit Svensk Kärnbränslcförsörjning AB ISKBF) nödiga
tillstånd för att uppföra ett centralt lager för använt kärnhräns!e i anslutning till Oskarshamns kärnkraftstation. Centrallagret. som är projekterat
för att kunna ta emot 3 000 ton uranbränsle, skall användas för att lagra
använt kärnbränsle i avvaktan på upparbetning eller. om sådan inte kommer till stånd. i avvaktan på slutlig förvaring.
Centrallagret beräknas kunna tas i drift i början av år 1985. Uppförandet
av ett centrallager är enligt min mening viktigt eftersom det bevarar handlingsfriheten inför valet av metod att omhänderta det använda kärnbränslet.
Även om hantering av använt kärnbränsle och aktivt avfall ännu inte har
nått någon större omfattning i Sverige, anser jag att det finns behov av att
formerna läggs fast för finansiering och ansvarsfördelning m. m. för denna
verksamhet. Innan jag närmare går in på de organisatoriska och finansiella
lösningar jag förordar när det gäller hantering av använt kärnbränsle och
radioaktivt avfall från detta vill jag ånyo ta upp de grundläggande principerna för denna hantering. vilka regeringen tidigare angett i lagrådsremissen med förslag till lag om finansiering av framtida utgifter för använt
kärnbränsle m. m.
En grundläggande princip är att kostnaderna för verksamheten skall
täckas av intäkterna från den produktion av energi som har gett upphov till
dem. Med hänsyn till de långa tidsperioder som krävs för hantering och
förvaring kommer utgifter att uppstå långt efter att produktionen vid en
anläggning. som de radioaktiva restprodukterna direkt kan hänföras till.
har upphört. Därmed finns heller inte några löpande inkomster att disponera för att bestrida utgifterna. Till hanteringen av restprodukter hänförs i
detta sammanhang även avveckling och rivning av den anläggning där
produktionen har iigt rum.
Dessa förhållanden innebär att medel för att bestrida framtida utgifter
för verksamheten fortlöpande måste tas ur intäkterna från energiproduktionen och hållas samlade på ett säkert sätt_ för att successivt kunna
disponeras för sitt ändamål. Dispositionen av medlen sker såväl under den
tid som produktionen pågår som under avsevärd tid därefter.
En annan grundläggande princip är att den som bedriver verksamhet,
där radioaktiva restprodukter uppkommer. har att svara för att dessa
restprodukter tas om hand på ett säkert sätt. Det innebär att företagen
m. Il. inte endast har att tillhandahålla medel härför. utan även har all
svara för att erforderliga åtgärder faktiskt kommer till stånd. De måste
ombesörja att tekniskt kunnande, kompetens, utrustning. handläggning
m. m. finns tillgängliga i erforderlig utsträckning och utnyttjas. Det kan ske
såväl inom kärnkrnftsproducenternas egna organisationer som genom köp
av erforderliga tjänster.
En tredje grundläggande princip är att staten har ett övergripande ansvar
för det radioaktiva avfallet. Det långsiktiga ansvaret för hantering och
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förvaring av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall bör ligga hos staten.
Ansvaret för verksamheten bör således fördelas mellan kraftföretagen och
staten i enlighet med vad jag har anfört.
Som en konsekvens av de grundläggande principerna bör organisationen
för hantering och förvaring av radioaktivt avfall bygga på nära samverkan
mellan staten och kärnkraftsforetagen. Statens medverkan bör därvid i
första hand avse övergripande frågor och insyn i den direkta verksamheten. vilken främst bör ankomma på kraftföretagen.
För att staten skall

rn inflytande

över verksamheten måste den statliga

verksamheten grundas på ingående kunskap om de förutsättningar och
krav som gäller för verksamheten. Den måste också förfoga över effektiva
medel att påverka den i önskvärd riktning. Förfogandet över de ekonomiska resurser som har avsatts för verksamheten är enligt min mening en
faktor av stor betydelse för inflytande över verksamheten.
Skälen för att kraftföretagen i första hand bör svara för den direkta
verksamheten följer som jag ser det inte endast av den allmänna principen.
att den som driver en industriell verksamhet också skall ta ansvaret för att
de problem som verksamheten ger upphov till kan lösas. Från praktisk
synpunkt är det också väsentligt att kraftföretagen i första hand besitter
den kompetens och har de resurser som kriivs för att så effektivt och siikert
som möjligt genomföra den tekniskt avancerade och komplicerade verksamheten. De metoder som förutses för hantering och förvaring av använt
kärnbränsle och radioaktivt avfall innebär till stor del tillämpning av teknik
och användning av utrustning av samma eller likartat slag som den som
används i produktionen av kärnem:rgi.
Organisationen för hantering och förvaring av använt kiirnbränslc och
radioaktivt avfall från detta bör utformas sä att den så långt som möjligt
underlättar. att tillgiinglig kompetens och tillgängliga resurser hos kärnkraftföretagen kan utnyttjas liven för hantering och förvaring av restprodukterna.
Hanteringen och förvaringen av använt kärnbränsle och radioaktivt
avfall fr:°tn de olika kiirnkraftsföretagen förutsiitts bli i allt väsentligt densamma när det gäller val av metoder. utformning av anliiggningar m. m.
Hittills genomförda utredningar och prl1iekteringar av anliiggningar har i
stor utsträckning bedrivits gemensamt av de olika företagen.
Ekonomiska. rationella och säkerhetsmässiga skiil talar för att koncentrera hanteringen och förvaringen härav i ett ffital gemensamma anläggningar. Härigenom kan uppnås att verksamheten i dessa får ett så tillfredsställande underlag som möjligt. samtidigt som det undviks att verksamheten sprids till fler platser än nödvändigt.
Jag bedömer att en förutsättning för utformningen av organisationen för
hantering och förvaring av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall bör
vara att organisationen kan skall svara för hantering och förvaring av
restprodukter från den samlade kärnenergiproduktionen i landet.
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Jag vill framhålla att hantering och förvaring av de radioaktiva restprodukterna är en process som sträcker sig över tidsperioder som är väsentligt
längre än de planeringsperioder som är vanliga i annan industriell verksamhet. Ett genomförande av ett kärnkraftsprogram som omfattar 12 reaktorer
kan med nu förutsatt teknik förutses innebära. att alla radioaktiva restprodukter har tagits om hand och placerats i slutligt förvar först omkring år
2060.
Efter det att slutförvaret har tillslutits torde krävas att någon form av
ansvar för och tillsyn av förvaret kan upprätthållas under avsevärd tid.
En organisation för hantering och förvaring av använt kärnbränsle och
radioaktivt avfall som enbart bygger på den samlade kärnkraftindustrins
åtaganden och ansvar torde enligt min mening inte kunna ge tillfredsställande säkerhet för att verksamheten fullföljs i detta tidsperspektiv. När det
gäller det mer långsiktiga ansvaret för slutförvaringen, dvs. för tidsperioden efter år 2010. kan enligt mitt förmenande endast ett direkt statligt
engagemang vara tillfredsställande.
Remissinstanserna har i sina yttranden ifrågasatt behovet av en ny
central statlig myndighet för att fullgöra statens åtaganden så som de
skisserats av utredaren. Ett antal av instanserna rekommenderar i stället
att statens verksamhet skall utföras av ett mindre organ t. ex. en statlig
nämnd.
Vad gäller organisationen på den privata sidan har kärnkraftsföretagen i
sina remissyttranden anfört att det av dem gemensamt ägda företaget
SKBF kan vara lämpligt att bedriva verksamheten inom kärnkraftsavfallsområdet.
Mot bakgrund av det anförda finner jag det lämpligt att för hantering och
förvaring av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall kraftföretagen samordnar verksamheten och att det skapas en organisation som består dels av
ett företag som drivs gemensamt av kraftföretagen. dels av en statlig
myndighet som kan utöva ett från kraftföretagen fristående inflytande över
verksamheten. Därutöver bör SKI och SSI på samma villkor som nu sker
utöva en oberoende tillsyn och säkerhetsmässig kontroll av verksamheten.
Det av kraftföretagen gemensamt drivna företaget avses svara för alla
erforderliga åtgärder för hantering och förvaring av använt kärnbränsle
och radioaktivt avfall från detta. som inte är direkt knutna till verksamheten i kärnkraftstationerna. Till åtgärder för hantering och förvaring av
radioaktiva restprodukter bör hänföras också avveckling och rivning av
kärnkraftverk och sådana andra kärntekniska anläggningar som används i
samband med hantering och lagring av radioaktiva restprodukter före
dessas placering i slutförvar.
Staten bör genom en särskild myndighet utöva bl. a. vissa styrande.
övervakande och kontrollerande funktioner i verksamheten för hantering
och förvaring av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall. Den statliga
myndigheten kan också komma att överta ansvaret för de tillslutna slutförvaren. Jag förordar alltså att en sådan myndighet inrättas den I juli 1981.
22
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Kostnaderna för den samlade verksamheten i den gemensamma organisationen och för de statliga insatserna för styrning, kontroll, tillsyn m. m.
av verksamheten skall enligt den nyss nämnda lagrådsremissen helt bestridas av kraftföretagen. Jag återkommer senare till formerna för finansieringen av verksamheten.
Jag skall nu närmare behandla organisationen och uppgifterna för de
organ som avses ha hand om verksamheten.
En samordning mellan kärnkraftsföretagen inom ramen för ett gemensamt företag gör det möjligt att på ett ändamålsenligt sätt samla all verksamhet för hantering av radioaktiva restprodukter till gemensamma anläggningar som drivs av företagen. På ett gemensamt företag kan läggas
uppgiften att planera och vidtaga åtgärder för att fullgöra kärnkraftsföretagens skyldigheter enligt lagrådsremissen att svara för en säker hantering
och förvaring av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall från detta. I
verksamheten kan i första hand utnyttjas den kompetens och de resurser
som disponeras av delägarna.
Den planering som utförs av företaget torde avse såväl övergripande och
långsiktiga förhållanden som direkt åtgärdsinriktade och kortsiktiga insatser för utformning av metoder för hantering, anläggningar. transportsystem m. m. samt den löpande driften. Som underlag för planeringen och
därefter följande projektering av anläggningar m. m. bör företaget för
kärnkraftsföretagen bedriva sådan forskning och utveckling som behövs
för att få fram de mest säkra och praktiska lösningarna för hanteringen och
förvaringen. En väsentlig uppgift gäller planeringen av verksamhetens
finansiering. Företagets roll blir därvid att fortlöpande följa denna och som
underlag till det statliga organets verksamhet utarbeta underlag rörande de
avsättningar som bör göras för framtida kostnader inom området. Planeringen skall enligt lagrådsremissen årligen resultera i ett program för verksamheten och dess finansiering.
Den dominerande uppgiften för företaget blir att svara för forskning och
teknikutveckling inför uppförande av erforderliga anläggningar m. m. samt
uppförandet av dem samt att svara för genomförande av den löpande
verksamheten.
Det av kraftföretagen gemensamt ägda företaget kan på kraftföretagens
vägnar söka de tillstånd enligt atomenergilagen som fordras för verksamhetens bedrivande. För egen del anser jag en sådan samordning lämplig.
Den statliga myndighet som tillsammans med det av kärnkraftsföretagen
gemensamt ägda företaget skall svara för hantering och förvaring av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall bör som jag nämnt inrättas den I
juli 1981. Jag använder i det följande beteckningen nämnd på denna myndighet. Nämnden bör administrativt knytas till industriverket och senare
till den energimyndighet som jag i det följande kommer att föreslå inrättas
den I juli 1982. Nämnden skall tillvarata statens övergripande ansvar för
hanteringen av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall från detta. Dess
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huvudsakliga arbetsuppgifter blir att följa arbetet i det av kärnkraftsinnehavarna gemensamt ägda bolaget vad gäller hantering och förvaring av
använt kärnbränsle och radioaktivt avfall från detta. att beräkna storleken
av de avsättningar för verksamheten som är nödvändiga samt att förvalta
de fonder som byggs upp av dessa avsättningar. Nämnden bör även svara
för viss forskning rörande hantering och omhändertagande av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall från detta. Den forskning som nämnden
avses svara för bör ses som ett komplement till den forskning som bedrivs
av kraftindustrin. Denna verksamhet som främst torde utgöras av övergripande studier kompletterade med viss forskning syftar till att bredda
statens beslutsunderlag. En liknande verksamhet bedrivs f. n. av programrådet för radioaktivt avfall (PRA V). PRAV:s verksamhet bör därför överföras till den föreslagna nämnden i de delar som inte ankommer på kärnkraftsföretagen. PRA V:s verksamhet kan alltså upphöra i samband med att
nämnden inrättas. I nämndens forskningsverksamhet kommer att ingå
även viss forskning som f. n. stöds av nämnden för energiproduktionsforskning. Jag återkommer i det följande till detta när jag behandlar frågan
om anslag till nämnden.
Basen för samordning av arbetet inom nämnden och företaget bör utgöras av en årlig rapportering från företaget. Den avses omfatta dels en
redogörelse för det gångna årets verksamhet, dels av en plan för framtida
verksamhet. mer detaljerad för det närmaste året och mer översiktlig för
senare perioder. Detta innebär att ekonomisk rapportering och förslag till
avsättningar också kommer att lämnas. Planen kommer naturligen att tjäna
som en ram för kraftföretagens handlande liksom för nästföljande års
utgifter.
Enligt min mening bör målet för nämndens verksamhet vara att som
företriidarc för samhällets intressen medverka till att en siiker och optimal
hantering och slutförvaring av det radioaktiva avfallet m:h dt:t anviinda
kärnbränslet från detta uppnås. Detta innebär ocksa att nämnden kommer
att få en viktig uppgift när det gäller information om verksamheten till
berörda statliga och kommunala organ och till allmänht:ten.
Som jag tidigare framfört iir det viktigt att tillsynsmyndigheternas. SK!
och SSI. tillsyn och kontroll hör vara fri och obt:roende i förhållande till
den verksamhet som bedrivs av nämnden och det för kärnkrartsföretagen
gemensamma företaget.
10.3 .4 Lag om finansiering m· .f/"amtida utg(fier .f("ir anriint kärnbränsle
m.m.

Med utgångspunkt i betänkandet (SOU 1980: 14) Kärnkraftens avfall organisation och finansiering. har inom industridepartementet utarbetats
ett förslag till lag om finansit:ring av framtida utgifter för använt kärnbränsle m. m. Regeringen har den 11 december 1980 beslutat att inhämta
lagrådets yttrande över förslaget. Lagrådet har yttrat sig över förslaget den
29 december 1980.
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Lagförslaget, med de ändringar som föranletts av lagrådets granskning,
återfinns som bihang D. Utdrag av regeringsprotokoll med lagrådsremiss
samt lagrådets yttrande över förslaget återfinns som bihang E och bihang

F.
Jag kommer i det följande att ta upp vissa frågor med anledning av
lagrådets yttrande.
Lagrådets påpekanden är huvudsakligen av lagteknisk och redaktionell
natur. På några punkter vill jag kommentera lagrådets yttrande.
Lagrådet uttalar i anslutning till I *att i uttrycket "svara för" bör läggas
en skyldighet, inte enbart att vidta och bekosta de faktiska åtgärder som
krävs utan också att ansvara med återstoden av företagets förmögenhet för
kostnader som staten skulle kunna ådra sig för sådana åtgärder, om staten
nödgas vidta dem. Jag instämmer i det av lagrådet gjorda uttalandet. I
likhet med lagrådet anser jag att ett förtydligande, utöver ett motivuttalande, inte är behövligt.
l det remitterade förslaget upptas i 2 ~andra stycket en bestämmelse om
att, vad gäller använt kärnbränsle, skyldigheten att svara för kostnaderna
för tidigare angivna åtgärder skall avse (k kostnader som är förenade med
bränslet sedan detta har förts bort från reaktoranläggningen. Lagrådet
anser att den begränsning av kostnadsansvaret som hiir avses synes hänföra sig enbart till skyldigheten att betala avgift. Bestämmelsen bör därför
enligt lagrådet lämpligen tas upp i 5
som föreskriver skyldighet for
reaktorinnehavaren att erlägga avgift till staten.
Lagrådets förslag innebiir att den i 2 * andra stycket det remitterade
förslaget upptagna hesrnmmelsen om hegriinsning av kostnadsansvaret
ersiitts av en bestämmelse som gäller endast skyldigheten att betala avgift.
Jag har inte nägon erinran mot detta. Lagrådets förslag medför justeringar i
~och 9 **samt i fråga om hiinvisningarna i 4 och 6 **·
I 7-9 ** det remitterade förslaget ges bestiimmelser om avgiftsmedlens
inbetalning och placering. anviindningen av medlen. inbegripande län till
en reaktorinnehavare. och villkoren för ett sådant lån. F.nligt lagrådet är
den i 8 * behandlade frtlgan om reaktorinnehavarens möjlighet att fä lfma
tillbaka inbetalade medel till sin art skild fr{m den i samma paragraf
upptagna frågan om avgiftsmedlens användning. Den först niimnda frilgan
gäller de inbetalade medlens placering och stiir sålunda niira den fråga som
hehandlas i 7 ~ medan regeln i övrigt i 8 ~ giiller medlens slutliga disposition. m. a. o. deras förbrukning. Lagen skulle enligt lagrtidets mening vinna

*·

i överskådlighet genom en viss omdisposition. Så kan i paragrafen närmast
efter 7 ~-dvs. i 8 ~-behandlas frt1gan om reaktorinnehavarens möjlighet alt
erhålla lån av inhetalaue avgifter. inbegripande iiven de i det remitterade
förslagets 9 * upptagna bestämmelserna om villkoren för s{idant lån. l den
därpå följande paragrafen. 9 ~- kan enligt lagr{1det upptas reglerna om den
slutliga dispositionen av avgiftsmedlen.
Genom den av lagrådet förordade omdispositionen av 8 och 9

~~

far
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visserligen föreskriften om reaktorinnehavarens möjlighet att erhålla lån
av inbetalade avgifter en framskjuten ställning i förhållande till den viktigare bestämmelsen om avgiftsmedlens slutliga disposition. Lagrådets disposition har emellertid förtjänster. Med understrykande av vad jag nyss har
sagt om betydelsen av ifrågavarande föreskrifter är jag därför beredd att
godta den av lagrådet förordade omdispositionen.
Med de kommentarer som jag nu har gjort godtar jag de förslag till
ändringar som lagrådet föreslagit i sitt yttrande. Härutöver bör en viss
redaktionell jämkning vidtas. Jag förordar att regeringen föreslår riksdagen
att anta det av lagrådet granskade förslaget till lag om finansiering av
framtida utgifter för använt kärnbränsle m. m. med vidtagna ändringar.
I detta sammanhang vill jag göra några ytterligare kommentarer till
lagförslaget.
Enligt min mening bör kostnaderna för omhändertagande av använt
kärnbränsle och radioaktivt avfall betalas av elkonsumenterna.
Avgifterna bör i princip beräknas så att de varje år motsvarar samtliga
kostnader för att omhänderta den mängd bränsle som används under året.
Varje års avgifter fördelas på motsvarande energiproduktion. Härvid erhålls en beräknad kostnad för varje under året producerad enhet elenergi.
Möjligheter bör därutöver finnas att anpassa avgifterna så att de ackumulerade inbetalningarna vid varje tillfälle svarar mot kostnaderna för den
ackumulerade mängden använt bränsle.
Avgifternas storlek beror naturligen på antaganden om framtida kostnader för använt bränsle och värde på återvunnet material. på använd kalkylränta m. m. Kostnaderna för hantering av använt kärnbränsle och därvid
även avgifternas storlek är individuella för varje kärnkraftblock.
I beräkningarna av avgifterna bör däremot inte tas med kostnader för
hantering av använt bränsle och avfall vid kärnkraftverken. Det räknas
normalt som en del av produktionskostnadcrna. Inte heller bör kostnaderna för grundforskning tas med.
De inbetalade avgiftsmedlcn bör utbetalas till det av kraftindustrin gemensamt ägda företaget för kontrakterade tjänster, investeringar för omhändertagande av använt kärnbränsle samt den forskningsvcrksamhet som
är nödvändig för ett säkert hanterande av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall från detta. Medlen bör användas även för att täcka kostnaderna
för avveckling och rivning av kärnkraftverk. liksom för att täcka kostnaderna för rivning och avveckling av de anläggningar som behövs för att
hantera och förvara det använda kärnbränslet och det radioaktiva avfallet.
De inbetalade medlen bör också användas för att finansiera den statliga
nämndens verksamhet och den forskningsverksamhet som denna nämnd
bedriver. De avsatta medlen bör även kunna användas för den verksamhet
för hantering och förvaring av använt kärnbränsle m. m., som för kärnkraftsföretagens räkning bedrivs av det gemensamma företaget.
Kärnkraftsföretagen bör beredas möjlighet till att låna inbetalda avgifts-
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medel. Sådana lån bör fä ske i proportion till andelen inbetalade avgifter.
För lån från de inbetalade avgiftsmedlcn bör reaktorinnehavarna ställa
säkerhet. Räntan på de lånade medlen bör motsvara inkomstränta på det
räntebärande kontot i riksbanken. Lån bör ges till bl. a. investeringar i
energiomvandlingsanläggningar och anläggningar för energidistribution
samt till investeringar i samband med åtgärder för ökad säkerhet i kärnkraftverken. Även kärnkraftsföretagens ägare bör via reaktorinnehavaren
beredas tillfälle att låna medel från fonderna. Detta under förutsättning att
samtliga delägare kan enas om hur återlånet skall ske.
Vid beräkning av avgiften bör hänsyn tas till de medel som redan avsatts
inom kraftföretagen och som är avsedda för att täcka framtida kostnader
för hantering och omhändertagande av använt kärnbränsle och radioaktivt
avfall. Dessa bör tas i anspråk innan de medel som. i form av avgifter.
inbetalats till staten tas i anspråk. Det bör ankomma på den av mig
förordade nämnden att. efter hörande av kärnkraftsföretagen. närmare
utforma systemet för detta. När det gäller såväl villkoren för återlån av
avgiftsmedel som utnyttjandet av de i kraftföretagen redan fonderade
medlen bör detta bli en uppgift för den tidigare förordade nämnden att
handlägga dessa frågor. Det ankommer på regeringen att utfärda föreskrifter om detta.
Det nu beskrivna avgiftssystemet innebär inte att staten övertar det
ekonomiska ansvaret för hantering och omhändertagande av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall. Detta ligger primärt kvar hos kärnkraftsföretagen. Företagen har emellertid rätt att uppbiira ersättning från staten i
takt med att de - enligt I och 2
lagförslaget - belastats med utgifter för
det använda bränslet m. m. Huvudsyftet med de hos nämnden ackumulerade avgiftsmedlen är således att säkerställa att företagen har ekonomiska
resurser att genomföra de nödvändiga åtgärderna.
De avgifter som kärnkraftsföretagen betalar till nämnden är avdragsgilla
vid inkomsttaxeringen. Ersättningar som utgår till kärnkraftsföretagen från
nämnden skall skattemässigt behandlas som statsbidrag enligt åttonde
stycket av anvisningarna till 19 kommunalskattelagen. På dessa punkter
krävs inte någon ändring i skattelagstiftningen. Det nya avgiftssystemet
synes däremot påverka kärnkraftsföretagens behov av avsättningar enligt
punkt I b av anvisningarna till 41 § kommunalskattelagen. dvs. avsättningar för att bestrida framtida utgifter för hantering av använt kärnbränsle
m. m. Det är enligt min mening rimligt att företagen vid beräkning av
avsättningarnas storlek beaktar att staten kommer att lämna bidrag för
huvuddelen av de framtida utgifterna. Efter samråd med chefen för budgetdepartementet förordar jag att en föreskrift om detta tas in i nämnda
anvisningspunkt (Bihang G). Ändringen är inte av sådan natur att lagrådet
behöver yttra sig över den.
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*
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10.3.5 Vissa riktlinjer fiJr den jl-w11tida rerksamheten riirande hantering
m· anriint kärnhriinsle och radioaktivt mfallfrån detta
I samband med det förslag till organisation och finansiering av hantering
och omhändertagande av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall från
detta som jag nu har redovisat, finner jag det angeläget att fastslå vissa
riktlinjer för den framtida verksamheten inom området. Härvid vill jag
anmärka att slutligt ställningstagande till val av metod för omhändertagande av det använda kärnbränslet inte bör tas f. n. Enligt min mening
föreligger med hänsyn till teknikutvecklingen på området ännu inte tillräckligt underlag för ett sådant ställningstagande.
Riktlinjerna bör utgå från de grundläggande principer och det förslag till
organisation som jag tidigare har redovisat.
Den organisation jag tidigare har förordat utgör enligt min mening en god
utgångspunkt för ett ansvarsfullt och säkert omhändertagande av det använda kärnbränslet och det radioaktiva avfallet från detta. Det är emellertid av största vikt att de förordade organen bereds möjlighet att bedriva
den verksamhet som är nödvändig för att åstadkomma ett säkert omhändertagande av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall från detta.
De tillstånd enligt villkorslagen !1977: 140) som har meddelats för kärnkraftblocken Ringhals 3 och 4 samt Forsmark I och 2 innebär som jag
tidigare har nämnt att regeringen har funnit det av kärnkraftinnehavarna
framtagna förslaget till förvaring av högaktivt avfall vara möjligt att tillämpa. Om det använda kärnbränslet som har producerats i de fyra kärnkraftblock som erhållit tillstånd enligt villkorslagen skall kunna omhändertas i
enlighet med det presenterade och av regeringen godkända förslaget krävs
dock att ytterligare undersöknings- och utvecklingsarbete utförs. F. n. är
denna verksamhet i praktiken delad mellan PRA V och kraftindustrin.
Ansvaret för verksamheten ligger dock på kraftindustrin och hör framgent
ankomma på denna. Ur säkerhetssynpunkt är det av största vikt att nödvändigt forsknings- och utvecklingsarbete kommer till stånd och kan fullföljas. Detta gäller bl. a. undersökningarna för att kunna lokalisera lämplig
berggrund för ett slutförvar för använt kärnbränsle. De berggrundundersökningar som har planerats av och som genomförs av PRA V har hittills
mötts av ringa förståelse hos allmänheten. Enligt min mening är det av
största vikt att de åtgärder som vidtas för att omhänderta använt kärnbränsle kan komma till stånd. De tillstånd som meddelats enligt villkorslagen förutsätter att lämpliga bergkroppar för slutförvaring av det använda
kärnbränslet lokaliseras. Sökanden har visat att sådana kroppar finns.
Närmare undersökningar för att kartlägga bergformationer behövs. Det
arbete som f. n. sker avser undersökningar i nämnda avseende. Platsen för
förvaring av använt kärnbränsle beslutas senare i särskild ordning. Avfall
som måste förvaras finns redan. För att öka förståelsen för de åtgärder
som måste vidtagas bör en omfattande information lämnas till såväl den
berörda allmänheten som till berörda kommuner och länsstyrelser.
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Enligt min mening är det viktigt att de insatser som görs av kärnkraftföretagen på avfallsområdet är av sådan art att handlingsfriheten bevaras
ytterligare en tid inför val av metod för att omhänderta använt kärnbränsle
eller radioaktivt avfall från detta. Sålunda anser jag att även andra lösningar än de i ansökningarna enligt villkorslagen seriöst bör studeras. Detta för
att bl. a. vidga den kunskap som erfordras för att göra det möjligt att fatta
ett definitivt beslut om val av hanterings- och förvaringsmetoder. Sådana
metoder kan avse t. ex. förvaring i kristallina bergarter. torrförvaring osv.
Som jag tidigare nämnt uppkommer radioaktivt avfall också från annan
verksamhet än drift av kärnkraftverk och därmed förbunden verksamhet.
Detta avfall kräver samma eller liknande hantering som använt kärnbränsle och radioaktivt avfall från detta. Det avfall som nu är i fråga kan
enligt min mening förvaras i de faciliteter som uppförs av det av kraftindustrin gemensamt ägda företaget. Avfallet. som faller utanför den modell för
finansiering av hanteringenjag tidigare redogjort för. bör kunna omhändertas mot erläggande av en engångssumma av den som innehar avfallet.
Ansvaret för avfallet bör därvid övergå till innehavaren av avfallsförvaret.
Detta kan föreskrivas som ett villkor vid tillståndsprövningen enligt atomenergilagen av slutförvaret. Underlag för beräkning av avgiften kan tillhandahållas av det av kärnkraftinnehavarna gemensamt ägda företaget.
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Myndighetsorganisationen inom energiområdet

11.1 Utgångspunkter

I det föregående har jag framhållit att en offensiv energipolitik är nödvändig för att minska oljeberoendet. Frågor om energitillförsel och energihushållning är centrala i en sådan politik. Utredningar och bedömningar av
den framtida tillförseln och användningen av energi behövs som underlag
för beslut om hur energipolitiken skall inriktas. För att ett tillfredsställande
beslutsunderlag skall kunna tas fram. krävs en myndighetsorganisation
som är väl anpassad för denna uppgift. En effektiv myndighetsorganisation
är också en nödvändig förutsättning för att verkställa de energipolitiska
besluten.
Åtskilliga myndigheter och andra statliga organ är f. n. verksamma inom
energiområdet. I det följande beskriver jag vissa av dessa organ och deras
huvudsakliga arbetsuppgifter.
Statens vattenfallsverk skall enligt sin instruktion (1974: 798), ändrad
senast 1977: 922) handha statens kraftverksrörelse och verka för en rationell elenergiförsörjning i riket. Förutom att verket producerar. distribuerar
och säljer elkraft samt svarar för handhavandet av stamnätet bedriver det
en omfattande anläggningsvcrksamhet genom att svara för byggande av
produktionsanläggningar för eget och dotterbolags bruk. Vidare bedriver
eller deltar verket i viss utsträckning i verksamhet inom energisektorn som
inte enbart avser elförsörjningen. bl. a. kraftvärmeutbyggnad och vissa
mera utvecklingsbetonade aktiviteter. Härutöver företräder verket genom
olika dotterbolag vissa statliga intressen avseende bl. a. bränsleförsörjning. Vattenfallsverket arbetar på affärsmässig grund. Inslaget av myndighetsutövning är begränsat till uppgiften att svara för beredskapsplanläggning av landets elenergiförsörjning.
Statens industriverk (SIN D) är enligt sin instruktion I 1974: 476. omtryckt 1977: 443. ändrad senast 1979: 987) central förvaltningsmyndighet
för bl. a. ärenden som rör energiförsörjning. SIND:s huvudsakliga uppgifter inom energiområdet handläggs inom SIND i första hand av energibyrån.
I SIND:s arbetsuppgifter ingår bl. a. att utarbeta energiprognoser. bedriva utredningsverksamhet och administrera stöd till viss kurs- och rådgivningsverksamhet inom energiområdet. Vidare ingår bedömningar av industrins energihushållning vid prövning enligt 136 a § byggnad slagen
(1947:385. 136a§ ändrad senast 1976:213) samt det centrala myndighetsansvaret i frågor i anslutning till lagen (1977: 439 ändrad senast 1980: 242)
om kommunal energiplanering.
SJND:s uppgifter inom området för överföring och distribution av energi
innefattar frågor om linje- och områdeskoncessioner samt vissa prisrcglcringsuppgifter enligt lagen ( 1902: 71 s. I), innefattande vissa bestämmelser
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om elektriska anläggningar, beslut om bidrag enligt förordningen
(1959: 369, omtryckt 1977: 348) om statligt stöd åt landsbygdens elförsörjning och om tillstånd enligt lagen ( 1976: 240) om förvärv av eldistributionsanläggning m. m. samt beslut om allmänförklaring av fjärrvärmeanläggningar enligt lagen (1976: 838) om allmänna fjärrvärmeanläggningar. Till
detta kommer ärenden om tillstånd att förlägga ledningar för transport av
olja eller naturgas enligt rörledningslagcn I 1978: 160). Till SlND är knutet
ett råd för att bistå verket vid behandling av ärenden som hör samman med
eldistributionen.
Uppgifterna inom elsäkerhetsområdet innefattar bl. a. att meddela föreskrifter om elektriska starkströmsanläggningar. elektrisk materiel och om
provning av sådan materiel samt fastställande av föreskrifter om åtgärder
mot bl. a. radiostörningar. SIND meddelar vidare behörighet enligt elinstallatörsförordningen (1975: 967) samt för statistik över olycksfall och
bränder förorsakade av elström.
SIND är dessutom chefsmyndighet för statens elektriska inspektion.
som enligt sin instruktion (1965: 647, omtryckt 1977: 229, ändrad senast
1977: 1171) är den lokala statliga organisationen för ärenden om tillsyn
över elektriska starkströmsanläggningar.
Inom energiområdet finns också vissa nämnder. såsom statens prisreglcringsnämnd för elektrisk ström. krigsskyddsnämnden för kraftanläggningar och nämnden för värdering av eldistributionsanläggning m. m.
Energisparkommittcn (I 1974: 05) tillkallades i november 1974 för att
handha bl. a. en energisparkampanj vintern 1974-1975. Kommitten har
senare genom tilläggsdirektiv fått sitt uppdrag förlängt och utvidgat. Kommittens uppgifter framgår av vad jag tidigare (avsnitt 4.4.3) har anfört.
Bostadsstyrelsen och för bostadshus också länsbostadsnämnderna och
de kommunala förmcdlingsorganen handhar stödet till energibesparande
åtgärder i bostadshus enligt bl. a. förordningen ( 1980: 334) om statligt stöd
till energibesparande åtgärder i bostadshus m. m., till allmänna samlingslokaler enligt 38 a ~ kungörelsen (1973: 400. omtryckt 1976: 794, 38 § ändrad
senast 1980: 336) om statsbidrag till allmänna samlingslokaler samt till
kommunala och landstingskommunala byggnader enligt förordningen
(1979: 816, omtryckt 1980: 335) om statsbidrag till energibesparande åtgärder i kommunala och landstingskommunala byggnader m. m. och bostadsfinansicringsförordningen I 1974: 346, omtryckt 1980: 329).
Statens planverk är enligt sin instruktion (1967: 329, omtryckt 1978: 848,
ändrad senast 1980: 409) central förvaltningsmyndighet för ärenden om
plan- och byggnadsväsendet. Verket utfärdar enligt byggnadsstadgan
( 1959: 612) bl. a. föreskrifter, råd och vägledning inom plan- och byggnadsområdet. Det åligger verket att verka för samordning av planverkets och
andra myndigheters råd och vägledning inom plan- och byggnads väsendet.
Dessutom skall verket verka för samordning med andra myndigheter när
det gäller insamling och bearbetning av kunskaper som rör mark och
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vatten. Verket svarar också för typgodkännande av konstruktion eller
frågor rörande utförande i övrigt av byggnader och andra anordningar som
byggnadsstadgan reglerar. Ett råd för energihushållning är knutet till verket för att bistå verket i frågor av större vikt angående förbättrad hushållning med energi i samband med planläggning och byggande.
Statens råd för byggnadsforskning (BFRl har vad gäller energiområdet,
förutom uppgifter inom energiforskningsprogrammet. ansvaret för energiinriktad utvecklings- och demonstrationsverksamhet och för forskningsinriktat experimentbyggande.
Transportrådet har på energiområdet till uppgift att planera. samordna
och följa upp energihushållningen inom transportsektorn.
Konsumentverket arbetar enligt vad jag tidigare har anfört (avsnitt 4.4.3)
löpande med frågor om hushållens energihushållning.
Energihushållningsdelegationen (Bo 1978: 03) följer och samordnar arbetet med genomförandet av den tioåriga plan för att spara energi i befintlig
bebyggelse som riksdagen antog våren 1978 (prop. 1977/78: 76. CU 1977/
78: 31. rskr 1977178: 345).
Riksdagen har år 1977 beslutat om riktlinjer för en ny organisation av
överstyrelsen för ekonomiskt försvar - ÖEF - (prop. 1976/77: 74 bil. 2.
FöU 1976/77: 13, rskr 1976/77:311). ÖEF är enligt sin instruktion
(1978: 291) central myndighet för den ekonomiska försvarsberedskapen.
ÖEF samordnar planeringsverksamheten inom hela det ekonomiska försvaret som avser flera olika områden bl. a. energiområdet. Inom detta
område svarar ÖEF för bl. a. samordning av beredskapsplaneringen och
beredskapslagring av bl. a. olja och kol samt förberedelser för åtgärder vid
kris. I samband med beslutet om ändrad organisation behandlades bl. a.
frågor om ansvars- och arbetsfördelning mellan ÖEF och SIND .
.Delegationen (11979: 01) för solvärme och brlinslen som kan ersätta olja.
oljeersättningsdelegationen (0EDl. har till uppgift att bl. a. verka för en
samordning av och föreslå åtgärder som kan öka utnyttjandet av solvärme
och bränslen som kan utgöra alternativ till oljan.
Inom kärnsäkerhetsområdet finns, som jag tidigare har nämnt (kapitel
IO) ett antal myndigheter och andra organ.
När det gäller forskning. utveckling och demonstration inom energiområdet innebar 1975 års energipolitiska beslut (prop. 1975: 30 bil. I. NU
1975: 30. rskr 1975: 202) bl. a. väsentligt ökade statliga insatser för forskning och utveckling inom energiområdet. Beslut fattades att ett treårigt
Huvudprogram Energiforskning skulle genomföras under budgetåren 1975/
76-1977/78. Våren 1978 beslutade riksdagen om ett nytt treårigt Huvudprogram Energiforskning att genomföras under budgetåren 1978/79-1980/
81 (prop. 1977/78: 110. NU 1977/78: 68. rskr 1977/78: 341 ).
Delegationen (I 1975: 03) för energiforskning mFEl har i betänkandet
(SOU 1980: 35) Energi i utveckling lagt fram förslag till program för forsk-
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ning. utveckling och demonstration inom energiområdet. Chefen för industridepartementet tar upp DFE:s förslag i det följande (kapitel 15).
Den nuvarande organisationen av encrgiforskningsprogrammet åskådliggörs i följande figur.
Samordning, underlag för
övergripande planering,
uppföljning och utvärdering
1·-

-

-·-ST-U------,
TFD
Transportforsknings·
delegationen

Program·
ansvarigt
organ

Styrelsen
för teknisk
utveckling

1·

-,___]__

BFR

Statef .nrs råd

.

0

byggnads-

! :
1

forskning

INä~~d=i

!

nf~;gl-

DFE
Delegationen
för
energ1forskning

I

I

I

uktionsskning

'---~-___J

i

/

!

_[
Energianv.
för transporter och
samfärdsel

Prcgram

l.'

Åtgär· Ener·
der' gianv. i
trans- 1 i driv· ,.
port·
sy·
sysle· slem
met

Energi·
anvandning
i industriella
processer
mm

Energianvändning
för
bebyggelse
Industriellt
ut· Övrig'
veck- FoU
lingsarbete

-·-1
Allmänna
energi·
systemstudier

J

' Naturvetenskapliga forskningsrådet.
'Studsvik Energiteknik AB (f d AB Atomenergi).
3

Inkl planering och uppföljning av forskningsinriktat experimentbyggande.

Huvudprogram Energiforskning är indelat i sex program. De flesta av
dessa är i sin tur indelade i delprogram. För fem av programmen finns. som
framgår av figuren, programansvariga organ som svarar för planering av
programmet samt beslutar om stöd till forskning och utvecklingsarbete.
Som exempel kan nämnas nämnden för energiproduktionsforskning (NEJ
som är programansvarigt organ för energiproduktionsprogrammet. Själva
forsknings- och utvecklingsarbetet utförs inte hos programorganen utan av
andra myndigheter. högskolor. forskningsinstitut. företag. uppfinnare.
konsulter etc. För det sjätte programmet, Energirelaterad grundforskning,
gäller att medel härför fördelas av naturvetenskapliga forskningsrådet och
styrelsen för teknisk utveckling (STU l och även anvisas till Studs vik
Energiteknik AB. För programmet Energianvändning för transporter och
samfärdsel har ansvaret för de två delprogrammen uppdelats på transportforskningsdclegationen resp. STU. Stöd till industriellt utvecklingsarbete
inom programmet Energianvändning för bebyggelse administreras av
STU. Organisationen av energiforskningsprogrammet tas upp närmare av
chefen för industridepartementet i det följande (avsnitt 15.2.5).

;
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Prop. 1980/81: 90

Bilaga 1 Industridepartementet

333

DFE har. förutom att vara programansvarigt organ för Allmänna energisystemstudier. till uppgift att verka för samordning av den totala forsknings- och utvecklingsverksamheten inom energiområdet och ta fram underlag för planering av forskning och utveckling inom energiområdet i ett
långsiktigt perspektiv. En viktig del av DFE:s arbete är att följa utvecklingen inom och utom landet och speciellt att utvärdera den verksamhet
som bedrivs inom energiforskningsprogrammet.
Förutom de statliga myndigheter m:h organ som jag nu har n[imnt finns
flera andra som också är verksamma inom energiområdet. Det gäller bl. a.
statens pris- och kartellnämnd som inom ramen för sin prisövervakning
överHigger med bl. a. oljeföretag och kraftproducenter inför planaade
prisändringar. byggnadsstyrelsen. som ansvarar för energibesparande åtgärder i civila statliga byggnader och statens naturvårds verk. som handlägger bl. a. frågor om miljöpåverkan av energitillförsel. Därutöver finns ett
antal kommittcer med tillfälliga uppgifter inom energiområdet. t. ex. energiskatteutredningen I B 1979: 06) och utredningen I I 1979: 13) om styrmedel
för näringslivets energihushållning. m. m.
Kommunerna är enligt lagen om kommunal energiplanering skyldiga att i
sin planering främja hushållningen med energi samt verka för en säker och
tillräcklig energitillförsel. Bestämmelserna i lagen innebär bl. a. att kommunerna i all planering som är av betydelse för energianvändningen skall
överväga och ta tillvara möjligheterna att främja hushftllningen med energi.
Enligt riktlinjerna för den av riksdagen antagna planen för energisparande i befintlig bebyggelse har kommunerna en central roll vid genomförandet av energisparandet. Det bör enligt uttalanden i prop. 1977178: 76
med energisparplan för befintlig bebyggelse bl. a. ankomma pä kommunerna att genom planering klarlägga vilka områden och byggnader som i första
hand bör komma i fräga för energibesparande i\tgiirder av olika slag. I
prop. 1978179: 115 om riktlinjer för energipolitiken lbil. 3 s. 22-23) har
föredraganden framhållit att kommunernas insatser i inledningsskedet huvudsakligen består i <ttt skaffa sig kunskap om byggnadsbeständet inom
kommunen. I hetiinkandet <SOU 1980: 43) Program för energihushållning i
befintlig bebyggelse diskuterar energihushällningsddegationen kommunernas roll i detta sammanhang. Chefen för bostadsdepartementet återkommer senare till dessa frågor.
I prop. 1978179: 115 om riktlinjer för energipolitiken !bil. I s. 47) framhöll
föredraganden att den av honom förordade inriktningen av energipolitiken
kunde leda till att myndighetsorganisationen inom energiområdet behöver
ses över och göras mer ändamålsenlig. Mot denna bakgrund tillkallades
sommaren 1979 en särskild utredare (I 1979: 10) för att klarlägga vissa
frågor om den statliga organisationen av myndigheter m. m. inom energiområdet. I utredningens uppdrag ingick iiven att klarlägga vissa frägor
rörande statens vattenfallsverks framtida uppgifter och organisation.
Utredningens arbete redovisades i betänkandet <Os I 1980: 16) De statliga energimyndigheterna - arbetsfördelning och samverkan.
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Betänkandet har remissbehandlats. En sammanfattning av hetiinkandet
och en sammanstiillning av remissyttrandena häröver redovisas i bilaga

1.19.
Under efterkrigstiden har flera utredningar behandlat frågan om den
statliga organisationen på energiområdet. Innan jag går in på det nu aktuella förslaget. gör jag - för att få en bredare hakgrund till mina överväganden och förslag - en sammanfattning av tidigare framförda förslag.

11.2 Tidigare utredningar

1951 års bränsle11tredni11g lade år 1956 fram betänkandet (SOU 1957: 46)
Bränslcförsörjningcn i atomåldern. I betänkandet framför utredningen att
en aktiv energipolitik är en ovillkorlig förutsättning för en fortsatt välståndsutveckling. I denna aktiva energipolitik skulle enligt utredningen
ingå bl. a. ett bränsleprogram.
Huvudpunkterna i bränsleprogrammet var å ena sidan att. så långt detta
är ekonomiskt. rationalisera användningen av importbränslen i riktning
mot minskad förbrukning och ökad förädling och å andra sidan att med
lämpliga medel förstärka beredskapen mot störningar i bränsleimporten för
att därigenom avlägsna eller åtminstone begriinsa de allvarligaste olägenheterna av importberoendet pä energiförsö1jningens område. De materiella
åtgärderna för att genomföra detta program hiinförde sig till dels användningsområdet för bränslen. särskilt inom hyggnadsuppvärmning och industriell användning. dels ökad lagring av importbränslen. dels forskningsoch utvecklingsarbcte för utarbetande av lämpliga metoder för en produktionsberedskap grundad på ved-. torv- och skifferbränslen samt dels fortsatt utbyggnad av torv- och skifferindustrierna. i den mån detta - med
beaktande av dessa industriers beredskapsviirde - befanns ekonomiskt
försvarligt.
Genomförandet av bränsleprogrammet m{1ste enligt utredningen hetraktas som ett hela samhiillets trygghetsintresse. och ansvaret för att programmet genomförs måste fiirdelas på stat, landsting och kommuner. på importörer och distributörer av bränslen samt på konsumenterna.
Väsentliga statliga uppgifter i programmet horde enligt utredningen vara
att planlägga och hygga upp produktionsbercdskapen för ersättningshränslcn. Därutöver borde staten ha hand om vissa centrala uppgifter i fråga om
utredning, forskning och försöksverksamhet. Uthildningsfragor inom ramen för programmet borde ocksti enligt utredningen väsentligen bli en
statlig angelägenhet liksom allmän upplysningsvcrksamhet.
Utredningen föreslog att ett särskilt organ benämnt statens br~insledelc
gation skulle hildas för detta ändamål.
Bränsledelegationens huvuduppgift skulle enligt utredningen vara att
följa briinslcbchovets och briinslemarknadcrnas utveckling samt att ställa
prognoser för framtiden till tjänst för intresserade myndigheter samt indu-
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strier och andra bränslekonsumenter. Delegationen skulle vara n:missinstans i hriinslcfrågor men också fungera som initiativtagare m:h förslagsställare i frilga om anviindningen av tillgängliga medd för forskning. försöksverksamhet och andra fttgiirdcr på hränsleomddct.
Dekgationen skulle ocks[1 ha till uppgift att ta initiativ och ge räd i fråga
om att stärka den inhemska bränsleproduktionen. övervaka och samordna
det av statliga medel stödda forsknings- och ut vecklingsarbetet på bränsleområdet liksom upplysnings- och propagandaverksamhetcn samt följa
utbildningsbehovct för bränsle- och värmetekniker på olika stadier och
verka för erforderlig komplettering av utbildningen. Delegationen skulle ha
skyldighet att följa bränskberedskapens uppbyggnad. förberedelserna för
import- och konsumtionsreglering samt f1tgärderna för att genomföra programmen för lagring och produktionsberedskap. Den skulle ha tillgång till
den statistik. som på olika håll inom den statliga verksamheten insamlas pi\
bränsleområdet. och skulle samtidigt ha skyldighet att föreslå lämpliga
åtgärder för att rationalisera statistiken i syfte att göra denna inriktad på
praktiska uppgifter och snabbt tillgänglig för prognosändamål. Delegationen skulle biträda vederbörande myndigheter i den utliindska kontaktverksamheten på bränsleområdet genom att förse utsedda delegerade med
arbetsmaterial. prognoser och annan bearbetning av statistik m. m.
1:.·11ergiko111111itth1 fick år 1969 i uppdrag att kartlägga energiförsörjningsliiget och överväga bl. a. organisatoriska f1tgärder. Kommitten föreslog i
betänkandet <SOU 1970: 13) Sveriges energiförsörjning Energipolitik och
organisation att ett centralt energiorgan skulle inriittas med uppgift att
utgöra statens utrednings-. berednings- och tillsynsorgan för energifri\gor.
Kommitten föreslog att det nya organet skulle ha följande huvuduppgifter:
- Utförande av mål/medelanalyser och samhällsekonomiska bedömningar
av energipolitiska ttlgärder och encrgimarknadens funktionssätt.
- Upprättande och puhlicerande av balanser och prognoser p~i energiområdet samt analyser härav. deltagande i utformningen av energistatistikverksamheten samt utredningar i anslutning hiirtill såsom prognosmetodik m.m.
- Övrig löpande bevakning av den inhemska utvecklingen inom energisektorn i syfte att vid behov initiera forskning. försöksverksamhet och
utredningar samt att framlägga därav föranledda förslag.
- Uppföljning av den internationella utvecklingen pä området. utredningar rn. m. i samband med beredning av ärenden och rcmissyllranden
rörande det internationella energisamarbetet samt informations- och
dokumcntationsverksamhet i anslutning därtill.
- Tilliimpning av koncessionslagstiftning. som i den mån regeringen förbehållit sig att besluta innefattar beredning av ansökningar samt yttranden till regeringen.
- Tillämpning av lagstiftning om värmeplaner.
- Reglering i vissa fall av pris och andra villkor för lcdningsbundna energi-
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leveranser mot bakgrund av pris- och strukturutvecklingen pr1 energiomriidet.
- Utfärdande och tillsyn av siikerhetsföreskrifter m. m. för energianliiggningar.
Till dessa uppgifter kunde läggas iiven samarbete med och bistånd.
avseende bl. a. prognoser och utredningar. till den eller de myndigheter
som ansvarar för energiberedskapsåtgiirder. eller planering och genomförande av energiberedskapsåtgiirder.
E/11tffdninge11 ([ 1971: 0 I) lämnade {1r 1975 förslag till riktlinjer för en

omorganisation av eldistributionen (PM 1975.01.201.
Utredningen diskuterade olika alternativ till organisation av eldistributionen som medger såväl kostnadsutjämning som rationell drift. Utredningen fann det önskviirt - men inte nödviindigt - att samma huvudman
inom ett område svarar för distribution och produktion av lcdningsbunden
energi. Det ansågs angeliiget att även riikraftleverantörerna medverkar till
att bygga ut och rationellt utnyttja kraftvärmeverk. Enligt utredningen
borde distributionen skötas av regionala enheter där kommunen ges stort
inflytande.
t:11crgiprog11os11trcd11i11gc11 (I 1972: O.~l tillkallades våren ilr 1972 för att

analysera energiförbrukningens utveckling i Sverige fram till mitten på
1980-talct med en översiktlig bedömning fram till 1995-2000. I utredningens direktiv anfördes att utredningens arbete skulle liiggas upp sil att en
övergäng till en mer permanent organisationsform kunde ske smidigt.
Utarbetandet av energiprognoser fördes itr· 1974 över till SIND som hade
bildats år 1973.
t:ncrgiprogrlllnkommirfrn hade till uppgift att föresl{1 ett förbiittrat stöd
till forskning och utveckling m. m. inom encrgiomrftdet. Kommitt~n föreslog att ett särskit huvudprogram för energiforskning skulle inriittas. Kommitten hade inte till uppgift att föreslå organisatoriska föriindringar men
presenterade en id~skiss som sedan utvecklades i en departementspromemoria 1Ds I 1974: 101. I denna föreslogs att tvil principer skulle vara
vägledande för organiserandet av energiforskningsprogrammct. För det
första skulle man så långt som m(~jligt anknyta till redan existerande
sektororgan för stöd till forskning och utveckling m. m. För det andra
skulle man organisatoriskt skilja på den verksamhet som innebiir att stödja
forskning och utveckling m. m. och den verksamhet som innebiir utförande
av forskning och utveckling m. m.
t:nagikommissioncn Il 1978: 17) tillkallades år 1976 med uppgift att

bl. a. utarbeta alternativa förslag till energipolitikens utformning för tiden
fram till år 1990. Kommissionen hade inte till uppgift att behandla
organisationsfrågor. I anslutning till de synpunkter som kommissionen
lämnade på förslaget till energiforskningsprogram för perioden 1978-1981
(EFUD 78J framhöll dock kommissionen vikten av att finna goda samarbetsformer mellan myndigheter. forskningsorganisationer och industrin.
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Energikommissionen ansåg att detta kunde ställa krav. på en ändrad och
mera samlad statlig organisation inom energiområdet.
Konsekl'ensutredningo1 hade i uppdrag att redovisa konsekvenserna av
en avveckling av kärnkraften i Sverige. I en rapport (Os I 1979: 19) till
utredningen påpekades att det är angeläget att en fastare organisation
skapas för en mer metodisk och varaktig genomlysning och uppföljning av
oljeförsörjningsfrågorna, En sådan internationellt orienterad insats bör
som ett inslag beröra de grundläggande internationella frågorna om oljetillgångarnas storlek. produktionskapaciteter. investeringsbeslut och andra
faktorer som påverkar de praktiska förutsättningarna för utbudet av olja.
Även den politiska och ekonomiska utvecklingen inom de viktigaste producentländerna bör följas och analyseras. Samtidigt iir det uppenbart att de
ekonomiska förutsättningarna för utvecklingen i olika industriländer påverkas starkt av oljeprisutvecklingen och av riskerna för framtida störningar. Detta motiverar enligt rapporten en fortsatt uppföljning och utvärdering
av vilka besparings- och omställningsåtgärder som genomförs i olika
länder och hur detta påverkar deras framtida efterfrågan på olja.
Genom en sådan fördjupad analys av den internationella utvecklingen av
utbud och efterfrågan kombinerat med motsvarande faktainsamling och
analys av det politiska skeendet i de för oljeförsörjningen mest väsentliga
producentländerna kan ett säkrare underlag skapas för bedömning och
beslut som berör Sveriges löpande och framtida oljetillförsel och därmed
ekonomiska utveckling.
Informationen bör enligt rapporten samtidigt vara av· värde för avvägningar och beslut om behoven av oljeersättande energiproduktion och av
insatser för att säkra den nödvändiga oljetillförseln.
Den genomgång av tidigare förslag inom området som jag nu har gjort
visar att behovet av en mer sammanhållen statlig organisation inom energiområdet har betonats vid skilda tillfällen. Behovet av en sådan organisation har enligt min mening accentuerats allteftersom energifrågorna har
blivit mer komplicerade och fått en större betydelse för samhällsutvecklingen. De snabba förändringarna särskilt under 1970-talets senare hälft har
emellertid medfört att behovet av verkningsfulla åtgärder har fått tillgodoses genom att statsmakterna i hög utsträckning har bildat mer eller
mindre tillfälliga organ för att verkställa dessa åtgärder.
I det följande tar jag upp det förslag som utredningen om myndighetsorganisationen inom energiområdet har lämnat.

11.3 Principiell utformning av myndighetsorganisationen inom energiområdet

Direktiven till utredningen om myndighetsorganisationen innehåller tre
frågor:
- är nuvarande organisation för statens handhavande av energifrågorna
23 Riksdagen 1980181. I sam/. Nr 90
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ändamålsenligt utformad med hänsyn till energipolitikens krav under
1980-talet.
- vad kan statliga myndigheter (och statens vattenfallsverkl göra för att
främja kommunernas arbete med energifrågorna samt
- statens vattenfallsverks framtida arbetsuppgifter. arbetskraft och organisatoriska utformning.
I det här sammanhanget behandlar jag utredningens förslag när det gäller
den första och delvis den andra punkten. Utredningens förslag i övrigt
återkommer jag till i det föijande (kapitel 13).
Utredningen diskuterar alternativa organisationslösningar för tre funktioner hos en myndighetsorganisation inom energiområdet. nämligen övergripande planering. stöd till energiforskning m. m. samt energisparinformation till allmänheten.
När det gäller 1'il'ergripande planering bör denna enligt förslaget handhas
av ett nyinrättat energiinstitut.
Till detta institut förs DFE:s och energihushållningsdelegationens resurser samt prognos verksamheten vid SIND och vissa resurser från OED.
Därutöver tillförs vissa nya resurser.
Förändringarna inom området stiid till energ(fi1rskning. m. m. som utredningen förespråkar innebär främst att NE förs över till SIND.
t:nergisparinjimnationen föreslås bli organiserad så att energisparkommitten ombildas till en ny myndighet. energisparniimnden. SIND föreslås
bli chefsmyndighet för nämnden.
I ett särskilt kapitel behandlar utredningen samverkan mellan de statliga
myndigheterna och kommunerna.
Utredningen betonar kravet på att kommunal energiplanering integreras
i annan kommunal planering. Mot den bakgrunden är det enligt utredningen angeläget att statliga stödåtgärder för kommunernas energiplanering
inte strider mot andra statliga stödåtgärder för kommunal planering. Detta
ställer enligt utredningen krav på att i första hand SIND:s och planverkets
insatser härvidlag samordnas mer än hittills. Även transportrådet kan mot
bakgrund av vikten av en effektiv kommunal trafikplanering behöva delta i
en mer systematisk samordning av de statliga insatserna. F0r att fä bättre
garantier för att en sådan samordning kommer till stånd mellan SlND.
planverket och transportrådet föreslår utredningen att bestämmelser av
denna innehörd tas in i förordningen ( 1977: 440) om kommunal energiplanering. Utredningen anser att fler möjligheter till samverkan bör prövas
när mt:r erfarenhet har vunnits.
Utöver de förslag som nu har nämnts redovisar utredningen även vissa
överväganden och förslag när det gäller uthildning och rådgivning. kommunal energiplanering samt lokalisering av de statliga energimyndigheterna.
Den nya organisationen hör enligt utredningen träda i kraft den I juli
1982.
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Sju särskilda yttranden har med anledning av utredningens förslag avlämnats av sammanlagt tre sakkunniga och sju experter.
Remissinstanserna är i huvudsak negativa till utredningens förslag till
myndighetsorganisation. Remissopinionen rörande enskilda förslag är i
flertalet fall splittrad.
För egen del vill jag anföra följande.
De flesta myndigheter och andra organ som nu är verksamma inom
energiområdet har skapats eller fått sina uppgifter väsentligt ändrade sedan
1973-1974 års oljekris. Dessa förändringar av den statliga organisationen
har skett för att möta de problem som har varit aktuella vid varje givet
tillfälle. Så småningom har organisationen blivit alltmer splittrad. Detta
aktualiserar enligt min mening organisatoriska åtgärder både inom regeringskansliet och myndighctsorganisationen. Vad gäller regeringskansliet
anser jag att det är angeläget att en översyn görs av organisationen av
huvuddelen av energifrågorna i syfte att åstadkomma en ökad samordning
av energifrågor som idag handläggs inom olika departement. Åtgärder för
att uppnå en sådan samordning bör enligt min mening vidtas i anslutning
till att myndigheter m. tl. organ ombildas i enlighet med vad jag kommer att
förorda i det följande.
En kraftfull energipolitik i syfte att minska oljeberoendet ställer stora
krav på en effektiv organisation. En sådan organisation måste enligt min
uppfattning innehålla bl. a. en myndighet för framför allt encrgitillförselfrågor. Jag förordar att en sådan myndighet inrättas den 1 juli 1982. En
lämplig benämning på denna myndighet är statens energiverk. Denna
myndighet bör ha den dubbla uppgiften att dels verkställa statsmakternas
intentioner inom stora delar av energiområdet, dels kont}nuerligt ge statsmakterna ett underlag för energipolitiska beslut.
Vid sidan härav bör den nya organisationen bestå av två ytterligare
organ, dels den nyligen inrättade oljeersättningsfonden, dels ett organ för
långsiktiga och övergripande uppgifter vad gäller energiforskning.
Den huvudprincip som bör gälla för den nya myndighetsorganisationen
är att planering och verkställighet av uppgifter inom energitillförselområdet bör ske i nära samverkan.
Väsentliga uppgifter för statens energivak blir följande:
- planering och utrednings verksamhet som underlag för politiska beslut
- forsknings- och utvecklingsvcrksamhet vad gäller energitillförsel som
har betydelse för energiförsörjningen på både kort och medellång sikt
- kommunal energiplanering
- information och utbildning
- råd, föreskrifter, riktlinjer, tillsyns- och tillståndsfrågor.
O(ieersiittni11g.~fimde11s främsta uppgift blir stödgivning enligt förordningen (1980: 1085) om stöd för åtgärder för att ersätta olja. m. m .. dvs.
stöd för introduktion och kommersialisering av åtgärder som snabbt kan
ersätta olja eller spara energi.
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Det nya organet för ltlngsiktiga och ö1·ergripam/e energ(forskningsuppgijier bör handha frågor om bl. a. långsiktig forskning och utvärdering

inom energiforskningsområdct.
Utöver vad jag nu har anfört bör energiverket ha vissa övergripande
uppgifter när det gäller energianvändning som underlag för planering av
energitillförseln och initiativ inom energihushållningsområdet i förhållande
till scktormyndigheter och regeringskansli. Detta innebär inte att verket i
något avseende skulle vara överordnat någon annan myndighet. Ansvaret
för planeringen av energianvändningen bör således liksom nu åvila resp.
sektor.
I det följande anger jag med utgångspunkt i utredningens förslag och
remissinstansernas synpunkter mer preciserade riktlinjer för organisationen inom energiområdet.
När det gäller genomförandet av den nya organisationen bör detta ske
under så kort tid som möjligt för att minska de omställningssvårighetcr
som är förknippade med varje omorganisation. Organisationen bör påbörja
sin verksamhet den I juli 1982. För att detta skall vara möjligt kommer jag
senare att hemställa att regeringen bemyndigar mig att tillkalla en särskild
organisationskommitte med uppgift att lämna förslag till detaljutformningen av den nya organisationen.
Organisationskommittens arbete bör i en första etapp bestå i att studera
olika organisationslösningar för att - vid riksdagens bifall till regeringens
förslag - senast den 1 september 1981 lägga fram förslag till organisationsplan, förslag till lokalisering och översiktlig anslagsframställning för energiverket och det särskilda organet för energiforskning. Kommitten hör
därvid även lägga fram förslag till en permanent organisation för oljeersättningsfonden. En central uppgift för kommitten i den första etappen bör
vara att finna ändamålsenliga samverkansformer för energiverket, fonden
och det särskilda organet för energiforskning. I en andra etapp - till den 1
juli 1982 - hör kommitten närmare förbereda den nya organisationen. Jag
avser att bereda huvudorganisationerna inom det statliga området tillfälle
att följa organisationskommittens arbete.

11.4 Uppgifter för statens energiverk och övriga organ inom energiområdet
11.4. l Planering och utredningsverksamhet som underlag fiir politiska
beslut
Energipolitiken kommer enligt utredningen successivt att behöva modifieras och utvecklas med hänsyn till kortsiktiga och långsiktiga utvecklingstendenser i fråga om tillförsel och energianvändning samt till plötsliga

förändringar i den internationella råvarumarknaden och distributionen av
energiråvaror. Statsmakterna behöver därför en fortlöpande förnyelse av
underlaget för energipolitiken. Enligt utredningen arbetar i dag alltför
många statliga organ med att ta fram delar av detta underlagsmaterial. En
kontinuerlig övergripande energiplaneringsverksamhet måste enligt utred-
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ningen anförtros en eller ett fåtal energimyndigheter. Utredningen diskuterar tvä alternativa organisationslösningar. Ett alternativ innebär att en
myndighet inom var och en av sektorerna industriella processer och tillförsel, bebyggelse och transporter utför planeringsarbetet. Det andra alternativet innebär att all övergripande energiplanering samlas inom en myndighet.
I det första alternativet läggs ett samlat ansvar för den övergripande
planeringen på tre myndigheter. en i vardera sektorn industriella processer
och tillförsel, bebyggelse samt transporter.
Tillförselfrågorna kommer enligt denna modell att behandlas samlat
inom SIND. Detta innebär också att utrcdningsvcrksamhctcn avseende de
internationella energi marknadernas uveckling, som omfattar bedömningar
av utbud och efterfrågan. bör ingå i SIND:s uppgifter. Vidare hör ingå
bedömningar av hur cnergimarknadernas utveckling i olika tidsperspektiv
påverkar Sveriges ekonomi och energiförsörjning.
Energianvändningsfrågorna behandlas enligt denna modell av alla tre
sektormyndigheterna. dvs. enligt utredningens förslag av SIND. planverket och transportrådet. Eftersom den övergripande energiplaneringen dels
förutsätter en samlad analys även av hela användningsfunktionen, dels
förutsätter att åtgärder för tillförsel avvägs mot åtgärder för användning i
energibalanserna, måste sektormyndigheterna inte bara samarbeta utan
också göra utredningar, analyser och förslag gemensamt. En myndighet
måste enligt utredningen emellertid vara huvudansvarig för gemensamt
metodarbete samt prognos- och sammanställningsarbete. Det är enligt
utredningen naturligt att detta ansvar läggs på SIND med hänsyn till
dagens ansvars- och arbetsfördelning mellan de aktuella myndigheterna.
Enligt det andra alternativet läggs hela ansvaret för den övergripande
energiplaneringen på en myndighet. Samtliga energimyndigheter måste
enligt denna modell histå den ansvariga myndigheten med ett ganska
omfattande umlcrlagsmatcrial. Denna myndighet blir däremot ensamt ansvarig för all analys och allt sammanstiillningsarbete samt mctodutvecklingsarbetet och för samordning av det statistiska underlaget för såväl
tillförsel som användning.
SIND är enligt utredningen den myndighet som utan större förändringar
av gällande uppgiftsfördclning bör kunna ges uppgiften att ensam svara för
den övergripande planeringen vid sidan av sina övriga uppgifter inom
energiområdet.
Ett alternativ till att ge SIN D denna uppgift är enligt utredningen att en
ny fristående myndighet inrättas. benämnt energiinstitutet. Denna myndighet skulle enbart syssla med den övergripande energiplaneringen. Därmed
skulle den inte löpa risken att splittra sitt intresse och sina resurser på
övergripande planeringsfrågor och tillsynsfrågor. Den principiellt viktigaste fördelen med deti.1 alternativ är. enligt utredningen. dock att en myndighet utan tillsynsuppgiftcr kan genomföra den övergripande planeringen
helt oberoende av ställningstaganden i tillsynsfrågor.

Prop. 1980/81: 90

Bilaga J Industridepartementet

34:!

Utredningen föreslår vidare att energiinstitutet skall utarbeta underlag
för de successiva energipolitiska ställningstagandena. Institutet föreslås
överta DFE:s och energihushållningsdelegationens uppgifter.
Ett stort antal remissinstanser har yttrat sig beträffande utredningens
förslag orn att förbättra organisationen för övergripande energiplanering.
Det övervägande antalet är emellertid negativa till förslaget att inrätta ett
särskilt energiinstitut.
Till de rcmissinstanscr som är positiva till förslaget om ett energiinstitut
hör bl. a. bostadsstyrelsen. statens råd för byggnadsforskning (BFRI och
Värmeverksföreningen. planverket. länsstyrelsen i Östergötlands län.
länsstyrelsen i Södermanlands län. Gasföreningen. Nyköpings och Umeå
kommuner 'lamt energihushållningsdclcgationen.
För att riksdag och regering skall kunna föra en kraftfull energipolitik är
det i detta sammanhang enligt BFR viktigt att det finns ett väl genomarbetat sammanvägt underlag att grunda de politiska besluten på. Det föreslagna energiinstitutet bör kunna vidareföra och utveckla det grundläggande
utredningsarhete och den överblick inom energiområdet som under 1970talet har handhafts av en serie utredningar. delegationer m. m. BFR finner
det angeläget att institutet görs till ett litet. framåtblickande. överblickande
och sammanhållande organ och befrias från allt tillsyns- eller stödansvar.
En sådan uppläggning gör det också möjligt att behålla energifrågorna
inom varje sektor i övrigt.
De flesta av de remissinstanser som är negativa till förslaget om ett
energiinstitut förordar en mer samlad organisatorisk lösning av myndighetsuppgifterna inom energiområdet. Andra vill ha ansvaret utspritt på
flera myndigheter. Några är negativa eller tveksamma till institutet men
förordar ingen bestämd lösning av organisationen för övergripande energiplanering.
Många av dem som förordar en mer samlad lösning menar att det är
viktigt att funktionerna planering och verkställighet inte utförs åtskilda
från varandra. Naturvårdsverket anser t. ex. att funktionen övergripande
planering och direkta myndighetsuppgifter som utarbetande av råd och
riktlinjer, prövning. tillsyn m. m. enligt olika lagar bör hållas samman
organisatoriskt. Institutets föreslagna arbetsuppgifter bör enligt verket
samordnas i en myndighet som också hanterar andra löpande myndighetsuppgifter inom energiområdet i den omfattning ärendena inte är av departemental karaktär.
'J]änstemännens centralorganisation (TCO) anser att det är viktigt. med
hänsyn till 1980-talets problem. att energifrågorna kan skötas så effektivt
som möjligt. Detta fordrar en kraftigt markerad koncentration av de statliga resurserna på myndighetssidan. Fortsatt uppdelning på olika organ
leder enligt TCO till att kompetensen och erfarenhctsbasen hos dessa
organ blir för låg och att den samlade myndighetsorganisationens möjligheter att hävda statens intressen blir onödigt svag.
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Det är också nödvändigt att snarast ge så goda förutsättningar som
möjligt för en kraftsamling. Detta kan enligt TCO ske genom att skapa en
särskild energimyndighet vars uppgifter mera i detalj hör övervägas ytterligare i en organisationskommitte eller motsvarande. men där mycket av
den verksamhet som i dag finns hos SIND:s energibyrå. NE, DFE, energisparkommitten och OED hör hemma och därför bör samlas.
Likartade synpunkter med krav på en mer sammanhållen egen organisation t. ex. genom inrättande av en särskild myndighet eller genom att SI ND
förstärks eller på utredning av detta alternativ förs hl. a. fram av utredningen om styrmedel för näringslivets energihushållning. Malmö kommun,
Stockholms kommun, Riksförbundet eldistrihutörerna, Kraftverksföreningen, vattenfalls verket, OED och SIND.
Ett antal remissinstanser. som avstyrker förslaget om ett energiinstitut
är i stället positiva till att de olika sektorsmyndigheterna får ett större
ansvar för övergripande planering. Till dessa remissinstanser hör bl. a.
transportrådet, Landsorganisationen i Sverige (LOJ, kommerskollegium,
Landstingsförbundet, näringslivets energidelegation. transportforskningsdelcgationen och STU.
Näringslivets energidelegation anser i detta sammanhang att planeringsfunktionen bör skötas av regeringen. Den sakkunskap som regeringen
behöver kan vid behov samlas i en flexibel projektorganisation som t. ex.
energikommissionen på sin tid utgjorde. Denna avvecklas sedan efter
fullgjort uppdrag. Sektorvis planering sker hos sektormyndigheterna.
Flera remissinstanser är negativa eller tveksamma till förslaget om ett
institut men förordar ingen bestämd lösning av organisationen för övergripande energiplanering. Bland dessa remissinstanser kan nämnas konsumentverket. statistiska centralbyrån, överstyrelsen för ekonomiskt försvar. riksrevisionsverket <RRVJ. Skellefteå kommun och clvcrksföreningen.
När det gäller förslaget om att föra in DFE i energiinstitutet anser flera
remissinstanser, t. ex. forskningsrådsnämnden, planverket, länsstyrelsen i
Östergötlands län, VYS-Tekniska föreningen och företagsekonomiska institutionen vid Stockholms universitet att om institutet inrättas det är
rimligt att DFE förs dit. SIND och statskontoret föreslår att DFE förs till
SIND.
LO anser att när det gäller mer långsiktig forskning inom det vidsträckta
och något obestämt avgränsade energiområdet fordras en central. sammanhållande insats av ett organ, antingen ett energiforskningsråd eller den
nuvarande formen med en delegation. OED framför att väsentliga avvägningsproblem i fortsättningen i ökande utsträckning kommer att gälla avvägningar mellan forskningsinsatser och statliga stödåtgärder för marknadsintroduktion m. m. inom resp. sektor mera än avvägningar mellan
forskningsinsatser inom olika sektorer. Mot den bakgrunden ifrågasätter
OED det långsiktiga behovet av den samordningsverksamhet som nu bedrivs av DFE.
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DFE framhåller att med hänsyn till energiforskningens strategiska betydelse under 1980-talet torde insatserna för planering, samordning och
utvärdering av denna behöva vara av minst samma omfattning som hittills.
Detta gäller särskilt insatserna för utvärdering. Att låta energiinstitutet
överta DFE:s arbetsuppgifter torde såldes inte innebära något minskat
resursbehov.
Flera remissorgan bl. a. RRV. Riksbyggen. DFE. universitets- och högskoleämbetet ( U HÄ) och olika universitetsorgan framhåller att en forskningsorganisation inte bör knytas till energiinstitutet. UHÄ framför att det
med en sådan lösning finns stora risker för att forskningen får en alltför
beroende och kortsiktig inriktning. Därmed uppkommer också en risk för
att forskningsuppgifter av betydelse för den långsiktiga energiförsörjningen försummas.
Många remissinstanser bl. a. skogsstyrelsen. forskningsrådsnämnden.
DFE. UHÄ och olika universitctsorgan framhåller vikten av att programmet allmänna energisystemstudier även i fortsättningen får en långsiktig
inriktning. I sammanhanget framförs en oro över att långsitiga och breda
analyser kommer att skjutas i bakgrunden om programmet allmänna energisystemstudier förs till energiinstitutet. Detta kan innebära en risk för att
forskningsuppgifter av stor betydelse för den framtida energiförsörjningen
försummas.
Knappast någon remissinstans har uttalat sig i frågan om att föra över
energihushållningsdelegationens uppgifter till energiinstitutet. Energihushållningsdelegationen har inget att invända mot att dess uppgifter förs över
till institutet.
För egen del vill jag framhålla följande.
Det är väsentligt att energipoiitiken grundas på ett allsidigt och genomarbetat bcslutsunderlag. både när det gäller tillförsel och användning av
energi. Den omställning av tillförselsystemet från olja till andra bränslen
och energikällor som måste ske under 1980-talct och därefter ställer ökade
krav på insatser från staten. kommuner och landstingskommuner samt
företag och enskilda. En stor del av åtgärderna inom detta område kommer
att inriktas på att genomföra det program för oljeersättning som jag tidigare
har presenterat !kapitel 6). Stor betydelse får också de åtgärder som
kommer att vidtas för att skapa förutsättningar för en avveckling av kärnkraften enligt riksdagens beslut.
En förutsättning för att åstadkomma ett fullgott underlag för politiska
beslut är att den plant:ring som utgör en del av detta underlag kan ske i nära
anslutning till att besluten verkställs.
För att den nödvändiga omställningen av vårt energisystem skall kunna
genomföras, krävs att kunskaper om dels vidtagna åtgärders effekter. dels
förväntade utvecklingstendenser kan göras tillgängliga för alla dem som
har att träffa avgöranden som påverkar våra möjligheter att säkra en
nödvändig tillgång på energi. Viktiga uppgifter för den statliga myndighets-
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organisationen är därvid att ta fram bl. a. analyser och bedömningar av
utvecklingen på internationella marknader för olika bränslen, bedömningar
från energipolitiska utgångspunkter av risker för leveransstörningar, utredningar om hur energitillgång och priser påverkar landets ekonomi i stort
samt energiprognoser grundade på sektormyndigheternas bedömningar av
samhällsutvecklingen inom olika områden. Därutöver bör ingå bedömningar och bevakning av i första hand sådan teknik som snabbt kan bidra till att
ersätta olja, men även av sådan teknik som kan få betydelse för energitillförseln på längre sikt. En mycket viktig del i arbetet blir vidare att analysera och utvärdera effekten av statliga styrmedel som underlag för beslut och
revideringar av dem.
Resurser för dessa planerings- och utrednings uppgifter bör föras över till
det nya energiverket från SIND, OED och NE. När det gäller SIND bör de
uppgifter föras över som avser energistatistik och energiprognoser samt
. utredningsverksamhet i anslutning härtill.
OED:s uppgifter har hittills i hög grad omfattat utrednings- och planeringsuppgifter som i huvudsak har gällt tillförselfrågor. Tyngdpunkten i
OED:s arbete förskjuts emellertid alltmer mot verkställande uppgifter i
syfte att stimulera åtgärder som kan ersätta olja. OED:s funktioner får en
betydelsefull roll i energiverket, både när det gäller övergripande analyser
och vid verkställandet av olika åtgärder. OED har t. ex. ansvaret för att
fullfölja Sol 85-programmet och föreslå eventuella åtgärder för introduktion av solvärmeteknik. OED:s resurser bör i dess helhet föras över till
energiverket.
I energiverket får uppgiften att planera och ge stöd till forskning och
utveckling inom tillförselområdet som kan ge resultat på främst kort och
medellång sikt stor betydelse i ansträngningarna att minska oljeberoendet.
Även viss bevakning av mera långsiktiga möjligheter är av intresse som
underlag för den övergripande energiplaneringen. Jag återkommer strax till
denna fråga.
NE:s nuvarande uppgifter ligger inom området stöd till tillförselforskning. Det är emellertid väsentligt att de kunskaper och e1farenheter som
successivt vinns i NE:s verksamhet kan tillföras analys- och planeringsverksamheten. Omvänt gäller naturligtvis att denna verksamhet kommer
att ha stor betydelse för inriktningen av forskningen. Mot denna bakgrund
bör resurser som nu används för administration av stöd till forskning
kunna utnyttjas även för planeringsuppgiftcr.
Den inriktning av analys- och planeringsverksamheten vid energiverket
som jag nu har angett innebär en inriktning mot tillförsel området men med
vissa övergripande uppgifter när det gäller energianvändning som underlag
för planering av energitillförseln och initiativ inom energihushållningsområdet i förhållande till sektormyndigheter och regeringskansli. Ansvaret för
planeringen av energianvändningen bör emellertid liksom nu åvila resp.
sektor.
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JJ .4.2 Forskning och utveckling

Utredningen har övervägt en lösning där programorganen inom energiforskningsprogrammet slås samman till ett enda energiforskningsråd. En
annan lösning som diskuteras är att låta stödet till forskning m. m. ges av
de myndigheter som svarar för verkställande uppgifter. Det betyder att för
sektorn indw;triella processer och tillförsel skulle SIND få ansvar för
nuvarande verksamhet vid NE och de delar av STU:s verksamhet som
avser energianvändning i industriella processer. Inom bebyggelsesektorn
får planverket ansvaret för de delar av BFR som arbetar med energiforskning och inom transportsektorn tar transportrådet över energifrågorna från
transportforskningsdelegationen.
Utredningen konstaterar att en mycket slagkraftig organisation för att
införa nya metoder för energitillförsel skapas om SIND - förutom verksamheten med stöd till prototyper och demonstrationsanläggningar - får
handha de uppgifter som OED i ökad utsträckning har börjat arbeta med.
NE:s uppgifter och administrationen av oljeersättningsfonden. En sådan
lösning skulle innebära att den del av forskningsprocessen som ligger
närmast det kommersiella produktionsstadiet ytterligare betonas. Utredningen föreslår att nuvarande ansvar och arbetsuppgifter för NE tas över
av SIND.
Flera remissinstanser är negativa eller tveksamma till att genomföra
förändringar i cnergiforskningsorganisationen. Detta gäller bl. a. RRV,
UHÄ. ÖEF. statens institut för byggnadsforskning, DFE. utredningen om
styrmedel för näringslivets energihushållning, Elverksföreningen. Riksbyggen. Stockholms kommun. Sveriges Allmännyttiga Hostadsförctag
<SABOl, Vetenskapsakademien och skogsstyrelsen.
SABO anför att stödet till energiforskningen skall, som alltid när det
gäller forskningsstöd, överbrygga något av en inbyggd motsättning. Å ena
sidan finns önskemål om största möjliga frihet för forskarna och å andra
sidan finns samhällets önskan om en målinriktad styrning av forskningen.
Det är naturligt om ett snabbt expanderande forskningsområde har vissa
brister. Att dessa motiverar akuta organisatoriska ingripanden har enligt
SABO föga utvecklats i betänkandet. SABO anser dock att förutsättningarna för att samla all energiverksamhet bl. a. stöd till energiforskning till en
stark energimyndighet bör utredas.
Enligt skogsstyrclsens mening är det angeläget att organisationen av
energiforskningen utformas på ett sil.dant sätt att den mera långsiktiga
forskningen iignas tillri-icklig uppmiirksamhet. I institutioner med löpande
rutinuppgifter och mera närliggande problem torde långsiktiga uppgifter
erfarenhetsmässigt få stå tillbaka till förmån för mera kortsiktiga åtgärder.
När det gäller NE:s organisation är, förutom de rcmissinstanser som är
tveksamma till förändringar i energiforskningsorganisationen över huvud
taget. bl. a. statskontoret, BFR. STU, Vetenskapsakademien. Landstingsförbundct, Tekniska högskolornas energiarbetsgrupp och Umeå kommun
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negativa eller tveksamma till en omorganisation av N E. Statskontoret
anser att ytterligare underlag bör redovisas innan några föriindringar vidtas. Liknande synpunkter anförs av VYS-Tekniska föreningen.
STU anser att statsmakternas behandling av NE:s verksamhet framdeles skulle kunna utgå från följande synsätt. I den takt som tillförsdområdena mognar. tas beslut av statsmakterna i fråga om införandet samt i vad
mån särskilda styrmedel behövs för att främja en introduktion. N E:s
ansvar för berört tillförselomdde byggs ut eller lyfts över till andra organ,
varvid ansvaret för stödet till 1kn mer grundläggande forskningen förs över
pä STU resp. naturvetenskapliga forskningsrådet på det sätt som utredningen har förordat. Vid överväganden om hur införandeverksamheten hör
genomföras och vem som skall åhiggas ansvaret ilr SIND ett alternativ men
det kan på förhand inte uteslutas att andra alternativ kan vara lämpligare
för viss tillförselteknik.
Av de remissinstanser som siirskilt har kommenterat denna frf1ga är
naturvårdsverkt:t, SIND. NE, vattenfallsverket, OED. LO, Kraftverksförcningen. Värmeverksföreningen och TCO positiva till en förändring av
NE:s organisation nu eller framöver. Skellefteå kommun redovisar också
positiva synpunkter p[i en förändring.
LO anser att SIN D bör handha vissa i införandestadiet aktuella forskningsfrågor rörande energiproduktion. TCO menar att NE hör inordnas i
en siirskild energimyndighet. Vattenfallsverket tillstyrker att N E förs över
till en ny energimyndighet. niir de praktiska förutsättningarna är för handen.
N E har av utredningen ansetts arbeta ni1got annorlunda iln övriga programorgan och ligga betydligt närmare oljcersättningsfondens verksamhet.
I viss mån kan detta enligt N E vara riktigt. Beröringspunkterna mellan N E
och fonden torde dock enligt N E komma att gälla endast en mindre del av
NE:s resp. fondens arbetsområden. Kopplingen mellan NE:s verksamhet
och planeringen av energitillförseln iir väl så viisentlig.
NE anser vidare att den erfarenhet och kompetens. som i dag finns vid
N E av att få till stånd energitekniskt ut vecklingsarbcte inom företag.
förbättrar möjligheterna att snabbt införa ny energiteknik. Skulle statsmakterna skapa en myndighetsfunktion för tillförsel med genomförandeuppgifter bör NE pii sikt ingå i denna för att siikerställa en maximalt
kraftfull organisation.
NE anser emellertid att det iir utomordentligt angeläget att den pågående
energiproduktionsforskningen får fullföljas med den nuvarande organisationen. En fortsatt utveckling av NE:s arbetsformer kan äga rum under
denna period. NE avser även att ytterligare utveckla samarbetet med
övriga organ. främst SIND. som ansvarar för närliggande myndighetsuppgirter inom tillförselområdet.
Att läta N E. med den av utredningen förordade tidplanen. uppgå i nägon
annan myndighet. skulle enligt NE:s mening kraftigt störa verksamheten
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och innebära en risk för att den sedan år 1975 upphyggda kompetensen hos
NE skingras. Skulle statsmakterna ändå nu hesluta om en förändrad myndighetsorganisation bör N E även i detta fall ges möjlighet att fullfölja
pågående verksamhet. Först mot slutet av energiforskningsperioden 1981/
82-1983/84 kan en omfattande förändring av NE:s organisatoriska tillhörighet genomföras utan allvarliga men för verksamheten. Beslut om en ny
organisation bör enligt NE fattas i god tid innan den avses genomföras.
Utredningens förslag att N E skall upphöra redan år 1982 kritiseras av
några av de organ som tillstyrker att NE skall föras över till SIND. eller till
en särskild energimyndighet eller motsvarande. SIN)) anser att en sammanslagning bör ske i samband med kommande omprövning av forskningsgprogrammets inriktning för perioden 1984/85-1986/87. SIND:s motiv härför är att det kan vara ändamålsenligt med en speciell organisation
såsom N E under en viss tidsperiod när mycket stora och speciella forsknings- och utvecklingsinsatser krävs för alt klara landets långsiktiga encrgiförsörjning. RRV menar att ingen ändring hör beslutas så liinge friigan
om ansvarigt organ for tillförsclsidan inte är löst. Kommunförbundet finner att en översyn av organisationsstrukturen vad avser N E bör an stil till
är 1985. eftersom nämndens uppgifter kan få en delvis annan inriktning
efter riksdagens beslut om den framtida energipolitiken. VYS-Tekniska
föreningen anför att det inte finns några bärande motiv för all överföra en
fungerande ocb nu utbyggd organisation till en myndighet om inte samtidigt radikala förändringar görs.
SACO/SR hävdar att N E hör behållas ännu en tid eftersom det kan
uppstii behov av koncentrerade insatser. Landstingsförbundct menar att
någon reell bedömning nu inte iir möjlig i fråga om N E:s uppgående i
SIND.
Några remissinstanser. bl. a. forskningsrådsnämnden. anser att utredningen borde ha prövat ett alternativ som innebär att N E förs över till
STU. Planverket anser att forskningsuppgifterna beträffande tillförsclsidan bör skötas av STU och NE.
Några remissinstanscr. bl. a. DFE. STU. BFR och forskningsrådsnämnden menar i motsats till utredningen att N l'.:s roll inte ligger närmare den
roll som den aviserade oljcersättningsfonden kan väntas få än den roll
övriga programorgan inom energiforskningsprogrammet f. n. har. Dessa
remissinstanser betonar i stället behovet av långsiktiga forskningsinsatser.
Enligt STU och DFE har i dagsliiget endast ett par teknikområden nått
införandeskedet. främst uytnyttjande av skugsenergi och torv.
Flera remissinstanser framför att det iir stora risker för att forskningen
blir alltför beroende av kortsiktiga hiinsyn om NE förs över till SIND.
bl. a. UHÄ. skogsstyrclsen. STU. DFE och VYS-Tekniska föreningen.
För egen del vill jag framhålla att riksdagens beslut (prop. 1979/80: 170.
NU 1980/81: 70. rskr 1979/80: 410) om vissa allmiinna riktlinjer for energipolitiken innebär bl. a. att det finns skäl for en betydande satsning pf1 den
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statliga energiforskningen. Av vikt är enligt riksdagsbeslutct därvid att
samla huvuddelen av insatserna på ett mindre antal. för vår energiförsörjning angelägna och fruktbara, utvecklingslinjer med förutsättningar att
uppnå ett kommersiellt utnyttjande och ge betydelsefulla bidrag till energiförsörjningen redan på kort och medellång sikt. Samtidigt bibehålls bevakning på andra områden som främst på lång sikt kan få betydelse för vår
energisituation. Denna inriktning av insatserna kommer till uttryck i det
förslag till energiforskningsprogram för perioden 1981182-1983/84 som
chefen för industridepartementet lägger fram i det följande <avsnitt 15.2).
Om NE:s verksamhet förs in i statens energiverk betonas den allmänna
inriktning av energiforskningen som riksdagen har beslutat om.
Mot den bakgrunden anser jag i likhet med utredningen och vissa remissinstanser att huvuddelen av NE:s uppgifter bör föras till en myndighet med
uppgifter inom energitillförselområdet, dvs. enligt mitt förslag till energiverket. Den kompetens och de resurser som finns hos NE kommer att ge
energiverket goda möjligheter att fylla en väsentlig energipolitisk roll. De
resurser som sålunda tillförs verket bör fördelas så att en rimlig balans
erhålls gentemot de uppgifter som åläggs verket. De resurser som förs över
från NE kan därvid komma att utnyttjas för uppgifter rörande såväl forsknings- och utvecklingsarbete inom energitillförselområdet somt. ex. planering och utredningsverksamhet. För frågor om stöd till forskning bör en
särskild organisatorisk enhet bildas inom verket. De närmare detaljerna
kring organisationen i detta avseende bör prövas av organisationskommitten.
Flera remissinstanser har fört fram synpunkten att NE inte bör föras
över till en annan myndighet redan år 1982. För egen del anser jag att de
olägenheter som kan uppkomma vid omorganisationen bör kunna hanteras
genom noggranna förberedelser inom ramen för den nyss aviserade organisationskommittens arbete.
En väsentlig fråga i detta sammanhang är den uppfattning som har förts
fram om att den långsiktigt inriktade verksamheten vid N E och DFE samt
den övergripande funktion som i dag fylls av DFE skulle komma i skymundan om NE och DFE förs in i ett verk där åtgärder på kort och medellång
sikt prioriteras. Jag delar i allt väsentligt denna uppfattning. En genomgång
bör därför ske av vilka delar av N E:s verksamhet som är långsiktiga och
vilka som syftar till en tillämpning på kort och medellång sikt. Härvid bör
beaktas att verksamheter som i och för sig kommer att få betydelse främst
på längre sikt ofta kan utgöra ett väsentligt underlag för den kortsiktigt
inriktade verksamheten. Den genomgång som jag nu har beskrivit bör ske
inom ramen för organisationskommittens arbete. De resurser för mer
långsiktigt inriktad verksamhet som finns vid NE och som inte bör föras till
energiverket bör, i likhet med hela DFE, föras till ett särskilt organ för
långsiktiga och övergripande energiforskningsfrågor. Jag förordar således
att ett sådant organ inrättas den I juli 1982. Detta organ bör få i uppgift att
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bevaka forskningsfrågor av långsiktigt intresse inom hela energiområdet.
planering av och lämnande av stöd till viss långsiktig forskning vad gäller
energitillförsel, ansvaret för programmet Allmänna Energisystemstudier,
frågor om former för och inriktning av fortsatt forskning och ut veckling
inom energiområdet samt fortlöpande utvärdering av energiforskningen.
Det bör bli en uppgift för organisationskommitten att lägga fram mer
detaljerade förslag till det nya energiforskningsorganets omfattning och
uppgifter.
I olika sammanhang har framförts att NE:s ledningsfunktion har stor
betydelse för den nuvarande verksamheten. Uppfattningen har framförts
att de i plenum fattade besluten har haft en avgörande betydelse för NE:s
arbetssätt. Enligt min uppfattning är det väsentligt att de särskilda intressen som finns av energiforskning kan tillgodoses så långt det är möjligt.
Detta kan ske genom att beslut i löpande ärenden rörande energiforskning i
energiverket inte fattas av verkets styrelse utan av en särskild nämnd. Om
en sådan nämnd kan vara ändamålsenlig för att tillgodose de särskilda
intressen som finns när det gäller energiforskning bör prövas av organisationskommitten.
Övriga myndigheter som inom resp. sektor är verksamma inom energiforskningsprogrammet påverkas inte av förslaget.

11.4.3 Introduktion och kommersialisering m• teknik som snahht kan ersätta o(ia eller spara energi
I utredningens förslag behandlas inte närmare det stöd för åtgärder för
att ersätta olja, m. m. som riksdagen nyligen har fattat hcslut om (prop.
1980/81:49. NU 1980/81: 19. rskr 1980/81: 100). Utredningen anser emellertid att om SIND, förutom sin verksamhet med prototyper och demonstrationsanläggningar, får till uppgift att handha de uppgifter som OED nu i
ökad utsträckning har börjat arbeta med samt även handha NE:s uppgifter
och oljeersättningsfonden, skapas förutsättningar för en mycket slagkraftig
organisation för att initiera nya metoder för energitillförsel. I utredningens
remissyttrande över OED:s förslag till det nämnda stödsystemet förordade
utredningen - i likhet med flertalet remissinstanser - att det nya stödsystemet skulle handhas av SIND.
Oljeersättningsfondens verksamhet skall enligt riksdagens beslut inriktas på åtgärder som snabbt kan ersätta olja. Detta innebär att verksamheten skall inriktas på åtgärder som får betydelse för att minska oljeberoendet från nu t. o. m. år 1990 och de närmaste åren därefter. Teknik som
befinner sig i ett så tidigt utvecklingsskede att detta krav inte uppfylls skall
inte stödjas av fonden. Detta ger en avgränsning mot energiforskningsprogrammet. En samverkan mellan fondens verksamhet och energiforskningsprogrammet och annat tekniskt utvecklingsarhete inom energiområdet kan
bli aktuell i vissa fall när utvecklingsarbetet ger underlag för en praktisk
tillämpning. Detta bör huvudsakligen gälla i fråga om prototyper och
demonstrationsanläggningar.
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Stöd verksamheten från fonden handhas t.v. av delegationen (I 1980: 08)
för uppbyggnad av en oljcersättningsfond. Enligt min mening är det angeläget att fondens verksamhet i hög grad inriktas mot verksamheter som
snabbt kan få betydelse för att minska oljeberoendet. Den övergripande
planeringen och bedömningen av inom vilka områden som resursinsatser
från fonden kan ge störst effekt i fråga om att ersätta olja bör ankomma på
energiverket i nära samverkan med oljeersättningsfonden. I den situation
som råder f. n., där kraftfulla insatser för att minska oljeberoendet är
ytterst angelägna, finns det enligt min mening skäl att skilja den konkreta
bedömningen av olika projekt från planeringen. Projektbedömningen bör
enligt min mening ske inom ett mindre, oberoende och relativt starkt
specialiserat organ, som självständigt fattar beslut inom ramen för gällande
planer och riktlinjer.
Mot denna bakgrund anser jag att fondens verksamhet inte bör föras in i
energiverket. Jag anser emellertid att det är nödvändigt att finna former
som gör en nära samverkan mellan fonden och energiverket möjlig. Hur
denna samverkan konkret bör utformas samt hur fonden slutligt skall
organiseras bör prövas av organisationskommitten.
11.4 .4 Kommunal energiplanering

Utredningen behandlar bl. a. de statliga myndigheternas samverkan med
kommunerna. Utredningen beskriver i detta sammanhang de krav som den
anser bör ställas på vattenfallsverket när det gäller samarbetet med kommunerna. Utredningen föreslår att vattenfallsverket bör få vidgade uppgifter inom värmeförsörjningen och att organisatoriska förutsättningar och
former för samverkan mellan vattenfallsverket och kommunerna bör skapas. Jag återkommer till utredningens förslag i detta avseende (kapitel 13).
Utredningen betonar kravet att den kommunala energiplaneringen integreras i annan kommunal planering. Mot den bakgrunden är det enligt
utredningen angeläget att statliga stödåtgärder för kommunernas energiplanering inte strider mot andra statliga stödåtgärder för kommunal planering. Detta ställer enligt utredningen krav på att i första hand SIND:s och
planverkets insatser härvidlag samordnas mer än hittills. Även transportrådet kan mot bakgrund av vikten av en effektiv kommunal trafikplanering
behöva delta i en mer systematisk samordning av de statliga insatserna.
För att få bättre garantier för att en sådan samordning kommer till stånd
mellan SIND. planverket och transportrådet föreslår utredningen att bestämmelser av denna innebörd tas in i förordningen ( 1977: 440) om kommunal energiplanering. Utredningen anser att fler möjligheter till samverkan
bör prövas när mer erfarenhet har vunnits.
Kommunernas roll inom energiområdet och kommunal energiplanering
tas upp av åtskilliga remissinstanser.
SIND framför att det inte föreligger några reella samverkansproblem
mellan de myndigheter som på olika sätt är verksamma inom detta område.
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SIND anser emellertid att det finns ett behov av att närmare precisera
olika myndigheters uppgifter och ansvar inom ramen för den kommunala
energiplaneringen.
OED instämmer i utredningens bedömning att SIND:s uppföljande och
initierande uppgift inom kommunal energiplanering är angelägen och måste kunna bedrivas kraftfullt. Liknande synpunkter anförs av IV A och
Kommunförbundet.
BFR och planverket anser att myndighetsansvarct för den kommunala
energiplaneringen bör öve1foras från SIND till planverket. Bostadsslyrclsen anför liknande synpunkter. BFR anför i detta sammanhang att det är
angeläget att sektormyndigheterna inom byggnadsområdet ges ett vidgat
ansvar för införande av energihushållning och närproduktion. Tillsynsansvaret för teknisk utformning och planering ligger naturligt på planverket
medan finansicringsfrågorna naturligen handhas av bostadsstyrelsen.
Fjärrtillförsel av energi bör liksom nu handhas av SIND. Med en sådan
uppläggning iir det naturligt att föra över tillsynsansvaret för den kommunala energiplaneringen från SIN D till planverket.
Enligt RRV:s mening beaktas inte i utredningens analys och förslag om
den statliga organisationen är lämpligt utformad med hänsyn till kommunernas roll inom energiområdet. Kommunernabordet. ex. ha bättre förutsättningar än de stora centrala statliga myndigheterna att främja olika
småskaliga energilösningar. som ju måste bygga på lokala förutsiittningar.
Det är också först på den kommunala nivån som väsentliga energifrågor i
praktiken kan behandlas som en helhet i beslutssammanhang.
Ett antal remissinstanser tar upp frågan av en statlig regional organisation inom energiområdet. bl. a. lantbruksstyrelsen, länsstyrelserna i Östergötlands och Kristianstads län samt LRF vilka anser att det finns behov av
ett statligt regionalt organ inom energiområdet och att länsstyrelserna är
del lämpligaste organet för detta. Liknande synpunkter anförs av kommerskollegium.
Länsstyrelsen i Kristianstads län framhåller att länsstyrelserna har fått
ansvar för energifrågor i olika sammanhang. Sålunda uppdrog regeringen
år 1980 åt länsstyrelserna att utreda de regional- och syssclsättningspolitiska effekterna av en ökad användning av de inhemska bränslerna skogsavfall och torv. Länsstyrelsen framför också att det torde bli svårt för de
centrala organen att upprätthålla en nödvändig och effektiv kontakt med
alla landets 279 kommuner. Den myndighet som på regional nivå är mest
lämplig att handha det övergripande ansvaret för energifrågor är enligt
länsstyrelsen länsstyrelserna och deras plancringsavdelningar.
Kommunerna har enligt min uppfattning en väsentlig betydelse för utvecklingen inom energiområdet. Det är i stor utsträckning i kommunerna
som de energipolitiska riktlinjerna förverkligas. Jag tar senare (kapitel 12)
upp kommunernas roll i energipolitiken. Därvid behandlar jag även samspelet mellan staten och kommunerna.
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Jag kommer därvid bl. a. att behandla den kommunala energiplaneringen
och dess roll i ansträngningarna att minska oljeberoendet. Jag vill emellertid redan nu betona betydelsen av att den kommunala energiplaneringen så
långt möjligt är samordnad med annan planering på lokal nivå. När det
gäller statens uppgifter i samband med den kommunala energiplaneringen
vill jag anföra följande.
De uppgifter som avser energitillförsel och övergripande energifrågor
och som f. n. handhas av SIND har enligt min uppfattning stor·betydclse
både för planering och genomförande av åtgärder om energiförsörjning på
lokal nivå. Starka samband finns också mellan den lokala planeringen och
den nationella politiken på energiområdet. Mot denna bakgrund finner jag
det naturligt att SIND:s uppgifter och resurser vad gäller kommunal energiplanering förs över till statens energiverk.
Enligt min mening bör en nära samverkan ske mellan energiverket och
de myndigheter som har ett ansvar för frågor om energianvändning inom
resp. sektor. Detta bör i särskilt hög grad gälla kommunal energiplanering
där flera myndigheter är verksamma. För egen del är jag emellertid inte
beredd att föreslå att samarbetet mellan olika myndigheter på just detta
område formaliseras genom ändring av förordningen om kommunal energiplanering, vilket utredningen har föreslagit.
Några remissinstanser, bl. a. RRV och BFR, har tagit upp frågan att
införandet av nya energikällor kan komma att ställa krav på förändrad
ansvarsfördelning mellan statliga myndigheter. Det är enligt min mening
betydelsefullt att verkningsfulla insatser kommer till stånd i de områden
där uppvärmningen inte kan ske genom fjärrvärme. De avvägningar som
bör bli aktuella i dessa sammanhang har jag redovisat tidigare (kapitel 8) i
samband med mina förslag om värmeförsörjningen. Användningen av nya
energikällor kommer att öka i takt med att dessa blir tekniskt och kommersiellt mogna. Därvid blir avvägningar mellan användning av nya och mer
konventionella energikällor nödvändiga. Ur den synvinkel finns det emellertid enligt min uppfattning inga skäl för att ändra ansvaret för den
kommunala energiplaneringen. Däremot är det angeläget att frågor om
introduktion av alternativa energikällor ägnas en stor uppmärksamhet
inom den nya organisationen.
Vad gäller frågan om regional myndighet för energifrågor kan konstateras att det befintliga regionala energisamarbetet t. ex. när det gäller eldistribution eller distribution av olja vanligen inte ansluter sig till länen eller
andra administrativa indelningar av landet. Inte heller för energikällor som
naturgas, kol och inhemska bränslen finns det anledning att förmoda att
valet av samarbetsform i väsentlig grad skulle grundas på den administrativa indelning av landet som länen utgör. De faktorer som avgör vilka
samarbetsformer som kan bli aktuella är i hög grad olika energiformers
distributions- och transportekonomi i förhållande till de olika tätorternas
utbredning och andra större energianvändares lokalisering.
24 Riksdagen 1980181. I sam/. Nr 90
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En uppfattning om lämpliga samarbetsformer och en lämplig regional
indelning för energisamarbetet måste enligt min mening grundas på en
analys av förhållandena för varje energiform och för de regioner som kan
komma i fråga för denna energiform. Med hänsyn till de skiftande förhållandena för olika energiformer och i olika regioner inom energiområdet
torde det såvitt jag kan bedöma vara svårt att ens efter en sådan analys
finna enhetliga lösningar för hela landet.
På grund härav bedömer jag att det inte är lämpligt att nu bygga upp en
regional statlig nivå inom energiområdet.
Länsstyrelserna har bl. a. att bedöma om kommunernas underlag för
planeringen av energiförsörjningen stämmer med de mål och riktlinjer som
gäller för samhällsutveeklingen i övrigt i länet. För att öka länsstyrelsernas
möjligheter att fullgöra denna uppgift skall de uppgifter som SIND inhämtar med stöd av lagen om kommunal energiplanering delges länsstyrelserna. Länsstyrelserna har därvid möjlighet att till berörda kommuner och
SIND lämna bl. a. de synpunkter som föranleds av hänsyn till samhällsplaneringen i övrigt.
Av vad jag nu har anfört kan konstateras att det kan ha ett betydande
värde att länsstyrelserna utifrån den regionala planeringen på olika sätt
medverkar i frågor som rör samverkan över kommungränserna inom energiområdet när detta är lämpligt med hänsyn till omständigheterna.

11.4.5 Information och utbildning
Utredningen anser att den föreslagna energisparnämnden bör ansvara
för att utarbetande av informations- och rådgivningsmaterial från bostadsstyrelsen. planverket och konsumentverket så långt möjligt samordnas.
När det gäller den energisparrådgivning som SIND bedriver betonar
utredningen att det är väsentligt att denna verksamhet sker i samverkan
med övriga energirådgivare i samma region.
Utredningen lägger förutom vissa allmänna rekommendationer om utbildning i energifrågor också fram förslag om obligatoriskt samråd mellan
SIND. planverket och transportrådet i utbildningsfrågor som gäller olika
yrkeskategorier inom energiområdet.
Utredningens förslag vad gäller information koncentreras till frågan om
energisparinformation till allmänheten. Utredningen anser att det finns
starka skäl för att hålla samman energisparinformationen till allmänheten.
Utredningen föreslår att energisparkomitten även fortsättningsvis handhar
energisparinformation till allmänheten. Utredningen anser emellertid att
verksamheten i fortsättningen bör organiseras i myndighetsform. Mot denna bakgrund föreslår utredningen att ett nytt statligt organ inrättas. energisparnämnden. Utredningen föreslår att SIND skall bli chefsmyndighet för
nämnden.
Jag har tidigare (kapitel 4) tagit upp frågor om utbildning. rådgivning och
information inom energiområdet och därvid även redovisat mina ställ-
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ningstaganden och förslag med anledning av utredningens förslag och
remissinstansernas synpunkter. Jag har därvid förordat att energiverket
bör ha vissa samordnande och verkställande uppgifter vad gäller energiinriktad utbildning. När det gäller information har jag därvid förordat att
energiverket bör ha huvudansvaret för denna verksamhet. Jag redovisar
remissinstansernas synpunkter och mina ställningstaganden till denna fråga mer ingående i det följande.
Ett stort antal remissinstanser har yttrat sig i frågan om hur energisparinformationen bör organiseras. Endast ett fåtal remissinstanser är positiva
till utredningens förslag om att energisparkommitten omvandlas till en
encrgisparnämnd. Till dessa hör ÖEF och energisparkommitten, vilka
båda dock anser att nämnden inte behöver någon chefsmyndighet. Transportrådet och länsstyrelsen i Östergötlands län är också positiva till förslaget om en energisparnämnd. Länsstyrelsen delar utredarens förslag om att
SIND skall vara chefsmyndighet. Energisparkommitten menar att - oavsett vilka organisatoriska former i övrigt som väljs - bör informationsverksamheten samlas i en organisatorisk sammanhållen enhet. Att överföra verksamheten till en sektormyndighet eller dela upp den på flera
skulle enligt kommittens mening innebära att möjligheterna att minska
energianvändningen med hjälp av information kraftigt försämras. Även
statskontoret, nämnden för samhällsinformation, skogsstyrelsen och
Landstingsförbundet anser att informationsverksamheten bör hållas samman.
Flera remissinstanser anser att energisparkommittens verksamhet helt
eller delvis bör inordnas i konsumentverkets verksamhet. Till dessa hör
konsumentverket, bostadsstyrelsen, BFR, planverket, länsstyrelsen i Västerbottens län, Kommunförbundet, Näringslivets energidelegation. Värmeverksföreningen samt Stockholms och Storumans kommuner.
Konsumentverket menar i detta sammanhang att mycket talar för att
verket ges utökade uppgifter när det gäller energisparinformation till allmänheten. Verket har särskilda förutsättningar för att sprida information
om energisparande inom hem-, fritids- och bilsektorerna. Verket anser att
det skulle medföra stora fördelar om energisparkommittens verksamhet
och resurser vad gäller information om energifrågor till allmänheten inordnas i konsumentverket. Konsumentverket har sålunda inte endast kunskaper och erfarenheter av information utan också tekniska kunskaper att ta
fram underlag för information om energi, t. ex. genom provningar.
Bostadsstyrelsen anser att vissa av energisparkommittens resurser bör
överföras till bl. a. styrelsen. Planverket framhåller att konsumentverket
inte förfogar över teknisk sakkunskap inom t. ex. bebyggelseområdet eller
trafikområdet. varför verket måste etablera ett nära samarbete med berörda sektorsmyndigheter för sitt informationsarbete.
Några remissinstanser, bl. a. SIND, vattenfallsverket och naturvårdsverkct anser att informationsfrågor bör handhas inom resp. sektor. Ett
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mindre antal remissinstanser anser att beslut om energisparkommittens
organisation inte bör fattas nu. Bland dessa kan nämnas RRV. Umeå
kommun och TCO.
Jag har tidigare (avsnitt 4.4.3) redovisat mina ställningstaganden avseende bl. a. organisationen av informationen inom energihushållningsområdet.
Jag har framhållit att det behövs en sammanhållen statlig informationsfunktion och att denna bör ha energipolitiska bedömningar som grund för
sin verksamhet. Jag har vidare förordat att energiverket i huvudsak tar
över de informationsuppgifter som energisparkommitten har f. n. Vad jag
nu har framfört innebär att huvuddelen av energisparkommittcns verksamhet bör föras över till energiverket. Ett eventuellt överförande av resurser
för information till övriga myndigheter med informationsuppgifter hör
prövas av organisationskommitten.
11.4 .6 Tillständ.~fi·ägor fi'ir energisystem. rcld, riktlinjer samt .fi'ireskr({tcr
och tills_\'fl.1frägor
Vissa myndighetsuppgifter inom tillförselområdet har inte behandlats
niirmare av utredningen eller remissinstanserna. Detta gäller frågor om
linje- och områdeskoncessioner. reglering av pris och villkor för leverans
av elenergi enligt lagen ( 1902: 71 s. I), innefattande vissa bestämmelser om
elektriska anläggningar. beslut om bidrag enligt förordningen ( 1959: 369.
omtryckt 1977: 348) om statligt stöd åt landsbygdens elförsö1:ining, om
tillständ enligt Jagen ( 1976: 240) om förvärv av eldistrihutionsanläggning
m. m., om koncessioner enligt lagen ( 1978: 160, ändrad senast 1980: 246)
om vissa rörledningar samt beslut om allmänförklaring av fjiirrvärmeanläggningar enligt lagen ( 1976: 838) om allmänna fjärrvärmeanliiggningar.
Inom elsäkerhctsområdet innefattas bl. a. följande uppgifter: meddelande av föreskrifter om elektriska starkströmsanläggningar enligt starkströmskungörelsen (1957: 601 ), föreskrifter om elektrisk materiel och om
provning av sådan materiel enligt elmaterielförordningen ( 1977: 585). meddelande av behörighet enligt elinstallatörsförordningen ( 1975: 96 7 I samt
fastställande av föreskrifter enligt kungörelsen ( 1972: 384) om åtgärder mot
radiostörningar.
Till dessa uppgifter bör läggas även verksamheten vid statens elektriska
inspektion som enligt sin instruktion< 1965: 647. omtryckt 1977: 229, ändrad senast 1977: 1171) är den lokala statliga organisationen för ärenden om
tillsyn över elektriska starkströmsanläggningar.
Inom energiområdet finns också vissa niimnder med speciella uppgifter.
såsom statt:ns prisregleringsnämnd för elektrisk ström, krigsskyddsnämndcn för kraftanläggningar och nämnden för värdering av eldistributionsanläggning m. m. Dessa har inte heller omfattats av utredningens överviiganden enligt förslag.
De uppgifter som jag nu har redovisat har starka samband med övriga
frågor rörande tillförsel och användning av energi. De bör mot denna
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bakgrund föras över till energiverket. Det bör ankomma på organisationskommitten att föreslå hur dessa uppgifter skall hanteras i det nya verket.
Utöver de verkställighets uppgifter som jag nu har nämnt kommer andra att
tillkomma om regeringen och riksdagen bifaller mina förslag. Jag tänker
därvid på de uppgifter som jag har berört i fråga om prövningsförfarandet
enligt förslaget till lag om utförande av eldningsanläggningar för fast bränsle (avsnitt 8.2). I sammanhanget bör också nämnas den nämnd for hantering av använt kärnbränsle som. vilket jag tidigare (avsnitt 10.3 J har förordat. bör administrativt knytas till energiverket.
De närmare organisationsfrågorna vad gäller de uppgifter som jag nu har
tagit upp får behandlas av organisationskommitten.
11.4.7 Re.rnrshehov och konsehensa fi.ir h1jintliga myndigheter

Om uppbyggnaden av organisationen inom energiområdet sker i enlighet
med de riktlinjer som jag har angett kommer inga nya resurser att behövas
för den nya organisationen. Sektormyndigheterna. förutom SIND. berörs
endast marginellt av förändringarna. Det innebär att bostadsstyrelsen,
planverket och transportrådet i huvudsak inte berörs på annat sätt än att de
kommer att lämna underlag för den övergripande planeringen till energiverket. Vad gäller energiforskningen påverkas inte verksamheten vid
STU, BFR eller transportforskningsdclegationen. Långsiktigt inriktad
verksamhet vid NE förs samman med DFE till det nya organet för energiforskning. Energisparkommitten. OED. DFE och NE bör alltså upphöra
den I juli 1982.
Vad gäller SIND förs samtliga resurser för planering och prognoser inom
energiområdet, kommunal energiplanering. uppgifter i fråga om råd, tillsyn
och prövning m. m. som rör energitillförsel över till energiverket. Från
SIND förs också över huvuddelen av verksamheten med stöd till utbildningsåtgärder i energibesparande syfte. Detsamma gäller vissa centrala
resurser för administration. SIND bör dock även i fortsättningen ha ansvaret för frågor rörande energihushållning inom industrin. Det innebär att
verket bör även i fortsättningen svara för frågor om industrins energianvändning och rådgivning och information riktad till industrin. Oljeersättningsfonden får en organisation som är skild från energiverket, men där
verksamheten sker i nära samverkan med verket.
Som jag tidigare har anfört bedömer jag att den nya organisationen av
myndigheter m. Il. organ kan byggas upp inom ramen för de resurser som i
dag disponeras för motsvarande uppgifter. Den nya organisationens resursbehov bör närmare beräknas av organisationskommittcn. Därvid bör
beaktas att organisationen kommer att ha vissa uppgifter som inte utförs
f. n. Å andra sidan räknar jag med att bildandet av den nya organisationen
möjliggör vissa rationaliserings- och effektivitetsvinster. Vissa uppgifter
torde vidare avta i betydelse framöver.
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11.4 .8 l.vkalisering
Utredningen föreslår att de myndigheter som skulle bildas vid ett genomförande av utredningens förslag skall lokalisi.:ras i anslutning till
SIND:s lokaler på Liljeholmen i Stockholm.
Utredningens förslag har kommenterats av ett fåtal rcmissinstanscr.
SCB anser härvid att det av utredningen föreslagna energiinstitutet bör
lokaliseras till Storstockholmsområdet. Länsstyrelsen i Södermanlands
län och Nyköpings kommun anser att institutet bör lokaliseras till Nyköpings kommun.
I denna fråga har kommit in llera skrivelser med förslag om lokalisering
av myndigheter inom energiområdet eller hemställan om utredning av
lokaliseringsfrågan.
För egen del vill jag anföra följande.
Alla de funktioner som jag nyss har föreslagit skall ingå i myndighetsorganisationen inom energiområdet ligger nu i Stockholmsområdet. Den
omorganisation som enligt min mening bör ske innebär alltså inte att någon
ny verksamhet kommer att byggas upp annat än i mycket begränsad
omattning. Omorganisationen måste alltså betraktas som en rationalisering
av en befintlig struktur snarare än som en ny verksamhet.
Därutöver tillkommer att den myndighetsorganisation som nu föreslås
har mycket nära kontakt med andra myndigheter. t. ex. med myndigheter
som är verksamma med frågor om energianvändning (bostadsstyrelsen,
planverket, transportrådet och SIN Dl och forskning om energianvändning
(BFR, STU och transportforskningsdclegationen). Dessa myndigheter är
samtliga lokaliserade till Stockholm. Jag vill också peka på att det friin
allmänt energipolitiska utgångspunkter är angeläget att nära kontakter kan
upprätthållas mellan energiverket och regeringskansliet.
Enligt min mening är det angeläget att energiverket kan påbörja sit
arbete så snart som möjligt. Den inriktning på arbetet med omorganisationen som jag nyss har förordat tar fasta på detta.
Med utgångspunkt i vad jag nu har anfört hör lokaliseringen av myndigheter m. Il. organ inom energiområdet som omfattas av omorganisationen
prövas. Detta bör enligt min mening ske genom att organisationskommitten ges i uppdrag att utreda och lägga fram förslag härom.
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Kommunerna i energipolitiken

12.1 Utgångspunkter
Kommunerna har ett omfattande ekonomiskt och administrativt inflytande över väsentliga delar av samhället. Detta kommer bl. a. till uttryck i
att kommunerna har ett ansvar för samhiillsplaneringen på lokal niv?1.
Kommunernas handlande påverkar därigenom i hög grad användningen av
och försörjningen med energi. Kommunernas åtgärder har i flera avseenden stor betydelse för utvecklingen på energiområdet för landet som helhet.
När det gäller cnergih11slulllnin1;en har staten och kommunerna ett dubbelt ansvar genom att de dels genom sina beslut kan påverka förutsättningarna för energianvändningen i hela samhället, dels ansvarar för att energianviindningen inom egna verksamheter är så effektiv som möjligt.
Riksdagen beslutade våren 1978 (prop. 1977/78: 76. CU 1977/78: 31. rskr
1977/78: 345) om en tioårig energisparplan för befintlig bebyggelse. Kommunerna har enligt denna viktiga uppgifter vad gäller planering och genomförande av energisparande åtgärder i bebyggelsen. Kommunerna förutsätts
bl. a. bygga upp en besiktnings- och rådgivnings verksam het för genomförandet av dessa åtgärder.
Energisparkommitten (I 1974: 05), vilken jag tidigare har redogjort för
(avsnitt 4.4.3), syftar i sin informationsverksamhet bl. a. till att påverka
kommuner så att dessa i sin verksamhet stimulerar allmänhet, företag,
m. fl. att verka för förbättrad energihushållning. Många av landets kommuner har, bl. a. efter initiativ från energisparkommitten. bildat egna lokala energisparkommitteer. Dessa arbetar framför allt med att få till stånd
energibesparande åtgärder inom kommunernas egen verksamhet men också med utåtriktad informationsverksamhet. Energisparkommitten har vidare tagit initiativ till bildandet av en samordningsgrupp med representanter från bostadsstyrelsen. Kommunförbundet och kommitten för energiinriktad prototyp- och demonstrationsverksamhet (EPD-kommitten) för att
samordna dessa organs service gentemot kommunerna i fråga om utåtriktad imformationsverksamhet.
När det gäller briinsleförsörjningen är kommunerna i dag stora förbrukare av eldningsoljor. framför allt tjock eldningsolja för användning i kraftvärmeverk och hetvattencentraler. Genom utbyggnad av fjärrvärmesystemen väntas kommunernas andel av marknaderna för olika bränslen komma att öka. Den inköpsverksamhet som kommunerna bedriver får därmed
allt större betydelse från forsörjningssynpunkt. Introduktionen av alternativa bränslen och användning av elenergi för att ersätta olja blir som en
följd härav alltmer betydelsefull för kommunerna.
Värmefi"irsör:jningen i landet sker framför allt i form av fjärrvärme.
elvärme och enskild oljeuppvärmning. F. n. tillgodoses ca 25 % av värme-
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hehovel i \anuets hostiiuer och övriga hyggnaucr med ljärrviirme. Fjiirrvärmeuthyggnaden har möjliggjorts genom stora kommunala engagemang.
Kommunerna svarar för praktiskt taget all försör:jning med fjiirrvärme
både vad avser produktion och distrihution.
Kommunerna har ett dominerande inflytande inom l'idistrilmtio111'11 i
landet. De distribuerar sälunda elektrisk ström till ca 7()''.;;. av landets
elahonnenter. Motsvarande andelar för vattenfalls verket och privata företag är resp. lOS·i> och 20';~·. Riksdagen har år 1976 (prop. 1975176: 100 bil. 15
s. 150, NU 1975/76: 45, rskr 1975/76: 263 l godkänt vissa riktlinjer for den
fortsatta strukturomvandlingen på cldistributionsområdet. Enligt riksdagens beslut är en av huvudprinciperna för den fortsatta strukturomvandlingen att huvudansvaret för eldistributionen skall avila det allmiinna. En
annan är att konsumenterna. genom kommunerna skall ha ett inflytande
över cldistributionen.
Kommunernas ansvar inom energiomrädet regleras sedan år 1977 i lagen
( 1977: 4391 om kommunal energiplanering. Enligt denna lag skall kommunerna i sin planering friimja hushällningen med energi samt verka för en
säker och tillräcklig energitillförsel. Det åligger vidare kommunerna att
undersöka förutsättningarna för att genom samverkan med annan kommun
eller betydande intressent på energiområdet gemensamt lösa fr{1gor som
har betydelse för hushållningen med energi eller for energitillförseln. t. ex.
nyttiggörande av spillviirme.
Kommunernas planeringsansvar gäller den egna verksamheten. i vilken
de är skyldiga att beakta de konkreta möjligheter till förbättrad energihushällning som finns i kommunernas egna byggnader, anliiggningar eller
fordon. Planeringsansvaret gäller också kommunernas samhällsplanering
där energihushällningsaspekterna bör beaktas när frågor om markhushållning. bebyggelseplanering, kommunikationsleder m. m. behandlas. I hyggnadstadgan 11959: 612 ändrad s.:nast 1980: 408) föreskrivs att planläggningen skall ske så att den främjar en god energihushållning. Vidare föreskrivs
att en byggnad skall utföras så att den möjliggör en god energihushållning.
Utanför den kommunala energiplaneringen faller enskilda kommuninvånares och företags egen energianvändning.
Kommunerna och landstingskommunerna har också ansvaret för den
lokala och regionala kollektiva pcrsontrafikförsörjningcn och därmed möjlighet att exempelvis påverka energianvändningen inom transportområdet
genom utformningen av kollektivtrafiken.
Av vad jag nu har anfört framgår att kommum:rna har ett betydande
ansvar både när det gäller tillförsel och användning av energi. Det är i
kommunerna som en väsentlig del av de energipolitiska riktlinjerna verkställs. Kommunerna kommer också, som jag tidigare har anfört, att få en
allt väsentligare roll för introduktionen av alternativa bränslen och en
elanvändning som kan minska oljeberoendet. Kommunernas ökande betydelse för energipolitikens genomförande ställer enligt min mening krav på
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en fungerande kommunal energiplanering. Förslag som har beröring med
denna har under senare tid lagts fram av statens industriverk <SINDl.
oljeersättningsdelegationen <I 1979: 01. OEDl. elanvändningskommittcn (I
1980: 05). utredningen (I 1979: 10) om myndighetsorganisationerna inom
energiområdet och energihushållningsdelegationen <Bo 1978: 03).
Jag har tidigare behandlat utredningens om myndighetsorganisationen
förslag i fråga om kommunal energiplanering (avsnitt 11.4.4). I det följande ·
tar jag upp övriga förslag till förändringar som berör denna fråga.

12.2 Planeringsläget
SIND har enligt förordningen ( 1977: 440) om kommunal energiplanering
att inom ramen för lagen om kommunal energiplanering bistå kommunerna
inom detta område.
SIND lämnade i början av år 1980 en första samlad redovisning <SIND
PM 1980: 5) av planeringsläget i kommunerna. Redovisningen grundas på
uppgifter som kommunerna har lämnat i enkäter. I redovisningen konstateras bl. a. att den kommunala energiplaneringen som instrument betraktat

f. n. inte kan anses ha den utformning och omfattning som behövs för att
lagens intentioner - att åstadkomma en god energihushållning och tryggad
energiförsörjning - skall kunna uppfyllas. Bl. a. saknas enligt SIN D i
flertalet små och medelstora kommuner tillräcklig kompetens och resurser
för att kartlägga energiförsörjningen och inventera olika utvecklingsmöjligheter.
Även inom den fysiska planeringen saknas enligt redovisningen tillräckliga kunskaper och metoder för hur energiaspekterna på lämpligt sätt skall
beaktas i den normala planeringsprocessen.
Enligt SIND planerar kommunerna för en omfattande utbyggnad av
t]ärrvärmc. I fråga om potentialen för kraftvärmeverk framgår att visst
värmeunderlag finns utöver tidigare bedömningar.
Planer för en stor ökning av utnyttjande av spillvärmt: redovisas under
perioden 1979-1983. Det är huvudsakligen ett fåtal större projekt som
svarar för denna ökning. Av rapporten framgår att ett flertal huvudsakligen
små projekt. kvarstår att genomföra.
Ett stort antal kommuner har enligt redovisningen uppgett att de planerar att använda skogsrå vara. t. ex. flis, som bränsle. I ett introduktionsskede torde enligt SIND råvaran vara tillräcklig såväl för uppvärmningsiindamål som till den etablerade skogsindustrin. På sikt kan emellertid konflikt mellan olika användare uppstå. Former för att balansera behoven av
träråvara för värmeproduktion och skogsindustrin miiste därför enligt
SIND:s uppfattning utvecklas.
Enligt redovisade uppgifter förekommer samarbete i något avseende
mellan ca 30% av landets kommuner. Samarbete i form av konkreta
projekt där fler än två kommuner deltar. t. ex. integration av fjärrvärmeniit
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förekommer i enstaka fall. Samarbetet mellan kommun och industri sker
huvudsakligen i form av leveranser av spillvärme till kommunala fjärrvärmenät. gemensamma inköp av olja och samordning avseende oljelagring
samt 11isleveranser.
Vad gäller energibesparingspotential framgår av redovisningen att kommunerna har en klar uppfattning om denna. företrädesvis så vitt avser egna
fastigheter och anläggningar. Av redovisningen framgår i detta sammanhang bl. a. att kontakter i frågor om energihushållning är mycket ovanliga
med både företrädare för landstingskommunerna och staten (t. ex. byggnadsstyrelsen och fortifikationsförvaltningen) på regional nivå.
Endast en fjärdedel av kommunerna anger att de har någon form av plan
för råvarutillförsel vid fredskris. Av redovisade uppgifter framgår också att
de tekniska möjligheterna att snabbt gå över till inhemska bränslen är
relativt små.

12.3 Förändringsförslag

Med utgångspunkt i SIND:s redovisning av planeringsläget i kommunerna gav regeringen i juni år 1980 SIND i uppdrag att se över vissa frågor
inom ramen för den kommunala energiplaneringen. Därvid framhölls att
den framtida inriktningen av den kommunala energiplaneringen nu borde
övervägas. I sammanhanget borde särskilt prövas möjligheterna att koncentrera planeringen till ett begränsat antal frågor som har väsentlig betydelse för möjligheterna att minska oljeberoendet. I uppdraget ingick vidare
att SIND borde kartlägga och analysera förekomsten av kommunala värmeplaner och planer för att minska oljeberoendet.
Under hösten år 1980 har SIND redovisat dels en utredning !SIND PM
1980: 15) med slutsatser och förslag till framtida inriktning av den kommunala energiplaneringen. dels resultatet av det nyss nämnda uppdraget.
Dessa båda rapporter har remissbehandlats. En sammanställning av remissyttrandena över rapporterna redovisas i bilaga 1.20. I november år
1980 kom SIND in med ytterligare en skrivelse med anledning av regeringens uppdrag.
Som utgångspunkt för övervägandena om kommunal energiplanering
beskriver SlND följande slag av planer:
- energiplaner (energiöversikter) som omfattar all verksamhet inom hela
kommunen,
- värmeplaner som kan vara geografiskt avgränsade och avgränsade till
uppvärmningsområdet,
- energisparplaner som inriktas på att sänka nivån på energianvändningen, och
- oljereduktionsplaner som koncentreras till användningen av olja och
möjligheter all genom hushållning och substitution minska behovet av
olja.
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Som underlag för sina slutsatser och förslag har SIND genomfört en
undersökning som omfattar en tredjedel av landets kommuner. Resultatet
av undersökningen kan kort sammanfattas på följande sätt.
Ungefär en fjärdedel av kommunerna har färdiga värmeplaner. Energisparplaner finns eller utreds i flertalet kommuner. Energiplaner finns i ca
en femtedel av kommunerna. Ett relativt betydande antal kommuner har
angett att energiplaner förbereds eller håller på att utarbetas.
För samtliga planeringsformer har konsulter en betydande roll.
När det gäller planernas förankring i kommunen framgår att det för alla
fyra planeringsformerna är relativt ovanligt att planen har antagits av
kommunfullmäktige. Program för att praktiskt genomföra planerna är också relativt ovanliga. med undantag för energisparplanerna.
Kvantitativa mål i form av minskad oljeförbrukning är mycket ovanliga.
Energianvändningen brukar delas in i sektorer. Sektorerna är transport.sektorn, industrisektorn samt sektorn bostäder. service m. m. I flertalet
fall omfattar den nuvarande planeringen inte transportsektorn. Som skiil
för detta ange!'i framför allt att kommunerna saknar styrmedel för att
påverka resvanorna eller att det i glesbygden är svårt att bygga upp en
fungerande kollektivtrafik. Kommunerna anser emellertid att en satsning
på kollektivtrafik iir det friimsta medlet som en kommun har för att pt1verka oljeförbrukningen inom transportområdet. Allmänt anser llertalct komnnmer att transportsektorn iir svår att påverka.
Även industrin utelämnas i regel vid energiplaneringen. Det vanligaste
skiilet till detta anges vara att industrin är kostnadsmedveten och själv
vidtar de hushållnings- och oljeersättningsåtgiirder som behövs. Ett ytterligan: skäl är att kommunerna anser sig sakna styrmcdel_för att påverka
industrin. Däremot är det en relativt vanlig uppfattning att industrin är
relativt lätt alt påverka om de åtgärder som diskuteras är löns;unma.
Exempel på åtgärder som har diskuterats mellan kommuner och industrier
är spillvärmeprojekt och möjligheter att ansluta industrier till fjärrvärme.
Sektorn bostiider. service m. m. iir oftast med helt eller delvis i planeringen, i första hand energisparplaneringcn. Vanliga iitgiirder som behandlas i denna typ av planering är besiktning, riillgivning och utbildning,
ljärrvärmeanslutning och utnyttjande av spillvärme. I sammanhanget kan
noteras att energisparande uppges vara betydligt vanligare i denna sektor
än oljeersättning.
Ett stort antal problem och hinder för en utvecklad energiplanering har
kommit fram i undersökningen. Bland dessa kan nämnas brister när det
gäller tillgång på information som underlag for planeringen. t. ex. brist på
statistik. avsaknad av metodkunskaper och teknisk kompetens, otillräcklig
samordning mellan olika organisationer som är inblandade i planeringen.
otillräckliga styrmedel samt otillräcklig förankring på den politiska niviin.
Ett stort antal synpunkter och förslag om statens roll i energiplaneringen
har också förts fram i undersökningen av företriidarc for kommunerna.
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Bland dessa kan nämnas vikten av att staten tar fram ett underlag för
planeringen. t. ex. i form av statistik. prognoser m:h kalkylmetoder och
ekonomiska stimulansåtgärder.
Andra åtgiirder som staten kan vidta for all förbiittra kommunernas
energiplanering är fastställandet av en mer preciserad energipolitik. information om motiven för energiplanering. erfarenhetsaterföring mellan kommunerna samt tvingande lagstiftning om energiplanering och oljeersiittning
m.m.
SIND:s förslag i dessa rapporter gäller dels planeringsproccssen. dels
genomförandet av planeringen.
När det gäller planeringsprocessen anser verket att det med hiinsyn till
den relativt korta tid som lagen om kommunal energiplanering har varit i
kraft och till de stora skillnader som föreligger mellan olika kommuner är
naturligt att planeringen i kommunerna befinner sig på olika utvecklingsstadier. Energiförsörjningssituationen har emellertid accentuerat behovet
av planeringsinsatser. En sådan förändring av planeringens inriktning kan
t. ex. ske genom att kommunerna korn:entrerar sin planering till all uppriitta planer för all minska oljeanvändningen.
Enligt SIND är det angeläget att kommunerna skapar en översiktlig bild
av tillförsel och användning av energi inom kommunen. I detta sammanhang är det väsentligt all riktlinjer för planeringen formuleras i samråd med
framför allt företrädare för industrin och bostadssektorn i kommunen. Det
är ocksä enligt SIND angeläget all kommunerna utformar el\ politiskt
förankrat energipolitiskt handlingsprogram.
När det gäller ge1111111.fi"ira11det av planeringen är det enligt SIN D viisentligt att framhålla att lagen om kommunal energiplanering endast illiigger
kommunerna ett planeringsansvar. Nägot i lag stadgat ansvar för att genomföra de handling~prngram som en viil utförd planering bör leda till
finns inte.
Vid genomförandet av handlingsprogrammen hör huvudinriktningen enligt SIND vara att minska oljeheroendet inom uppvärmningsomrfidet. Inriktningen i genomförandet hör vara att hushi11lningsinsatser omfattar egna
byggnader och anläggningar samt rådgivning och information till allmänheten. När det gäller de egna anliiggningarna bör fasthriinsleeldning eftersträvas både vid uppförande av nya anläggningar och vid ersiittning av uttjänta
anläggningar.
I likhet med vad som gäller for planeringen bör initiativ enligt SIND tas
till överläggningar med representanter för industri- och hostadssektorn i
kommunen heträffande det konkreta genomförandet av framtida bränslcförsörjnings- och hushållningsåtgärder.
Med utgiingspunkt i de synpunkter som SIN D för fram om inriktningen
av den kommunala energiplaneringen diskuterar SIND hur stat.:n kan
bidra till att förbättra planering och genomförande av de åtgiirder som
därigenom faststiills.
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SIND anser att statliga åtgärder för att stödja planeringsprocessen bör
innefatta dels information och rådgivning, dels ekonomisk stöd.
Information och rådgivning bör enligt SIN D innebära att SIND bidrar till
att lämna ett underlag för planeringen genom att konkretisera nationella
riktlinjer för energipolitiken. allmän metodutveckling. information om utveckling av marknaderna för olja och andra bränslen i framtiden. utarbetande av förutsättningar för olika tekniska system vid användning av
inhemska bränslen och kol samt utveckling av olika slag av avtal för
användning av andra bränslen än olja.
Det ekonomiska stöd som SIND föreslår bör enligt SIND utformas som
bidrag till kommunerna för att utarbeta energiplaner (energiöversikter) och
utreda möjligheter till samverkan över kommungränserna.
I fråga om genomförandet av planeringen skiljer SIND mellan administrativt och finansiellt stöd. Det administrativa stödet föreslås omfatta att
bl. a. riktlinjer när det gäller miljökrav konkretiseras. initiativ tas till samarbetsprojekt som gäller kommuner. förutsättningar för kommunernas
framtida bränsleförsörjning tas fram genom regionala energibalanser och
initiativ tas till deltagande i överläggningar mellan näringsliv och kommuner.
Det ekonomiska stöd som SIND tar upp i detta sammanhang är den
stödverksamhet som riksdagen nyligen har fattat beslut om med anledning
av propositionen om stöd för åtgärder för att ersätta olja. m. m. (prop.
1980/81:49. NU 1980/81: 19. rskr 1980/81: 100). Stödet handhas av delegationen (I 1980: 08) för uppbyggnad av en oljeersättningsfond.
SIND anser utöver vad som nyss har nämnts att det förefaller att finnas
vissa brister i utformningen av lagen om kommunal energiplanering. Dessa
brister består enligt SIND bl. a. i att kraven på dokumentation och planeringsresultat inte har preciserats i lagen så att tillräcklig vägledning ges för
planeringen.
Det borde enligt SIND övervägas att ge lagen en klarare formulering i
dessa avseenden genom att i lagen ange plantyper, krav på planinnehåll
samt förfarande för att anta planer m. m.
SIND föreslår att utökade resurser ställs till förfogande för att utveckla
den kommunala energiplaneringen. SIND föreslår att sammanlagt åtta
tjänster inrättas vid verket under år 1981 och 1982 för information och
rådgivning inom ramen för den kommunala energiplaneringen och för
verksamhet som är inriktad på bl. a. samverkan över kommungränserna.
SIND föreslår vidare att 5,7 milj. kr. ställs till SIND:s förfogande för
utredningar om förutsättningar för kommunernas framtida bränslcförsörjning på regional nivå och för överläggningar med företrädare för kommuner och industrier om alternativa sätt att lägga upp bränslcförsörjningen. Vidare föreslås att ett ekonomiskt stöd till kommunerna införs för att
upprätta energiöversikter och oljereduktionsplaner. Behovet av medel för
ett sådant stöd beräknar verket till 3 milj. kr. för budgetåret 1981/82 och 6
milj. kr. för budgetåret 1982/83.
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OED förordar i delrapporten 1Ds l 1980: 23) Program för oljeersättning
att kommunerna redovisar program för oljeersättning som fastställs av de
beslutande kommunala organen. Programmen bör enligt OED bygga på en
genomgång av bl. a. bränslebehov, möjligheter till omställning. försörjning
med energiråvaror samt utnyttjande av solvärme. Behovet av samordning
med andra kommuner och industriföretag bör enligt OED beaktas i detta
sammanhang. I delrapporten instämmmer OED i SIND:s förslag beträffande den kommunala energiplaneringens inriktning och understryker det
angelägna i att erforderliga resurser ställs till förfogande för att genomföra
verksamheten.
I energihushållningsdelegationens (EHD) betänkande (SOU 1980: 43)
Program för energihushållning i befintlig bebyggelse tas upp bl. a. kommunernas roll vad gäller genomförandet av sparplanen för befintlig bebyggelse.
Därvid konstaterar EHD bl. a. att den framtida inriktningen av den
kommunala energiplaneringen nu bör övervägas. Planer som enligt EHD
kan bedömas vara aktuella i detta sammanhang är kommunala värmeplaner och planer för att minska oljeberoendet. Det står i och för sig enligt
EHD kommunen fritt att f. n. själv bedöma om energiplaneringen skall
presenteras i en särskild handling.
Kommunerna har enligt energisparplanen för befintlig bebyggelse viktiga uppgifter vad avser planering av energibesparande åtgärder och förutsätts vidare bl. a. bygga upp en besiktnings- och rådgivningsverksamhet. I
den kommunala energiplaneringen kan enligt EHD ingen exakt skiljelinje
dras mellan energihushållning och energitillförsel. Genom samordning särskilt med värmeförsörjningsplaneringen blir det enligt EHD möjligt att
överväga behovet av energisparåtgärder i förhållande till värmeförsörjningen från kraftvärmeverk eller med spillvärme. Att samordna energisparande insatser med utbyggnad av fjärrvärmenät är också angeläget.
lnom ramen för arbetet med den kommunala energiplaneringen är det
därför enligt EHD nödvändigt att planeringen av energisparverksamheten
utförs i nära samband med kommunernas uppvärmningsplanering. Tillförsel och hushållning med energi bör enligt delegationen ses som integrerade
delar av den kommunala energiplaneringen. Likaså är enligt EHD en
helhetssyn på den kommunala energiplaneringen av största vikt. Det är
därför enligt EHD nödvändigt att energisparinsatser görs med hänsyn till
annan kommunal verksamhet t. ex. planering för bostadsförsörjning. planering för kulturminnesvärd och fysisk planering.
Enligt vad jag har erfarit kommer chefen för bostadsdepartementet inom
kort att återkomma till frågan om kommunernas roll vid genomförandet av
sparplanen.
Elanvändningskommitten tillkallades i april år 1980 för att utreda vissa
frågor om elanvändning. Jag har tidigare (avsnitt 8.5) behandlat kommittens huvudförslag. Remissinstansernas synpunkter på kommittens förslag
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redovisas i bilaga 1.12. Kommitten har därutöver i sitt betänkande (Os I
1980: 22) El och olja tagit upp frågan om kommunernas roll vid val av
uppvärmningssätt.
Kommitten konstaterar att vad kommunerna har ålagts enligt lagen om
kommunal energiplanering är att inom ramen för den planering som de
eljest bedriver ta särskild hänsyn till den aspekt som energihushållningen
och en säker och tillräcklig tillförsel av energi utgör. Några närmare
föreskrifter om planering av byggnadernas uppvärmning och om val av
uppvärmningsformer finns inte. Valet av uppvärmningsform är enligt kommitten en betydelsefull del av den energipolitiska planeringen. Planeringen
av hur uppvärmningen av bostäder och andra byggnader skall ordnas bör
enligt kommitten ske parallellt med bebyggelseplaneringen. Man kan förutse att det blir nödvändigt att kommunerna för olika planområden tar
ställning till uppvärmningsformer och även anger hur uppvärmningen skall
kunna ordnas för framtiden. Detta gäller enligt kommitten även vid ändring
av befintliga bebyggelseplaner för förtätning eller förnyelse av områdena.
Kommitten anför vidare att om man vid detaljplaneringen alltid försöker
planera den framtida energiförsörjningen för ett område får också byggnadsnämnden och den enskilde byggaren ett bättre underlag för att ta
ställning till lämplig utformning av en byggnads uppvärmningssystem och
till vilka åtgärder som kan fordras för en framtida omställning. En framsynt
planering kan medföra att kostnaderna för omställningsförberedelserna
kan hållas nere.
I 16 § byggnadsstadgan (1959: 612, omtryckt 1972: 776, ändrad senast
1980: 408) föreskrivs att förslag till byggnadsplan, när det överlämnas till
kommunal eller statlig myndighet för antagande eller fastställelse. skall
vara åtföljt av vissa handlingar. I dessa skall bl. a. ingå beskrivning över
förslaget med erforderlig motivering och utredning angående de tekniska
och ekonomiska förutsättningarna för planens genomförande med beaktande särskilt av grundens beskaffenhet, trafikförhållandena ävensom möjligheterna att ordna vattenförsörjning och avlopp samt att tillgodose vattenvårdsintresset.
Enligt elanvändningskommitten bör i 16 § byggnadsstadgan införas en
föreskrift om att en plan också skall åtföljas av en redogörelse för de
överväganden om planområdets energiförsörjning som har gjorts under
planarbetet. Om man skall få en effektiv planering i kommunerna är det
enligt kommittens mening nödvändigt att staten ger konkreta råd till kommunerna om hur energiplaneringen skall bedrivas och om hur frågor om
produktion, distribution och användning av energi till uppvärmning kan
och bör lösas rationellt för olika fall. Kommitten anser att denna verksamhet bör knytas till lagen om kommunal energiplanering. Industriverket bör
få i uppdrag att efter samråd med planverket och överstyrelsen för ekonomiskt försvar utarbeta en handlingsplan som kommunerna kan lägga till
grund för utformning och genomförande av sin energiplanering.
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12.4 Kommunal energiplanering för att minska oljeberoendet

Jag har tidigare tagit upp flera frågor där kommunernas ansvar i anstriingningarna att minska oljeheroendet betonas. Detta gäller hl. a. mina
förslag till en lag om utförande av eldningsanläggningar för fast bränsle
(avsnitt 8.2) och om ökad övergång från olja till el (avsnitt 8.5). I det
följande behandlar jag med utgångspunkt i de förslag som jag nyss har
beskrivit och remissinstansernas synpunkter härpå, hur jag anser att den
kommunala energiplaneringen bör läggas upp för att minska oljeberoendet.
När det gäller SIN D:s olika rapporter är flertalet remissinstanser i allmänhet positiva till vad verket framför.
Bostadsstyrelsen. statens planverk och EHD betonar sambandet mellan
kommunal energiplanering och annan kommunal planering. Planverket
förordar i sitt yttrande en stegvis uppbyggnad av planeringen. Verket
pekar i sitt yttrande på att det finns risk att energiplaneringen utvecklas till
en självständig verksamhet i kommunerna med dålig samordning med
övriga planeringsformer. Det är vidare enligt planverket viktigt att precisera vilka lokala uppgifter staten behöver för sin planering så att begränsade
kommunala resurser inte behöver användas till oklart formulerade behov
av information. Hyresgästernas riksförbund framhåller att för att uppsatta
nationella mål över huvud taget skall kunna nås måste en kompetent
kommunal energiplaneringsorganisation finnas. Kiruna och Kristianstads
kommuner betonar att lagen om kommunal energiplanering är en ramlag
och därför allmänt hållen. Några remissinstanser anger att skälen till att
energiplaner av olika slag ännu inte har utarbetats beror på att några
sådana inte krävs i lagen om kommunal energiplanering. Till detta kommer
att lagen ännu har varit i kraft relativt kort tid. Därutöver framförs att
avsaknaden av preciserade beslut på nationell nivå t. ex. inom miljövårdsområdet har gjort det svårt att utforma planer.
Som jag inledningsvis har anfört har kommunernas handlande stor betydelse för utvecklingen på energiområdet för landet som helhet. Detta gäller
både för energihushållningen. där kommunerna har väsentliga uppgifter
inom ramen för energisparplanen för befintlig bebyggelse. och för produktion och distribution av energi. i vilken kommunerna ofta har ett betydande
engagemang.
Den kommunala planeringen är numera högt utvecklad inom många
sektorer. Detta har medverkat till att skapa ett vidgat och fördjupat underlag för beslut på både lokal och nationell nivå. Utvecklade planeringssystem inom olika samhällssektorer kräver en god samordning för att genomförandet av olika åtgärder skall kunna ske på ett smidigt sätt. Mot den
bakgrunden vill jag i likhet med några remissinstanser betona behovet av
samordning av den kommunala energiplaneringen med andra planeringsformer i kommunerna, t. ex. med den fysiska planeringen. Denna samordning bör enligt min mening ske i sådana former att hänsyn kan tas till de
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omständigheter som föreligger i olika fall. Jag vill även understryka betydelsen av att den kommunala energiplaneringen sker utifrån en helhetssyn
på både tillförsel och användning av energi.
SIND och flera remissinstanser framför att orsakerna till att kommunala
energiplaner inte har utarbetats i någon större utsträckning beror på bl. a.
att lagen om kommunal energiplanering har varit i kraft kort tid och att
några krav på hur planeringen skall gå till inte anges i lagen. Jag delar
denna uppfattning. Inom andra områden är den kommunala planeringen
reglerad i betydligt större utsträckning än som gäller för energiplaneringen.
Detta gäller t. ex. bebyggelseplanering och i något mera begränsad utsträckning planeringen för bostadsförsörjningen.
Att den kommunala energiplaneringen till form och innehåll hittills inte
har varit närmare reglerad har enligt min mening haft vissa fördelar. Det
har bl. a. gjort det möjligt för kommunerna att pröva olika slag av lösningar
som har kunnat anpassas till lokala behov och förutsättningar. Detta har
också gjort det möjligt för SIND att samla och bearbeta erfarenheter av
olika slag av utformning av planeringen. Dessa erfarenheter ligger i betydande utsträckning till grund för det planeringssystem som SIND har
skisserat.
SIND har med utgångspunkt i sina erfarenheter i detta avseende föreslagit att planeringen formaliseras i högre grad än som nu är fallet. Bl. a. för
att undvika en onödig byråkratisering är jag emellertid inte beredd att
förorda en långtgående formalisering av den kommunala energiplaneringen. Jag anser att det fortfarande i betydande utsträckning bör vara kommunerna som bestämmer form och innehåll i den kommunala energiplaneringen med utgångspunkt i de varierande förutsättningar som kan föreligga
i olika kommuner. Huvuduppgiften i den kommunala energiplaneringen
bör vara att ge underlag för kommunala beslut inom energiområdet. Därigenom bör kommunerna kunna förse staten med ett underlag för den
nationella energipolitiken.
SIND beskriver ett planeringssystem där energiplaner. värmeplaner.
energisparplaner och oljereduktionsplaner utgör väsentliga delar. Ett fåtal
remissinstanser har kommenterat dessa planeringsformer. Kiruna kommun anser att det inte finns skäl att forcera kommunernas arbete med
kommunal energiplanering på ett sådant sätt som SIND föreslår. Enligt
RRV förutsätter SIND att planer för att minska oljeanvändningen måste
utgå från en totalinventering av all tillförsel och användning av energi inom
kommunen. Denna totalinventering utgör sedan underlag för en politiskt
förankrad energipolicy som skall resultera i åtgärdsprogram. Enligt RRV:s
mening ger en sådan planeringsprocess ett gott underlag för oljereduktionsplaner. Emellertid torde meningsfulla planer av detta slag kunna
utarbetas även med ett mer avgränsat underlag. Därför bör, enligt RRV,
kraven på kommunerna inte ställas högre än att upprätta oljereduktionsplaner som utgår från kommunala värmeplaner.
25
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Kommunförbundet anser att kommunernas energiplaneringsarbete bör
koncentreras till frågor som avser användning av andra bränslen än olja för
uppvärmning av byggnader och inom industrins verksamhet. Däremot är
det enligt Kommunförbundet tveksamt om planeringen bör omfatta transportsektorn.
SIND framhåller betydelsen av att planer utmynnar i konkreta åtgärdsprogram och att de är politiskt förankrade i kommunerna. Denna uppfattning delas av bl. a. RRV och Hyresgästernas Riksförbund.
Enligt min uppfattning bör den kommunala energiplaneringen nu inriktas
främst på åtgärder som får betydelse för att minska oljeberoendet under
1980-talet. Detta bör ske genom att kommunerna i lagen om kommunal
energiplanering åläggs att senast den I juli 1982 upprätta planer som kan
tjäna detta syfte. Med utgångspunkt i det planeringssystem som industriverket har skisserat redogör jag i det följande närmare för hur detta
åläggande bör utformas.
Vid riksdagens bifall till de riktlinjer för energipolitiken som jag förordar
erhålls enligt min mening ett gott underlag för en konkret planering inom
kommunerna i syfte att bryta oljeberoendet. Kraven på denna planering
bör enligt min mening emellertid inte ställas så höga som SIND har beskrivit. I enlighet med vad RRV och Kommunförbundet har anfört bör planeringen koncentreras till frågor som har väsentlig betydelse för att minska
oljeberoendet. Planer som är aktuella i detta sammanhang är kommunala
värmeplaner och planer för att minska oljeberoendet. Sådana planer kan
enligt min mening ha följande innehåll:
Värmeplaner bygger på att vart och ett av uppvärmningsalternativen
individuell värme och fjärrvärme vardera har sitt naturliga användningsområde. Fjärrvärme har sin plats i de större tätorternas centrala delar och
individuell uppvärmning i ytterområdenas glesare småhusbebyggelse och i
mindre områden där fjärrvärme inte kommer i fråga av ekonomiska skäl.
Av en värmeplan bör framgå vilka områden som bör reserveras för fjärrvärme och vilka som bör komma i fråga för annan uppvärmning. t. ex.
elvärme eller individuell uppvärmning baserad på fasta bränslen.
En värmeplan visar bl. a. hur mycket av oljeanvändningen i en kommun
som kan ersättas med andra energislag. t. ex. el eller fasta bränslen. Den
blir därmed en del av ett underlag för en plan för att minska
oljeanvändningen i kommunen. En sådan plan bör innehålla ett program
för hur olja för uppvärmning av bebyggelse skall kunna ersättas genom
dels energihushållning. dels användande av elvärme, solvärme eller andra
bränslen än olja. t. ex. kol. torv och skogsavfall. Det bör härvid. som EHD
anför i sitt betänkande Program för energihushållning i befintlig bebyggelse. vara möjligt att överväga behovet av energisparåtgärder i förhållande
till värmeförsörjning från kraftvärmeverk eller med spillvärme. En riktpunkt för planeringen kan vara att användningen av olja för uppvärmning
bör ha minskats med 25-50 % fram till år 1985 och med 50-75 % till år
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1990. Dessa riktpunkter kan behöva varieras med hänsyn till de förutsättningar som kan föreligga i olika kommuner.
Vad jag nyss har anfört som exempel på innehåll i värmeplaner och
planer för att minska oljeberoendet kan tjäna som utgångspunkter för
kommunernas överväganden i denna fråga. Värmeplaner bör därvid ses
som ett underlag för planer för att minska oljeanvändningen. Enligt
SIND:s rapporter är behovet av råd. metodutveckling m. m. för den kommunala energiplaneringen stort. Vid regeringens och riksdagens bifall till
de riktlinjer jag förordar avser jag att uppdra åt SIND att i samråd med
Kommunförbundet och övriga berörda organ utarbeta råd för hur kommunerna närmare kan utforma värmeplaner och planer för att minska användningen av olja.
Det är angeläget att de nämnda planerna får en bred politisk förankring i
kommunerna. För att uppnå detta föreslår jag att en bestämmelse tas in i
lagen om kommunal energiplanering som innebär att planer för att minska
oljeanvändningen skall vara antagna av kommunfullmäktige.
I enlighet med vad jag nu har anfört har inom industridepartementet
upprättats förslag till lag om ändring i lagen ( 1977: 4391 om kommunal
energiplanering. Förslaget har upprättats i samråd med chefen för kommundepartementet. Förslaget bör tagas till protokollet som bihang L.
Utanför den kommunala energiplaneringen i dess nuvarande utformning
faller som jag tidigare nämnt enskilda kommuninvånares och företags
användning av energi. Denna energianvändning har emellertid betydelse
för försörjningen med energi i kommunerna och därmed ett samband med
den kommunala energiplaneringen.
Jag är emellertid inte beredd att förorda en utvidgning av planeringen till
att generellt omfatta transportsektorn och energianvändning i näringslivets
processer. Vad gäller transportsektorn vill jag erinra om att kommunerna
genom samhällsplaneringen har inflytande över faktorer som påverkar
transportbehovet och därmed behovet av energi t. ex. genom bebyggelsens
utformning och genom beslut om kollektivtrafikens omfattning.
I fråga om industrin gäller att uppvärmningen av industrins byggnader
omfattas av den kommunala energiplaneringen i dess nuvarande utformning. Kommunerna saknar emellertid vanligen möjlighet eller skäl att
engagera sig i energianvändningen i industriella processer. Användningen
av energi i industrins verksamhet bör mol denna bakgrund normalt inte
omfattas av planerna för att minska oljeberoendet. Detta utesluter givetvis
inte att kommunerna tar in bedömningar och analyser av industrins energianvändning i planerna t. ex. när förutsättningar finns för olika slag av
samarbete mellan företag och kommun. I sådana fall kan planeringen ske i
nära samverkan mellan kommunen och näringslivet.
Den ändring av lagen om kommunal energiplanering som jag förordar
bör ha det dubbla syftet att dels tjäna som en utgångspunkt för kommunernas egna överväganden och åtgärder för att minska oljeberoendet dels
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utgöra underlag för åtgärder på central nivå. För att detta skall kunna
uppnås krävs en nära samverkan mellan centrala myndigheter och kommunerna. För att kon\uetisera hur denna samverkan kan gå till kommer jag
senare att ta initiativ till överläggningar med företrädare för kommunerna.
När det gäller statens roll i detta sammanhang anför SIND all verket bör
kunna bidra till att lämna ett underlag för planeringen genom att konkretisera nationella riktlinjer för energipolitiken. allmän metodutveckling och
lämna information om utveckling av marknaderna för olja och andra bränslen i framtiden m. m.
SIND föreslår att SIND skall ge etl administrativt stöd till genomförandet av planeringen. Detta stöd föreslås omfatta bl. a. att riktlinjer när det
gäller miljökrav konkretiseras. initiativ tas till samarbetsprojekt som gäller
kommuner. framtagande av förutsätlningar för kommunernas framtida
bränsleförsörjning genom regionala energibalanser och initiativ till deltagande i överläggningar mellan näringsliv och kommuner. För att kunna
genomföra sina förslag begär SIND vissa resursförstärkningar. Den uppläggning som SIND har angett tillstyrks i sina huvuddrag av de remissinstanser som har ytlrat sig i denna fråga. Förslaget att SIN D skall få i
uppgift att verka för ett regionalt samarbete mellan kommuner m. m.
tillstyrks av DFE. Förslaget avstyrks av Kristianstads kommun och Kommunförbundet. Kommunförbundet anser härvidlag att kommunerna själva
har förmåga att utveckla metoder för planeringen och finna lämpliga
former för regionalt samarbete. Länsstyrelserna i Malmöhus och Västerbottens län är kritiska till förslaget. Länsstyrelsen i Malmöhus län framhåller att länsstyrelsens uppgift att svara för samordningen av kommunala
planer på regional nivå, skulle i hög grad underlättas om de kommunala
energiplanerna kontinuerligt redovisades till denna. Länsstyrelsen kan då
värdera energiplanerna mot bakgrund av de regionala planer som gäller för
övriga samhilllssektorer i länet. Denna värdering kan sedan enligt länsstyrelsen tillsammans med energiplanerna översändas till regeringen. SIND:s
uppgift bör vara att som fackorgan på riksnivå svara för sammanställningar
och analyser av planmaterialet. I denna fråga har länsstyrelsen i Kristianstads län inkommit med en skrivelse. I skrivelsen framförs att länsstyrelsen på uppdrag av det s. k. sydlänsmötet - som omfattar företrädare för
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar. Kristianstads, Malmöhus och Hallands
län lämnar sypunkter på SIND:s förslag. Länsstyrelsen framför bl. a. synpunkter på den regionindelning som SIND har angett för regionala energibalanser.
RR V anser att en viss ökning av det centrala stödet kan vara befogat,
speciellt vad gäller rådgivning och erfarenhetsåterföring. Bostadsstyrelsen
anser att frågan om resursförstärkning inom detta område inte bör behandlas innan beslut om myndighetsorganisationen har fattats. Byggforskningsrådet anser att ansvaret för den kommunala energiplaneringen bör föras
från SIND till planverket.
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Det är enligt min mening av stor betydelse att särskilt små och medelstora kommuner kan få råd, information m. m. som stöd för verksamheten
med att bygga upp energiplaneringen och upprätta planer för att minska
användningen av olja. Mot den hakgrumlen är jag positiv till den allmänna
uppläggning av denna verksamhet som SIND har presenterat. Den uppläggning av planeringen som jag nyss har föreslagit är emellertid mindre
långtgående än den som SIND har förordat. Härav följer också att SIND:s
verksamhet bör bedrivas inom ramen för befintliga resurser. Budgetåret
1982/83 kommer verksamheten med kommunal energiplanering enligt vad
jag tidigare har anfört (avsnitt 11.4.4) att ingå i statens energiverk. Medelsbehovet för kommunal energiplanering för detta budgetår bör av den
anledningen föreslås av den organisationskommitte som jag avser föreslå
regeringen att bemyndiga mig att tillkalla för att förbereda omorganisation
av myndigheter m. fl. vissa organ inom energiområdet.
Jag har tidigare (avsnitt 11.4.4) vid mina överväganden om den framtida
organisationen inom energiområdet tagit upp frågan om regional samverkan. En utgångspunkt för mina ställningstaganden i detta sammanhang är
att en sådan samverkan bör komma till stånd i de former som är lämpliga i
resp. region och för resp. fråga. Detta innebär att det kan ha ett betydande
värde att kommuner, länsstyrelser. landstingskommuner. SIND och andra
organ deltar i ett konstruktivt samarbete inom energiområdet när detta är
lämpligt med hänsyn till omständigheterna. Mot bakgrund av vad jag nu
har anfört är jag inte beredd att förorda en formalisering av det regionala
samarbetet i energifrågor.
Planerings systemet för att ge underlag för åtgärder för att minska oljeanvändningen bör innebära att kommunerna efter den I juli 1982 redovisar
sina planer i här berört avseende till det föreslagna statens energiverk.
Med ledning av de analyser och bedömningar som görs av detta material
kan överläggningar ske mellan kommunerna och staten som underlag för
beslut om åtgärder. Först därefter kan det bli aktuellt att överväga om
något regelbundet inhämtande av uppgifter skall ske från kommunerna
eller om detta skall begränsas till de tillfällen när det förefaller att finnas ett
behov av ett sådant underlag. Vad jag nu har anfört innebär att det inte f. n.
finns skäl att överväga en sådan uppläggning av den kommunala energiplaneringen som bl. a. förordas av länsstyrelsen i Malmöhus län.
Det projektstöd som SIND föreslår skall utgå till kommunerna för att
upprätta olika slag av energiplaner tillstyrks av flera remissinstanser. Några remissinstanser anser att stödet är alltför knappt tilltaget. Kommunförbundet anser att det är administrativt enklare om staten avstår från att
avveckla andra bidrag till kommunal verksamhet i motsvarande grad eller
att kommuner med begränsade ekonomiska resurser får statligt stöd i
generella former. Energihushållningsdelegationen och planverket anser
inte att statligt stöd är nödvändigt.
Den uppläggning av den kommunala energiplaneringen som jag nyss har
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förordat ställer inte väsentligt högre krav på kommunerna än den planering
som de f. n. utför eller avser att utföra. Verksamheten bör också vara av
betydande värde för kommunerna eftersom den kan medverka till att
förbättra kommunernas möjligheter att bygga upp en energiförsörjning
som blir mindre känslig för olika slag av störningar. Med utgångspunkt här!
är jag inte beredd att förorda ett särskilt stöd till kommunerna i detta
avseende.
Vad jag har förordat. i det föregående innebär att den kommunala energiplaneringen under de närmaste åren riktas in på åtgärder för att minska
oljeberoendet. Detta bör i betydande utsträckning kunna ske inom ramen
för den planering som kommunerna f. n. utför inom olika sektorer. På sikt
kan det givetvis bli aktuellt att ändra uppläggning och inriktning av p!aneringen inom detta område. I så fall bör prövas hur energiplaneringen
förhåller sig till andra former av planaing i kommunerna och hur samspelet mellan staten och kommunerna bör gå till.
Den förändring av 16 § byggnadsstadgan som c\anv1indningskommitten
föreslår har tillstyrkts av flertalet remissinstanser. bl. a. statens planverk.
RRV. SIND. energisparkommitten. Oxelösunds. Skellefteå och Örebro
kommuner, HSB:s riksförbund och DFE.
Elverksföreningen och Svenska Gasföreningen framför invändningar
mot förslaget. Båda dessa remissinstanser anför som skäl mot utredningens förslag att det skulle komma i konflikt med eller försvåra arbetet enligt
lagen om kommunal energiplanering.
För egen del vill jag anföra följande. F. n. ingår överväganden om ett
områdes energiförsörjning självfallet som ett integrerat led i den planering
som föregår en utbyggnad. Avsikten med kommittens förslag är att markera betydelsen av dessa överväganden genom att krav på redovisning ställs.
En sådan formalisering är enligt min mening inte nödvändig. Mot bakgrund härav är jag efter samråd med statsrådet Danell inte beredd att
förorda ett sådant tillägg till 16 § byggnadsstadgan som elanvändningskommitten har förslagit.
Kommittens förslag att staten skall ge konkreta råd till kommunerna
beträffande hur energiplaneringen m. m. skall bedrivas avvisas av Kommunförbundet och vissa kommuner. Jag har tidigare redovisat min uppfattning om hur staten bör medverka för att stödja den kommunala energiplaneringen. Den uppläggning som jag har förordat innebär att statens medverkan anpassas till de förutsättningar som kan råda i olika kommuner.
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Hemställan
Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag
att regeringen föreslår riksdagen

dels att godkänna de riktlinjer som jag har förordat för
I. energihushållning (avsnitt 4.2.4)
2. energitillförsel (avsnitt 5: Il
3. oljeersättning <kapitel 6)
4. bränslepolitiken <avsnitt 7. Il
5. introduktion av kol (avsnitt 7.4.5)
6. ersättning av olja med inhemska bränslen (avsnitt 7.5.5)
7. introduktion av alternativa drivmedel (avsnitt 7.7l
8. Gärrvärmeutbyggnad och fjärrviirmesystemens försörjning med
bränslen (avsnitt 8.3.6)
9. användning av cl för att ersätta olja (avsnitt 8.51
10. elförsörjning (avsnitt 9.2)
11. stöd till små vattenkraftverk (avsnitt 9.3)
12. kiirnsäkerhetsarbetet inom ramen för det svenska brnkraftsprogrammet (avsnitt 10.2.4)
13. den framtida verksamheten rörande hantering av anviint kärnbränsle och radioaktivt avfall från detta (avsnitt 10.3.4)

Jets att besluta att
14. en central myndighet med uppgifter inom det energipolitiska
området enligt de riktlinjer som jag har förordat (avsnitt 11.3 l
inrättas den I juli 1982
15. ett organ för långsiktiga och övergripande uppgifter inom energiforskningsområdet enligt de riktlinjer som jag har förordat
!avsnitt 11.3) inrättas den I juli 1982
16. en myndighet med uppgifter rörande hantering och förvaring av
använt kärnbränsle och radioaktivt avfall från detta enligt de
riktlinjer som jag har förordat (avsnitt lll.3) inrättas den I juli
1981
dels att godkänna
17. de grunder för stöd till prospektering efter kol som jag har
förordat (avsnitt 7.4.5l
18. att fonderade medel för stöd till prospektering efter olja och
naturgas samt kreditgaranti för oljeutvinning m. m. for användas i fråga om kol på det sätt som jag har föronlat (avsnitt 7.4.5)

Jets att bemyndiga
19. regeringen att hevilja bidrag till prospektering efter olja och
naturgas intill ett belopp av högst 250000000 kr. i enlighet med
vad jag har förordat (avsnitt 7 .2.51
20. fullmäktige i riksgäldskontoret att i enlighet med vad jag har
förordat (avsnitt 7.2.6) ikläda staten garanti. inkl. tidigare bm-

Kartong: S. 376. rad I Står: 4000000 kr. Riittat till: 4000000000 kr.
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nat bemyndigande, med sammanlagt högst 4000000000 kr. i
samband med åtaganden för utvinning m. m. av olja, naturgas
eller kol

dels att antaga förslaget till
21. lag om utförande av eldningsanläggningar för fast bränsle (av..,.,

snitt 8.2)
lag om finansiering av framtida utgifter för använt kärnbränsle
m. m. (avsnitt 10.31

23. lag om ändring i kommunalskattclagen ( 1928: 370) (avsnitt 10.3)
24. lag om ändring i lagen ( 1973: 12161 om särskild beredskapsavgift
för oljeprodukter (avsnitt 7.2.51
25. lag om ändring i lagen ( 1978: 1601 om vissa rörledningar (avsnitt
8.4)
26. lag om Lindring i lagen I 1942: 335) om siirskilda skyddsåtgärder
för vissa kraftanläggningar m. m. (avsnitt 8.4)
27. lag om ändring i lagen ( 1902: 71 s. Il, innefattande vissa bestämmelser om elektriska anläggningar (avsnitt 9. )())
28. lag om ändring i lagen ( 1977: 439) om kommunal energiplanering
(kapitel 121

dels att
29. hereda riksdagen tillfälle alt ta del av vad jag i övrigt har anfört
om energipolitiken.
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Statens vattenfallsverk

E 1. Statens vattenfallsverk: Kraftstationer m. m.
1979/80 Utgift

1962749775

1980/81 Anslag

I 750000000
2 498 000 000

1981/82 Förslag

Behållning

543 087 333

Statens vattenfallsvcrk inriittades som affärsdrivande verk är 1909 och
fick sin nuvarande organisation efter heslut av 1961 och 1974 i\rs riksdagar
(prop. 1961: 168. SU 1961: 162. rskr 1961:36X och prop. 1974: I hil. 15 s.
211. NU 1974: 26. rskr 1974: l9X).
Vattenfallsverket handhar statens kral'tverksrörclse och kanalrtirelsen
vid Trollhiitte kanalverk samt verkar för en rationell elenergiförsii1jning i
riket. Verket ombesörjer ocks<i bcredskapsplan!Uggning av rikets elenergiförsö1jning.
Vattenfallsverket hcslutar om leverans av elenergi frän verkets anHiggningar och fastställer avgifter for sådan leverans. Anliiggningar och byggnader som behövs for verksamheten uppförs av verkct.
Utgifterna för vattenfallsverkcts investeringar bestrids f. n. dels frirn
reservationsanslaget Statens vattenfalls verk: Kraftstationer m. m .. dels
genom medel som i övrigt ställs till verkets förfogande.
Vattcnfallsverket förvaltar statens aktier i elproduktionsbolagen Bastuscls Kraft AB. Bcrgcforsens Kraft AB. Brävallakraft AR. Forsmarks
Kraftgrupp AB. 1-yriskraft AB. AB Grytforsen. AB Kattstrupeforsen.
Rebnis Kraft AB. Stockholms Kraftgrupp AR. Södcrfors Kraft AB m:h
AB Umeforsen.
Vattenfalls verket förvaltar dessutom direkt eller indirekt genom förvaltningsbolaget Svensk Energiverksgrupp AB statens aktier i distributionsbolagen AB Alcbygdens Elverk. AH Boxholms Elverk. Bollens Energiverk
AB. Domncäns Kraft AB. AB

Finsp~"'rngs

Elverk. Gotl<rnds Encrgi\'erk

AB. Kolhiicks Belysnings AB. Lulea Energiverk AB. l\1otala Ströms Kraft
AB. Piteortens

Eldistribution~

AB. Rönninge Elektriska AB. AB Skil-

lingaryds Elcctricitdsverk. AB Stenungsunds Elverk. Umdi Elektriska
Distributions AB. Valbo Kraft AB. Vikbolandets Elektriska Kraft AB.
Vingäkers Elverk AB. Viskans Kraft AB. AB Värmdö Elverk. AB Ange
Elverk och Östhammars Energiverk AB. Härutöver innehar vattenfallsverket aktier i Götakraft AB. AH Kiirnkraftuthildning. Svenska Petroleum
AB. Svensk Kiirnbriin~lcförsör:ining AB. SwedPower AB och Östgas AB.

Ekonomisk översikt m. m.

Tillg1l11g11rn11 i statens vattenfalls verks fond uppgick den 30 juni 1980 till
sammanlagt ca 28 179 milj. kr .. varav ca 20 985 milj. kr. hiinfiinle sig till
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naturtillgångar m:h anHiggningar. ca 2 370 milj. kr. till inventarier och
förritd och äterstoden till poster av finansiell natur. Sedan skulderna frflnriiknats var fondt:ns kapitalbehållning ca 26560 milj. kr. inkl. balanserade
överskottsmedel.
Kraftverksrördsens r1·s11/tatriik11i11g för de tre senaste budgetitren framgftr av följandt: sammanstiillning 1i milj. kr.I.
1977/7~

IY7~!7Y

1979/80

Rön:lscinliiklcr
Driflkostnader
Rlircbcn:s11lta1 före avskrirningar

4016.I
-1%5.0

48hJ.O
--241h.4

h058.'i
- 3 240.'i

Av<i11ning for förnyelse

-

RiirclsL'rcsultat
Finansii:lla <H.:h e\traordiniira
inhikler och kostnader. m:no
Resultat före hokslulsdispmitioncr och skatter
lfok si ut sd is positioner
Kommunalskatter
R~inta

pa di.-.poncrat 'talskapital

Överskott av i medeltal
disponerat stabkapital
1

2 051.1

2"'46.6

2818,0

%2.I

- I 019.3

- I 302.7

I 089,0

1427.3

1515.3

·D.5

7ll.7

1

39'),h

1498,0

1914,9

l'i4.7
14h.O

--JY'i.0
-172.0

I 065.6

1197.3

1347.9

X.25 ,.,

~.7'i';

9.2." ~.:;-

I U2.5
l<-..5
'i0.4

-

lfar ingftr 200 mil.i. kr. i ersiitlning för fiirsenad idrifttagning av Ringhals 3.

Den lotala kraftförsiiljningen bkv undcr budgetarcl IY79/80 ungefär sf1
hög som hade beriiknats i driftslalcn. Försiiljningen av fas! kraft blev ni.tgot
liigre iin heriiknat medan försiiljningt:n av lillfiillig kran blev betydligt
högre.
Rördseintiikterna !'lir hudgdtiret uppgick lill 6059 milj. kr.. en ökning
rned 800 milj. kr. jiirnt'i:irt med driftstalen. Fasl engrosforsiiljning gav lrols
den liigrt: försiiljningsvolymen högre intiikter iin beriiknal. Ökningt:n beror
friimsl pil höjda index- och energirristilliigg. lnliikterna av detaljforsiiljninge_n och den tillfälliga kraflförsäljningen översteg beriikningarna i drinstaten beroende pä volymökning.
Orirtkostnadt:rna blev 67 milj. kr. högre iin i driftstaten och urrgick till
3 241 milj. kr. Koslnaderna for inköpt kraft i.ivers leg de beriiknade med 251
milj. kr.. medan kostnaderna l'i.ir drift och underh{tll samt briinsle blev liigre
iin beriiknat.
Sammantaget blev riirelsl'resultalel fört: avskrivningar 2 818 milj. kr.. en
n:sultatfiirbiittring med 7-13 milj. kr. jiimforl med drit'lstakn.
Efter avskrivningar. finansiella rostcr.

bok~lulsdispositioncr.

kommu-

nala skatter m. m. erhölls ett riirclsercstthal av I 348 milj. kr.. vilket svarar
mot en förriintning av 9.25 '.'(· pi't del disronerade statskapitalet.
Antalet ansliillda i tjiinst hos valtenfallsverkel iir ca 11 3110.
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Den för vattenfallsverket totala belastningen och totalt disponibla energin under de tre senaste budgetåren framgår av följande sammanstiillning.
1977/78

1978179

1979/80

10920
1430
22980
2 950
430
2 540

11 150
1520
24890
3 240

41250

3060
44230

11 380
1540
25 460
3 200
340
2980
44900

3 050
44300

2 570
46800

3 730
48630

28 210
1520
8450

.~I

16.~0

30220
1630
7 720
2 760

4490
44JOO

4470
46800

4 770
486JO

Be/astnini: !i GWh 1J

Fasta leveranser:
Industri
Kommunikationer
Kraftföretag
Egen detaljdistribution
()vriga konsumenter
Overföringsfi.irluster och reservkraft
Summa fasta leveranser
Leveranser av tillfällig kraft
inom och utom landet inkl.
överföringsförluster
Total belastning

370

Disponihel eneri:i f i GWh 1i

Vattenkraft
Viirmckraft exkl. kärnkraft
Kärnkraft
Import
Inköpt kraft frän svenska
leverantörer
Total disponibel energi

350
940
7920
3 650

Vattenfallsverkets fasta elleveranser uppgick under budgetåret 1979/80
till 44. 9 TWh 1 och ökade därmed med 1.5 %· jämfört med budgetåret
1978/79. De totala leveranserna exkl. export av tillfällig kraft ökade med
1.8'?1. till 45.9 TWh.
Vattenfalls verkets leveranser till industrin ökade med 2 S·~· mellan budgetären 1978/79 och 1979/80. Uppgången ligger helt på grupperna malmgruvor. som ökade med 25.8 S't:, samt kemisk industri som ökade med 2 %·.
Leveranserna till övriga industrigrupper var oförändrade eller lägre än
under budgetåret 1978179. Inom gruppen kommunikation var förbrukningen 1.2 % högre under budgetåret 1979/80 iin under budgetåret 1978/79.
Levernnserna till kraftföretag ökade under budgetän::t 1979/80 med
2.3 %·. Leveranserna till återdistributörer. som är den dominerande kundkategorin. ökade med 2.1 % . Inom verkets egna detaljdistributionsområden minskade förbrukningen med 1.3 ':f.
Produktionen av elenergi i vattenfallsverkcts egna vattenkraftanläggningar uppgick under budgetåret 1979/80 till 31.3 TWh mol 30.2 TWh
budgetåret innan. Produktionen i kärnkraftverken uppgick till 7.9 TWh.
Produktionen av kraft i egna fossileldade anläggningar var den Higsta under
de senaste tio åren och uppgick till 0.9 TWh. Nelloimporten under budgetåret 1979/80 utgjorde 0,4 TWh.
1
TWh Ocrawattimmc)
wattimmar).

=

I 000 GWh lgigawattimme) - I 000 milj. kWh tkilo-
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Vattenfallsverkets investeringsanslag och medelsförhrukning de tre senaste budgetåren redovisas i följande sammanställning (i I 000-tal kr.).
Ingående
behMlning

1977178
1978/79
1979/80

245 227
46~U77

675 837

Anslag

'.\1edelsförbrukning

Utgående
hehftllning

2661500 1
2310000
1830000

2 438 350
2102540
I 962 750

468 377
675 837
543 087

1

E\kl. 100 milj. kr. som överfördes till hudgetutjämningsfondcn tprnp. 197ti!77: 150
hil. 2 s. 9, FiU 1976177: 30. rskr 1976/77: 341 ).

Från investeringsanslaget Kraftstationer m. m. hade för hudgetåret 1979/
80 anvisats 1830 milj. kr. lprop. 1978/79: 115. NU 1978/79: 60. rskr 1978/
79: 429). Den för samma år fastställda investeringsramen var 2 186 milj. kr.
Beloppet bestod. förutom av föreslagen ram om I 836 milj. kr. i prop. 1978/
79: 115. reserverade medel från budgetåret 1978/79 om 200 milj. kr. samt
under budgetåret 1979/80 heviljat kapitaltillskott till Svenska Petroleum
AB om 150 milj. kr. (prop. 1979/80: 33, NU 1979/80: 25. rskr
1979/80: 134). Av detta tillskott skulle 90 milj. kr. tillföras det förriintningspliktiga statskapitalet, dtick med förräntningskravet t.v. eftergivet, medan
60 milj. kr. skulle skrivas av direkt.
I beslut den 5 decemher 1980 har regeringen medgivit att det förräntningspliktiga statskapitalet hos vattenfalls verket får sättas ned med 60 milj.
kr. per den I juli 1980 och att verket t.v. inte levererar in riinta på ett
belopp om 90 milj. kr. som ingår i verkets förriintningspliktiga statskapital.
Vattenfallsverket fick dessutom ta i anspråk 18,4 milj. kr. ur den under
investeringsanslaget Kraftstationer m. m. disponibla medelsreserven for
att tidigarelägga vissa investeringar av sysselsiiltningsskiil.

Statens rnttet(/illl.1Terk
Allmänna energifrågor

I anslagsframställningen för hudgetåret 1981 /82 hehandlar statens vattenfallsverk inledningsvis vissa allmänna energifrågor.
Sedan riksdagen våren 1980 beslutade att 12 kärnkraflsblock fi'tr utnyttjas bedömer vattenfallsverket att produktionstillgångarna i det statliga
kraftsystemet enligt nuvarande planering är tillriickliga under praktiskt
taget hela 1980-talet. Förutsättningarna har. enligt verket, avseviirt förhättrats för att planera och bygga ut elforsörjningssystemet för att tillgodose elefterfrägan på längre sikt.
förutom pågående kiirnkraftutbyggnad ingår i verkets planering för
1980-talet endast begränsade utbyggnader av vatlcnkraft och kraftviirme.
Vissa kompletterande utbyggnader erfordras av de kommunala och privatägda produktionssystemen för att upprätthålla önskvärd levcranssäkerhet.
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Vid bedömning av utbyggnadsbehovet pil 1990-talct förutsätter verket
att de oljeeldade kondensanläggningar som finns idag finns kvar under
1980- och 1990-talen med undantag för de äldsta. Även befintliga gasturbiner beräknas bibehällas som effektreserv under tidsperioden.
I prop. 1978179: 115 föreslogs en ram om 65 TWh för vattenkraftuthyggnaderna. Vattenfallsverket framhåller att det är tveksamt om ens denna
kvantitet kommer att uppnås. Eftersom utbyggnad av oljeeldade kraftverk
inte skall ske, återstår utbyggnad av produktionsanläggningar eldade med
kol. eller inom landet tillgängliga bränslen såsom torv och flis. Utbyggnad
av vindkraft kan också tänkas om pågående utvecklingsarhete ger tillfredsställande resultat.
Kol, torv och flis hör, enligt verkets uppfattning, i första hand användas
i kraftvärmeverk för att på bästa sätt utnyttja bränslet. Utbyggnadspotentialen för kraftvärmeverk har av Värmeverksföreningen beriiknats uppgå
till 5000 MW eleffekt.
Även om utvecklingsarbetet med vindkraft leder till att en kommersiell
utbyggnad kan inledas under 1980- och 1990-talen kan vindkraften inte
tillgodose hela det resterande behovet av produktionstillskott. Det är därför. enligt verket. nödvändigt att räkna med en utbyggnad av kolkondens
under 1990-talct.
Ett grundläggande problem vid planeringen av den framtida kraftförsörjningen är att den tid som går åt vid tillkomsten av nya produktionsanläggningar är betydande: mellan 5 och 10 år. Enligt verkets uppfattning bör en
beredskap åstadkommas genom en projektreserv av lämplig storlek och
sammansättning. De anläggningar som skall ingå i projektreserven bör
bearbetas så att lokaliseringen av kraftstationerna är bestämd och projekteringen genomförd. Dessutom bör samtliga tillstånd för utbyggnad av
anläggningen finnas.
Vattenfallsverket har under lång tid försökt att på detta sätt skapa en
projektreserv. Det har emellertid visat sig vara svårt att fullfölja intentionerna, eftersom nödvändiga tillstånd inte har kunnat erhållas. Detta beror.
enligt verkets uppfattning, huvudsakligen på att berörda myndigheter inte
anser sig kunna medverka till att miljöstörande anläggningar kommer till
stånd om inte behovet är akut. Bostadsdepartementets rapport Hushållning med mark och vatten 2 innehåller ett förslag om att samråd för
stamnätsledningar inte skall få ske förrän behovet av de eventuella framtida ledningarna har prövats av central instans. Om förslaget genomförs
kommer detta enligt verket att försvåra verkets möjligheter att planera
såväl för distributions- som produktionsanläggningar. För att förbättra
möjligheterna att anpassa utbyggnaderna efter behovet anser verket att
riksdag och regering bör utfärda direktiv som gör det möjligt att skapa en
projektreserv.
Vid uppbyggnad av en sådan projektreserv måste även behovet av nya
kraftledningar och andra åtgärder för det ökade kraftöverföringsbchovet
beaktas.
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För hanteringen av kraftlcdningsfrågor i anslutning till en projektreserv
för produktionssystemet är det. enligt verket, ett minimikrav att tidigt
samråd kring erforderliga ledningars strfö.:kning fär komma till stånd. Verket kommer att genomföra sådant samråd med berörda kommuner m. Il.
för de ledningar som aktualiseras av projektreserven. Till vissa delar kan
det bli nödvändigt att fastlägga ledningssträckningar och göra markreservationer i den kommunala markplaneringen.
I sin anslagsframställning redovisar vattenfallsverket även sysselsättningsutvecklingen inom verkets område. Antalet anställda har under perioden 1975-1980 varit nästan konstant. Verket beräknar att antalet anställda
under 1980-ta\et kommer att minska med ca 2 200 personer. huvudsakligen
beroende på att anläggningsverksamheten för elproduktionsanläggningar
kommer att minska kraftigt. Verket planerar att göra kraftfulla insatser för
att erbjuda berörd personal alternativa sysselsättningar. Exempel på sådana insatser är omplaceringar och olika former av utbildning samt ett
intensifierat samarbete med arbetsmarknadsstyrelsen och statens arbetsmarknadsnämnd. Trots dessa åtgärder bedömer verket att det blir nödvändigt att entlediga en del av anläggningspersonalen eller att underlätta
förtida avgång. Antalet övertaliga inom anläggningsverksamheten under
1980-talet uppgår till ca 900 personer.
I detta sammanhang kan nämnas att verket har engagerat sig i en särskild
utredning för att utröna vilka åtgärder verket kan vidtaga i syfte att till
Jokkmokks kommun förlägga aktiviteter som motverkar eller mildrar följderna av nedgången i sysselsättningen inom kraftverksbyggena i kommunen. Bland de projekt som verket bedriver för att skapa sysselsättning
kan nämnas ombyggnad av gamla ställverksbyggnaden i Porjus. nybyggnad av kontors- och förrådslokaler i Jokkmokks centralort, förläggning till
Jokkmokk av grundutbildning av drift- och underhållspersonal för norrländska vattenkraftstationer. etablering av företagshiilsovärdscentral för
centralorten. fiskcfrämjande och naturvårdande åtgärder m. m. samt utveckling av mineralfyndigheter.
I anslagsframställningen redovisar vattenfallsverket också sin syn på
frågor rörande bränsleförsörjningen och anför bl. a. följande.
Enligt statsmakternas energipolitiska intentioner skall övergång från olja
till fasta bränslen ske i den utsträckning som det är tekniskt och ekonomiskt genomförbart. Vattenfallsverket samarbetar med ett antal kommunala energiföretag för att få till stånd torv- och fliseldadc kraft värmeverk
och hetvattencentraler samt koleldade kraftvärmeverk. Verkets strävan är
att öka sin verksamhet på detta område.
Trots den goda elförsörjningssituationen under 1980-talet bör. enligt
verkets uppfattning, projekten avsedda för fasta bränslen fullföljas enligt
gällande tidplaner för att minska oljeberoendet.
Utbyggnad av koleldade kraftvärmeverk och hetvattencentraler har hittills inte kunnat ske på grund av koleldningens befarade inverkan på
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miljön. Det är därför. enligt verket. nödvändigt att klargöra kolanvändningens miljökonsekvenser och tillämpa sådana lösningar att kol blir ett
acceptabelt bränsle för de större städernas värmeförsö1jning.
Regeringen gav i juli 1979 vattenfallsverket i uppdrag att i samarbete
med berörda intressenter - övrig kraftindustri. kommunerna och industrin
- utreda kolanvändningens hälso- och miljökonsekvenser. Projektet har
antagit namnet Projekt Kol-Hälsa-Miljö (Projekt KHMJ. Enligt direktiven
skall en huvudrapport lämnas till regeringen den I oktober 1981 och
slutrapporten ett år därefter.
Möjligheterna att bygga om Forsmarks och Ringhals kärnkraftverk för
värmeavtappning och öve1föra hetvatten till Uppsala/Stockholm resp. Göteborg har studerats i ett antal utredningar under senare delen av 1970talet.
Verket påpekar att ombyggnaden av kärnkraftverken och utbyggnaden
av hetvattenledningarna inte kan vara genomförd förrän mot slutet av
1980-talet. Vid denna tidpunkt beräknas att nu bdintliga och beslutade
elproduktionstillgångar behövs för att klara den prognoserade elkonsumtionen.
Ombyggnaden till kombinerad el- och värmeproduktion innebär en radikal förbättring av totalverkningsgraden i anläggningarna. Viirmeuttagel
medför dock en minskning av elproduktionen. som måste ersättas med nya
elproduktionsanläggningar, t. ex. kolkondensanläggningar. Ombyggnad av
block som är i drift ger dessutom besvärande störningar under ombyggnadstiden.
En särskild arbetsgrupp har under hösten 1980 undersökt möjligheterna
att genomföra projektet med värmeöverföring från Forsmark. Resultatet
av gruppens arbete har redovisats i det föregående (kapitel 8).
En betydande del av det svenska bostadsbeståndet uppvärms idag med
lätt eldningsolja. Svårigheterna att skaffa sådan olja i framtiden bedöms bli
större än för den tunga oljan. Priset är dessutom avsevärt högre. En del av
dessa bostäder kan anslutas till fjärrvärmesystem. vilket underlättar övergång till fasta bränslen. I många områden är elvärme, eventuellt kompletterad med andra uppvärmningsformer, i huvudsak det enda alternativet till
den lätta eldningsoljan. Under 1980-talet kommer det att finnas en betydande elproduktionskapacilet som bör kunna användas för att ersätta olja.
Den stora ökningen av kombinationspannor där el är ett av energialternativen innebär möjligheter att snabbt minska oljeanvändningen. Detta
förhållande bör, enligt verket. beaktas av eldistributörerna och kraftföretagen så att överbelastning av kraftnät och produktionssystem kan undvikas.
Utformningen av uppvärmningssystemen bör göras så att effektivare användning av el. t. ex. med värmepumpar, inte utesluts.
Vattenfallsverket har i anslagsframställningen föreslagit att ett antal
elpannor skall anskaffas och installeras i fjärrvärmesystem och processindustrier i syfte att minska oljeförbrukningen under de perioder under 1980"
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talet då kraftbalansen så medger. Verket bedömer. bl. a. efter diskussioner
med ett antal kommuner och industriföretag. det vara möjligt att inom
verkets distributionsomrädc installera el pannor med en sammanlagd effekt
av omkring 400 MW. För budgctärct 1980/81 begär vattenfallsverkel att få
disponera 5 milj. kr.. motsvarande investeringar för en panneffekt av
omkring 50 MW, för detta ändamål. För budgetåret 1981/82 beräknar
verket ett medelsbehov om 35 milj. kr. för samma ändamål.
Verket fick hösten 1979 i uppdrag av regeringen att utreda och liigga
fram förslag om åtgärder som syftar till bättre utnyttjande av verkets
befintliga anläggningar.
Utredningarna med anledning av regeringens uppdrag omfaltar vattenkraft, viirmckraft. stamniitct och regionala och lokala kraftnät. En första
etapp av utredningen har redovisats.
Enligt den senaste femårsplanen för forskning. utveckling och demonstration kommer vattenfallsvcrkct att under perioden 1980/81-1984/85
satsa ca 400 milj. kr. på forskning och utveckling.
Arbetet inom solvärme- och värmepumpomrädena har intensifierats.
Beslut har träffats om utbyggnad av laboratoriet i Älvkarleby för praktiska
prov med solvärme och värmepumpar. Vattenfallsverket har också för
avsikt att etablera samarbete med komponenttillverkare.
Beslut har träffats om en utbyggnad i Avesta av ett bergrumslager för
15000 rn1 varmvatten. Under perioden 1982-1985 skall ett program genomföras för att klarlägga möjligheterna till lagring i bergrum.
Verket bedriver vidare försöksverksamhet med värmepumpar i bl. a.
Sala. Sundsvall och Linköping. Dessutom utreder och projekterar verket
ett antal försöksanläggningar. ofta i samarbete med kommuner somt. ex. i
Göteborg och Eskilstuna. I laboratoriet i Älvkarleby har en värmepump
med en effekt av 150 kW som utnyttjar isbildningsvärmc tagits i drift. Om
resultaten blir framgångsrika planeras installation av en väsentligt större
anläggning baserad på samma princip i Göteborg.
I Älvkarleby uppförs vidare ett par extremt energisnåla enfamiljsvillor
utrustade med små värmepumpar. Avsikten är att försöka fä fram nya
hustyper med effektivare energiutnyttjning än de som f. n. finns.
Arbetena tillsammans med Södertälje kommun för uppvärmning av ca
500 lägenheter i farna med solenergi har fortsatt med ytterligare projektering. Förutsättningarna för ett genomförande får bedömas som goda även
om det knappast är att förvänta att solvärmen där skall vara kommersiellt
lönsam jämfört med konventionell fjärrvärme vid dagens oljepriser. Arbetets stora värde ligger i att det ger väsentliga e1farenhcter för såväl komponenttillverkare som för byggnadsföretag av det praktiska utförandet av
solenergi- och värmepumpanläggningar. Ett eventuellt beslut om utbyggnad kan väntas tidigast under år 1983.
Inom vindkraftområdet samarbetar vattenfallsverket med nämnden för
energiproduktionsforskning (NE) vid byggandet av ett vindkraftaggregat
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på Gotland. Utvecklingsarbetet innebär för verkets del bl. a. klarläggande
av hur vindens variationer i tid och rum påverkar anläggningarnas lokalisering och utformning, vindkraftproduktionens återverkan på kraftsystemets
produktionsreglering och överföringsbehov.
Vattenfallsverket har tidigare redogjort för de studier som verket har
bedrivit tillsammans med dåvarande Statsraff AB i syfte att klarlägga de
tekniska och ekonomiska förutsättningarna för att bygga en anläggning för
kraftproduktion baserad på förgasning av svavelrika bränslen, bl. a. restoljor, det s. k. POX-projektet. Projektet kallas numera Gasification Combined Cycle (GCCJ. Anläggningen kan också ges kraftvärmeutförande.
Kompletterande undersökningar har utförts för att bl. a. klarlägga bränsleförsörjningen, miljöfrågor och vissa tekniska problem. Verket har träffat
en överenskommelse med Svenska Petroleum AB, i vilket Statsraff AB
numera ingår som dotterföretag under namnet Svenska Petroleum Technology AB. om gemensam projektering av anläggningen. Beslut om att uppföra en första anläggning kan fattas tidigast år 1981.
Transportsektorn är mycket energikrävande och det helt dominerande
drivmedlet utgörs av oljeprodukter. Inom vattenfalls verket har slutförts en
studie beträffande teknik och utvecklingsmöjligheter för eldrivna fordon.
Resultatet visar att cl för användning till fordonsdrift är energiekonomiskt
fördelaktigt samtidigt som de miljömässiga fördelarna är påtagliga.
På kärnsäkerhetsområdet har vattenfallsverket gjort en översyn av den
för säkerheten styrande fortagspolicyn. En mycket hög säkerhet hos de
kärnkraftverk som verket har ansvar för eftersträvas. Erforderliga resurser
skall finnas för ett effektivt säkerhets- och kvalitetsarbete. Teknisk utveckling och erfarenhetsåterföring inom säkerhetsområdet skall bedrivas
systematiskt. För att ge reaktorsäkerhetsfrågorna en central roll har en
särskild organisation med etl trettiotal anställda bildats inom verket. det
s. k. kärnreaktorsäkerhetsprojektet (KSPl.
Vidare har verket tillsammans med övriga kärnkraftföretag i Sverige
inrättat Rådet för Kärnkraftsäkerhet. Detta började sin verksamhet den I
april 1980 och har tilldelats viktiga uppgifter vad gäller erfarenhetsåterföring, säkerhetsanalys, forskning och utveckling, utbildning, kvalitetssäkring och havcriberedskap.
F. n. pågår en säkerhctsstudie för Ringhals I och under våren 1981
startar motsvarande studie för Ringhals 2.
Världsmarknadspriset på uran har sjunkit de senaste åren. Priset beräknas under de närmaste åren komma att stabiliseras vid nuvarande nivå.
Vattenfalls verkets och Forsmarks Kraftgrupp AB:s behov av uran är täckt
t. o. m. år 1984. Marknaden bedöms gynnsam för kompletterande upphandling. Verket har tillsammans med Svensk Kärnbränsleförsörjning AB
(SKBF) regelbundna kontakter med leverantörer i bl a. Kanada och Australien. Verket strävar efter att få spridning av bränsletillverkningen på
olika leverantörer för att uppnå högre leveranssäkerhet. Utvecklingsarbete
26 Riksdagen 1980181. I mm/. Nr 90
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inom kärnbränsleområdet bedrivs i samverkan med bl. a. Studs vik Energiteknik AB.
Vattenfallsverkets inköp av oljeprodukter sköts av Svenska Petroleum
AB, som ägs av verket och Statsföretag AB. Under år 1979 nådde företaget
en marknadsandel av oljeprodukter på ca 10% och svarade för ca 15%· av
den råolja och de oljeprodukter som tillfördes Sverige.
Problemen med oljeförsörjningen och utvecklingen på energiområdet i
allmänhet gör, enligt verket, en återintroduktion av kol på den svenska
energimarknaden angelägen. Förutsättningarna belyses bl. a. i en under
våren 1980 offentliggjord internationell kolstudie (WOCOL - Coal bridge
to future) och i en rapport från det av vattenfallsverket tillsammans med
Luossavaara-Kiirunavaara AB (LKAB) och Sydkraft AB genomförda projektet Kol 90.
Enligt denna rapport bör kolimporten grundas på en långsiktigt säkrad
tillförsel genom leveransavtal med och produktionsdeltagande i länder som
från försörjningssynpunkt betraktas som stabila. Samarbetsformer bör
skapas mellan svenska kolkonsumenter och kolintressenter. Vattenfallsverket har föreslagit att ett kolbolag med medverkan från statliga. kommunala och privata intressenter skall bildas i enlighet med vad jag har redogjort för i min anmälan till tilläggsbudget I till statsbudgeten för budgetåret
1980/81 (prop. 1980/81: 25 bil. 9. NU 1980/81: 23, rskr 1980/81: 112).
I anslutning till att vattenfallsverkets utredning om torveldade anläggningar lämnades våren 1979 startade inventering och undersökning av
torvmossar i Umeåområdet. Undersökningarna har utgjort underlag dels
för de ansökningar att bearbeta torv som lämnades vid halvårsskiftet 1980,
dels för anbudsförfrågan till tänkbara torvproducenter. Inkomna anbud har
utvärderats under hösten 1980 för att avtal skall kunna slutas samtidigt
som beslut fattas om utbyggnad av ett torvcldat kraftvärmeverk i Umeå.
Inventering av torvmossar pågår också i Östersundsområdet och i Bodenområdet, där torvförsörjningsmöjligheterna till en planerad hetvattencentral undersöks.
LKAB startade, redan före vattenfallsverkets torvutredning, undersökningar av möjligheten att starta torvproduktion i Gällivare. Förhandlingar
om villkoren för leverans av torv till den planerade hetvattencentralen
pågår.

Elförsörjningen
Elkonsumtionen i landet inkl. överföringsförluster var 0.9 % högre under
budgetåret 1979/80 än under budgetåret 1978/79 och uppgick till 93.5 TWh.
Exporten steg med ca 25 % till 3.9 TWh.
Industrins elkonsumtion ökade något snabbare än den totala förbrukningen eller med 1 % och uppgick till 40,4 TWh. Ökningen kan till största
delen hänföras till gruvindustrin samt pappers- och papptillverkningen.
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Ktmisk massa samt järn-. stål- och metallverk minskade sin förhrukning.
Konflikten på arbetsmarknaden under våren 1980 medförde en temporär
minskning på inemot I TWh eller ca 2 % av elförbrukningen inom främst
industri- och kommunikationssektorerna.
Ökningstakten för elförbrukningen inom gruppen hushåll. handel m. m.
blev avsevärt lägre än under budgetåret 1978/79 eller ca 0.2 %. Orsaker till
detta kan, enligt vattenfallsverket. vara den högre genomsnittstemperaturen samt nedgången av bostadsbyggandet. Andra tänkbara orsaker är de
senaste årens prishöjningar på elkraft samt en ökad sparbenägenhet hos
abonnenterna.
Av följande tabell framgår hur den totala tillgången på elkraft har fördelat sig mellan olika kraftslag och import under de två senaste hudgetåren.
1978179

TWh

1979/80
c;f~

60
22

Import

57.8
20.9
13.2
3.9

Total krafttillgång

95,8

Vattenkraft
Kärnkraft
Övrig kraft

TWh

q62

14
4

60.5
21.9
9,8
5,2

100

97,4

100

23
lO

5

Under budgetåret 1979/80 färdigställdes nya vattenkraftanläggningar
motsvarande en årsproduktion av 0,2 TWh. Den totala produktionen av
vattenkraft var 2. 7 TWh högre än under budgetåret 1978/79 främst beroende på viss avsänkning av regleringsmagasinen. Vattenkraftproduktionen
var trots detta ca I % lägre än hittills tillämpade värden för normal produktion.
Kärnkraften svarade under budgetåret 1979/80 för 23 % av den totala
krafttillgången i landet jämfört med 22 % budgetåret innan. Produktionen i
de sex idrifttagna kärnkraftblocken motsvarar 96% av energimängden vid
förväntad tillgänglighet.
Tack vare ökad vatten- och kärnkraftproduktion samt en ökad import
blev det möjligt att ytterligare sänka produktionen av oljebaserad värmekraft med drygt 3 TWh jämfört med 1978/79. Oljebesparingen motsvarar ca
500 000 ton olja.
Elkonsumtionens utveckling på längre sikt är beroende av bl. a. tillväxten i ekonomin. tillväxtens fördelning på olika näringsgrenar och industribranscher, prisutvecklingen på elektricitet och olja, befolkningsutvecklingen och bostadsbyggandet.
Den genomsnittliga ökningstakten under perioden 1973-1979 har varit
3,5 % per år. Den s. k. övrigsektorn, dvs. hushåll, handel m. m .. har ökat
med 6.5 'Jc, per år och har svarat för praktiskt taget hela tillväxten. Industrins elkonsumtion befann sig vid periodens slut på ungefär samma nivå
som vid dess början. Förändringen från det ena året till det andra har dock
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varierat avsevärt bl. a. till följd av konjunktur- och temperaturvariationer.
Enligt statens industriverks <SIND) båda clprognoser från hösten 1977.
vilka utgjorde underlag för energikommissionens arbete. beräknades elkonsumtionen år 1985 uppgå till resp. 124 TWh och 127 TWh. Den genomsnittliga clkonsumtionstillväxten till år 1985 beräknades s<llunJa bli drygt
4 q- per fir.
Hösten 1978 avgav SIND en energiprognos avseende tiden 1977-1983
till 1978 års långtidsuli edning. Bedömningarna utgår från de i långtidsutredningen angivna förutsättningarna rörande samhällsekonomin. Resultatet. såvitt gäller efterfrägan på el. ligger praktiskt taget helt i linje med den
högre av SIND:s prognoser från år 1977.
De beriikningar för elanvändningen under perioden 1978- 2000 som konsekvensutredningen presenterade inför folkomröstningen om kärnkraften
gjordes med utgångspunkt i 1978 års långtidsutredning. Vid en jämförelse
mellan utredningens kalkyler enligt rekrcnsalternativet och prognosen för
elanvändningen enligt prop. 1978179: 115 är skillnaden på totalnivii liten
och ligger sannolikt inom nsiikerhetsintervallet. I propositionen angavs för
år 1990 ett intervall pil. 124- 127 TWh medan utredningens beräkningar
anger 125 TWh. Den totala bclastningsnivån inkl. överföringsförluster blir
för propositionens prognos 136-140 TWh och för utredningens prognos
138 TWh. För 1990-talet pekar utredningens uppskattningar på en fortsatt
ökning av elanvändningen med ca 2 %. per år jämfört med en ökningstakt
på 3 ,S S-1: för perioden 1978-1990.
Vattenfallsverket finner det rimligt att räkna med en sådan utveckling av
elförbrukningen. Liksom förra året vill vattenfallsverket emellertid understryka osäkerheten hos de refererade bedömningarna. Bland de osäkerhetsfaktorer som verket då pekade på var risken för att den framtida
produktionstillväxten bedöms alltför pessimistiskt efter perioden 19731978. som har kännetecknats av en industriell stagnation. och all optimismen beträffande mQjligheterna att spara energi kan visa sig ha varit alltför
stor. Dessa osiikerhetsfaktorer kvarstår. Till detta kommer att akuta störningar i oljetillförseln och kraftiga höjningar av oljepriserna på kort tid kan
öka efterfrågan på elektrisk energi, särskilt för uppvärmning. Osäkerheten
innebär givetvis också att elförbrukningen kan bli mindre än vad dessa
prognoser innebär.
På grundval av uppgifter från flertalet egna industriabonnenter rn:h föerdistributörer har vattenfalls verket gjort en prognos över den egna kraftförsäljningen under den niirmaste tioårsperioden. Enligt denna prognos kommer verkets fasta leveranser inkl. överföringsförluster att årligen öka med
3.9% till 53.4 TWh under perioden 1978179-1983/84 och 3.6%· till 61.7
TWh under perioden 1983/84-1987/88. Under kalenderåret 1985 beräknas
således förbrukningen nu bli 56.3 TWh. Med antagande om linjär tillväxt
erhålls för kalenderåret 1990 enligt den senaste prognosen en förbrukning
av ca 67 TWh.
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Med antagandet att vattenfallsverket kommer att behålla sin marknadsandel svarar verkets prognos mot en elförbrukning inkl. öw1foringsförluster i hela landet orn 141 TWh år 1990.

Utbyggnadsprograrn
Under budgetåret 1979/80 färdigställdes det första aggregatet i ombyggnaden av Näs kraftstation i Dalälven samt utbyggnaden i Porjus krartstation i Luleälven.
Tidigare beslutade och nu föreslagna kraftproduktionsanläggningar
framgår av följande sammanställning.
Utbyggnadsobjekt

Förläggningsort/
älv

Planerad
idriftlagning
budgetår

Redovisad i
proposition

Harsprånget 5
Granboforsen
Näs 2
Åsele

Luleälven
lndalsälven
Dalälven
Ångermanälven
Göta iilv
Luleälven
Luleälven

1980/81
1980/81
1980/81
1980/81

1975: 30
1977178: 125
1977/78: 25
1974: I

bil.
bil.
bil.
bil.

1981/82
1981/82
1982/83

1976/77: 100
1975:30
1979/80: 100

bil. 17
bil. I
hil. 17

1983/84
1983/84

1977/78: 116
1974: I

bil. 15

1985/86
1980/81
1980/81
1981/82
1982/83

1979/80: 33
1973: I
1972: I
1973: I
1973: I
1975/76: tOO
Föreslagen

Lilla Edet 4
Ligga 3
Harsprångel.
tunnel
Messaure 3
Stenkullafors
Vietas. tunnel
Kärnkraft
Kärnkraft
Kärnkraft
Kärnkraft
Kärnkraft
Stornorrfors 4

Luleälven
Ångermanälven
Luleälven
Forsmark I
Ringhals 3
Forsmark 2
Ringhals 4
Forsmark 3
Urnetilven

1985/86

198.'i/86

hil.
bil.
bil.
bil.
bil.

I
11
11
15

15
15
15
15
1.5

Utbyggnadsprogrammet föreslås bli kompletterat med ett Gärde aggregat i Stornorrfors kraftstation i Ume älv med planerad idrifttagning under
budgetåret 1985/86.

Stomorrfors togs i drift år 1958. Stationen är utrustad med tre aggregat
med en sammanlagd effekt av 4!0 MW och förberedd för ett fjärde aggregat. Energiproduktionen i stationen uppgår till ca 2 160 GWh/år. Fallhöjden är 75 m och utbyggnadsvattenföringen 700 m'/s. Stornorrfors är den
nedersta av kraftstationerna i Umeälven. Även vattnet från Vindclälven
passerar stationen. Eftersom Vindelälvens vatten inte är årsreglerat uppkommer spill vid Stornorrfors under flöden i Vindclälven.
Den nu föreslagna tillbyggnaden innebär att den totala utbyggnadsvattenmängden ökar med 275 till 975 m 3/s. Maximieffekten ökar till 580 MW
och energiproduktionen med 130 till 2 290 GWh/år. Tillskottet i produktion
beror huvudsakligen på att det vatten som eljest skulle spillas under
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sommaren kommer att ledas genom stationen. men till en del på att det nya
aggregatet kommer att få bättre verkningsgrad än de gamla. Tillbyggnaden
bedöms uppfylla lönsamhetskraven genom att behovet av dyrare kraftproduktion i befintliga oljeeldade anläggningar minskas. Inverkan på motståcmlc intressen iir ringa. bl. a. eftersom dämningsgränsen inte kommer
att ändras. Utöver arbeten i maskinsal. intag och sugrör planeras inga
permanenta byggnadsåtgärder. Prl~jcktet ger en sysselsiittning på platsen
motsvarande ca 225 årsverkcn. Arbetena beräknas pågå ca fyra och ett
halvt år. De egentliga byggnadsarbctena kan päbö1jas redan under innevarande budgctär om erforderliga tillstånd erhfalls. Investeringen beräknas till

215 milj. kr.
Regeringen har förklarat utbyggnaden av Afrs.1·1111re kraftstation med ett
tredje aggregat tillåtlig enligt vattenlagen. Beslut om eventuella siirskilda ·
villkor i samband med tillstfmdct har liksom för effektutbyggnaderna Porjus 12. Harsprånget 5 och Ligga 3 inte fattats.
Eftersom vattenfalls verket är angeläget att i möjligaste män upprätthålla
sysselsättningen i Norrbotten har tillstånden tagits i anspråk utan att
avvakta rcgcringens beslut om särskilda villkor. 1 den utsträckning dessa
kommer att öka medelsbehovct och/eller väsentligt minska projektens
lönsamhet avser vattenfallsverket att återkomma i iirendet.
I äldre vattenkraftstationer är kompletteringar och <>uccessiv förnyelse
av vissa anläggningsdelar nödvändiga bl. a. med hänsyn till personsäkerhets- och miljökrav samt till krav på anpassning till modern teknik. Exempel på sf1dana åtgärder som ingår i verkets utbyggnadsplan är bullerbckämpning. tryckluftsbromsning, kylvattenreglering, bärlagersmöi:ining. installation av hrandlarm, tyristormagnetisering, utbyte av diverse elektriska
och mekaniska anläggningsdelar samt upprustning av byggnadsbeståndet.
Regeringen meddelade den 27 mars och den IO april 1980 att Ringhals 3
och Forsmark I resp. Forsmark 2 m:h Ringhals 4 skall f?t tillföras kärnbränsle utan hinder av vad som föreskrevs i lagen ( 1979: 33'.'i) om förbud
mot att under viss tid tillföra kärnreaktorer kärnbränsle. den s. k. rådrumslagen. Tillstånden avser den tidsperiod under vilken giltigt upparbctningsavtal finns tecknat, vilket för Ringhals 3 och Forsmark I innebär t. o. m. år
1990 resp. för Ringhals 4 och Forsmark 2 t. o. m. år 1986.
Den av riksdagen godkända överenskommelsen om begränsning av utbyggnadstakten för Forsmark 3 som träffades mellan delägarna i Forsmarks Kraftgrupp AB upphörde att gälla i och med utgången av budgetåret
1979/80 (pwp. 1979/80: 33 s. 14-15. NU 1979/80: 25. rskr 1979/80: 134).
Tidplanen för det fortsatta arbetet på Forsmark 3 innebär att blocket kan
tas i drift under hösten 1985. Mot denna hakgrund och med hänsyn tagen
till den tid som går ät för att tillföra reaktorerna bränsle samt rekrytera och
utbilda personal gäller följande tidpunkter för kommersiell idrifttagning av
ännu inte idrifttagna kärnkraftblock:
Forsmark I den I februari 1981
Ringhals 3 den I februari 1981
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Forsmark 2 den I augusti 1981
Ringhals 4 den I november 1982
Forsmark 3 den I augusti 1985
Enligt rådrumslagen är innehavare av kärnreaktor berättigad till ersättning av staten för förlust som har uppkommit genom att idrifttagandet av
reaktor har fördröjts till följd av lagen. Förhandlingar om ersättning inleddes i maj 1979 sedan en statlig förhandlare hade utsetts. Resultatet av
dessa överläggningar har presenterats i prop. 1980/81: 25 bil. 9.
Övriga anläggningar i uthyggnadsplanen antas hli färdigställda i enlighet
med de planer som tidigare har redovisats.
Med befintliga anläggningar, beslutade och föreslagna utbyggnader samt
prognosticerad elcfterfrågan erhålls energi- och effektbalanser i det statliga
kraftsystemet enligt följande sammanstiillningar.
Energibalanser budgetåren 1981/82-1987/88 I i TWh)

Primaförbrukning
enligt normalårsprognosen inkl.
tillkommande primaförbrukning
(0,5 TWhl vid
exceptionella
torrårsförhållanden
Försäljning till
andra kraftföretag inkl. export
Summa förbrukning
Krafttillgång
från egna befintliga, beslutade
och föreslagna
vattenkraftanläggningar. mcdclår
Krafttillgång
från egna befintliga och beslutade
värmekraftanläggningar vid medeltillgänglighet
fossileldad
kraft
kärnkraft
Köp från andra
kraftföretag
inkl. import
Summa krafttillgång enligt
energikriteriet 1

81i82

82/83

83/84

84/85

85/86

8h/87

87 iH8

50.3

52.0

53,9

55.h

57.9

60.I

62.2

2,8

3.3

3,6

2.6

u

1.3

1.2

53,1

55,3

57,5

58,2

59,4

61.4

63,4

30,2

30.2

30.4

30.5

30,5

30.7

30,7

12, I
20.6

12. J
25,4

12.1

27.4

12, I
28,3

12.1
32.5

12.1
33,7

12.1
34, I

4.3

4.3

4.3

4.2

4.2

4,0

4,0

57,4

61,7

63,7

64,5

68,3

69,4

69,7

Brist enligt
energikriteriet
1
Energikriterium: Total produktionsförmåga = 0.8xvattenkraftproduktion
+0,9x värmekraftproduktion.
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Effektbalanser budgetåren 1981/82-1987/88 (i M Wl

0(n primiira fiirbrukningens
maximalvilnk
Försäljning till
andra kraftfiiretag inkl. export
Summa belastning
Installerad effekt
i egna befintliga.
beslutade och föreslagna vattenkraftanliiggningar.
medeliir
Installerad effekt
i egna befintliga
och beslutade värmekraftanläggningar
fossileldad kraft
kärnkraft
Köp frän andra
kraftföretag
Summa installcrad effekt
Effektreserv
Dito i q. av
primaförhrukningens maximal värde

81/82

82/83

81184

84/8-'i

85/86

86/87

9 200

9500

9900

10200

10600

11000 11400

87/88

hO

120

380

360

210

60

9.UO

9880

10260

10410

10660

7 h52

7 824

8020

8020

8190

8 218

8 218

2440
31:<05

2440
4 720

2 440
4 720

2 440
4 720

2440

5 500

2440
5 500

5 500

180

180

180

165

165

137

1>7

14077

15164

15360

15 .\45

16295

4 757

5 2!:<4

5 100

49_,5

5 635

5 235

4835

51.7

55.6

51.5

48.4

53.2

47.6

42.4

60

Il 060 11460

2440

16295 16295

Som framgår av sammanst~illningen kan den beräknade energiförbrukningen tillgodoses med önskad leveranssäkerhet t. o. m. budgetåret 1987/
88 med hittills beslutade och nu föreslagna produktionsanläggningar. Även
från effektsynpunkt väntas leveranssäkerheten bli tillfredsställande under
samtliga redovisade budgetår.
De överskott på produktionsresurser som balanserna antyder utgör enligt vattenfallsvcrket en säkerhet mot oförutsedda elbehov och gör det
möjligt att begränsa användningen av olja till ett minimum.
Av vad vattenfallsverkct har anfört följer att något beslut om nya produktionsanläggningar inte behöver fattas under innevarande budgetår för
att kraftförsörjningen inom det statliga avsättningsomrädet pil fastlandet
skall kunna klaras fram till slutet av 1980-talet.
Av andra än omedelbara elförsörjningsskäl kan emellertid ytterligare
produktionsenheter komma att färdigställas under den berörda perioden.
Utöver tillbyggnaden av Stornorrfors gäller detta t. ex. på kraftvärmeområdct där verket tillsammans med vissa kommuner f. n. projekterar nya
anläggningar för fasta bränslen.
I de redovisade balanserna m1:1lan produktionsresurser och efterfrågan
på cl har Väst1:rås kondcnskraftstation inte medriiknats. Stationen. som är
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oljeeldad. är gammal och delvis i sådant skick att betydande ombyggnadsoch reparationsarbeten erfordras för att få anläggningen i driftdugligt
skick. Utredningar har visat att fortsatt produktion eller produktionsberedskap i stationen inte kan ekonomiskt motiveras. Vattenfallsverket räknar inte heller med att stationen skall erfordras under 1980-talet för att
upprätthålla erforderlig leveranssäkerhet. Då ett stort antal av den nu
befintliga personalen kommer att avgå av åldersskäl har vattenfallsverket
fattat principbeslutet att avveckla stationen. En avveckling bedöms i dagsläget kunna vara genomförd till sommaren 1983.
Vattenfallsverkets projekteringsplaner omfattar ytterligare ett antal vattenkraftutbyggnader. en kolkondensanläggning i Söderhamn alternativt
Oxelösund, de tidigare nämnda torveldade anläggningarna för kraftvärme,
GCC-anläggningen i Lysekil och hetvattencentralerna samt koleldade
kraftvärmeverk i Göteborg och Stockholmsområdet.
Vid prövningen enligt vattenlagen av Sädva kraftstation jämte utökad
reglering av Sädvajaure i Skellefteälven har regeringen föreskrivit särskilda villkor beträffande vattentappning m. m. Riksdagen har beslutat att
medge det intrång i Pieljekaise nationalpark som regleringen orsakar. Det
är alltjämt oklart huruvida de tilltänkta samarbetsparterna Skellefteå kommun, Boliden AB och vattenfallsverket önskar fullfölja projektet. Vattenfallsverket avser att slutföra samarbetsförhandlingarna så snart konsekvenserna av nämnda villkor har utretts. Anläggningen bedöms numera
kunna bli färdigställd tidigast under budgetåret 1985/86.
Vattenfallsverket lämnade våren 1980 in ansökan till vattendomstolen
om att få bygga ytterligare ett aggregat i vardera av de två stationerna Porsi
och Laxede och att få ökad rätt till korttidsreglering i Luleälvens nedre del.
Vattendomstolen kommer att överlämna ärendet till regeringen för prövning. Genomförs projekten blir syssclsättningsökningen pä platsen ca 560
årsarbeten. Förutsättningen för att investeringen skall kunna förräntas av
vattenfallsverket är att rätt till ansökt korttidsreglering erhålls.
Regeringen uppdrog i september 1979 åt vattenfallsverket att fullfölja
projekteringen av överledning av vatten från Vojmsjön till Malgomaj.
Projektet kallas Fatsjö kraftstation. Projekteringen utförs i samråd med
länsstyrelsen i Västerbottens Hin och Vilhelmina kommun. Ansökan till
vattendomstolen beräknas bli inlämnad under första kvartalet 1981. Vattenfallsverket planerar att redogöra för projektet i anslagsframställningen
för budgetåret 1982/83.
Projekteringen av ett kraftvärmeverk i Göteborg för eldning med såväl
kol som olja har utförts fram till underlag för lokaliseringsansökan. Lokaliseringsansökan har inlämnats till regeringen av Energiverken i Göteborg.
Ärendet vilar i avvaktan på ett ställningstagande från kommunens sida.
Beslut om ett flertal värmeproducerande anläggningar i Storstockholmsområdet måste fattas inom de närmaste åren. SIND redovisade i juni 1979
en slutrapport om södra Storstockholms viirmeförsö;jning inkl. Södertälje.
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Utredningen avsåg att redovisa hur värmeförsörjningen inom detta område
bör lösa~ under 1980-talet samt belysa möjliga, inte oljebaserade. alternativ för regionens fjärrvärmeförsörjning. Utredningen förordade ett alternativ som bl. a. innebär utbyggnad av sju lokala koleldade kraftvärmeblock
under 1980- och 1990-talen med lokalisering till lgelsta i Södertälje. Fittja.
Lövsta och Värtan.
Efter att ha samrått med berörda kommuner har SlND rekommenderat
att kolbaserade kraftvärmeverk uppförs i Augustendal för att förse Nacka
och Stockholm med värme samt i Fittja för att förse Botkyrka, Huddinge
och Södertälje med värme. Resterande värmebehov under 1980-talet i
södra regionen bör klaras med koleldade värmecentraler i lgelsta.
Vattenfallsverket har fört långt framskridna förhandlingar med Södertälje energiverk om ett koleldat kraftvärmeverk i lgelsta. Det planerade
kraftvärmeverket kommer nu att ersättas med en utbyggnad av fyra koleldade hetvattencentraler. Förhandlingar om Fittjaverket kan återupptas så
snart ett klarläggande om den fortsatta inriktningen föreligger. Verket
framhåller det angelägna i att ett klart ställningstagande sker i frågan om
Storstockholmsområdets värmeförsörjning.
Arbetet med pn:~jektering av ett första koleldat kondenskraftverk har
påbörjats och är inriktat på möjlig idrifttagning under år 1989. Kontakter
har upptagits med berörda kommuner för lokalisering av blocket till Oxelösund alternativt Söderhamn.
Ifråga om distributionsanläggningar anför vattenfallsverket bl. a. följande. Det svenska kraftsystemet utgör en del i ett sedan långt tid relativt
väl integrerat nordiskt system. Det nordiska samarbetet på elförsörjningsområdet innebär för alla parter väsentliga fördelar, inte minst från ekonomisk synpunkt. Grunden för kraftsamarbetet inom och mellan de nordiska
länderna är väl utbyggda nationella stamnät och starka samkörningsförbindelser mellan de olika stamnäten. Avtal har träffats mellan vattcnfallsverket. Sydkraft AB och det danska ELKRAFT om en andra 400 kV förbindelse Sverige-Själland (jfr prop. 1979/80: 100 bil 17 s. 160).
Oavsett de nordiska kraftutbytena måste det svenska kraftlcdningsnätet.
såväl stamnät som regionala och lokala nät byggas ut i takt med elkonsumtionens tillväxt.
Upprustningen av äldre stamnätsanläggningar fortsätter och tar nu i
anspråk betydande resurser.
För Gotland. som utgör ett separat system. erfordras särskilda överväganden vid bedömning av utbyggnadsbehovet. Utredningar visar. enligt
vattenfallsverket. att kraftsystemet på ön behöver förstärkas vid mitten av
1980-talet. Detta accentueras av att den befintliga likströmslänkens tekniska livslängd beräknas vara slut vid denna tidpunkt. En ekonomisk
jämförelse mellan en ny likströmslänk från fastlandet och en kolkondensanl::iggning på Gotland visar att det förstnämnda alternativet bör väljas.
Arbetet inriktas mot idrifttagning under budgetåret 1984/85 eller om möjligt
tidigare.
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I ans lagsframställningen begär verket dels 51,2 milj. kr. på tilläggsbudget
för innevarande budgetår för en ny likströmsförbindclse till Gotland, dels
24 milj. kr. för samma ändamål för budgetåret 1981/82. Totalt beräknas
förbindelsen medföra en investering på 240 milj. kr. uttryckt i prisnivå juli
1980.
Vid min anmälan till tilläggsbudget I till statsbudgeten för hudgetäret
1980/81 ( prop. 1980/81: 25 bil. 9) har jag behandlat denna fråga och därvid
föreslagit att ytterligare 51.2 milj. kr. skall ställas till verkets förfögande för
detta ändamäl under budgetåret 1980/81.
För de regionala och lokala distrihutionsniiten följer investeringsvolymen för nyanslutningar och forstärkningsbehov den belastningsutveckling
som förväntas. Det upprustnings- och förnyelsebehov som är nödvändigt
framför allt ur person- och driftstikerhetssynpunkt är större än tidigare. De
nät som är aktuella för sådana ombyggnader är oftast över 30 i1 40 år.
Utbyggnaden av driftövervakningsanläggningar är inne i ett expansivt
skede.
Stora driftstörningar som har ägt rum under senare år bekräftar nödvlindigheten av bättre driftövervakningssystem för att därigenom öka driftsäkerheten i näkn.
Medclsförbrukning

Vattenfallsverkets investeringsram för budgetfiret 1980/81 är fastställd
till 2096,9 milj. kr. (prop. 1979/80: 100 bil. 17 s. 169, NU 1979/80: 70, rskr
1979/80: 410). I beloppet ingår, utöver vad som har upptagits i hudgetpropositionen 1980, 150 milj. kr. som regeringen har medgett verket att föra
iivcr från hudgetåret 1979/80. Tillsammans med outnyttjad del av ur konjunkturreserven anvisade medel under budgetåret 1979/80, 7 .2 milj. kr.,
blir den totala investeringsramcn för budgetåret 1980/81 2 104. I milj. kr.
För budgetåret 1981/82 har vattcnfallsverket beräknat ett medelsbchov
av 2 535 milj. kr. Beloppet har bertiknats med marginal för erfarenhetsmässiga kostnadsf'örändringar under perioden fram I. o. m. det nya budgetåret.
Fördelningen på olika typer av investeringsohjekt framgår av följande
sammanställning som också visar den verkliga mcdclsförbrukningen för
hudgetåret 1979/80 och det heräknadc medclsbehovet för budgetåret 1980/
81.
Verklig
förbrukning
1979/80
Va!!cnkraftanliiggningar
J(ärnkraftanliiggningar
Ovriga värmekraftanläggningar
Vänneproduktionsanläggningar
Di' tribution sa nfäggni ngar
Övriga ändamål

Beriiknad medelsförhrukning
1980/81 1

1981/82

507.1
124.5

638.6
377,4
31.1
6.5
7%,I
310.6

737.2
626,7
18.2
35.6
I 023.6
93,7

1962,7

2160,3

2535,0

477.8
655,3
198.0

1
Fr. o. m budgetilret 1980/81 tillkommer vissa utgifter i det invcstcringshegrepp
som ligger till grund för mcdelsberäkningen under anslaget <prop. 1979/80: 100 hil. 17
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För 1•atte11kraftanläggningar föreslår vattenfallsvcrket följande investeringsprogram (i milj. kr.).
Medelsförbrukning
t. o. m.

beräknad för

1979/80
/. Fåretag pclh<irjade .fi'ire 1980-07-01
Harsprångets kraftstation, aggregat 5
Ligga kraftstation. aggregat 3
Messaµre kraftstation, aggregat 3
Övre Aseleälven
Näs kraftstation. ombyggnad aggregat 2
Lilla Edets kraftstation, aggregat 4
Kapitaltillskott för ersättningskraft m. m.
Anläggningsmedel till regleringsföretag
Efterarbeten och skadereglcringar
Kompletteringar och småkraftverk
Projekteringsplan
Il. Företag som pähiirjas l'.fier 1980-07-01
Vietas kraftstation. tilloppstunnel 3
Harsprångets kraftstation.
utvidgning av avloppstunnel
Stornorrfors kraftstation, aggregat 4

43ti. I
162,7
23.0
223.3
117 .1
70,3

1980/81

1981/82

74,8
108,8
28.9
173.8
20.7
53.1

22,6
118.3
42.7
180.0
3,9
62,7

7.9
63.6
69,8
10.7

10,4
47,8
92.9
10.9

22.3

78.2

4,2

30,9
31.9

638,6

737,2

4,0

1,2

Medlen behövs för att fullfölja pågående utbyggnader samt för att genomföra erforderliga efterarbeten och kompletteringar i idrifttagna stationer.
För kiirnkrafianliiggninJ.:ar föreslår vattenfallsverkct följande investeringsprogram (i milj. kr.).
Medclsförhrukning
heriiknad för

Ringhals kraftstation
Efterarbeten
Klirnbränslc
Kapitaltillskott till Forsmarks Kraftgrupp AH
blo..:k 1 och 2
block 3
AH Kiirnkraftsutbildning

1980/81

1981/82

101.6
107.4
3.8

173.2
5.6

35.0
\27.1
::!.:'

302.8
11.5

377.4

626,7

13.l.h

Medelsbehovet hiinför sig till färdigställandet av Ringhals kraftstation
inkl. erforderliga efterarbeten. Angivet behov omfattar oeksä erforderliga
kapitaltillskott till Forsmarks Kraftgrupp AB. Medelsbehovet för kapitaltillskott bygger på förutsättning av normal lånefinansiering av Forsrnarksbyggnationen. för vilken borgen erfordras av statens vattcnfallsverk.
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Medelsbehovet för kiimhriinsle uppg<lr till 5.6 milj. kr. och avser initialbränsle till Ringhals 3 och 4. Anskaffning av ersättningsbriinsle finansieras
med vid kärnkraftproduktionen erhållna intäkter motsvarande bränslekostnaden. Dessutom ingår medel för kapitaltillskott till AB Kärnkraftutbildning (AKUJ.
För övriga l'ärmekrajian/äggningar uppgår medelsbehovet till 18,2 milj.
kr. och avser medel för kompletterings- och projekteringsarbeten. I kompletteringsarbeten ingår kvalitetsförbättrande åtgärder vid Stenungsundsverket samt fortsatt förbättring av standard och arbetsmiljö i anläggningarna på Gotland. Projekteringskostnaderna hänför sig till ett flertal nya
projekt för el- och värmeproduktion.
I medelsbehov för l'iirmeprod11ktion.1·a11liiggni11gar upptas medel för projektering. anskaffning och installation av elpannor med 35.6 milj. kr.
Medelsbehovet för distrihwio11sa11lägg11i11gar beräknar vattenfallsverket till I 023,6 milj. kr., varav 85.7 milj. kr. för driftövervakningsanläggningar. 474,9 milj. kr. för stamniitsanläggningar. 303 milj. kr. för regionala
nät och 160 milj. kr. för lokala nät. Utbyggnadsplanerna grundas på verkets tidigare redovisade prognos över belastningsutvecklingen. aktuella
utbyggnadsplaner för produktionsanläggningar m. m.
Mcdelsbehovet för tidigare inte redovisade. nu föreslagna arbeten framgår av följande sammanställning (i milj. kr.).

lkriiknad totalkostnad

Beräknad utgift
1981i82

Drijiö1·en·aknin)!.rn11/iig1111i1111ar m. m.
Komplettering av driftdatanätet
Nytt kontor i Jokkmokk

10.3

9,1
4,6

Stamniit
220 kV ledning Ciulsele-Längbjörn
Shuntreaktor i Borgvik
Ny 400 kV förbindelse Skåne-Själland
Ny likströmslänk Gotland-fastlandet
Hjiilfa 400 kV ställverk: nya reläskydd
Horndal: Förstärkning av 220 kV ställverk och ledning m. h. t. otillräcklig
felströmskapacitet
Hamra: Spänningsregleringsutrustning
Förstärkning av 220 kV ledning kring
Stadsforsen m. h. t. otillräcklig felströmskapacitet
Kilforsen: Förstärkning av 400 kV
ställverk och 400 kV ledning mot
Lasele m. h. t. otillräcklig felströms kapacitet
Förstärkning av 400 kV ledningar
längs Lule älv m. h. t. otillräcklig
felströmskapacitet
Ospecificerade utbyggnader samt
projektering

n.9
3.5
56.5
274.3
5.5

8.8

1.0
1.0
3.3
24.1
4.2

8.2

4.6
5.5

14,4

0,8

9.3

4.6

13.7

2,3
5.9
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Beräknad utgift
1981/82

ReKionala nät
Omhyggnad av 130 kV ledningen
Lextorp- Moholm samt ombyggnad
i Götene transformatorstation
Nytt 20 kV ställverk i Skövde
transformatorstation
Modernisering av likströmssystem
och kontrollanliig!(ningar i Skövde
Installation av 130/40 kV transformator i Klerebo
Anslutning av ny 400/130 kV station på Hisingen
Nybyggnad av 130 kV ledning
Alingsås-Sjömarken
Anslutning av Torslanda 130 kV
station samt installation av nv
transformering i stationen
·
Installation av två 130 kV ledningsfack i Sävenäs transformatorstation
Ombyggnad och förnyelse av 40 och 20
kV stationer inom Trollhätte Kraftverk
Bo hus
Surte
Ljung
Limmared
Dalum
Ny 130/40 kV station i Båberg
inkl. anslutningsledningar
Förstärkning och ombyggnad av
Säfne 130/20 kV station
Ny 70 kV ledning Skärplingc-Forsmark
Ny 200/20 kV station i Edinge
!Faringel
Ny 220/70 kV station i Heby, ny
70 kV ledning Heby-Östervåla, nytt
70 kV ställverk i Tierp samt komplettering av 70 k V ställverket i
Östervåla
Ny 70/20 kV station i Litslena
Installation av 70/20 kV transformator i Spillersboda
Ny 130 kV ledning Frövi-Linde samt
ny 130 kV station i Linde
Ny 130 kV ledning Norrtorp-Vingåker
Utbyte av transformatorer i
Sköldinge
Utbyte av transformator i Eksund
Ny 130/20 kV transformator i Porsi
Ny 40 kV ledning Öberget-Laisvall
Ny 40 kV ledning VolgsjöforsStenkullafors
Diverse utbyggnader

6.9

I.\

3.5

2.4

2.5

I. I

3,0

2.5

3.4

I,\

10,7

9.1

9,6

4,0

4.1

1.4

1.9
1,5
2.0

0.2

I.I

1.3
1.7

1.3

4.9

2.3

8.3
3.8

3.4

14,3

8,6

19,2
6.5

14,5
3,9

2.6

1.7

\7,1

D,6

9.1

5.7

5,0
3.7
3.7
3.8

2.6
2.1
1.5
2,5

6.3

4.8

1.7

2.8

l.oka/a nät
Ospecificerade upprustningar.
nyanslutningar och förstärkningsåtgärder
Totalt

74,4

242,4
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Medclsbehovet för iivriRa ändanull har vattenfallsverket beräknat till
93,7 milj. kr. Häri ingår medel för inköp och kompletteringar av fastigheter. förvärv och finansiering av eldistributionsföretag samt investeringar i
kanalanläggningar. I beloppet ingår bl. a. erforderliga medel för kontorsbyggnader i Luleå och Trollhättan, 38,4 milj. kr., inkl. tomtkostnad. Därjämte ingår medelsbehov för ombyggnader inom Råc:kstakontorct samt
medel för förvärv av fallrätter i vattendrag, som väntas bli möjliga att
bygga ut, medel för förvärv av eldistributionsföretag i strukturrationaliseringssyfte samt för utlåning till dessa och tidigare förvärvade företag.

Borgen

Riksdagen har bemyndigat regeringen att teckna borgen för lån till bolag
vilka vattenfallsverkct förvaltar statens aktier intill sammanlagt 7 113
milj. kr., varav högst 160 milj. kr. för lån till eldistributionsföretag. Av
ramen har 6530 milj. kr. motiverats av behov av borgcnsteckning för lån
som Forsmarks Kraftgrupp AB tar upp på den allmänna kapitalmarknaden. Verkets borgensteckning för detta bolag utgjorde 5071 milj. kr. per
den 30juni 1980, varav 750 milj. kr. avsåg block 3.
Finansieringsbehovet för block I och 2 under budgetåret 1980/81 beräknas uppgå till 347 milj. kr. Av detta medelsbehov beräknas 35 milj. kr.
täckas genom delägarlån från vattenfallsverket och 300 milj. kr. upplånas
externt i utlandet, varför hela beloppet skall täckas av erhållen borgensram.
För budgetåret 1981/82 beräknas inte något finansieringsbehov för block
I och 2. då även block 2 beräknas vara i kommersiell drift fr. o. m. första
delen av detta budgetår.
För Forsmark block 3 beräknas ett totalt linansieringsbehov för budgetåret '1980/81 om 1171 milj. kr., varav I 000 milj. kr. har förutsetts kunna
upplånas externt och 171 milj. kr. genom delägarlån. Vattenfallsverkets
andel av delägarlånen uppgår till 127 milj: kr.
För budgetåret 1981/82 beräknas det totala kapitalbehovet för block 3 till
1 289 milj. kr. Av detta avses 389 milj. kr. finansieras genom delägarlån.
varav vattenfallsverkets del uppgår till 302,8 milj. kr. och 900 milj. kr.
genom upptagande av externa lån med borgensteckning. Verkets andel av
denna borgensteckning har beräknats till 725 milj. kr.
Erfarenhetsmässigt kan emellertid förändringar och förskjutningar av
såväl kapitalbehov som utlåningstidpunkter förekomma. Eventuellt kan
också en förändring av den externa låneandelen och andelen utländska lån
bli aktuell. För att kunna möta sådana modifieringar är det väsentligt att ha
viss marginal i ramen för borgensteckning. Mot bakgrund av detta föreslås
att borgensteekningsramen härför höjs med 900 milj. kr.
AB Kärnkraftutbildning (AKUJ. som till 50 % ägs av vattenfallsverket,
avser att anskaffa en simulator för Forsmark 3/0skarshamn 3. Totala
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invcstcringskostnaden för denna har beriiknats till 75-80 milj. kr. Finansieringen har förutsatts ske dels med delägarlån, dels med extern urrläning.
Verkets andel av delägarlån bedöms bli 14 milj. kr. och andelen borgensteckning 30 milj. kr. Borgensteckningen avses ske under budgetåren 1981/
82-1983/84.
Vattenfallsverket. Sydkraft AB och Oskarshamnsverkets Kraftgrurr
AB har överenskommit att inom ramen för Sn•nsk Kiirnhrli11sh'.fi'irsiirj11i11g
AB:s <SKBFJ verksamhet rrojektera och uppföra ett centrallager för an-

vänt kärnbränsle. det s. k. CLAB-rrojektet. CLAB-projektct avses bli
finansierat genom förskott eller lfin från intressenterna samt genom län pt1
allmänna karitalmarknaden. För att finansiera kostnaderna för hantering
av anviint kärnbränsle sätter kärnkraftföretagen av medel i sina räkenskarer. För vattenfallsverkets del är avsikten att kapitaltillskott/förskott till
CLAB-projektet skall finansieras med sådana medel. varför nämnda kapitaltillskott/förskott inte hehöver belasta statsbudgeten.
Verksamheten inom verkets eldistrihutionsholag skall i första hand finansieras med bolagens egna medel och - i den mån dessa inte riicker för
erforderliga investeringar - med upplåning på allmänna kapitalmarknaden. För holag som bedriver verksamhet inom expansiva områden och för
bolag, inom vilka mer omfattande uprrustningsåtgärder erfordras av distributionsanläggningar. blir upplåning ofrånkomlig. I den mfm extern upplåning inte är möjlig. kan delägarlån bli nödvändiga.
Vid lån på allmänna kapitalmarknaden krävs oftast horgen av bolagets
ägare som säkerhet för lånen. Genom bildandet av Svensk Energiverksgrupp AH ISEABl. lprop. 1978179: 115 bil. Is. 324-326. NU 1978/79:60.
rskr 1978/79: 429). till vilket flertalet av verkets aktieposter i eldistributionsbolag har överförts. bör emellertid verkets borgensteckning kunna
begränsas genom att i stället SEAB inträder som borgenstecknare för nya
borgcnsåtagandcn.
För vissa eldistributionsholag, vars aktier ägs av SEAB. kan det emellertid bli nödvändigt med statlig horgen vid extern finansiering. Detta
gäller för bl. a. Gotlands Energiverk AB. som planerar utbyggnad av
fjärrvärmeanläggningar i Visby. För att klara finansieringen härför avser
bolaget att söka ytterligare lån från allmänna pensionsfonden. för vilket
krävs statlig borgen.
Ramen för vattenfallsverkets borgensåtaganden gentemot eldistributionsbolag utgör 160 milj. kr. Den utnyttjade delen av ramen var den 30
juni 1980 148.6 milj. kr. Under budgetåret 1980/81 förutses av verket
erforderliga borgensåtaganden uppgå till 11 milj. kr. Motsvarande behov
under budgetåret 1981/82 beräknas uppgå till 19,5 milj. kr. Med hänvisning
härtill föreslår vattenfallsverkct att ramen för lån till eldistributionsföretag
ökas till 180 milj. kr.
Verkets förslag innebär sammanfattningsvis att borgensramen skall ökas
med 950 milj. kr. till 8046 milj. kr .. varav ramen för lån till eldistributionsföretag föreslås ökas från 160 milj. kr. till 180 milj. kr.
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Remissyttranden
Riksrel'isionsverket <RRV) har granskat vattenfallsverkets anslagsframställning vad avser frågor av principiell natur rörande redovisning och
finansiering. Granskningen föranleder ingen kommentar från verkets sida.
SIND framhåller att förutsättningarna heträffande den ekonomiska utvecklingen under 1980-talet och utvecklingen av elvärmen är mycket
osäkra. Detta leder till att osäkerhetsintervallet för elanvändningens utveckling blir stort. För år 1990 får man enligt SIND därför räkna med en
användningsnivå mellan 110 och 125 TWh eller eventuellt ännu mera.
Med hänsyn till osäkerheten i fråga om oljemarknadens och elefterfrågans utveckling instämmer SIND i vattenfallsverkets uppfattning om angelägenheten av en lämplig projektreserv för produktionsanläggningar. Vad
avser frågan om att inkludera kraftledningar i en projektreserv pekar SIND
på vikten av att vattenfallsverket genomför samråd med berörda kommuner m. fl. om aktuella nya ledningar i god tid före koncessionsprövningen för att underlätta denna och därigenom möjliggöra kortare handläggningstid. De sammanställningar om stamlinjenätets utbyggnad. som SIND
avser att göra, bör bli ett värdefullt underlag för vattenfalls verkets samråd
på regional nivå.
Det är enligt SIND:s uppfattning positivt att vattenfallsverkets anslagsframställning innehåller projekt också inom värmeförsörjningsområdet.
SIND understryker emellertid vikten av alt vattenfallsverkets kompetens
ställs till kommunernas förfogande för bl. a. energiplanering. på helt kommersiell basis.
SIND ser vidare positivt på vattenfallsverkets initiativ att minska oljeberoendet genom att föreslå installation av clpannor i fjärrvärmesystem
och processindustrier. Verket utgår ifrån att detta engagemang kommer att
ske i form av kommersiella uppgörelser med herörda industrier och kommuner.
SIN D noterar med tillfredsställelse att i vattenfallsverkets projektplan
ingår ett antal torveldade anläggningar. Projekten förutsätter samarbete
med herörda kommuner.
Delegationen fi'ir energiji>rskni11g ( DFE) har inget att erinra mot vattenfallsverkets verksamhet inom forskning. utveckling och demonstration.
DFE förutsätter att Kol-Hälsa-Miljö-projektet fullföljs enligt gällande plan
och eventuellt vidareförs. Verkets planerade verksamhet på solvärme- och
värmepumpsområdet bör enligt DFE komplettera energiforskningsprogrammet väl.
Beträffande utformningen av uppvärmningssystcm hetonar verket att
den bör göras så att inte effektiv användning av cl utesluts. Enligt DFE:s
bedömning talar detta för dels distrihutionssystem med tillräckligt låg
temperatur. dels effektiv styr- och reglerteknik så att hchovsreglering
möjliggörs och tillvaratagandet av överskottsviirmc och passiv solvärme
ökar.
'27
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l verkets anslagsframställning framförs förslag alt använda el för byggnadsuppvärmning för att därigenom minska oljeförbrukningen. DFE anser
all elenergi på lång sikt bör användas för byggnadsuppvärmning huvudsakligen när den ersätter lätt eldningsolja. På kort och medellång sikt kan
i:mcllertid, enligt DFE:s uppfattning, clgenererad fjärrvärme vara elt lämpligt sätt att använda det förutsedda clenergiöverskottet.
Vattenfallsverkets förslag att installera elpannor i fjärrvärmesystem och
processindustrier bygger på förutsättningen att den förbrukade elenergin
befrias från elskatt under en tidsperiod. DFE bedömer att en sådan generell skattehefriclse kommer att försvåra en introduktion och vidareutveckling av alternativa system med t. ex. värmepumpar. solvärme och fasta
bränslen.
f"ifrcdragande11

Landets totala elkonsumtion uppgick under budgetåret 1979/80 till 93,.'i
TWh. vilket är I 'X mer än under förcgäende budgetår. Statens vattenfallsverk svarade budgetåret 1979/80 för 45,9 TWh eller ca 49 1)( av de totala
elleveranserna i landet. Verkets fasta leveranser inkl. överföringsförluster
ökade jiimfört med föregående budgetår från 44,2 TWh till 44.9 TWh eller
med 1,6'}L Tillfälliga leveranser inkl. export uppgick till 3.7 TWh.
Av de 48.6 TWh som vattenfallsverket totalt levererade under budgetåret 1979/80 inkl. export svarade vattenkraft för 31.3 TWh. värmekraft
exkl. kärnkraft för 0,9 TWh och kärnkraft för 7.9 TWh medan 8.4 TWh
köptes in från andra svenska och utländska leverantörer. Jämfört med
föregående budgetår ökade vattenkraft produktionen och inköpen fri'm andra kraftföretag medan den oljebaserade kraftproduktionen minskade och
kiirnkraftproduktionen låg på ungefär samma nivå.
Innan jag går in på vattcnfallsverkets förslag till investeringshudget för
budgetåret 1981/82 vill jag ta upp de förslag rörande verkets framtida
verksamhetsinriktning och organisationsutveckling som har redovisats av
utredningen (11979: JO) om myndighetsorganisationen inom energiområdet
i betänkandet tDs I 1980: 16) De statliga energimyndigheterna - arbetsfördelning och samverkan.
Utredningen har i fråga om vattenfallsverket i huvudsak föreslagit att
verkets uppgifter vidgas till att omfatta även värmeförsörjning, att verket
skall ställa sina resurser till förfogande för medverkan i den kommunala
energiplaneringen, att verket skall bredda och fördjupa sina forsknings-.
utvecklings- och demonstrationsinsatser IFUDJ inom såväl el- som värmeområdet samt att verket skall öka sina insatser för omskolning. fortbildning och övriga rörlighetsstimulerande åtgärder centralt och lokalt. Utredningen föreslår vidare att vattenfallsverkets instruktion skall ändras i enlighet med den föreslagna verksamhetsinriktningen. För att den nya verksamhetsinriktningen skall kunna förverkligas snabbt och effektivt bör enligt utredningen vattenfallsverkets planeringsfunktioner och organisationen för forskning, utveckling och demonstration förstärkas. Vidare bör
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organisatoriska former skapas för samverkan med kommunerna och för
ökad delegering av ansvar och befogenheter till regional nivå. Ledningsfunktionen på regional nivå föreslås bli förstärkt. Utredningen förordar att
vattenfallsverket självt skall svara för att genomföra erforderliga organisationsförändringar enligt en av regeringen godkänd plan.
Utredningens förslag om att vattenfalls verkets verksamhetsområde skall
utökas till att omfatta även värmeförsörjning och att verket skall medverka
i den kommunala energiplaneringen, bl. a. som konsult. har fått ett blandat
mottagande av remissinstanserna. Flertalet av dem som har yttrat sig över
förslagen i denna del har dock varit övervägande positiva till tanken på
ökade insatser från vattenfallsverkets sida inom dessa områden. Till dessa
hör bl. a. SIND. domänverket. statskontoret. vattenfallsverket. kommerskollegium, lngenjörsvetenskapsakademien och de fackliga centralorganisationerna. Bland dem som är avvisande eller negativa återfinns bl. a.
Svenska Kommunförbundet. RRV. HSB:s riksförbund. Sveriges Allmännyttiga bostadsföretag (SABOJ. nämnden för energiproduktionsforskning.
Svenska värmeverksföreningen och tlera av de kommuner som har yttrat
sig i frågan.
För en mera utförlig redovisning av utredningens förslag och överväganden samt remissinstansernas synpunkter får jag hänvisa till den sammanfattning av utredningen och den remissammanställning som fogas som
bilaga I. 19 till protokollet i detta ärende.
Det ankommer enligt lagen ( 1977: 4391 om kommunal energiplanering på
kommunerna att i sin planering främja hushållningen med energi samt att
verka för en säker och tillräcklig energitillförsel. En central uppgift är i det
sammanhanget att planera för en rationell uppvärmning av byggnadsbeståndel. Kommunerna svarar dessutom för praktiskt tagel all försörjning
med fjärrvärme både vad avser produktion och distribution. Vid min
bedömning av vilken roll statens vattenfallsverk framgent kan komma att
spela för värmeförsörjningen utgår jag från att det även fortsättningsvis är
kommunerna som skall ha del huvudsakliga ansvaret för att förutsättningar
skapas för en rationell värmeförsörjning. Det stttr i detta sammanhang
givetvis varje enskild kommun frill att avgöra om planeringen skall genomföras med utnyttjande av enbart egen kompetens eller om konsult skall
anlitas. och i det senare fallet att välja konsult enligt eget gottlinnande. På
motsvarande sätt ser jag det som naturligt att varje kommun med utgångspunkt i de lokala förutsättningarna och med beaktande av koncessionsbestämmelser o. d. tar ställning till i vilken utsträckning den själv skall
engagera sig i produktion och distribution av värme. Kommunerna har
härigenom att ta ställning till om och i vilka former samarbete kan komma
ifråga med t. ex. ett kraftföretag.
Utredningens förslag om att vidga vattenfallsverkets uppgifter till att
omfatta även värmeförsörjning bör ses mot den bakgrund jag här har
redovisat. Det ligger då väl i linje med min egen uppfattning. Jag har i annat
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sammanhang (bl. a. prop. 1979/80: 170 s. 211 pekat pä all utvecklingen kan
förutses komma att medföra all tillkommande elproduktionskapacitet i
stor utsträckning baseras på kraftvärmeverk och mottrycksanliiggningar
eldade med andra briinslen iin olja. Dessa anliiggningar kommer att bli
dimensionerade med hänsyn till olika tätorters eller industriers viirmebehov. Det är därför av största vikt att frågor om el- och viirmeförsör:ining
inte behandlas iltskilda. För att den kraft viirmeutbyggnad som jag har
förordat i det föregi1ende (kapitel 81 skall komma till stitnd är det nödviindigt all for elproduktion utnyttja det värmeunderlag som finns i tiitorterna.
Detta stiiller krav pä kommunerna att i planeringen av viirmeförsör:iningen
beakta även förh~1llanden som rör elförsörjningen. Det iir mot den bakgrunden enligt min mening nödvändigt att utöka samarbetet mellan kommunerna och kraftföretagen. Jag vill i sammanhanget betona att samarbetet bör
ske på kommersiella villkor i fri konkurrens med andra möjliga intressenter.
Som har framgått av det jag tidigare (kapitel 81 har anfört är det höga
oljeberoendet inom byggnadsuppvärmningen mycket otillfredsställande
från försö1jningssynpunkt. Det iir diirför angeliiget att tillgängliga resurser
utnyttjas p;t biista sätt för att nedbringa detta beroende. Samordningen av
de insatser som kriivs hiirför bör enligt min mening i första hand ske inom
ramen för den kommunala energiplaneringen med utg~1ngspunkt i lokala
förutsiillningar. Det iir emellertid dessutom viktigt att stati:n med till buds
stiiende medel stöder kommunerna i detta arbete. Jag har tidigare redogjort
för det stöd som utgår för ri'tdgivnings- neh besiktningwerksamhet. formiinliga lttn frrtn den s. k. oljeersiittningsfond.:n för vissa <ttgiinkr. energisparko111millens verbamhet m. m. Jag rinner det naturligt all ocks{i den
st;1tliga resurs som vall.:nfallsverket utgör utnyttjas för all friim.ia övergi1ngen frfo1 oljeanviindning till anviindning av andra briinslcn eller uppviirmningsformer. I fiirsta hand bör verkets insaher inriktas pit uppviirmningstcknik som har samband med elproduktionsteknik eller elanviimlning. Fjärrvärmedistributionen bör alltjiimt förbli en kllmmunal angeliigenhet.
Några remissinstanser har ifrågasatt vattenfallsverkets förmfaga att anpassa sina insatser till de lokala förutsättningarna pft olika orter. Yattenfallsverkets storlek kan i detta sammanhang givetvis medföra både fördelar
och nackdelar. En viss stelhet eller trögriirlighet kännetecknar l. ex. ofta
större organisationer till följd av bl. a. liingre beslutsviigar och krav p{i
samordning. Denna fråga bör beaktas i den kommande organisationsövcrsynen inom verket. Jag har också förstf1else för synpunkten att det för
mindre och medelstora kommuner primiirt kan te sig naturligare att i frågor
om energiförsörjning och energianviindning anlita andra konsulter iin den
egna räkraftleverantören. Jag vill dock understryka att forh{1llanden som
dessa till stor del iir en frftga om att anpassa organisation och befogenhetsfördelning inom vattenfallsverket till det aktuella verksamhetsområdet.
Samarbete bör enligt min mening i många fall liimpligen kunna ske genom
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att bolag bildas i vilka vattenfallsverket medverkar som delägare. Härigenom tillförsäkras kommunen ett inflytande över den lokala utvecklingen
samtidigt som vattenfallsverkets resurser och kompetens kan tillföras
verksamheten i kommersiella former.
Det bör också framhållas att det i frågor om värmeförsör:iningen finns
funktionella samband och samordningskrav mellan lokala förutsättningar
och rationella försörjningsintressen som måste beaktas oavsett vilka organisationer som är direkt engagerade i olika former av energiproduktion.
Utredningen har även tagit upp frågan att i annat sammanhang överväga
att särskilt se över de organisatoriska formerna för samverkan mellan
staten och kommunerna. när dessa delar huvudmannaskapet för en viss
verksamhet. Jag instämmer i utredningens överviiganden att frågan om
lämpliga verksamhetsformer kan behöva ses över.
Till vattenfalls verkets styrkefaktorer räknar jag ett samlat energitekniskt
kunnande som jag bedömer vara av stort värde för att göra nya energitekniker kommersiellt tillgängliga. De insatser verket har genomfört under
senare tid för att få till stånd torvcldadc kraft värmeverk och het vattencentraler. uppföra och prova vindkraftverk. lösa miljö- och hälsoproblem vid
kolanvändning. utveckla värmepumps- och solvärmeteknik m. m. utgör
exempel på detta kunnande. Genom medverkan från vattenfallsverkct i
pilotprojekt och demonstrationsanläggningar hör det vara möjligt att påskynda en geografisk spridning av framgångsrik ny teknik.
Många remissinstanser har betonat att insatser från vattenfallsverkets
sida inom värmcförsörjningen eller inom andra områden som omfattas av
den kommunala energiplaneringen bör ske på kommersiella villkor. Jag
delar denna uppfattning. Det jag i det föregående har anfört om förutsättningarna för att vattenfallsverket skall kunna bidra till ett minskat oljeberoende inom uppvärmningsscktorn iir inte iignat all rubba de affiirsmiissiga
grunderna för vattenfallsverkets rörelse. Till dessa hör bl. a. att ge en av
regeringen faststiilld förräntning på det disponerade statskapitalct.
Ett engagemang inom värmeförsör:iningcn i enlighet med vad jag har
skisserat i det föregående förutsätter att gällande forräntningskrav bedöms
kunna bli uppfyllt. Vad jag nu har sagt innehiir givetvis inte att vattenfallsvcrkct är förhindrat att delta i projekt som är förknippade med tekniska
eller kommersiella risker som kan resultera i alt enstaka projekt inte
uppfyller kravet pf1 förräntning.
En del remissinstanser har föreslagit att vattenfallsverkets insatser i
form av konsult- och entreprcnadverksamhet inom värmeförsö1jningens
område rcdovisningsmässigt skall avskiljas helt frän övrig verksamhet,
lämpligen genom att bedrivas i bolagsform. Av vad jag nyss har anfört
framgår att det är nödvändigt att redovisningsmässigt kunna skilja mellan
verksamhet inom olika områden. Konsult- och entreprenadverksamheten
bör givetvis bedrivas s[1 att den är självbärande och inte belastar vattenfallsverkets övriga verksamhet. Frågan om huruvida det iir lämpligt att
bilda ett särskilt bolag för konsult- och entreprenad verksamhet måste dock
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bedömas iiven från andra aspekter. Jag är f. n. inte beredd att ta stiillning i
denna fräga men finner förslaget värt att pröva närmare i det fortsatta
arbetet med organisationsutvecklingen inom vattenfallsverket.
Flertalet remissinstanser tillstyrker utredningens förslag om att vattenfallsverket bör bredda och fördjupa sina FU D-insatser. Av det jag har
anfört i det föregående om medverkan från vattenfallsverket när det gäller
att införa och sprida användadet av ny teknik och briinslen som kan ersätta
olja, följer att även jag i stort ansluter mig till utredarens förslag i denna
del. Av kravet på affärsmässighet följer emellertid också att det primärt
måste ankomma pä vattenfalls verket sjiilvt att styra FU D-insatserna mot
sådana tillämpningsområden där de bedöms kunna bidra till att skapa eller
vidmakthålla förutsättningar för en kommersiell verksamhet i konkurrens
med andra energiproducenter.
När det gäller vattenfalls verkets anläggnings verksamhet konstaterar utredningen att man måste räkna med en nedgång i sysselsättningen under
1980-talet. Hur stor nedgången blir beror dock på i vilken omfattning
verket blir engagerat i insatser för att minska oljeberoendet inom uppvärmningssektorn.
Som har framgått i det föregående delar jag utredningens uppfattning att
vattenfallsverket bör kunna göra en betydande insats inom det området.
Omfattningen av sådana insatser blir dock. vilket utredningen också har
påpekat. ytterst beroende av i vilken utsträckning samarbete kommer till
stånd mellan vattenfallsverket och kommunerna. Det är därför av största
vikt att så goda förutsättningar som möjligt kan skapas inom verkd för ett
konkurrenskraftigt agerande inom värmeförsör:iningen på regional och lokal nivå.
Under alla omständigheter får man dock. såvitt nu kan bedömas. räkna
med nedgång i anläggningsverksamheten inom vissa regioner och för vissa
yrkesgrupper. Jag räknar härvid med att vattenfallsverket planerar för
denna utveckling och utnyttjar till buds stående personaladministrativa
åtgärder och styrmedel för att så långt möjligt underlätta omställningen för
berörda personalgrupper. Jag anser även att de olika investeringsprojektens förläggning i tiden i rimlig utsträckning bör anpassas till sysselsättningsförhållandena.
När det gäller utvecklingen av vattenfallsverkcts organisation har utredningen föreslagit bl. a. att ansträngningarna för att decentralisera verksamhet till regionala organ skall fortsiitta. att kraven på anläggningsverksamheten samt dessas organisatoriska och personella konsekvenser skall analyseras ytterligare. att ökat intresse och resurser skall ägnas åt att samordna strategin för FUD-verksamhct, personalplanering. informationsverksamhet och organisationsplanering och att formerna för samarbetet med
kommunerna skall prövas och utvecklas förutsättningslöst.
Jag finner att utredningens förslag i fråga om organisationsutveckling i
allt väsentligt bör kunna tjäna som vägledning i arbetet med en närmare
översyn av vattenfalls verkets organisation. Riktlinjerna för en sådan över-
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syn kan dock enligt min mening behöva kompletteras i en del avseenden.
Det kan t. ex. finnas skäl att förutsätlningslöst pröva verkets indelning i
huvudavdelningar med hänsyn till bl. a. de iindrade förutsättningar för
anläggningsverksamhcten som jag nyss har berört.
Andra väsentliga utgångspunkter bör vara dels att entydiga ansvarsförhållanden och betryggande kompetens finns inom driften av i första hand
kärnkraftverk. dels strävan att decentralisera verksamheten till regionala
organ.
Det ankommer på regeringen all ange de niirmare riktlinjerna för en
översyn av vatlcnfallsverkets organisation. att besluta om i vilken form
översynen hör ske liksom att se över och anpassa verkets instruktion i
enlighet med vad jag här har anfört om vattenfalls insatser inom värmeförsörjningcns område.
Jag går nu över till att behandla vatlenfallsverkets förslag till investeringsbudget for hudgetåret 1981 /82.
I sin anslagsframställning redovisar vattcnfallsvcrket inledningsvis vissa
tendenser i den globala energiförsörjningen som bakgrund till Sveriges
situation och förutsättning för den egna verksamheten.
Det beslut som har fattats om kärnkraftens användning i Sverige har för
vattenfallsverkets vidkommande gjort det möjligt att med större säkerhet
iin tidigare planera den framtida elförsör:iningen. Det medför också enligt
verket att förutsättningar har skapats för en tillfredsställande elproduktionskapacitet under 1980-talet. Trots detta föreligger större risk än normalt för störningar inom clforsör:iningen till följd av att koncessionshehandlingen for vissa kraftledningar. friimst av hetydelse för Storstockholmsområdet. har tagit mycket lång tid och medfört att delar av kraftniitet
är underdimensionerat.
Enligt vattenfalls verket fordras utbyggnad av kolkondens verk som komplement till fastbränsleeldade kraftvärmeverk för att tillgodose den heriiknade elefterfrågan under 1990-talet. Verket anser att en projektreserv hör
skapas för att i framtiden bättre kunna anpassa utbyggnaderna efter behovet. Nuvarande regler för prövning av tillst{111d för nya anläggningar har
hi1tills inte gjort det möjligt för verket att skapa en sädan projektreserv.
Vattenfallsverket avser att fullfölja planerade torvcldade anläggningar
(avsnitt 7.5) och syftar till att utvidga programmet. I de större stiiderna
anser verket dock att kol bör vara det fasta bränsle som kommer i fråga för
kraftvärmeverk och hetvattencentraler.
Produktionstillgångarna under 1980-talet medför att betydande produktiqnsresurser finns tillgängliga för lokaluppvärmning med el. Detta hör
enligt vattenfallsverket ske i bostadsområden där fjärrvärme inte kan komma i fråga. Elvärmen bör i första hand användas i vattenburna system som
möjliggör användning av t. ex. värmepumpar.
Enligt verkets femårsplan för forskning. utveckling och demonstration
kommer under perioden 400 milj. kr. att satsas på sådana ändamål. FLJDvcrksamheten finansieras med rörelseinkomster.
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FUD-verksamhett:n inom bl. a. solviirme- och viirmepumpomrt1det har
intensifierats. Vidare har verket heslutat att pröva dl antal eldrivna fordon
för att hidra till att klargöra förutsiiltningarna för alt anviinda si1dana.
Yattenfallswrket har också triiffat en iivo.:renskommdse rrn:d Svenska
Petroleum AB om att projektera en anliiggning för kraftproduktion baserad
p{1 förgasning av svavelrika bränslen. bl. a. restoljor. vars anviindningsområde_annars är begränsat av miljöskiil.
Vattenfallsvo.:rket har vidare redovisat försör:iningsliiget vad giiller kiirnbränsle. olja. kol och torv. De niirmasto.: firens försör:jning meu naturligt
uran liksom tillgängen till anrikningstjänster och kapacito.:ten för briinsletillverkning anses vara tillfredsställande. Niir Jet giiller försö1:iningen med
kol har verket föreslagit att det skall medverka som en av intro.:ssenterna i
o.:lt speciellt bolag för kolimport. Detta förslag har jag behandlat i prop.
1980/81: 25 (bil. 9 s. 47). Förslaget har godtagits av riksdagen (NU 1980/
81 : 23. rskr 1980/81 : I I 2 J.
I vattc:nfallsverko.:ts projekteringsplan ing<'tr enligt anslagsframställningen ett antal ny- och tillbyggnader av vattenkraftanläggningar. ett antal
fastbriinsleeldade värmekraft- och kondenskraftanliiggningar samt nägra
rorveldade het vattencentraler.
Som jag tidigare har framh{tllit iir det angeläget att vattenfallsverket
bidrar till att ut veckla teknik som gör det möjligt att minska. och på sikt
avveckla. uppviirmningssektorns oljeberoende. Det iir dessutom nödvändigt att hedriva planeringen av den framtiua elförsörjningen så att kiirnkraftens avveckling underlättas. Jag finner vattenfallsverko.:ts FU D-insatser och projekteringsplaner i huvudsak vara iindamälsenligt inrikwde for
att nä dessa syften.
Vattenfallsverket bör. inte minst genom sina regionala förvaltningar.
kunna bidra till att sprida ny teknik och användande av fasta bränslen.
Som jag redovisat i det föregående !avsnitt 7 . .'il avser jag föreslå rego.:ringen
att vattenfallsverkct får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att uppföra ytterligare ett antal torveldauc anläggningar i Syd- och Mcllansverige.
Med hänsyn till den länga förberedelse- och uthyggnadstid som kriivs för
större energiproduktionsanläggningar är det enligt min mening nödviindigt
att redan nu planera för anläggningar som. st1vitt nu kan bedömas. inte
behöver tas i drift före 1990-talet. Jag tänker hiirviu friimst pa vattenfallsverkets planer på ett koleldat konuenskraftverk. Jag vill i detta sammanhang också tillfoga att jag delar vattenfalbverkeh uppfattning om att det är
angeläget att söka skapa en projektreserv av lämplig storlek och omfattning. Det borde enligt min mening vara möjligt att förbereda nya energiproduktionsanliiggningar så långt att lokaliseringsort bestäms. projektering
genomförs och erforderliga tillstånd för utbyggnad inhiimtas iiven innan
det är nöuviindigt att fatta bindande beslut om anliiggningarnas tillkomst.
Om tillståndsprövningen för tillkommande anläggningar kan ske iiven in-
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nan det går att fastställa exakt när det finns behov av att ta dem i drift bör
det vara möjligt att bättre anpassa utbyggnadstakten till behoven än om
prövningen kan ske först i samband med att bindade beslut om utbyggnaderna måste fattas.
I anslagsframställningen redovisar också vattenfallsverket sin syn på
elanvändningens utveckling under 1980-talet. Verket hänvisar därvid till
de prognoser som har redovisats i prop. 1978/79: 115 om riktlinjer för
energipolitiken och av konsekvensutredningen (SOU 1979:83). I propositionen bedömdes att elanvändningen exkl. överföringsförlusten år 1990
skulle ligga i intervallet 124-127 TWh vilket motsvarar en kraftproduktion
av 136-140 TWh. Konsekvensutredningen räknade i sitt referensalternativ, vilket förutsatte en betydande övergång från individuell oljeeldning till
elvärme, med en elanvändning av 125 TWh år 1990. Detta motsvarar en
produktionsnivf1 av 138 TWh. De båda prognoserna. som således sammanfaller väl. innebär för 1980-talet en årlig ökning av omkring 3,5 '..,;,_ Vattenfallsverket finner det rimligt att räkna med den utvecklingstakt för hela
landet som dessa prognoser anger, men stryker under osäkerheten i bedömningarna.
Vattenfallsverket har för egen del utarbetat en prognos över kraftförsäljningen inom det egna avsättningsområdet under den närmaste tioårsperioden. Prognosen bygger på uppgifter som verket har inhämtat vid kontakter
med flertalet egna industriabonnenter och större återdistributörer. Verkets
fasta leveranser inkl. överföringsförluster och oförutsett beräknas öka från
44,2 TWh under budgetåret 1978/79 till 53.4 TWh under budgetåret 1983/84
och 61.7 TWh under budgetåret 1987/88. Det motsvarar en ärlig tillväxt av
3,9';'-i> under den första femårsperioden och 3,6% under den andra. Vid
linjär ökning svarar prognosen mot en förbrukning av 67 TWh under
kalenderåret 1990. Med antagande om oförändrad marknadsandel för vattenfallsverkct under 1980-talet svarar prognosen mot elförbrukning inkl.
överforingsförluster i hela riket av 141 TWh år 1990.
Vattenfallsverket påpekar att produktionskapaciteten i befintliga och
beslutande anläggningar överstiger den prognostiserade elförbrukningen
under hela tiden t. o. m. budgetåret 1987/88 varför prognosen har ringa
betydelse för beslut om nya anläggningar.
Jag får för egen del hänvisa till de bedömningar av hur elanvändningen
kommer att utvecklas under 1980-talet som jag har redovisat i det föregående i samband med mina förslag till riktlinjer för elförsörjningen (avsnitt
9.1).
För innevarande budgetår har under rcservationsanslaget Statens vattenfallsverk: Kraftstationer m. m. anvisats I 80 I .2 milj. kr., varav 51 .2
milj. kr. på tilläggsbudget I (prop. 1979/80: 1()0 bil. 17 s. 175, NU 1979/
80:70. rskr 1979/80:410 och prop. 1980/81 :25 bil. 9 s. 41-48, NU 1980/81 :23
rskr 1980/81: 112). Anslaget är beräknat med beaktande av att en marginal
bör finnas för att möjliggöra t:n sådan ökning av vattenfalls verkets investe-
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ringar under löpande budgetår som kan påkallas från kraftförsör:iningssynpunkt. Vattenfallsverkets investeringsram uppgår till 2 155.3 milj. kr. I
beloppet ingår utöver vad som har tagits upp i budgetpropositionen dels
150 milj. kr. som verket har medgetts föra över från investeringsramen för
budgetåret 1979/80 till följd av förskjutningar i investeringsprogrammet.
dels 7.2 milj. kr. som utgör outnyttjad del av medel som har anvisats ur
konjunkturreserven under budgetåret 1979/80. dels 51.2 milj. kr. som har
anvisats på tilläggsbudget för att påbörja arbeten med en ny likströmsförbindelse till Gotland.
Jag går nu över till att redovisa mina förslag i fråga om vattenfallsverkets
utbyggnadsprogram, medelsbehov m. m. under budgetåret 1981/82. För
detta budgetår förordar jag en investeringsram av 2509.8 milj. kr. Ramen
är beräknad med beaktande av sådana kostnadsförändringar som erfarenhetsmässigt kan beräknas ske till det nya budgetårets början.
Av följande sammanställning framgår hur vattenfallsverkets medelsförbrukning ungefär torde komma att fördela sig på olika objektsgrupper
budgetåret 1981/82. Som jämförelse n:dovisas utfallet budgetåret 1979/80
och den beräknade medelsförbrukningen budgetåret 1980/81 li milj. kr.I.

Vattenkraftanläggningar
Kärnkraftanläggningar
Kärnbränsle
Övriga värmckraftanläggningar
Värmeproduktionsanläggningar
[)istributionsanläggningar
Ovrig;1 ändamål

1979/80 1

1980/81

1981/82

Utfall

Beräknad

Verket

Föredraganden
737.2
621.1
5.6
18,2
40.6
910.0
177.1
2509,8

477.8
651.4
3,9
198,0

638,6
373.6
. 3,8
31.1

507, I
124.5

796,I
3I0.6

737.2
621.1
5,6
18,2
35,6
I 023.6
93.7

1962,7

2155,3

2535,0

1.5

1
Beloppen för budgetåret 1979/80 är inte direkt jämförbara med beloppen för
budgetåren diirefter till följd av de förändringar som genomfördes i det statliga
budgetsystemet fr. o. m ingången av budgetåret 1980/81. Konsekvenserna hiirav har
för vattenfallsverkcts vidkommande redovisats i budgetpropositionen 1980 <prop.
1979/80: IOObil. 17 s. 161-162).

Medelsförbrukningen för 1·atte11krafia11liigg11ingar beräknar jag till 737 .2
milj. kr. Medlen är beräknade så att tidigare beslutade utbyggnads- och
ombyggnadsarbeten vid Vietas. Harsprånget. Ligga och Messaure i Luleiilven. Åsele och Stenkullafors i Ångermanälven. Niis i Dalälven samt
Lilla Edet i Göta älv skall kunna fortsätta planenligt. För dessa arbeten har
jag beräknat 539.3 milj. kr. Jag har också räknat in 4 milj. kr. som avser
kapitaltillskott för ersättningskraft m. m .. 10,4 milj. kr. som avser anläggningsmedel till regleringsförctag. 47.8 milj. kr. för efterarbeten och skaderegleringar för idrifttagna vattenkraftanläggningar. 92.9 milj. kr. för kompletteringar och smakraftverk samt 10,9 milj. kr. för projekteringsarbeten
rörande vattcnkraftanläggningar.
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Vattenfallsverket har fl1reslagit att Stornorrfors kraftstation i Lime älv
skall byggas ut med ett fjärde aggregat. Stornorrfors togs i drift är 1958.
Stationen är utrustad med tre aggregat med en sammanlagd effekt av 410
MW och förberedd för ett fjärde aggregat. Energiproduktionen i stationen
uppgår till ca 2 160 GWh/år. Fallhöjden är 75 m och utbyggnadsvattenföringen 700 m 3/s. Stornorrfors är den nedersta av kraftstationerna i U mciilven. Även vattnet från Vindelälven passerar stationen. Eftersom Vindelälvens vatten inte är årsreglcrat uppkommer spill vid Stornorrfors under
flöden i Vindelälven.
Den nu föreslagna tillbyggnaden innebär att den totala utbyggnadsvattenmängden ökar med 275 till 975 m'ls. Maximieffekten ökar till 580 MW
och energiproduktionen med 130 GWh till 2290 GWh/år. Tillskottet i
produktion beror huvudsakligen på att det vatten som annars skulle spillas
under sommaren kommer att ledas genom stationen. men till en del på att
det nya aggregatet kommer att få bättre verkningsgrad iin de gamla. Tillbyggnaden bedöms uppfylla lönsamhetskraven genom att behovet av dyrare kraftproduktion i befintliga oljeeldade anliiggningar minskas. Inverkan
på motstående intressen bedöms av vattenfallsverket bli ringa. bl. a. därför
att dämningsgränsen inte kommer att iindras. Utöver arbeten i maskinsal.
intag och sugrör planeras inga permanenta byggnadsfogärder. Projektet
beriiknas ge en sysselsättning pä platsen motsvarande ca 225 årsverken.
Arbetena beräknas pågå ca fyra och ett halvt år. Investeringen beräknas
till 215 milj. kr.
Som jag har framhållit i det föregående (avsnitt 9.2) anser jag det vara
angeläget att ta till vara såviil möjligheterna till effektivisering av befintliga
vattenkraftstationer som möjligheterna till ytterligare tillskott inom ramen
för gällande riktlinjer i den fysiska riksplaneringen. I linje härmed förordar
jag att Stornorrfors kraftstation kompletteras med ett ljärdc aggregat enligt
vattcnfallsverkets förslag. För detta ändamål har jag tagit upp 31.9 milj. kr.
för budgetåret 1981/82. En förutsiittning för att utbyggnaden skall kunna
genomföras iir givetvis att vattenfallsverket erhåller nödviindiga tillstfmd
enligt vattenlagen. Vattendomstolen har funnit anläggningen tillfttlig enligt
vattenlagen och med eget yttrande i november 1980 undcrstiillt företaget
regeringens prövning.
För

kiimkr1~fian/iiggni11g11r

och kiimhriinslc har jag för nästa budgetår

tagit upp 626.7 milj. kr. Medlen fördelar sig med 306.8 milj. kr. på Ringhals
kraftstation. varav 173.2 milj. kr. till efterarbeten. 302.8 milj. kr. till block
3 i Forsmarks kärnkraftstation. 5.6 milj. kr. till kärnbränsle och 11.5 milj.
kr.. som avser kapitaltillskott till AB Kärnkraftutbildning.
Medelstillskottet till AB Kiirnkraftutbildning. i vilket bolag vattcnfallsverkct äger 50 i;:;, av aktierna. är motiverat av att bolaget avser att anskaffa
en simulatoranläggning för utbildning av driftpersonal till kiirnkrafthlocken
Forsmark 3 och Oskarshamn 3. Den totala investeringskostnaden för denna har hcrliknats till 75-80 milj. kr. Finansieringen förutsätts ske dels med
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tillskott från delägarna. dels med ltin på den allmänna kapitalmarknaden.
Medelsbchovet.fi"ir ,:;i-,.;g11 riirmekr1(/ia11/iigg11i11gar beriiknar jag till 18.2
milj. kr. Medlen fördelar sig med 7 .9 milj. kr. på kompletteringar. företriidcsvis kvalitetsförbättrande åtgiirder vid Stenungsundsverket och arbeten
på Gotland. och HU milj. kr. på projekteringsarbeten för cl! flertal projekt
för el- och värmeproduktion.
För 1·iimH'prod11ktio11sa11/iigg11ingar tar jag upp 40.6 milj. kr. Med undantag för 600 000 kr. som är avsedda för projekteringsarheten avser
beloppet utgifter för att anskaffa och installera elpannor i ljiirrvärmesystem och processindustricr i syfte att minska oljeförbrukningen under de
perioder under 1980-talet då kraftbalansen så medger. Jag räknar härvid
med att det under budgetåret 1981/82 skall vara möjligt att. utöver vad
vattenfallsvcrket har föreslagit för detta budgetår. öka den installerade
elpannekapaciteten med de elpannor som enligt verkets förslag borde ha
installerats redan under innevarande budgetår. Användningen av el pannor
i det här aktuella syftet har även föreslagits av elanviindningskommitten
vars förslag jag har behandlat närmare i det föregående (avsnill 8.5l. Jag
får därför hänvisa till vad jag då anförde som motiv för att utnyttja el pannor under 1980-talet.
För investeringar i distrih11tio11.1·an/iiggni11gar har jag beräknat sammanlagt 910 milj. kr. Beloppet avser investeringar i driftövervakningsanliiggningar. stamnätsanliiggningar. regionala nät och lokala nät. Merparten av
investcringskostnaderna hiinför sig till tidigare påbörjade arbeten.
Min beräkning av medelsbehovet för distributionsanliiggningar ligger
lägre än vattcnfallsvcrkets men möjliggör ungefär samma reala investeringsvolym som under innevarande budgetår. Genom att en del av de
planerade arbetena förskjuts något i tiden riiknar jag med alt den fi.irutsedda nedgången i vattenfallsverkets anläggningsverksamhet kan dämpas.
varigenom omställningsprohlcmen hör bli mindre.
Medelsbehovet för ii1Tiga iind11111ål heriiknar jag till 64.6 milj. kr. I
beloppet ingtir 32.1 milj. kr. för inköp och kompletteringar av fastigheter.
30 milj. kr. för förvärv och linansiering av cldistributionsfiiretag. samt 2.5
milj. kr. for investeringar inom kanalrörelsen.
I beloppet för övriga ändamål har jag vidare inkluderat 112.5 milj. kr.
som utgör vattenfallsvcrkets andel av det medelstillskott till Svenska Petroleum AB som jag avser föreslå i det följande i samband med behandlingen av fjortonde huvudtitelns anslag E 14. Lån till aktieteckning m. m. i
Swnska Petroleum AB. För en redogörelse för bakgrunden till och syftet
med det föreslagna tillskottet får jag hänvisa till vad jag anför i det sammanhanget (kapitel 14). Det föreslagna tillskottet från vattenfallsverket till
bolaget fördelar sig med 50 milj. kr. på nytt aktiekapital. varav 7,5 milj. kr.
utgör överkurs. och med 62.5 milj. kr. på ett förlagslån. Medelstillskottet
bör t.v. inte tillföras vattenfallsverkets förräntningspliktiga kapital.
Med hänvisning till mina ställningstaganden förordar jag att reserva-
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tionsanslaget Statens vattenfalls verk: Kraftstationer m. m. för budgetåret
1981/82 tas upp med 2498 milj. kr. Beloppet har beräknats med beaktande
av att en marginal utöver investeringsramen bör finnas för att göra det
möjligt att öka vattenfallsverkets investeringar under löpande budgetår om
det är påkallat från krartförsöi:jningssynpunkt. Investeringar i sysselsättningsfrämjande syfte bör däremot finansieras över linansfullmakten lprop.
1979/80: 100 bil. 2 s. 32. FiU 1979/80: 15, rskr 1979/80: 157). Med det
an slagsbelopp som jag har förordat kan medelsreserven. med beaktande av
att ingående behållning på anslaget kan beräknas till ca 138 milj. kr.. i
bprjan av nästa budgetår beräknas uppgå till ca 126 milj. kr.
: Regeringen har bemyndigande att teckna horgen för företag i vilka
statens vattenfallsverk förvaltar statens aktier intill f. n. sammanlagt 7 113
milj. kr.. varav högst 160 milj. kr. för lån till eldistributionsförctag lprop.
1979/80: 100 bil. 17 s. 175, NU 1979/80: 70. rskr 1979/80: 410).
Av den totala borgensramen har 6530 milj. kr. bcriiknats för Forsmarks
Kraftgrupp AB:s upplåning. Den av vattenfallsverkct och riksgiildskontoret tecknade statliga borgen för detta bolag uppgick den 31 december
1980 till 5 509 milj. kr. Under vfrren 1981 räknar vattenfallsverkel med att
statlig borgen behöver tecknas för liln om ytterligare 762 milj. kr. för att
finansiera utbyggnaden av block 3 i Forsmarks kärnkraftstation. Någon
ytterligare borgensteckning för finansiering av block I och block 2 hcriiknas däremot inte behövas.
Under budgetåret 1981/82 har vattenfallsvcrket riiknal med att statlig
borgen behöver tecknas för lån om ytterligare 725 milj. kr. avsedda för
finansiering av block 3.
Behovet av statlig borgensteckning för Forsmarks Kraftgrupp AB
t. o. m. utgången av budgetåret 1981/82 har således beräknats till
15 509 + 762 + 725 =l 6996 milj. kr. vilket belopp med 466 milj. kr. överstiger det som har beräknats för detta bolag inom den nu gällande totalramen. Med tanke på att förändringar och förskjutningar av såväl kapitalbehov som upplåningstidpunkter kan uppkomma föreslår jag alt borgensramen räknas upp med 700 milj. kr.
Som jag nyligen har nämnt avser AB Kiirnkraftutbildning anskaffa ytterligare en simulatoranläggning. Finansieringen kommer delvis att ske genom lftn på kapitalmarknaden mot borgen från bolagels iigare. Vattenfallsverkct har hcriiknat sin andel av denna borgcnsteckning till 30 milj. kr. Jag
räknar med att verkets borgensteckning for detta iindamiil ryms inom den
ramökning jag har föreslagit.
Av den ram om 160 milj. kr. som gäller för borgcnsåtaganden gentemot
cldistributionsföretag hade den 31 december 1980 ca 149 milj. kr. utnyttjats. Under våren 1981 förutses behov av borgensteckning om ytterligare
ca 11 milj. kr. Motsvarande behov under budgetåret 1981/82 beriiknar
vattenfallsverket till 19.5 milj. kr. För att erforderligt utrymme skall finnas
förordar jag. i enlighet med vad vattenfalls verket har föreslagit. att ramen
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för borgensåtagandcn gentemot eldistributionsförctag höjs med 20 milj. kr.
till 180 milj. kr.
I enlighet med vad jag här har anfört förordar jag att regeringen inhämtar
riksdagens bemyndigande att teckna borgen för lån intill sammanlagt
(7 113 + 700 + 20 =) 7833 milj. kr.. varav 180 milj. kr. för lån till eldistributionsföretag.
Sedan år 1963 har regeringen av riksdagen medgetts att. utöver för ltm på
kapitalmarknaden. teckna borgen för vissa andra åtaganden av företag i
vilka statens vattenfallsverk förvaltar statens aktier !prop. 1963: I bil. 8.
SU 1963: 9. rskr 1963: 86). Som exempel på situationer där behov av sådan
borgensteckning föreligger angavs i propositionen bl. a. den säkerhet ett
kraftföretag kan behöva lämna i samband med att vattendomstolarna i
domar lämnar verkställighetstillstånd att utföra byggnads- eller diimningsåtgärder innan den därmed förknippade ersättningen har blivit slutligt
fastställd. Regeringen har utnyttjat detta bemyndigande till att medge
vattenfalls verket att teckna borgen enligt bestämmelserna i 11 kap. 67 ~
och 14 kap. 8 ~ vattenlagen till förmån för Söderfors Kraft AB i mål om
Söderfors Kraftverk i Dalälven.
Med hänvisning till vad jag har anfört hemställer jag att regeringen
föreslår riksdagen att
I. bemyndiga regeringen att teckna borgen för lån till bolag i vilka
statens vattenfallsverk förvaltar statens aktier intill sammanlagt
7 833 000000 kr., varav högst 180000000 kr. för lån till eldistributionsförctag,
2. till Staten.1· 1·atte1!fall.fferk: Kraftstationer m.111. för budgetåret
1981/82 under tjortonde huvudtiteln anvisa ett reservationsanslag av 2498000000 kr.
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Övriga anslagsfrågor för budgetåret 1981/82

Tionde huvudtiteln
B. JORDBRUKETS RATIONALISERING M. M.
B I. Lantbruksstyrelsen
B 2. Lantbruksnämnderna
I budgetpropositionen 1981 (prop. 1980/81: 100 bil. 13 s. 17-18) har
regeringen föreslagit riksdagen att under dessa anslagsrubriker för budgetåret

1981/82 anvisa två förslagsanslag av resp. 39010000 kr. och

198 504 000 kr.
Med hänvisning till vad jag nyss har anfört (avsnitt 4.4.3) förordar jag att
- utöver vad chefen för jordbruksdepartementet tidigare har beräknat högst 3 milj. kr. får disponeras från dessa anslag under budgetåret 1981/82
för rådgivning i energibesparande syfte inom lantbruk och trädgfirdsnäring.
Medlen bör tillföras anslaget från den oljeersättningsfond som riksdagen
nyligen har beslutat om (prop. 1980/81:49. NU 1980/81: 19. rskr 1980/
81: )()0).
Jag hemställer - efter samråd med chefen för jordbruksdepartementet att regeringen med ändring av sitt förslag i budgetpropositionen föreslår
riksdagen
att godkänna vad jag har förordat om användningen av förslagsanslagen Lantbruksstyrelsen och Lantbruksnämnderna för budgetåret 1981/82.

B 8. Bidrag till trädgårdsnäringens rationalisering, m. m.
I budgetpropositionen 1981 (prop. 1980/81: 100 bil. 13 s. 28) har regeringen föreslagit riksdagen att under denna anslagsrubrik för budgetåret 1981/
82 anvisa ett förslagsanslag av 2 milj. kr.
Med hänvisning till vad jag nyss har anfört (avsnitt 4.4.3 J förordar jag att
medel från detta anslag får disponeras för stöd till utveckling av energitekniska provningsmetoder m. m.
Jag förordar vidare - med hänvisning till vad jag tidigare anfört (avsnitt
4.4.3) - att för statsbidrag till energibesparande åtgärder inom trädgårdsnäringen högst 5 milj. kr. får disponeras under budgetåret 1981/82.
Jag hemställer - efter samråd med chefen för jordbruksdepartementet att regeringen med ändring av sitt förslag i budgetpropositionen föreslår
riksdagen att
I. medge att under budgetåret 1981/82 statsbidrag beviljas till energibesparande åtgärder inom trädgårdsnäringen med sammanlagt
högst 5 000000 kr..
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2. godkänna vad jag har förordat om anviindningen av förslagsanslaget Bidrag till trädgårdsnäringens rationalisering. m. m. för
budgetåret 1981 /82.

f'}ortondl:' huvudtiteln

E. ENERGI M. M.
E 2. Statens elektriska inspektion
1979180 utgift
1980/81 Anslag
1981 /82 Förslag

5613481
6137000
6818000

Statens elektriska inspektion är den lokala statliga organisationen f'ör
ärenden om tillsyn över elektriska starkströmsanliiggningar och därmed
sammanhängande frägor.
Inspektionen är organiserad på fem distrikt. Expeditionerna är förlagda
för övre norra distriktet i Skellefteå. för nedre norra uistriktet i Huuiksvall.
för östra distriktet i Skärholmen i Stockholms kommun. för viistra distriktet i Kristinehamn och för söura distriktet i Hässleholm. I varje distrikt
finns en överinspektör.
Statens industriverk är chefsmyndighet för inspektionen. Industriverkets energibyrå och elektriska inspektionen har ett niira samarbete som
syftar till att säkerställa en över hela landet likformig behandling av elsiikerhetsfrågor.
1980i81

Hcrllknad lindring 1981182
Föredraganden

SIND

Personal

Handlilggandc personal
Övrig personal

25

+2

15

nr.

40

+2

l

of.

Ans/ag

Liinekostnader
Sjukv:lrd
Rt:seersättningar
diirnv utrikes resor
Lokalkostnader
Expenser
dlirav engångsutgifter

4850000
10000
49.'i 000
t IOOOOJ
fi97000
2ti5000

+ 87.~ 000
1400
+
+ 309.'iOO
(+
I OOOl
34 KIO
+
+ 22.'i .'ilO
1+ 1390001

+430000
+ I 000
+ 23000
(+ I OOOl
+ 30000
+ 17000

6317000

+1444220

+501000
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Statens industriverk
Användning av elektrisk energi ökar fortfarande med en faktor som
innebär en fördubbling vart tionde år. I takt därmed ökar antalet elektriska
anläggningar. apparater och bruksföremål.
Antalet rapporterade elolycksfall 1970- 79 har varit ca 2 300 varav 198
dödsfall. Motsvarande antal för perioden 1960-69 var 2296 resp. 249.
Antalet sjukdagar per elolycksfall är i genomsnitt betydligt större än för
andra typer av olycksfall.
Rutiner avseende tillämpning av starkströmsföreskrifternas bestämmelser om anläggningars skötsel har undersökts hos ett nertal större cldistributörer. Genomgången har resulterat i förelägganden i samtliga fall.
Stickprovskontroll hos små eldistributionsföretag har visat stora brister i
elanläggningarnas utförande. i allmänhet orsakade av bristande underhåll
och avsaknad av egen tekniskt kunnig personal.
Stickprovskontroll vid ett antal explosionsfarliga anläggningar har visat
att flertalet har felaktiga elinstallationer. som i flera fall utgjorde en uppenbar explosionsrisk.
Stickprovskontroll vid ett antal brandfarliga anläggningar har visat en
otillfredsställande standard på elanläggningarna.
Stickprovskontroll på tillfälliga anläggningar har visat brister i planering.
installation och underhåll.
På grund av långtidssjukdom och vakanser har resurserna för fälttillsyn
varit kraftigt begränsade varför tillsynen endast motsvarar ca 25 % av
tillgänglig handläggartid.
Då elektriska inspektionen har erhållit tre nya handläggartjänster den I
juli 1980 (jfr avsnitt 3 ovan) kommer ytterligare resurser att kunna avsättas
för fälttillsyn under budgetåret 1980/81.
För budgetåret 1981 /82 bör verksamheten bedrivas i stort som budgetåret 1980/81. För att detta skall låta sig förenas med en fortsatt satsning på
ökad fälttillsyn äskar industriverket två nya handläggartjänster till inspektionerna i nedre resp. övre norra distriktet. Industriverkets förslag till
budget för budgetåret 1981/82 innebär i korthet följande
I. Pris- och löneomräkning ( + 719 220 kr. J
2. Under anslags posten lönekostnader föreslås två nya tjänster ( + 266000
kr.)
3. Under anslagsposten Reseersättningar föreslås ytterligare medel med
260000 kr.
4. Under anslagsposten Expenser föreslås ytterligare medel med 199000
kr.

Föredra{:anden
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till elektriska inspektionen för budgetåret 1981/82 till 6 818 000 kr.
Jag hemställer att regeringen föresliir riksdagen
att till Statens elektriska inspektion för budgetåret 1981 /82 anvisa ett
förslagsanslag av 6 818 000 kr.
28 Rik.l'daKen 1980181. I sam/. Nr 90

Prop. 1980/81: 90

Bilaga 1 Industridepartementet

418

E 3. Statens kärnkraftinspektion: Förvaltningskostnader
1979/80 Överskott
1980/81 Anslag
1981/82 Förslag
1

3 332921 1

I 000
1000

Utgifterna för verksamheten har uppgått till 11631 756 kr.

Statens kärnkraftinspektion är enligt sin instruktion ( 1974: 427) tillsynsmyndighet enligt atomencrgilagen (1956: 306).
Inspektionen leds av en styrelse. Chef för inspektionen är en generaldirektör.
Till inspektionen är knutna tre rådgivande nämnder: reaktorsäkerhetsnämnden. safeguardnämnden och forskningsnämnden.
Beslut om organisation för inspektionen fattades våren 1980 (prop. 1979/
80: 170 s. 45, NU 1979/80: 70. rskr 1979/80: 40). Statskontoret har nyligen
lämnat förslag till detaljutformning av organisationen. Arbetet med att
införa den nya organisationen pågår.
Inspektionens verksamhet finansieras med avgifter enligt förordningen
(1975:421, ändrad senast 1979: 1033) om vissa avgifter till statens
kärnkrartinspektion. Avgifterna avses medföra full kostnadstäckning för
såväl förvaltningskostnader som kärnsäkerhetsforskning. Anslaget förs
därför upp med ett formellt belopp av I 000 kr.
1980/81

Beräknad ändring 1981/82
Inspektionen

Föredraganden

Personal

Handläggande personal
Övrig personal

51
13

+ 18
+ 5

+ l

6-i

+23

+IS

15531000
Il 000
698000

+346fi000
7000
+
+ 415000

+2414000
5000
+
+ 190000

743 000
939000

+ 472000
+ 547000

+ 250000
+ 251000
(+ 750001

17922000

+4907000

+3110000

17921000

+4907000

+3l10000

I 000

of.

of.

+14

Ans/al{

Utgifter
Lönekostnader
Sjukvård
Reseersättningar
(även för utrikes resor)
Lokalkostnader
Expenser
därav engångsutgifter

Uppbördsmedel
Tillsyn av atomenergianläggningar m. m.
Nettoutgift
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Statens kiirnkn{ftimpektion
Vad gäller reaktorsäkerhet konstaterar inspektionen att verksamheten
under ·budgetåret 1979/80 starkt har präglats av uppföljning och utvärdering av reaktorolyckan på Thrce Mile Island. Förenta staterna. och de
utredningar om höjd reaktorsäkerhet som en följd av denna olycka. ävensom den under år 1980 genomförda folkomröstningen om kärnkraftens
användning i Sverige.
Under året har sex kärnkraftaggregat varit i rutinmässig drift. Fyra
aggregat har varit i olika stadier av icke nukleär provdrift. Sedan regeringen, i anledning av resultatet av folkomröstningen om kärnkraft gett laddningstillstånd till aggregaten Forsmark I den 28 mars 1980 och Ringhals 3
den 18 juni 1980 har betriifTande Forsmark I nukleär provdrift redan
startats. För Ringhals 3:s del påbörjades laddningen den I juli 1980. Byggnadsarbeten har bedrivits på Forsmark 3. Vidare har byggnadsarbeten på
Oskarshamn 3 påbörjats.
Den inspekterande verksamheten har under huvuddelen av budgetåret
inriktats på reaktorer i drift. Mot slutet av äret har dock mycket arbete
nedlagts på kontroll av de reaktorer som har stått klara för laddning.
Särskild uppmärksamhet har ägnats åt människa-maskinproblemen.
Under budgetåret 1979/80 har en utredning om kompetensuppföljning av
driftpersonal i kärnkraftverk slutförts och inspektionen har den 23 juli
1980, med stöd av föreskrifter i 4 och 6 *~ atomenergilagen. fastställt
"Föreskrifter för kompetensuppföljning av driftpersonal" att tillämpas
fr. o. rn. den I juli 1980.
Arbetet med säkerhetshöjande åtgärder har under budgetåret 1979/80
bedrivits i enlighet med utarbetad plan och i samråd med kraftverken. En
ny teknik för säkerhetsarbetet. tillförlitlighetstekniken. har börjat tillämpas i större omfattning. Den bedrivs som ett särskilt projekt med uppgift
att göra en kvalifi.:erad analys av inträffade händelser. att utveckla analysmetoder genom bl. a. internationellt kunskapsbyte. att göra risktypugrafistudier. att identifiera svaga punkter för att initiera siikerhetshöjande åtgärder och att genomföra probabilistisk analys av samtliga reakturanHiggningar.
Verksamheten vad gäller kontroll av klyvbart material har under budgetåret varit omfattande.
Regeringen gav den 13 december 1979 AB ASEA-ATOM tillstånd till
fortsatt drift av sin bränsleelementfabrik i Västerås. I samband med behandlingen av ärendet ålade inspektionen AB ASEA-ATOM att utarbt:ta
en komplett och uppdaterad säkcrhetsredovisning. Sådan redovisning har i
allt väsentligt ingivits till inspektionen. Granskningen. som blir mycket
omfattande. har påbör:iats och beräknas pågå större delen av budgetåret
80/81.
I samband med att Studsvik Energiteknik AB erhöll förlängning av
drifttillståndet för reaktoranläggningen R2 i Studsvik föreskrevs att vissa
systern skall ses över m:h eventuellt kompletteras. Detta arbete. som avsåg
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systemen för bl. a. el utrustning, nödkylning, neutronövervakning och
brandlarm har nu avslutats och redovisats till inspektionen.
Regeringen lämnade den 16 mars 1980 visst tillstånd till Ranstad skifferoljeaktiebolag avseende fortsatt provdrift av Ranstadsanliiggningcn. Härvid uppdrogs åt inspektionen att lämna nödvändiga villkor för anläggningens säkra drift. Sådana villkor har lämnats.
Svensk kärnbränsleförsör:jning AB (SKBFl har bl. a. till kärnkraftinspektioncn inkommit med en preliminär säkcrhetsrapport avseende föreslag~t transportsystem för använt kärnbränsle. Granskningen har inletts
och bl. a. har inspektionen i yttrande till statens sjöfarts verk konstaterat
sig inte ha något att erinra mot användningen av ett föreslaget specialfartyg.
Inspektionen utfärdade i januari 1979 anvisningar för säkcrhetsskyddet
vid kärnkraftreaktorer. Som en följd härav har under hösten 1979 kärnkraftföretagen lämnat förslag till hur säkcrhetsskyddet vid resp. kärnkraftaggregat skall vara utformat.
I fråga om kontroll av det klyvbara materialet har arbetet under budgetåret 1979/80 i huvudsak varit inriktat på en fortsatt anpassning till det
reviderade nationella kontrollsystemet.
Inspektionen av anläggningar för använt kärnbriinsle och radioaktivt
avfall fortsiittcr att vara en viktig del av inspektionens arbete.
Regeringen gav den 2 augusti 1979 tillst[ind för Oskarshamnsverkets
Kraftgrupp AB att driva bergrumsanläggning för lagring av låg- och medclaktivt avfall. Inflyttning av betongkokiller och betongtankar i bergrummet
har kunnat ske pil ett planenligt siitt utan siikerhetsrniissiga problem.
Den 23 augusti 1979 beviljade regeringen SKBF tillstftnd att uppföra m:h
driva ett centralt lager för använt kiirnbränsle i Simpevarp. Enligt regeringens beslut har markarbetena kunnat pilbö1:jas efter I maj 1980.
U ndcr budgetftret 1979/80 har förbriinningsanliiggningen för H1gaktivt
avfall i Studs vik tagits i drift efter installationen av utrustning fiir rening av
avgaser. Anläggningen iir den enda i Sverige. där 1{1gaktivt avfall kan
förbrännas.
Studsvik Energiteknik AB har under budgct(iret 1979/80 givit in en
ansökan om fortsatt drift av avfallsanliiggningarna i Studsvik i enlighet
med kraven i atomenergilagcn. Behandlingen av iirendet iir inte slutförd.
Ett registrerings- och dokumenteringssystem för radioaktivt avfall har
tagits i hruk vid kärnkraftstationerm1 och i Studsvik. Systemet omfattar
central dokumentering vid respektive verk och i Studsvik samt kvartalsvis
och [irsvis rapportering till kiirnkraftinspektionen. Enligt inspektionens
krav mäts och registreras nu allt radioaktivt avfall vid verken och i Studsvik.
I de avtal om upparbetning av använt kiirnhriinsle. sllm triiffats mellan
Svensk Kiirnhränsleförsörjning AB och det franska företaget Compagnie
General des Matieres Nucleaires. har förutsatts att en överenskommelse
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också skulle träffas mellan de svenska och franska regeringarna om vissa
frågor i anslutning till avtalen. Samarbete mellan svenska och franska
kärnsäkerhetsmyndigheter har också förutsatts och preliminära överläggningar har ägt rum mellan kärnkraftinspektionen och den franska interministeriella kärnsäkerhetsmyndigheten. En serie kontakter förutses för de
kommande åren.
Kärnkraftinspektionens förslag till förändringar i budgeten inför budgetåret 1981182 innebär i korthet följande.
I. Pris- och löneomräkning (+I 561 000 kr.)
2. Den närmare utformningen av den beslutade organisationen för inspektionen har lett till förslag om ökad personal med 23 tjänster. bestående av
fyra enhetschefer. ljorton handläggare och fem assistenter I+ 3 200000 kr.)
3. Ökade kostnader för avgifter och drift av inspektionens datorutrustning
på grund av behov att ersätta befintlig utrustning med ny som har större
kapacitet ( + 115 000 kr.)
4. Till följd av att ökad personalomsättning ökar behovet av annonsering
av lediga tjänster föreslås anslags posten Expenser höjd med 25 000 kr.
(+25000 kr.)

Föredraganden
Statskontoret har, som jag inledningsvis nämnt. nyligen till regeringen
redovisat ett förslag till detaljutformning av organisationen för kärnkraftinspektionen. Detta förslag kommer att bli föremål för ställningstagande
senare under våren 1981. Vid genomgång av det av statskontoret redovisade förslaget har framkommit att enheten för information lämpligen bör
inrättas som ett stabsorgan snarare än en särskild enhet. Jag avser att
föreslå regeringen att göra den ändringen när slutlig ställning tas till utformningen av organisationen. Jag har tidigare redogjort för
kärnsäkerhetsarbctet i Sverige och de riktlinjer som bör gälla för detta.
Riktlinjerna berör i stor utsträckning även kärnkraftinspektionens arbete.
Detaljförslaget till organisation för inspektionen som nu föreligger möjliggör också för inspektionen att bättre fullgöra sina uppgifter inom ramen för
dessa riktlinjer.
Som framgår av sammanställningen beräknar jag utgifterna för inspektionen under detta anslag till 21032000 kr. för nästa budgetår. Inspektionen har begärt 23 nya tjänster i sin anslagsframställning. Jag finner det inte
meningsfullt att redan nu ge inspektionen detta stora tillskott av nya
tjänster utan att den nya organisationen bör byggas upp successivt. Jag
beräknar därför medel för 15 nya tjänster vid inspektionen för budgetåret
1981/82. Ställning till eventuellt ytterligare tjänster vid inspektionen får tas
när erfarenheter av den nya organisationen föreligger. Vid min medelsberäkning har jag utgått från att ökningen av inspektionens egna resurser
kommer att leda till en minskning av behovet av externa konsulter.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Statens Kiirnkraftinspektion: Förvaltningskostnader för budgetåret 1981/82 anvisa ett reservationsanslag om 1000 kr.
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E 4. Statens kärnkraftinspektion: Kärnsäkerhetsforskning
1979180 Överskott
4173578 1
Reservation
1980/81 Anslag
1000
1981/82 Förslag
I 000
1
Utgifterna för verksamheten har uppgått till 24604422 kr.

22838649

Statens kärnkraftsinspektion har ansvaret för att beställa det forskningsoch utvecklingsarbete som inspektionen finner nödvändigt för att trygga
säkerheten i beslutade kärnkraftanläggningar. Det åligger dessutom kärnkraftsinspektionen att pröva behovet av forsknings- och utvecklingsarbete
av mer långsiktig karaktär.
Verksamheten finansieras med avgifter enligt förordningen (1975: 42 I.
ändrad senast 1979: 1033) om vissa avgifter till statens kärnkraftsinspektion. Anslaget förs därför upp med ett formellt belopp av J 000 kr. Det får
inte belastas.

Statens kiimkrafiinspektion
Resultaten av den forskning som kärnkraftinspektionen finansierar är i
första hand avsedda att användas i dess tillsyns- och kontrollverksamhet. I
forskningsprogrammet ingår också insatser med längre tidsperspektiv.
Dessa ger inspektionen beredskap för framtida granskningsarbeten. Säkcrhetsfrågor kan därigenom diskuteras innan de blir tillståndsärenden.
Forskningsprogrammets utformning påverkas av återföring av drifterfarenheter, av förslag från tillverkare, kraftföretag och forskningsutförande
organisationer samt genom samordning med verksamhet i utlandet. Det
senare kan ske genom deltagande i olika internationella arbetsgrupper.
Exempel är den internordiska gruppen för kontrollrumsutformning.
OECD/NEA:s ad hoc-grupp för forskning föranledd av olyckan i Three
Mile Island 2 samt EG:s arbetsgrupp för säkerhetsforskning. Deltagande i
utländska forskningssymposier ger också nödvändig information för denna
samordning. En annan betydelsefull faktor är reaktorsäkerhetsutredningen
som avslutade sitt arbete i slutet av år 1979. Efter diskussion i inspektionens forskningsnämnd samt med dess tjänstemän och andra sakkunniga
bryts ramprogrammet ner i preciserade projekt. Under budgetåret I 979/80
har pågått ca 130 projekt.
Sådana forskningsprojekt prioriteras, som kan ge en höjning av säkerheten ifråga om haveriförebyggande och haveribekämpande åtgärder och
system. Alla barriärer för skydd av omgivningen måste förstärkas. varför
även konsekvenslindrande konstruktionsprinciper studeras.
Verksamheten under 1979/80 med dess fortsättning I 980/8 J omfattar i
huvudsak följande områden:
Människa-maskinproblem. hållfas\hets- och materialfrågor. bränsleproblem, värmetekniska försök, komponentprovning och instrumentering,
haveri- och säkerhetsanalys, reaktorövervakning. verksamhet i Marvikenanläggningen, seismologiska mätningar samt avfallshantering.
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Under budgetåret 1979/80 har inspektionen hestiillt forskning till ett
sammanlagt belopp av 30 615 kr. För budgetäret 1980/81 är uen planerade
beställningsramen 26 milj. kr. Inspektionen har redan fattat beslut om
forskningsuppdrag intill ett sammanlagt hclopp av 7 235 000 kr.
Av de medel som ursprungligen anslogs för svenska arheten i samband
med International Fuel Cycle Evaluation har inspektionen under 1979/80
använt 889000 kr.
Inspektionen har under budgetåret 1979/80 utbetalat 500000 kr. för att
täcka av de kostnader som är förenade med Arne Hedgrans personliga
professur i kiirnkraftsäkerhet. Samma belopp förutses för 1980/81.
För budgetåret 1980/81 erfordras enligt inspektionen en uppräkning av
kostnadsramen med 3 milj. kr. till 30 milj. kr.

Lokala säkerhetsnäm11der vid kärnkraftverken
Frågan om inrättande av lokala säkerhetsnämnder vid kärnkraftverken
har tidigare utförligt redovisats (prop. 1980/81:25 s. 48-51, NU 1980/
81: 23, rskr 1980/81: 112). Instruktion för nämnderna har nyligen fastställts
(1981: 10) Nämnderna beräknas inleda sitt arbete våren 1981. För innevarande budgetår har för deras verksamhet under detta anslag beräknats

400000 kr.
FörcdraRanden
Statens kärnkraftinspektion har ansvar för att bestiilla det forskningsoch utvecklingsarbete som inspektionen finner nödvändigt för att trygga
säkerheten i beslutade kiirnenergianläggningar. Detta ansvar innefattar
också säkerhctsinriktat forsknings- och utvecklingsarbcte avseende kärnbränsle och radioaktivt avfall.
Vid sidan härav bedrivs visst forsknings- och utvccklingsarbcte av mer
långsiktig karaktär vilket inte direkt kan utnyttjas för att förbiittra säkerheten hos de anläggningar som nu är i drift eller under uppförande. Denna
verksamhet finansieras med medel från energiforskningsprogrammet över
anslaget F 13. Energiforskning. inom ramen för bl. a. ett särskilt delprogram benämnt Lättvattenreaktorer, och vad beträffar viss forskning inom
området radioaktivt avfall. med bidrag från kärnkraftproducenterna via
programrådet för radioaktivt avfall tPRA Yl.
Det stöd till det långsiktiga forsknings- och utvecklingsarbetet inom
kärnkraftområdet som f. n. utgår över anslaget Energiforskning och via
PRAV kommer till stor del att upphöra med utgången av budgetåret 1980/
81. Vad gäller den forskning som har stötts av PRA V samt viss kärnavfallsinriktad forskning inom delprogrammet Liittvattenreaktorer kommer den
att stödjas inom ramen för den nya organisation inom kärnavfallsområdet
som jag tidigare har redogjort för. Chefen för industridepartcmentt:l kommer i det följande (avsnitt 15.2.3.4) att förorda att delprogrammet Lättvattenreaktorer utgår ur energiforskningsprogrammet fr. o. m. budgetåret
1981/82. Delprogrammet Lättvattenreaktorer innehåller f. n. vissa projekt
av intresse för kärnkraftsinspektionens verksamhet.

Kartong: S. 424. näst sista raden Tillkommer:
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Jag finner det därför Himpligt att inspektionen ges resurser för att driva
denna verksamhet vidare. För detta iindamiil hcräknarjag att mcdelsramen
för kärnsäkerhctsforskning bör räknas upp med 5.9 milj. kr. utöver de 3
milj. kr. som inspektionen hegiirt till 35.9 milj. kr. för budgetåret 1981/82. I
dessa medel är inhcgripet 1.9 milj. kr. för finansiering av den del av
Haldenpr~jcktet som f. n. finansieras över cnergiforskningsprogrammet.
Del ankommer på inspcktit1nen alt ta erforderlig kontakt med berörda
myndigheter och andra organisationer inför övertagandet av ansvaret för
berörda projekt. Inspektionens samlade ansvar för kärnsäkerhetsforskningen ger goda möjligheter att överblicka p~igående och planerad forskningsverksamhet. En sådan överblick ger i sin tur grund för att samordna
och prioritera sådant forskningsarbctc som är av siirskild vikt för inspektionens tillsyns- och kontrollverksamhet.
Den av inspektionen initierade forskningsvcrksamheten är mot denna
hakgrund en av förutsättningarna för att inspektionen skall kunna bedriva
en effektiv tillsynsverksamhet.
En faktor av stor betydelse for säkerheten vid kärnkraftverken är tillgringen på bl. a. forskningsrcsurser inom de olika discipliner som herör
kiirnkraftverksamheten. Jag vill i detta sammanhang särskilt betona att
möjligheter ges för utbildning av nya forskare så att det på lång sikt inte
uppstår brist på kompetent personal för forskningsverksamheten. Jag vill i
sammanhanget erinra om riksdagens beslut våren 1979 lprop. 1978/79: 119.
UbU 1978179: 44. rskr 1978179: 391) att högskolan skall svara for en väsentlig del av den sektoriella forskningen. Inom vissa områden har dock
särskilda statliga forskningsorgan inrättats för att hl. a. fullgöra uppgifter
som svårligen kan utföras inom högskolans ram. Inspektionen bör i anslutning till riksdagens beslut ta ett särskilt ansvar för att forskningsuppdrag
som erfordras inom inspektionens verksamhetsområde också kan medverka till erforderlig kompetensutveckling inom området. För övrigt delar jag i
stort kiirnkraftinspektionens bedömning av säkerhetsforskningens inriktning för budgetåret 1981/82.
För säkerhctsnämnder vid kärnkraft verk heräknar jag för nästa budgetår
ett sammanlagt medelshehov av 800000 kr.
De sHillningstaganden som jag har redovisat innebär sammanfattningsvis
att jag för den verksamhet som finansieras över anslaget under budgetåret
1981/82 heriiknar totalt 36, 7 milj. kr. Anslaget tillförs som jag redan nämnt
medel från kärnkraftproduccnterna genom avgifter. Det bör därför liksom
för innevarande budgetår föras upp med ett formellt belopp av I 000 kr. för
nästa budgetår.
Med hänvisning till vad jag har anfört hemställer jag att regeringen
föreslår riksdagen
att till Statens kiirnkrtdtinspektion: Kiirn.fäkerhetsjiJrskning för
budgetåret 1981/82 anvisa ett reservationsanslag av I 000 kr.
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E 5. Kostnader för vissa nämnder
1979/80 Utgift
1980/81 Anslag
1981182 Förslag

164459
165000
165000

Från anslaget bestrids kostnader för statens prisreglcringsnämnd för
elektrisk ström, krigsskyddsnämnden för kraftanläggningar och nämnden
för värdering av eldistributionsanläggning m. m. Prisreglcringsnämnden tar
upp de prisfrågor rörande strömleveranser som statens industriverk överlämnar till nämnden. Krigsskyddsnämnden behandlar frågor rörande bl. a.
kraftanläggningars skydd mot brand- och bombskador samt rörande skydd
åt personal som är sysselsatt vid kraftanläggningar. Värderingsnämnden
har till uppgift att på begäran av part yttra sig i fråga om ekonomiska
villkor i samband med överlåtelse av eldistributionsanläggning eller av
eldistributionsrörelse.
För budgetåret 1979/80 uppgick kostnaderna för prisregkringsnämnden
till 77 853 kr., för krigsskyddsnämnden till 85 383 kr. och för värderingsnämnden till I 223 kr.

Nämnderna
Krigsskydds- och prisreglcringsnämndernas verksamheter förutses under budgetåret 1981 /82 bli i stort sett oförändrade jämfört med innevarande
budgetår. Det är dock sannolikt att antalet prisregleringsärenden kommer
att bli något större än innevarande år.
Elvärderingsnämnden inrättades den 1 juli 1976. Vid tillkomsten uppskattades antalet värderingsärenden till fyra å fem per budgetår. Ännu vid
föregående års anslagsframställning hade nämnden inte fått något ärende
hänskjutet till sig. Under budgetåret 1979/80 har nämnden rått ett ärende
hänskjutet till sig.
Nämnderna beräknar kostnaderna för budgetåret 1981/82 till oförändrat
belopp.

Föredraganden
Anslaget bör nästa budgetår föras upp med 165 000 kr.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Kostnader får ris.1·a niimnder för budgetåret 1981182 anvisa
ett förslagsanslag av 165 000 kr.
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E 6. Uthildnini:i; och rådgivning m. m. för att s1>ara energi
1979/80 Utgift

6819117 1

1980/81 Anslag

6000000

1981/82 Förslag

1 000

1

Reservation

.~684340 1

1

Anslaget Vissa ulbildnings~itgiirder m. m. i energibesparande syfte.

Friin Jetta anslag. som disponeras av statens industriverk (SINDl. bestrids f. n. kostnader för statliga hidrag till kurser rörande uppvärmning
och ventilation samt förbättrad energihushållning i industriella processer
och för statligt stöd till energirådgivning som kanaliseras via de regionala
utvecklingsfondcrna. m. m. Från anslaget bestrids iiven industriverkets
kostnader för administration av verksamheten.
Riktlinjer för verksamheten har angivits i prop. 1975: 30 (bil. I s. 355,
NU 1975: 30. rskr 1975: 202) i prop. 1977178: IOO (bil. 17 s. 196. NU
1977/78: 42. rskr 1977/78: 207) och i prop. 1978179: 115 <hil. I s. 263. NU
1978/79: 60, rskr 1978/79: 429).
1980/81

Uti:ificr
1. Utbildningsst1tgi"tnler i syfte
att minska encrgianviindningcn
vid lokaluppvärmning och im1m
olika industriprocesser
2. Rf1dgivningsverksamhet i
energifrågor m. m.

Heriiknad iindring 1981/82

SlND

Föredraganden

3 500000

+ 8500000

+ 3500000

2.'iOOOOO

+ 5 500000

+ 6500000

6000000

+14000000

+IOOOOOOO

1-"i11a11sieri111t

Medel som tillförs anslaget frän
oljeersiittningsfondcn

16000000

Statens industril'erk
I anslagsframställningen hiinvisar SIND till sin plan (SIND PM 1979: 9)
Statens stöd till energihushf1llning inom niiringslivet. Verket framhåller
därvid att den framtida satsningen för cnergihushiillning bör innebära att
rådgivning och utbildning på energiområdet prioriteras.
Vad gäller 111/Jild11i11gsdtgiirdcr i energibesparande syfte föreslogs i
planen att ett sammanhållet och förhållandevis omfattande utbildningsprogram drivs under en begdinsad period med betydande statligt stöd b{1de för
att ta fram material lH:h för att genomföra kurser.
I anslagsframställningen preciserar SIN D kostnaderna för de olika elementen i planen. SIND föreslår all stödet till traditionella kurser fortsätter.
Detta innehär att statsbidrag bör kunna lämnas till olika kursarrangörer
såsom exempelvis Stiftelsen SI FU. bostadsföretag och branschorganisa-
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tioner för energiinriktade kurser för fastighetsskötare. driftpersonal och
beslutsfattare m. fl. Tyngdpunkten i verksamheten bör emellertid enligt
SIND förskjutas mot bl. a. mera utvecklingsintensiva kurser samt i viss
mån stöd för kompetensuppbyggnad och kompetensbevarande. Medclsbehovet för denna del av utbildningsverksamheten uppgår till 3.5 milj. kr. för
nästa budgetår enligt SIND:s bedömning.
För stöd till kurser som behandlar produktutveckling med hänsyn till
energifrågor beräknar SIND 650000 kr.
Vidare beräknar SIND 2 350000 kr. för vissa bidrag till branschorganisationer för att bygga upp energisparinriktad verksamhet av intresse för
branschen.
Företag som önskar samla befattningshavare vid företaget till en intern
energikurs bör kunna ges stöd.
Genom att ta till vara erfarenheter från sådana företagsinterna kurser
kan SIND effektivare styra utbildningsbidragen till angelägna områden.
För denna verksamhet räknar SIND med ett medelsbehov om 1.5 milj. kr.
För stöd till branschvisa energisparanalyser och kurser kring detta tema
erfordras enligt verket I milj. kr.
Lärarkåren, speciellt på gymnasienivå, har små möjligheter till fortbildning. SIND räknar därför med att 500000 kr. behövs för att stimulera till
att denna yrkes kår får lämplig energiinformation för sin egen undervisning.
För löpande uppföljning. analys och planering samt för utveckling av
utbildningsmodeller m. m. erfordras 2.5 milj. kr.
Sammanlagt uppgår medelsbehovet för utbildningsåtgänlcr i energibesparande syfte till 12 milj. kr. för nästa budgetår enligt SIND:s bedömning.
SIND har med en skrivelse den 6 november 1980 överlämnat en rapport.
Försökskurser och utredningsarbete vid statens industriverk 1979/80 rörande cnergihushållningsutbildning. 1 rapporten har SIND bearbetat de
utredningar om försöksverksamheten med energiutbildning som SIND har
låtit utföra. I rapporten redovisas förslag till att SIND skall bygga upp fortoch vidareutbildning rörande energisparande under en period om fem år.
Det närmare innehållet i skrivelsen och rapporten framgår av bilaga 1.3.
SIN D konstaterar i skrivelsen att utbildning för energisparande har fått
en sådan volym att ökad samverkan mellan skilda organisationer och
kursgivare är motiverade. SIND anser att en organiserad samverkan med
tyngdpunkten förlagd till SIND:s energiutbildningsprogram f. n. är ett tillräckligt steg i denna riktning.
Ett mål för verksamheten bör enligt SIND vara att den utbildning skall
genomföras som totalt i samhällsekonomin leder till att den ekonomiska
vinsten av energisparåtgärder som blir en följd av utbildning skall vara
större än kostnaderna för denna utbildning. Detta mål motiverar att 30000
personer per år utbildas och varje individ vart femte år i ett framtida
fortvarighetstillstånd. Utbildningsvolym och resurser för denna bör byggas
upp under en femårsperiod.
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De målgrupper som i första hand avses nås är yrkesverksamma som
dagligen befattar sig med energiproduktion. ventilationsanläggningar och
andra anläggningar. bl. a. maskinister. fastighetsskötare och driftpersonal i
industrin tillhör denna huvudgrupp. En annan viktig huvudgrupp är tjiinstemän som bereder energitekniska beslut samt företagslcdningar och förtroendevalda.
En ökning av antalet personer som utbildas från f. n. ca 5 000 per år till
30000 per år är en kraftig expansion. påpekar SIND. Det tir naturligt att
utbildningsverksamheten genomförs i samarbete med teknisk expertis vid
universitet och högskolor och i bransch- och intresseorganisationer.
En så kraftig expansion av energiutbildningen som det redovisade behovet medför måste fortlöpande följas upp och utvärderas bl. a. för att
säkerställa att utbildningens tekniska och pedagogiska kvalitet upprätthålls
och för att återföra information till statsmakterna för att göra det möjligt att
ompröva mål och resurstilldelning.
SIN D anser det motiverat att mot bakgrund av nödvändigheten att
undanröja hinder och trögheter öka det statliga stödet så att hela kostnaden
i stället för som nu omkring halva kostnaden för utveckling och genomförande av utbildningen kan bestridas med bidrag. Kostnaden för de utbildades företag i form av löner och uppehållskostnader kan beräknas till
omkring det dubbla av utvecklings- och genomförandekostnaderna.
Den plan för utbildningen som SIND nu har upprättat innebiir att 110000
personer kan få en första utbildning under en ft.:mårsperiod. Därdter kan
de resurser som har skapats användas för utbildning av 30 000 yrkesverksamma per år. Planen syftar sålunda både till att täcka ett initialt utbildningsbehov och till att utveckla resurser för ett fortvarighetstillstånd efter
femårsperioden.
Medelshchovet beräknar SIND i enlighet med anslagsframställningen till
12 milj. kr. för budgetäret 1981/82. För de följande budgetåren anger verket
ett medelsbehov om 18. 23. 27 resp. 30 milj. kr.. dvs. sammanlagt 110 milj.
kr. för femårsperioden.
I medclsbehovet för energiutbildning är bl. a. kostnaderna för administration och utvärdering av verksamheten inkluderade. För att genomföra
den femåriga energihushållningsutbildningen krtivs att de centrala resurserna hos SIND utökas.
För rädgil'ningsl'erk.rnmheten hör enligt SIND:s anslagsframstiillning en
regional organisation med energikonsulenter byggas upp vid utvecklingsfonderna i de olika länen. SIND föreslås fungera som en central serviceinstans för verksamheten. Budgetåret 1981/82 heriiknar SIND att älta konsulenter skall kunna placeras vid vissa utvecklingsfondcr. För att gt.:nomfora
rådgivningen erfordras stödresurser för bl. a. särskilda konsultinsatser och
information. Stödresurserna avses uppdelas i en regional basresurs till
resp. konsulent och en central del som fördelas efter resp. utvecklingsfonds program och behov. För verksamheten beräknar SIND 4 milj. kr. för
budgetåret 1981 /82.
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Energikonsulentverksamheten bör enligt SIND kompletteras med
branschkonsulenter för vissa branscher. SIND räknar med att efter förhandlingar med branschorganisationerna kunna etablera energirådgivning
inom minst tre branscher för en kostnad av I milj. kr. budgetåret 1981/82.
Vidare räknar SIND med att I milj. kr. erfordras för en utbildningskonsulent, som skall samarbeta med energikonsulenterna och ge utbildning till
konsulenterna. till konsulter som är verksamma inom energiområdet och
till branschernas rådgivare.
För centrala kostnader i inledningsskedet avseendet. ex. utarbetande av
handböcker, kursmaterial. utredningar och specialisthjälp beräknar SIND
2 milj. kr.
Totalkostnaden för rådgivningsverksamheten uppskattar SIND till 8
milj. kr. för budgetåret 1981/82.
I en skrivelse den 27 oktober 1980 har SIND redovisat ett detaljerat
program för en successiv uppbyggnad av rådgivningsvcrksamhcten under
de närmaste åren.
Till grund för detta program ligger bl. a. en rapport om försöks verksamhet med regionala energikonsulenter. Rapporten innehåller också en beskrivning av SIND:s framtida verksamhet på energirådgivningsområdet.
En sammanfattning av rapporten samt remissyttranden över den och anslagsframställningen återfinns i bilaga 1.4. I bilagan återges också programskriften. som innehåller även en beskrivning av den hittillsvarande
rådgivningsvcrksamheten.
För budgetåret 1981/82 skisseras i programmet en verksamhet i huvudsak av den omfattning som beskrivs i anslagsframstiillningen. För nästföljande budgetår bör ytterligare åtta konsulenter anställas och ytterligare
minst tre branschrådgivare etableras för en sammanlagd kostnad om 12
milj. kr. Under budgetåret 1983/84 riiknar SIND med att återstående åtta
konsulenter skall anställas på kvarvarande utvccklingsfonder. Ytterligare
minst fyra branschrådgivare bör etableras så att det totalt finns minst tio.
Kostnaderna för denna verksamhet beräknas till 16 milj. kr. Den fortsatta
rådgivningsverksamheten hör stanna vid en årlig kostnad av denna storleksordning. Under budgetåret 1984/85 hör rådgivningsverksamhetcn utvärderas.

Fijrcdragandcn
Verksamheten med stöd till kurser i energifrågor avseende uppvärmning
av byggnader inleddes våren 1974 (prop. 1974: 69, CU 1974: 21. rskr
1974: 180). Genom 1975 års energibeslut (prop. 1975: 30 bil. I s. 355. NU
1975: 30. rskr 1975: 202) utvidgades verksamheten till att omfatta stöd även
till kurser om god energihushållning i industriella processer och till rådgivning i energifrågor till framför allt de mindre och medelstora företagen.
Sedan verksamheten inleddes har sammanlagt 16 105 000 kr. anvisats för
utbildningsåtgärder. För rådgivningsverksamheten. som kanaliseras via de
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regionala utvecklingsfonderna, har sammanlagt 8 645 000 kr. anvisats. Därutöver har sammanlagt I milj. kr. anvisats för att av SIND fördelas mellan
utbildnings- eller rådgivningsinsatser. Vidare har 2 milj. kr. anvisats för en
särskild rådgivningskampanj hösten 1979.
Med hänvisning till vad jag tidigare (avsnill 4.3.3) har anfört beräknar jag
behovet av medel för verksamheten under treårsperioden 1981/82-1983/84
till sammanlagt 65 milj. kr. Härav beräknar jag för nästa budgetår sammanlagt 16 milj. kr. Av detta belopp beräknar jag 7 milj. kr. för utbildningsverksamhet och 9 milj. kr. för rådgivningsverksamhet m. m. Vid medelsberäkningen har jag tagit hänsyn även till kostnaderna för att administrera
verksamheten. Genom den satsning på stöd till utbildning och rådgivning
m. m. för all spara energi som jag nu har föreslagit kommer de administrativa resurserna vid SIND all behöva förstärkas. Det bör ankomma på
regeringen att besluta härom.
Vid min beräkning av beloppet till utbildningsåtgärder har jag inte beräknat några medel för särskilda insatser för lärarkåren.
Vid min beräkning av beloppet till rådgivningsverksamhet m. m. har jag
vidare tagit hänsyn till kostnader för dels stöd till utveckling av energitekniska provningsmetoder. dels utarbetande av energisparhandböcker m. m.
Jag har inte beräknat några medel för någon utbildningskonsulent.
Med hänsyn till den verksamhet som avses bestridas från detta anslag
bör anslagets benämning ändras till Utbildning och rådgivning m. m. för att
spara energi.
Verksamheten bör. som jag tidigare har föreslagit, finansieras från oljeersällningsfonden. Från fonden bör diirför nästa budgetår 16 milj. kr.
tillföras detta anslag. Anslaget bör i statsbudgeten för nästa budgetår föras
upp med ett formellt belopp av I 000 kr.
Den reservation som vid utgången av budgetåret 1980/81 kan finnas
under fjortonde huvudtitelns anslag Vissa utbildningsåtgärder i energibesparande syfte m. m. bör tillföras det här aktuella anslaget.
Med hänvisning till vad jag har anfört hemställer jag att regeringen
föreslår riksdagen
att till Uthildning och rådgi1"11i11f! m. m. ji"ir att spara energi för
budgetåret 1981/82 anvisa ett reservationsanslag av I 000 kr.

E 7. l'rämjande av landsbygdens elektrificring
1979/80 utgift
1980/81 Anslag
1981/82 Förslag

8921612

Reservation

13857 429

4500000
4500000

Från anslaget bestrids utgifter enligt förordningen ( 1959: 369) om statligt
stöd åt landsbygdens elförsörjning (omtryckt 1977: 348). Stöd kan beviljas
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till nyanliiggning och upprustning av ekktriska Jistributionsnät p{1 lanJsbygJen inbegripet anläggningar för lokala clwrk. såsom vallcnkraflverk
och dieselaggregat viJ avsides belägna fastigheter. StöJ kan utgii i form av
bidrag och lånegarantier. Beslut om sådant stöd fällas av statens industriverk.
Från anslaget bestrids ocksä kostnader för arvoden till ledamöter i ddet
för eldistributionsfrågor och ersättning för resor m. m. för riidets ledamöter
samt övrig expertis i elkraftfrågor och andra utredningskostnadcr i samband med industriverkets verksamhet på området.
Riksdagen fastställde våren 1976 riktlinjer för strukturomvandlingen p{1
eldistributionsområdet tprop. 1975/76: 100 hl. 15 s. 150-165. NU 1975/
76: 45. rskr 1975176: 263). Riktlinjerna innebiir bl. a. att rationaliseringen av
cldistributionen bör bedrivas utifrfin förutsällningen all de enskilda elkonsumcnterna skall tillförsäknts gynnsamma distributionsförhållanden.
Riksdagen godtog våren 1979 nya riktlinjer för den fortsatta stödverksamheten tprop. 1978/79: 115 bil. Is. 245-250. NU 1978/79:60 s. 53-60.
rskr 1978179: 429). Dessa innebär bl. a. att även nyetableringar undantagsvis skall omfattas av bidragssystemet m:h att statliga bidrag till upprustning
av nedslitna och oräntabla elnät i vissa speciella fall skall kunna utg{1 iivcn
framdeles. Så skall kunna ske i gleshygdsområden som saknar inslag av
tätare bebyggelse och diir huvudsakligen mindre. ekonomiskt svaga distributionsföretag är verksamma. Bidrag avses kunna utg{1 till svaga lokala
och kommunala företag som har tagit över eller stil.r i begrepp att ta över
dåliga företag.

Statens inclustril·crk
Under budgetåret 1979/80 har bidrag till nyelektrifieringar beviljats med
4,9 milj. kr. och därmed har ytterligare 72 helårsbebodda fastigheter fått
tillgång till el. Trots omfattande insatser från samhällets sida saknar l(mfarande några hundra helårsbebodda fastigheter elström.
Statsbidrag för upprustning av nedslitna och underdimensionerade elnät
utgör en verksam stimulans i syfte att förmå bärkraftiga företag att överta
lönsamma företag. Till upprustning av sådana elnät har under budgetåret
1979/80 beviljats 2.9 milj. kr.
Industriverket framhåller att ramen såvitt avser upprustningsbidragen är
otillräcklig.
Med hänsyn till nedskärningen av anslaget för upprustning av nedslitna
elnät är det risk för att angelägna nätupprustningar och strukturförändringar inte kommer till stånd i önskad takt. I nuvarande ekonomiska läge måste
emellertid en långsammare takt i strukturarbetet godtagas. För att effektivt
utnyttja de av statsmakterna anvisade medelsramarna hemställer industriverket att verket får bemyndigande att till nyanläggning och upprustning
av elnätet få disponera totalt 35 milj. kr. under den närmaste sjuårsperioden.
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Industriverket hemstiiller att verket skall fä bemyndigande att fördela
bidragen mellan nyanliiggning m;h upprustning.
För budgetåret 1981182 begär industriverket ett anslag av 5 mil.i. kr.
Fiiredr11ga 11d1•11

I prop. 1978/79: 115 <bil. I s. 245-250) redovisades principerna för den
fortsatta stödverksamheten.
Såvitt avser stödverksamhetens omfattning bedömde jag <prop. 1979/
80: 100 bil. 17 s. 223-224) det återstående behovet av statliga bidrag till
upprustningar av nedslitna och oräntabla nät till sammanlagt 10 milj. kr.
Vidare ansåg jag att sådana bidrag borde lämnas under fem budgetår att
utgå med 2 milj. kr. per budgetår. Enligt min mening borde bidrag för
nyanläggningar fortsättningsvis lämnas under en tioårsperiod med 2.5
milj. kr. per budgetår. Riksdagen hade intet att erinra hiiremot <NU 1979/
80: 36 s. 7-9, rskr 1979/80: 248).
Med hänvisning till det anförda beräknar jag anslaget för nästa budgetår
till <2.0+2.5 =) 4.5 milj. kr.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Friin~iande m· landsbygdens elektr(fiering för budgetåret
1981182 anvisa ett reservationsanslag av 4500000 kr.

E 8. Åtgärder för hantering av radioaktivt avfall
1979/80 Överskott
1980/81 Anslag
1981 /82 Förslag

2 143 107

Reservation

5 313 367

I 000

I 000

Över anslaget som tas upp med ett formellt belopp av I 000 kr. finansieras f. n. verksamheten vid programrådet för radioaktivt avfall I PRA V).
När en ny organisation för hantering av kärnkraftens högaktiva avfall
träder i kraft kommer PRA V att upphöra med sin verksamhet. Detta avses
ske i och med utgången av budgetåret 1980/81.
Jag har tidigare (avsnitt HU.3) förordat att en ny myndighet inrättas den
I juli 1981 för att fullgöra de uppgifter som skall ankomma på ett statligt
organ i anslutning till hantering av använt kärnbränsle. Myndigheten skall
ledas av en styrelse. Jag beräknar ett behov av tre tjänster för handläggare
och en tjänst för biträde hos myndigheten.
För den föreslagna myndighetens verksamhet bcriiknar jag för budgetåret 1981 /82 ett medelsbehov av totalt 8 .5 milj. kr. Dessa medel beräknas
bli fördelade på i huvudsak följande sätt:
700000 kr.
Lönekostnader
Övriga administrationskostnader
160000 kr.
Projektmedel
7640000 kr.
Eventuella icke förbrukade medel från budgetåret 1980/81 hos PRAV
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bör överföras till myndigheten. I de projekt som myndigheten väntas driva
ingår även viss verksamhet som f. n finansieras från anslaget F 13. Energiforskning. För dessa projekt har beräknats I milj. kr. Behovet av projektmaterial kan väntas minska när av PRA V påbörjade arbeten blir färdigställda.
Enligt de principer som gäller för hantering av kärnkraftens radioaktiva
avfall bör samtliga kostnader för avfallets hantering bäras av dem som ger
upphov till dessa. dvs. kraftindustrin. Detta gäller även statens kostnader
. för hanteringen. Till dessa kostnader räknas även den föreslagna nämnden
och dess verksamhet. Enligt OKA-utredningens betänkande (SOU
1980: 14) bör avsättningarna per producerad kWh i kärnkraftverken för
hantering av använt kärnbränsle vara 1.4 öre /kWh för att full kostnadstäckning skall erhållas. De reella avsättningarna som är individuella för de
olika kärnkraftföretagen torde hittills ha varit betydligt lägre. Med ledning
av de av OKA-utredningen gjorda beräkningarna torde avgiften för kalenderåret 1982 preliminärt utgå med 1.2 öre/kWh levererad elkraft från
reaktoranläggningarna. Avgiften kommer senare att anpassas till den nivå
som medför full kostnadstäckning för resp. reaktorblock. En avgift om 1.2
öre/kWh torde år 1982 motsvara totalt ca 400 milj. kr. De avsättningar som
redan nu är gjorda och som förvaltas av kraftbolagen skall. i likhet med vad
jag tidigare har redovisat i huvudsak användas innan avgiftsmedlen får tas i
bruk.
Med hänvisning till vad jag har anfört hemställer jag att regeringen
föreslår riksdagen
att till Åtgärder för hanterin1-: m· radioaktii·t m',fii/l för budgetåret
1981/82 anvisa ett reservationsanslag av I 000 kr.

E 9. Medelstillskott till Svenska Petroleum Exploration AB
1979/80 Utgift
1980/81 Anslag
1981/82 Förslag

7 000000
7 000000
7 000000

Frän anslaget tillskjuts medel för att Uicka kostnader för allmän administration m. m. inom Svenska Petroleum Exploration AB (SP Explorationl.
Bolaget bildades år 1979 som ett helägt dotterbolag till Svenska Petroleum
AB i samhand med att en ny organisation för den statliga
oljeprospekteringen beslutades (prop. 1978179: 115 bil. L NU 1978179: 60.
rskr 1978179: 429). SP Exploration har övertagit de resurser som tidigare
byggts upp inom de båda halvstatliga företagen Oljeprospektering AB
<OPABJ och Petroswcde AB.
I prop. 1979/80: I()() <bil. 17 s. 2271 redovisades en verksamhetsplan för
SP Exploration for åren 1980- 1984. I planen förutsattes att bidrag för Mt
täcka bolagets administrationskostnader skulle komma att liimnas av staten t. o. m. budgetåret 1983/84.
29
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Anslaget bör tas upp med oföriindrat belopp. Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Medelstillskott till S1·e11sk11 Pe1role11111 t.".rploration AH för
hudgctåret 1981182 anvisa ett rcscrvationsanslag av 7000000 kr.

E 10. Solmätning vid S\•erigcs meteorologiska och h)·drologiska institut
Reservation

1979/80 Utgift
1980/81 Anslag
1981/82 Förslag

2 667 000

I 786000

I 050000

f'rån detta anslag. som disponeras av oljeersiillningsdclcgationcn
IOEDI. hcstrids kostnader för upphyggnad och drift av ell stationsniit för
solmiitning enligt förslag frän OED i skrivelse till regeringen den 31 oktober 1979. Förslaget omfattade ett niit med automatiska fältstationer med
dataöverföring över teldonniitct till Sveriges meteorologiska och hydrologiska instituts ISMHI:sl befintliga centraldator.
OED beräknade kostnaderna för befintlig solmätningsverksamhct vid
SMHI till sammanlagt 2,5 milj. kr. för fem[irspcrioden 1979/80-1983/84.
Kostnaderna för utbyggnad och merkostnader för drift av systemet beräknades till sammanlagt 8668000 kr. under samma tidsperiod. OED beriiknadi:: vidare att statens rad för hyggnadsforskning IBFRI och nämnden för
energiproduktionsforskning INEI under samma period skulle komma all
lägga uppdrag om solmätningar på SMHI uppgiiende till sammanlagt
I 560000 kr. För femårsperioden skulle enligt OED erfordras. utöver medel för befintlig verksamhet. ytterligare medel om 7 108 000 kr.
I OED:s förslag förutsattes att uppbyggnaden av niitet i huvudsak skulle
vara färdigställd under hudgetären 1979/80 och 1980/81. Medel för iiterstående tre år avsf1g all täcka driftkostnader.
Regeringen har i förordning ( 1980: 700) med taxa för Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut angivit att SMHI:s tillägg för allmänna
administrations-, expens- och lokalkostnader får uppgå till 135 % av det
sammanlagda beloppet för lön. lönetillägg och lönekostnadspålägg. Den
nya taxan medför ökade kostnader även för solmätningen. Jag beräknar
medelsbehovet för budgetåret 1981/82 till I 050 000 kr.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Solmiit11i11g vid Sveriges meteorologiska och hydrologiska
institut för budgetåret 1981/82 anvisa ett reservationsanslag av
I 050000 kr.
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E 11. Län till förprojektering av naturgasledningar m. m.
Nytt anslag (förslag) 22000000
Anslag för detta ändamal har tidigare anvisats med sammanlagt 40
milj. kr. hudgetärcn 1976/77-1978/79 lprop. 1978/79: 25 hit. 11. NU 1978/
79: 16. rskr 1978/79: 122l. Medlen har '>liillts till förfogande for Swedegas
AB i form av lån med villkorlig f1terbetalningsskyldighet för att täcka
utrednings- och förprojektcringskostnader m. m. rörande import av naturgas till Sverige. Det har förutsatts att H\nen skall skrivas av om ifr{1gavarande importprojekt inte kommer till stiind.
Swedegas hildades iir 1976 for planering och samordning m. m. av <ltgiirder syftande till att främja landets försör:jning med naturgas. Från den I juli
1980 är bolaget ett helägt dotterholag till Svenska Petroleum AB <prop.
1979/80: 170. NU 1979/80:70. rskr 1979/80:410).
Swedegas har under är 1980 triiffat avtal om hl. a. import av naturgas
från Danmark. En redogörelse hiirför och för verksamheten i iivrigt pf1
naturgasomr{1det har liimnats i det förcgä.::nde lav-;nitt 7.3).

S11·1·degas AB
Swedegas räknar med att av tidigare heviljade liin p~i 40 mil.i. kr. ca 25
milj. kr. har fiirhrukats per den I januari 1981. Diirtill har 7 milj. kr. Etnats
ut till Sydgas AB för detta bolags projektcringsarhete.
Swcdcgas verksamhet under de niirmaste iiren kommer att avse projekterings-. utrednings- och förhandlingsvcrksamhet. lntiikter av gasförsiiljning beräknas hör:ia inflyta först vid :'irsskiftct 1985-1986. Intill denna
tidpunkt mi"iste holagets verksamhet finansieras i för<;ta hand genom anslag. lån och iigarbidrag.
För första halvi1ret 1981 och för budgetäret 1981182 riiknar bolaget med
utgifter av totalt 33.4 milj. kr. Hiirav avser 4.8 milj. kr. projektering av
gasledningar i Skåne m. m .. 9 milj. kr. undersökningar rörande under:jordisk lagring av gas och 13,2 milj. kr. marknadsanalyser och Ulredningar om
tillförsel av gas m. m. För holagets administration beriiknas n.4 milj. kr.
Efter avdrag av äterstiknde liinemedel och inkomstriintor m. m. utgör
medelshehovet t. o. m. budgetäret 1981182 22 milj. kr. Swedegas hemstiiller
att beloppet stiills till holagcts förfogande i form av ett län med villkorlig
i"iterhetalningsskyldighet.

Fiir!'draga11d1'11
Jag har tidigi1re (avsnitt 7.3.4l redogjort för min uppfattning om naturgasens möjligheter att spela en iikad roll i den svenska energiförsiir:iningen.
Swedegas bör ges tillräckliga resurser for att bedriva en fortsatt utrednings- och förhandlingsverksamhet med inriktning pii att klarliigga dessa
möjligheter. Bolaget hör diirvid samarheta niira med heri.irda kommuner
och även med industriföretag som kan bidra till genomförande av ett
gasprojekt.
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Det erhjuder stora svärigheter att i dag niirmare heriikna hehovet av
medel för de olika ändamt1l som Swcdegas har angett i sin anslagsframstiillning. Resultaten av påg{1ende förhandlingar kan p{1verka inriktningen
och omfattningen av det fortsatta arhetel. Trots denna osiikerhet förordar
jag att 22 milj. kr. anvisas i enlighet med holagets hemstiillan. Liksom
tidigare bör medlen anvisas i form av liin med villkorlig iiterbetalningsskyldighet. Lånet bör eflcrgcs i den mfin medlen används för verksamhet som
inte ger tmderlag för senare kommersiell naturgasimport. Det ankommer
på regeringen att meddela niirmarc villkor for lånet.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Län till .fi"irprojckrcri11g a1· 1111t11rgaslcd11ingar 111. m. för budgetåret 1981 /82 anvisa ett rcscrvationsanslag av 22 000 000 kr.

E 12. Ersättning för försenad idrifttagning u· kärnreaktorer
I 000 000 000 I
1980/81 Anslag
100000000
1981/82 förslag
1
Anvisat på tilläggsbudget I

I min anmälan till tilläggsbudget I till statsbudgeten för budgetåret 1980/
81 har jag redovisat beräkningsprinciper för och kalkyler över de ersättningar som staten beräknas få hetala ut till statens vattcnfallsverk för
försening av kärnreaktorerna Ringhals 3 och Ringhals 4 lKh till Forsmarks
Kraftgrupp AH för försening av kärnreaktorerna Forsmark I och Forsmark 2. Regeringen förslog dLirvid bl. a. att riksdagcn skulle dels bcmyndiga regeringen att godkiinna en överenskommelse mellan staten och Forsmarks Kraftgrupp AB om ersättning till bolaget. dels godkänna vad jag
hade anfört om ersättning till statens vattcnfallsverk. Riksdagen beslutade
i enlighet med regeringens förslag ( prop. 1980/81: 2.5 bil. 9 s . .52-61. NU
1980/81:23. rskr 1980/81: 112).
Som framgår av redovisningen i prop. 1980/81: 2.5 kommer medel all
erfordras för att utbetala ersättning iivcn under budgetilret 1981182. Ersiittningsbeloppet har för detta budgetår beriiknats ligga i intervallet 40-200
milj. kr. 100 milj. kr. hör tas upp under detta anslag för hudgct<°iret 1981/82.
Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemstiillcr jag att regeringen
föreslår riksdagen
alt till Ersiitt11i11g Ji'ir .fi'irse11ad idrif(tagning m· kiirnrcaktorcr för
hudgetftret 1981/82 anvisa ett förslagsanslag av I 00000000 kr.
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E 13. Visst internationellt energisamarbete
Nytt anslag (förslag)

6 IOOOOO

Från anslagsposten 7. Övrig verksamhet under reservationsanslaget
F 13. Energiforskning bestrids bl. a. Sveriges medlemsavgift i Internationella Atomenergiorganet (IAEAl. resekostnader i samband med deltagande i IAEA:s arbete. kostnader för deltagande i IAEA:s dokumentationssystem INIS och kostnader för Sveriges deltagande i Nordiska kontaktorganet för Atomenergifrågor !NKAJ.
Efter samråd med chefen för industridepartementet förordar jag att
medel för dessa ändamål fr. o. m. budgetttret 1981182 anvisas under ett
särskilt förslagsanslag till visst internationellt energisamarbete.
Jag beräknar mcdelsbehovet för nästa budgetår under detta nya anslag
till 6.1 milj. kr.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Visst internationellt enen~isamarhete for budgetåret 1981 /82
anvisa ett förslagsanslag av 6100000 kr.

E 14 Lån till aktieteckning m. m. i Svenska Petroleum AB
Nytt anslag <förslag) 112500000
Svenska Petroleum AB bildades år 1975. I samband med 1976 fars oljepolitiska beslut (prop. 1975176: 124. NU 1975/76: 44. rskr 1975176: 262) godkände statsmakterna vissa riktlinjer för bolagets verksamhet. Bolaget tilldelades därvid en central roll som kommersiellt instrument för statens
oljepolitik, med uppgift att bedriva verksamhet inom olika från försörjningssynpunkt betydelsefulla led av oljehanteringen.
Svenska Petroleums kapital höjdes i två etapper till 50 milj. kr. genom
aktieteckning av bolagets ägare, statens vattenfallsverk och Statsföretag
AB. Dessa innehar hälften var av aktierna i Svenska Petroleum och skall i
enlighet med gällande konsortialavtal bidra till finansieringen av bolagets
verksamhet i proportion till sina andelar.
Till följd av utvecklingen på oljcmarknaden under år 1979 skedde en
snabb expansion av Svenska Petroleums verksamhet. I syfte att förbättra
landets försöi:_jningssituation träffade bolaget råoljeavtal med olika oljeproducenter. Andelar i två svenska raffinaderier förvärvades. Bolagets försäljning på den svenska marknaden ökade också kraftigt. Mellan åren 1978
och 1979 sjufaldigades omsättningen.
Mot denna bakgrund beslöts hösten 1979 tprop. 1979/80: 33. NU 1979/
80: 25. rskr 1979/80: 134) om ett kapitaltillskott till Svenska Petroleum med
300 milj. kr. Tillskottet skedde i form av dels aktieteckning med 180 milj.
kr. dels ett särskilt ägartillskott med 120 milj. kr.. att hos bolaget redovisas
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som en beskattad fri reserv. Motivet för sistnämnda tillskoH var all bolagd
av försö1jningsskäl hade expanderat mycket snabbare iin vad som frfin
företagssynpunkt hade varit naturligt.
Medel för Statsföretags aktieteckning anvisades i form av ett förlagsliln
på 90 milj. kr. För detta lån förutsattes i princip förriintningsplikt si1 snart
utdelning llimnas på aktierna i Svenska Petroleum. för Statsföretags del av
det särsh:ilda ägartillskottet anvisades 60 milj. kr. i form av ett anslag utan
krav pil •tvkastning.
Medel för vattenfalls verkets tillskott anvisades fr{m investeringsanslaget
Kraftstationer m. m. På motsvarande siitt som för Statsföretag föreskrevs i
princip förriintningsplikt för de medel som användes för aktieteckningen.
medan de medel som använ<les för det särskilua ägartillskottet skrevs av
<;lirekt.
Efter de niimnda kapitaltillskotten uppgftr Svenska Petroleums egna
kapital till 350 milj. kr., varav aktiekapital 190 milj. kr .. reservfond 40 milj.
kr. och fri reserv 120 milj. kr.
Beträffande Svenska Petroleums verksamhet kan följande niimnas. Bolaget har råoljeavtal med de nationella oljebolagen i vissa oljeproducerande
länder, bl. a. Mexico. Nigeria och Saudiarabien. Diirtill har avtal triiffats
med BP och med Norwegian Oil Consortium ( NOCO) om leveranser av
olja från Nordsjön. Den totala råoljekvantitet som f. n. disponeras enligt
dessa avtal motsvarar netto ca 6 milj. ton om firet.
Knappt hälften av råoljan raffineras i BP-raflinaderiet och Scanraff. i
vilka Svenska Petroleum har ägarandelar av 22 resp. 14 S·~·. Återstiiendc
behov av kapacitet tillgodoses f. n. genom legoraffinering i Sverige, Finland, Norge och Storbritannien. Huvuddelen av Svenska Petroleums leveranser till kunder i Sverige distribueras genom det med Svenska BP samägda bolaget ODAB.
Under år 1980 har Svenska Petroleums försäljning av oljeprodukter till
svenska förbrukare uppgått till ca 3,8 milj. m'. jämfört med ca 2.6 milj. m'
år 1979. Denna försäljning innebär en marknadsandel av ca 15 r:.;. far 1980.
jämfört med ca 10 l.'+ år 1979. Därutöver sker en betydande försiiljning till
andra oljeföretag, främst inom ramen för fleråriga kontrakt.
Bolagets egen försäljning utgörs i huvudsak av eldningsoljor. Ni1gon
detaljdistribution av bensin sker f. n. inte.
Försäljningsvärdct beräknas år 1980 ha uppgätt till ca 9900 milj. kr..
jämfört med ca 3 200 milj. kr. år 1979. Resultaträkningen för år 1980 väntas
redovisa ett underskott av ca 275 milj. kr .. jämfört med ett överskott av ca
240 milj. kr. år 1979.
Svenska Petroleum är moderbolag i SP-konccrnen. Helägda dotterbolag

är Svenska Petroleum Exploration AB. Swedegas AB, Svenska Petroleum
Technology AB och VISAB Värmecenter i Sverige AB. SP Exploration
bedriver prospektering och utvinning av olja. Swedegas inlemmades i
koncernen år 1980 (prop. 1979/80: 170, NU 1979/80: 70. rskr 1979/80: 410).
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Bolaget. som svarar för Jen svenska utrednings- och förhandlings verksamheten rörande naturgas. har träffat avtal om leveranser av bl. a. dansk
naturgas till Skåne från år 1985. det s. k. Sydgasprojektet. SP Technology,
tidigare Statsraff AB. arbetar med större tekniska projekt inom briinsleområdet. VISAB marknadsför främst lätta eldningsoljor till mindre förbrukare
genom agenter och återförsäljare i hela landet.
Dessutom är Svenska Petroleum deliigare i Oljeprospektering AB
(OPABl med 60 S'r, Svensk Oljedistribution AH (0DABI med 35 %·. BP
Raffinaderi AB med 22 r;-;._ Skandinaviska Raffinaderi AH Srnnraff med
14 l/i och Svensk Metanolutveckling AB med 10 ~;;.,
Antalet anstiillda i koncernen är f. n. ca 125. varav i moderbolaget ca 75.

Akt ieligan1<1s .fi"amstiil/nin.i;ar
Statens n11te1{/i1/l.1·1·erk framhåller att Svenska Petroleum pii nf1gra iir har
utvecklats till ett delvis integrerat oljeföretag meJ ansvar för en betydande
del av svensk oljcförsö1:ining. Räoljcimporten svarar mot ca en tjärdedcl av
den svenska totalkonsumtionen av olja. Av räoljan säljs ca 20 ()(.vidare till
andra svenska raffinaderiföretag, medan äterstoden raffineras i bolagets
egen verksamhet. Av produktutfallet härifrån jiimte kompletterande köp
av färdiga produkter går ca en tredjedel via egen lagerhandel med eldningsoljor ut pä JetaljmarknaJen. medan ca tvä tredjedelar försäljs genom s. k.
cargohandel till oljefön:tag. kommuner. industri och andra storförbrukare.
Produkter som inte kan avsii~tas på den svenska marknaden exporteras.
Detta gäller främst svavelrika tjocka eldningsoljor och restoljor som erhålls vid raflineringen men även bensin och nafta.
Endast en mindre del av den totalt omsatta volymen utgörs således av
egen detaljdistribution. Vattenfallsverket pilpekar att detta innebär en i
jämförelse med andra oljeföretag mycket begriinsad marknadsintegratiun.
En kommersiell effekt hiirav är att Svenska Petroleum inte i full utsträckning kan tillgodogöra sig vinstmöjligheter i detaljhandcl med olika produkter. bl. a. bensin. Samtidigt iir försiiljningen med den stora andelen
cargohandcl mycket känslig för prissviingningarna pft RotterJammarknaden.
Vattenfalls verket övergår härefter till frågan .om behovet av kapitaltillskott. Verket konstaterar att utvecklingen under del senaste året har
resulterat i en omsättningsökning som vida överstiger Je bedömningar som
låg till grund för beslutet om kapitalhöjning år 1979. Ökningen beror såväl
på de fortsatta prishöjningarna som på högre volymer än vad som tidigare
antagit~.

Det är i första hand cargohandeln som svarar för den stora volymökningen.
De mest kapitalkriivande rörelsegrenarna är råoljeköpen och lagerhandeln genom krav på lagerhållning och i det senare fallet iiven krediter. Den
högre omsättningen i dessa grenar kriiver ökad upplåning för rörelsekapital. ViJ utgången av år 1980 beräknas mer iin 2 000 milj. kr. av upplånat
kapital vara bundet i lagerhållning.
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Mot denna hakgrund framstär enligt vattenfallsverket en kapitalförstiirkning som angelägen. Med utgångspunkt i giingse anspritk på soliditet
för branschen anses tillskottet höra uppgå till 350 milj. kr. Som liimplig
fördelning anges 160 milj. kr. i form av aktiekapital. 30 milj. kr. att tillföras
reservfonden och 160 milj. kr. i form av förlagslån frän delägarna.
Betriitfande villkoren för kapitaltillskottet avseende utdelning och återbetalning anför vattenfalls verket följande. Svenska Petroleum är underkastat krav på håde försörjningssäkerhet och företagsmiissig lönsamhet. I
ett längre tidsperspektiv innebär detta ingen motsägelse. På kort sikt och
särskilt i ett skede av snabb uppbyggnad kan emellertid lönsamhetskravet
komma att behöva eftersättas av försörjningshiinsyn. Yattenfallsverket
pekar bl. a. på att bolaget kan tvingas avstå från att utveckla särskilt
vinstgivande rörelsegrenar. Obalansen mellan råolje- och produktmarknaderna inncbiir oeksf1 hc.:tydande lönsamhetsrisker. Utifrån ett mer kortsiktigt företagsekonomiskt synsätt skulle inköpen av råolja sannolikt ha begriinsats samtidigt som en vidgad verksamhet på marknaden hade efterstriivats på en liigre avsiittningsnivå. Yattenfallsverket framhåller emellertid vikten av att genom avtal om rfoljeleveranser bygga upp fasta förbin~
del ser med producentländer med tanke även på framtida leveransbehov.
Yattenfallsverket drar slutsatsen att man på längre sikt och över längre
tidsperioder har anledning att räkna med att det i Svenska Petroleum
insatta kapitalet skall kunna ge en stabil och tillfredsställande avkastning.
Pä kort sikt och under fortsatt uppbyggnad bedöms möjligheten till avkastning mera tveksam. Överskott bör t.v. utnyttjas för konsolidering genom
kapitaluppbyggnad i bolaget. Nägot krav p<I utdelning. ilterbetalning eller
ränta antas diirför inte komma act hiivdas av ägarna under de närmaste
åren.
För vattenfallsverkets del föreslås kapitaltillskottet utgöras av 95 milj.
kr. för nyteckning av aktier till ett nominellt värde av 80 milj. kr. samt ett
förlagslån av ~O milj. kr. Verket förutsätter att reservationsanslaget Kraftstationer m. m. får användas för håde aktieteckning och lån. I enlighet med
vad som har anförts om ägarnas anspråk på utdelning m. m. utgfir vattenfalls verket från att verkets tillskott på sammanlagt 175 milj. kr. till Svenska
Petroleum t.v. inte tillförs verkets förräntningspliktiga kapital.
Stcw:fi'iretag AB ansluter sig till vattenfallsverkets beskrivning och bedömning av utvecklingen inom Svenska Petroleum. Statsföretag framhåller att förslaget om kapitalhöjning och förlagslån avser att ge Svenska
Petroleum en sädan finansiell ställning att aktuella upplåningsbehov för
den nuvarande verksamheten inom oljehandcln kan tillgodoses. Statsföretag kan emellertid inte ikläda sig några nya finansiella åtaganden gentemot
Svenska Petroleum. Med hänsyn härtill föreslår Statsföretag att ett belopp
motsvarande Statsföretags del av· aktiekapitalhöjningen inkl. överkur<
dvs. 95 milj. kr .. tillförs Statsföretag i form av ägartillskott från staten. Ett
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belopp motsvarande Statsföretags del av förlagslånet till Svenska Petroleum, dvs. 80 milj. kr.. föreslås bli tillfört i form av ett efterställt förlagslån
till Statsföretag.
Föredraganden

Som jag tidigare har anfört (avsnitt 7.2.4) kan Svenska Petroleum AB:s
expansion under de senaste två åren ses som en konsekvens av de strukturella förändringar som har inträffat på oljemarknaden såväl internationellt
som i Sverige. Bolaget har spelat en avgörande roll för att snabbt upprätta
direkta affärsförbindelser med råoljeproducenter och för att avsätta råoljeleveranserna från dessa producenter på den svenska marknaden.
I enlighet med de riktlinjer för bolagets verksamhet som fastställdes av
statsmakterna år 1976 har bolaget vid sin etablering på marknaden utnyttjat sådana resurser som finns tillgängliga som en följd av överkapaciteten i
branschen. Detta gäller såväl i raffineringsledet som i distributionsledet.
Samarbete har sökts med olika parter. såväl enskiida och kooperativa
företag som kommuner. Svenska Petroleum har endast i begränsad omfattning satsat på försäljning från lager till slutliga fllrbrukarc. I enlighet med
vad som förutsattes vid 1976 års beslut har bolaget avstått från detaljdistribution av bensin. vilket torde utgöra den genomsnittligt lönsammaste
delen av marknaden. Försäljning av eldningsoljor till andra oljeföretag och
storförbrukare har svarat för den största delen av omsättningen. Denna
försäljning sker i viss utsträckning till priser som är knutna till Rotterdamnoteringarna.
Nuvarande inriktning av verksamheten innebär alltså att Svenska Petroleum i högre grad än andra oljeföretag är exponerat för förlustrisker. Om
Rotterdampriserna sjunker i förhållande till kontraktspriserna på råolja ger
detta ett starkt utslag i bolagets resultat. Detta visade sig under tredje
kvartalet 1980, då det rådde överskott på marknaden. Inte heller i nuvarande marknadsläge ger rörelsen ett godtagbart ekonomiskt resultat.
Enligt min mening är det ofrånkomligt att de särskilda uppgifter på
försörjningsområdet som Svenska Petroleum har tilldelats innebär vissa
begränsningar i företagets kommersiella handlingsfrihet. Bolagets iigare.
dvs. ytterst staten. har tagit vederbörlig hänsyn härtill bl. a. när del gäller
kraven på avkastning på investerat kapital. Emellertid anser jag det angeläget att verksamheten ges en sådan inriktning att risken för underskott kan
begränsas.
I detta syfte kan enligt min mening åtgärder vidtas efter två alternativa
linjer. En förbättrad marknadsintegration skulle kunna nås vid nuvarande
nivå på råoljeinköpen. Detta skulle kunna kräva en utökad detaljdistribution och sannolikt betydande investeringar i marknadsledet. med bl. a. en
ylterligare ökning av bolagets marknadsandel som följd. Ett alternativ är
att anpassa bolagets råoljeåtaganden så att de motsvarar en balanserad
verksamhet på den svenska marknaden vid ungefär nuvarande nivå.
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Jag anser att en lösning bör sökas efter den senare linjen. Därvid bör
hänsyn så långt möjligt tas till vikten av att upprätthålla affiirsförbindelser
med de oljeproducenter som för framtiden kan bedömas som särskilt
betydelsefulla för svensk försörjning. Detta utgör alltjämt en huvuduppgift
för bolaget. När det gäller verksamheten på den svenska marknaden bör
bolaget sträva efter att begränsa de höga förlustrisker som följer av nuvarande inriktning. Det ankommer på bolaget att vidta de åtgärder som
bedöms nödvändiga.
Som jag nyss har nämnt har Svenska Petroleum ingen egen marknadsföring av bensin. Enligt min mening bör dock bolaget efter bedömning från
fall till fall kunna medverka som intressent i sådant samarbete med oljeproducenter rörande distribution av drivmedel i Sverige som kan bidra till
försörjningstryggheten ptt området. Jag vill i detta sammanhang erinra om
de överläggningar som pågår mellan Svenska Petroleum. Volvo Energi och
det norska statliga oljebolaget Statoil. Överläggningarna utgör ett led i
strävandena att ffl till stånd ett långsiktigt samarbete mellan Sverige och
Norge på energi- och industriområdena. Jag räknar med att i\terkomma till
frilgan senare för det fall att överläggningarna leder till resultat.
Jag övergår nu till frågan om kapitaltillskott till Svenska Petroleum. I
slutet av år 1979 beslöts att tillföra bolaget 300 milj. kr. genom aktieiigarna
statens vattenfallsverk och Statsföretag. Bakgrunden till beslutet var bolagets ökade ansvar för svensk oljeförsörjning. som bl. a. innebar stora
råoljeköp och förvärv av andelar i tvfi raffinaderier.
Under är 1980 har såväl prishöjningarna på olja som en fortsatt volymmässig ökning av Svenska Pctrokums verksamhc.:t medfört ett ökat Wnebchov för bolaget. Aktieiigarna har med hänvisning härtill hemställt om
medel för att möjliggöra kapitaltillskott med ytterligare 350 milj. kr.. varav
190 milj. kr. som nytt aktiekapital inkl. överkurs och 160 milj. kr. som
efterställt förlagslån. Aktieägarnas bedömningar av kapitalbehovet grundas på kraven på en viil avvägd soliditet. Vidare har antagits en fortsatt
volymmässig tillväxt även år 1981.
Jag har nyss redovisat min syn på inriktningen av bolagets verksamhet,
som innebär att en biittre marknadsanpassning bör efterstriivas. Med hiinsyn härtill och till det statsfinansiella läget anser jag att kapitaltillskottet till
bolaget bör begränsas till 225 milj. kr. Syftet med ett sädant tillskott iir att
åstadkomma en förbättrad soliditet vid nuvarande vcrksamhetsnivå. Härigenom och genom bolagets ägarförhållanden bör kraven pft siikerhet vid
bolagets upplåning på kapitalmarknaden inom och utom landet kunna
tillgodoses. Vid min beräkning av behovet av tillskott har jag inte tagit
hiinsyn till sådana behov som kan komma att uppstii som följd av de
niimnda överläggningarna om Svenska Petroleums medverkan vid distribution av norska oljeprodukter i Sverige.
Jag förordar alltså ett tillskott av 225 milj. kr. till Svenska Petroleum. att
lämnas genom statens vattenfallsverk och Statsförctag med 112.5 milj. kr.
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var. Tillskottet bör tillföras bolaget i form av nytt aktiekapital med IOO
miij. kr., varav 15 milj. kr. utgör överkurs. och efterställt förlagslån med
125 milj. kr.
Statsföretag har framhtdlit att det inte kan ikläda sig några finansiella
åtaganden gentemot Svenska Petroleum. Med hiinsyn härtill har Statsforctag hemställt att medel för dess del av aktieteckningen ställs till förfogande
som ett ovillkorat ägartillskott.
I samband med 1979 års beslut om kapitaltillskott till Svenska Petroleum
framhöll föredraganden (prop. 1979/80: 33 s. 11) att en aktieteckning i
Svenska Petroleum får betraktas som en investering som i princip bör
kunna väntas ge normal avkastning. I enlighet härmed lämnades statens
tillskott till Statsföretag for aktieteckningen i form av ett förlagslån. varvid
dock förutsattes att förräntningsplikt t.v. inte skulle giilla. Samma förfarande bör enligt min mening tillämpas nu.
Den del av tillskottet som skall lämnas till Svenska Petroleum i form av
förlagslån bör av staten sliillas till Statsföretags förfogande i samma form.
Det blir alltså fråga om tvf1 förlagslån till Statsföretag av 50 resp. 62.5 milj.
kr.. dvs. sammanlagt 112.5 milj. kr. Jag förordar att medel för båda länen
anvisas under ett nytt rcservationsanslag benämnt Lin till aktieteckning
m. m. i Svenska Petroleum AB. Det ankommer pft regeringen all föreskriva villkoren för lånen.
Betriiffande vattenfallsverkcts del av kapitaltillskollet till Svenska Petroleum har jag vid anmälan av reservationsanslaget Kraftstationer m. m.
förordat att anslaget ffir belastas med 112 .5 milj. kr. för aktieteckning och
lån.
Med hänvisning till vad jag har anfört hemställer jag all regeringen
föreslår riksdagen
att till Ltln till aktieteckninR !//. 111. i S1·e11ska Petrolc11111 A.B för
liudgcti'iret 1981/82 anvisa ett reservationsanslag av I 12500000
kr.
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Forskning och utveckling inom energiområdet m. m.

15. l Inledning och översikt
Forskning och ut veåling inom energiomrt1det är ett viktigt led i energipolitiken. Omfattamk insatser görs i statlig regi.
Dekgationen Il 1975: 02J för energiforskning mFEl har. i enlighet med
tilhiggsdirektiv den 7 juni 1979 !dir. 1979: 61 ). redovisat förslag till fortsatta

llur11dprogra111 b1crgif;1r.1k11i11g i betiinkandet !SOU
Program för forskning. utveckling och
demonstration inom energiområdet 1981/82-I983i84 ( EFU D 81 ). lktiinkandet har remissbehandlats·. Sammanfaitning av och sammanstiillning av
remissyttranden över betiinkamkt <'tteri'ini1s i bilaga 1.21.
De programansvariga organen inom huvudprogrammet har ingivit anslagsframstiillningar avseende budget(tret 1981/82 samt redovisat liimnade
projektstöd och gjorda ekonomiska r1taganden inom huvudprogrammet.
Niinrnden för energiproduktionsforskning tNEl har inkommit med skrivelser rörande dels industriell vimlkraftsatsning. dels ansvar~fördelningen
mellan N E och statens naturvärdsverk ( SN V l i fr(1ga om energitillförselns
insatser inom

1980: 3.5J Energi i utve<.:kling -

miljökonsekvensforskning.

R2-11tred11i11ge11 (i 1978: 081 tillkallades med stöd av regeringens bemyndigande den 2 I december I 978 Cdir. 1978: ltH) med uppdrag att utreda
frågan om den fortsatta verksamheten vid R2-reaktorn i Studsvik.
l.itn.:dningen har i maj 1980 avliimnat beWnkandet !Ds I 1980: 91 Fortsatt
verksamhet vid R2-rcaktorn i Studsvlk. l:ktiinkandet har remissbehandlats. Sammanfattning av och sammanstiillning av remissyttranden över
betiinlrnmlet ~1terfinns i bilaga 1.22.
Studs vik Energiteknik AB har ingivit 1111.1/ag.1:fiw11stiil/11i11g .fdr h11dgl't-

<in·1 /C)8/182 , ich Firslag till trc<lrsplw1.fi"ir 1·abamhere11 i S111c/.1Ti/.. h11dgcttlre11 /<18/!82-/<NW84.
Yttranden över planen har avgivits av försvarets forskningsanstalt
( FOAI. naturvetenskapliga forskningsr;idet ( N f-RJ. statens strillskyddsinstitut ( SSJ ). statens vattenfalls verk. statens kiirnkraftinspektion
( SKI ). styrelsen för teknisk utveckling I STU l. N E. pn1gramr~1det för radioaktivt avfall (PRAYI. DFE. AB Asea-Atom samt Sveriges lndustril"örbund.
Studsvik Energiteknik AB har i augusti 1980 till industridepartementet
inkommit med en skrivelse rörande bidrag för 1/\Tcd/i11g 11r rt'akrom /?I.
Hter remiss har yttranden över skrivelsen avgivits av SSI och SKI.
Studsvik Energiteknik AB har i augusti 1980 till industridepartementet
inkommit med en skrivelse rörande h111 för finansiering av i11res11·ri11gur i
h11/ugct.1 u1:fi1/lsa11/iigg11i11gar samt anmiilan om viss;; l"liljdinvesteringar.
Efter remiss har yttranden över skrivelsen avgivits av SSI. SKI och

PRAV.
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Studs vik Energiteknik A 13 har vidare i siirskild ordning till industridepartementet överlämnat en stmtcgisk 11/1111 .f('ir holagets 1·ak.rnml1<'/

1111-

der treärsperiodcn 1981182-198318../.
AB Svensk Alunskifferutveckling (ASA) har hemsliillt om anslag för

.fi"irgasning

lll"

a/1111sk(fkr för utvinning av skifferns organiska energiinne-

hftll.
Efter remiss har yttranden i ärendet avgivits av överstyrelsen för ekonomiskt försvar (ÖEFl. statens industriverk (SINDl. NE. DFE. oljeersättningsdelegationen (0ED) och Studsvik Energiteknik AB. Dessutom har
Skövde Miljöforum inkommit med synpunkter i ärendet.
Direktör Kjell Håkansson har biträtt inom industridepartementet med
förhandlingar i syfte att utarbeta förslag till erforderliga överenskommelser
för att möjliggöra uppförande av en .fi"irsiik.rn11/iigg11i11g .ti"ir 11wd11kti1111

lll'

sy11tesg11s för framställning av metanol baserad p<\ inhemsk rilvara. Ett
flertal kommuner. liinsstyrclser och företag har inkommit med skrivelser i
iircndet.
Det underlag som jag nu har redovisat kompletteras av vissa rapporter
m. m .. vilka jag kommer att niimna i det följande.
I prop. 1980/81: 100 (bil. 17 s. 142) har regeringen föreslagit riksdagen
all. i avvaktan på siirskild proposition i iimnet. för budgetåret 1981/82
beräkna

I. till Energiforskning ett reservationsanslag av I 000 kr .
till Bidrag till verksamheten vid Studsvik Energiteknik AH ett
reservationsanslag av I 000 kr.

..,

Jag anh{iller att nu fä ta upp dessa fragor.
Samordnade statliga insatser pil forskning och utveckling inom energiområdet har bedrivits inom ramen för Huvudprogram Energiforskning i
en första treårsperiod under budgetåren 1975/76-1977/78. En fortsättning
med en andra treårsperiod har beslutats av riksdagen år 1978 lprop. 1977/
78: 110. NU 1977/78: 68. rskr 1977/78: 341 l och löper efter vissa av riksdagen beslutade förändringar ( prop. 1978/79: 115 bil. I. NU 1978179: 60.
rskr 1978/79: 429. prop. 1979/80: I 00 bil. 17. NU 1979/80: 70. rskr 1979/
80: 410) ut i och med utgi'mgen av detta budget{ir.
DFE har. som jag nyss nämnde. lämnat förslag om fortsalta insatser
inom huvudprogrammet under en tredje trcärsperiod. DFE:s förslag har
remisshehandlats och har hemötts i huvudsak positivt av remissinstanserna.
Efter samråd med cheferna för kommunikatitins-, utbildnings-. jordbruks- och bostadsdepartcmenten samt statsddct Petri förordar jag med
utgångspunkt från DFE:s förslag att ett nytt flurntlprogram t:11crgifilfsk11ing genomfors under budgetärcn 1981/82-1983/84. Jag kommer i det
följande (avsnitt 15.'.!l att niirmare redogöra för mina förslag beträffande
huvudprogrammet. Jag kommer diirvid ocksii att redovisa mina syn-
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punkter på internationellt samarbete inom området. pfi högskolans roll för
kunskapsupphyggnadcn, på utvecklingen av cncrgiforskningen efter utgången av den föreslagna treårsperioden samt på organisationen för genomförande av huvudprogrammet.
Därefter tar jag upp frågan om verksamheten i Studsvik !avsnitt 15.))
och vissa frågor rörande projekt för förgasning av inhemska hriinslen i
syfte att framställa syntetiska drivmedel (avsnitt 15.4).
Vid behandlingen av prop. 1978179: 123 om riktlinjer för industripolitiken
m. m. förordade niiringsutskottet med anledning av motionerna 1978/
79: 1010, 1495. 1652. 2020 och 2427 att nt1ti11nellt1 1111·1'c/.:.li11gsbolag skulle
inrättas inom områdena energi, miljövård och transportsystem. Riksdagen
beslöt (NU 1978179:59, rskr 1978/79:415) i enlighet med utskottets hemställan att som sin mening ge regeringen till känna vad ulskollet hade anfört.
Vid behandling av fr{igan om anslag till Studsvik Energileknik AB för
hudgetl\ret 1979/80 gjorde niiringsutskollet 1NLJ 1978/79: hOl vissa uttalanden om bl. a. samarbete mellan Studs vik Energiteknik AU ol.'.h det föreslagna utvecklingsbolaget för encrgiomddet. Riksdagen beslöt (rskr 19781
79:429) att som sin mening ge regeringen till kiinna vad utskllllet hade
anfört.
För att liimna närmare förslag om inriktning och utformning av de
angivna bolagens verksamhet har planeringschefen Jan Olof Carlsson bitriitt inom industridepartementet. Hans förslag har remissbehandlats. Med
hänsyn till att frågan om allmiinna riktlinjer för denna verksamhet bör
behandlas i ett sammanhang kommer jag att ta upp denna fr~1ga i samband
med att jag inom kort redovisar mina förslag vad giillcr stöd till teknisk
utveckling m. m. inom ramen för förslag till riktlinjer för industripolitiken.

15.2 Huvudprogram Energiforskning
15.2. I N111·an1tlllc rcr/.:.s11111hct

I :'i .2. I. I Encrgiforskningsprogrammet 1978/79-1980/81
Riksdagen beslutade år 1975 (prop. 1975:30 bil. I, NU 1975:30, rskr
1975:202) att genomföra ett treårigt Huvudprogram Energiforskning. Till
grund för beslutet låg cncrgiprogramkommittcns förslag i bctiinkandet
!SOU 1974:72) Energi - program för forskning m:h utveckling. För huvudprogrammet anvisades en ram om 366 milj. kr.
Våren 1978 beslutade riksdagen. som jag har niimnt, om en förlängning
av huvudprogrammet med tre år. Förslag om elt sådant program liimnadcs
av DfE i betänkandet !SOU 1977:56) Energi - program för forskning,
ut veckling. demonstration I E FU D 78).
Huvudprogrammet iir uppdelat i sex program. Programansvaret iir fördelat mellan STU, transportforskningsdelegationen 1TFDJ. statens n'td för
byggnadsforskning !BFRl. NE och DFE. Vissa medel för energirelaterad
grundforskning fördelas dessutom av STU och N fR och anvisas till Studs-
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vik Energiteknik AB. DFE har förutom rrogramansvar till urpgift all
verka for samordning av och att ta fram underlag för övergripande planering av den totala forsknings- och ut vecklings verksamheten inom energiomrftdet. Sjiilva forsknings- och u1vecklingsarbete1 utförs inte av de
programansvariga organen utan av andra myndigheter. högskolor. forskningsinstitut. företag. urpfinnan.:. konsulter etc.
Kiinnetccknande för verksamheten under innevarande trdtrsperiod
1978/79- 1980/81 iir for flertalet program bl. a. att insatserna successivt

koncentreras och att en klarare rrofil h{tller rå att ut vecklas genom all
mi\nga rrojekt som igtmgsattes vid energiforskningsprogrammets bii1:ian
antingen har avvecklats eller fortsatts i stiirre skala. Inom vissa omrftden
har tekniken t. o. m. ntttt introduktionsstadiet.
Resultat frän den hittillsvarande verksamheten m. m. inom de olika
programmen har presenterats i ett stort antal rarporter. Som exemrel
hiirpi"i kan nämnas följande redogörelser och rapporter. som under de
senaste ;\n.:n har utgivits av programorganen inkl. DFE.
Energianviindning under ut veckling - Volym I och Il I STU Energiinformation nr 188 och 189-1980)
Styrning av energianvändningen i transpl)rtsektorn !TFD 1979:4)
Energieffektiviteten för person- och godstransporter i Sverige - en
jämförande analys ITFD 1979: I och TFD 1979:2)
Termokemisk energilagring I BFR G28: 19801
Energiplanering !BfR G30: 1980)
Energi och bebyggelse i ett långsiktigt perspektiv rnrR Ci3I:19801
Solfiingare (BFR G32: 1980)
V:irmepumpar !BFR Ci33: 19801
Gruppcentraler för sm{1skalig ljärrviirme I BFR G34: 1980)
Solviirmt tappvatten tBfR G3.'.': 19801
Den framtida bränslemarknaden i Sverige tNE 1980:2)
Publicerade bedömningar av bidrag frfm nya energikällor IN E 1980:3 I

Het vattenteknik ( N E 1980:61
Strukturering och kartliiggning av metoder för omvandling av biomassa
tNE 1980:13)
Miljökonsekvenser vid energirroduktion ur torv. biomassa och kol t N E
1980:15)

Förnyhara energikällor - en sammanstiillning av aktuella bedömningar
t DFE-rapporter nr 21 och 22)
Sveriges deltagande i forskningssamarbetct inom International Energy
Agency t IEAI och annat internationellt energiforskningssamarbete - en
sammanställning ( DFE-rapport nr 241
Hiomassa som energiresurs ( DFE-rarport nr 271
Forskningsprogrammet Allmänna Energisystemstudier tDFE-rapport nr
281
Att styra

energianv~indningen

tDFE-rarport nr 34).
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J tahcll 15.1 redovisas forskningsprogramrnets omfallning under trdrsperiodcn 1978179-1980/81 uppdel;1t p{i program nch delprogram. Av tab1.:l-

len framgår också hittills under programperioden disponerade medel samt
med stöd av givna bemyndiganden gjorda ataganden för hudget<"iren 1981/
82 och 1982/83. Beloppen avser liigct den 31 oktoher 1980.
Tabell IS.I An\'isade och disponerade medel inom Hurndprogram Energiforskning
under treårsperioden 1978/79-1980/81. Läget per den 31 oktober 1980 Imilj. kr.I
Disponerade medel 1980-10-31
avseende h11dget{1r'·
1978!7'>1980/l:( I

1978/79 1980/81

1981 /82

Hurndprogram Energiforskning
E!1l'f"gill111·ii11d11i11g i i11d11stricl/a
f>l"t.ll"l'SSCI" 111. 111.

8./ ../

o. I

IJ.9

4.4

0
3.9
0.7

0
0.4

Il

Il

0.h
0.9

0
0 ..'i

varav
Allmiinna 'iludi.:r
Trii. massa och papper
Jiirn och still
Övriga processa inom industrin
Jordbruk od1 triidgiirdsniiring
Samhiillets varuniiJen
.

4.'i

:-6.n

~3.h

2'>.7
9.9
4.5
13.8

24.9
8.0
4.3
9.2

.1w1(ti"ird11·/

J5.3

29 ../

O.n

(}./

varav
Åtgiirdcr i transportsystemet
En.::rgianvändning i drivsystem

8

7.9

27 .3

21.5

0
0.6

0
0.1

15./,5

138.I

18../

5.0

Effeklivare energianväqdning
24
Viirmepumpar
21:>.7
Solviirmesystem och energilagring

2.U
n,

I. I
3.6

0
0.5

111.111.

71:>.h
3

13.7

-1.5

()

L11l'l"gill111·ii11J11i11g Fir ll"llll.lf'<>rtcr och

varav

Planering. styrfaktorer. statistik
Brukarkrav
Planering och uppföljning av
forskningsinriktat cxpcrimenthyggande
L11crgiprt){f11kti1!f1

varav
Inhemska briinslen
Kol
Syntetiska drivmedel
Lätt vattenreaktorer
Hetvattenteknik m. m.
Viodenergi
Avancerad teknik
Fusionsenergi

2
11"

Il

./5fi.75

392.0

65.8

27.n

115.7

108.6
18.8
35.1
34,9
18,7
%.I

8.4
I. I

0.1
0.1

28,5
37.8.'i
45.0

21.7
10.'i

7.3
0.4
1.3
45.7

40

31.5

1.6

65

48.3

()

0

n
1.0
26.4
0

0

"Jngär fr. o. m. budgctäret 1979/80 inte i huvudpn,grammct.
" Iogitr fr. o. m. hudgetarct 197'J/80 i beloppen for delprogrammen Viinncpumpar
och Solviirme~ystem Dch energilagring m. m.
,- I disponerade medel I9RO- I0-31 ing{ir hela den hcriiknadc kanslikostnaden 111. m.
fiir budget;!ren I 97'11./79-- 1980/81.
" J disponerade medel avseende budgcti1rct 198218-' ing;'ir iivcn (1tagamkn för budgctiiret 198V84 (totalt 0.7 milj. kr.I.
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Disponerade medel 1980-I0-31
avseende budgetär'

1978/791980/81

Allmänna energisystemsllldier
m.m.
varav
Allmänna cncrgisystcmstu<lier
Programsamordning m. m.
Energirelaterad grundforskning
varav
Naturvetenskapliga forskningsrådet
Styrelsen för teknisk utveckling
Studsvik Energiteknik AB
Totalt för huvudprogrammet

24.2

0.2

0

15
12

12.3
11,9

0,2

0

30.5

30.4

1,3

0.3

15,75
7.25
7.5

15.7
7,2
7,5

0.4
0.9

0
0.3

805,05

698,5

92,4

33,9

29,95

Internationellt samarbete

:!3,45

Total ram

1982/83"

27

Med huvudprogrammet sammanhängande insatser
varav

Am•isat till Studsvik Energiteknik AB

1978/79- 1981/82
1980/81

6.5
835

15.2.1.2 Angränsande insatser

Statens totala stöd till forskning, utveckling och demonstration inom
energiområdet uppgår för perioden 1978/79-1980/81 till ca 1440 milj. kr.
Drygt hälften härav kanaliseras via energiforskningsprogrammet. De övriga insatserna har huvudsakligen karaktären av demonstrationsstöd. Sådant stöd administreras av SIND. lantbruksstyrelsen och BFR. SIND har
svarat för det stöd till prototyper och demonstrationsanläggningar för
effektivare energianvändning eller oljeersättning inom industrin. transport-.
sektorn och energiproduktionsanläggningar som har funnits t. o. m. den 31
december 1980. Lantbruksstyrelsen administrerar motsvarande stöd inom.
trädgårdsnäringen. BFR svarar för stöd till energiinriktad utvecklings- och
demonstrationsverksamhet IEUD). huvudsakligen avseende energisparåtgärder i befintliga byggnader, samt för lån till fördyrade byggnadskostnader i samband med forskningsinriktat experimentbyggande på energiområdet. Stöd utgår också i särskild ordning till verksamhet vid Studsvik
Energiteknik AB.
Statens vattenfallsverk bedriver, liksom andra kraftföretag. forskningsoch utvecklingsverksamhet, som finansieras med rörelseintäkter. Totalt
har 145 milj. kr. budgeterats för budgetåren 1978/79-1980/81. Därvid har
inte inräknats verkets del i finansieringen av projektet Kol-Hälsa-Miljö
(KHM). Verksamheten inriktas huvudsakligen på teknik för elproduktion
och därtill hörande insatser. Förutom vattenkraft- och kärnkraftanlägg30
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ningar omfattar den fossileldade kraftverk (kol. torv) samt solenergi.
vindkraft, energilagring och torvutvinningsmetoder. Vidare görs insatser
för rationell energianvändning i industriella processer, för fordon samt för
lokaluppvärmning. Kärnkraftproducenterna finansierar därutöver kärnsäkerhets- och strålskyddsforskning liksom den verksamhet som bedrivs av
PRA V. Under treårsperioden 1978179-1980/81 omfattar dessa insatser för
vattenfallsverket sammanlagt ca 120 milj. kr.
Vidare bedrivs inom det av vattenfallsverket på regeringens uppdrag
igångsatta projekt Kol-Hälsa-Miljö (KHMl verksamhet för att utreda och
redovisa miljövänlig kolteknik som kan tillämpas under 1980-talet. Projektet påbörjades år 1979 och beräknas pågå under en treårsperiod. Kostnaderna är beräknade till ca 36 milj. kr. För budgetåret 1980/81 har medels behovet beräknats till ca 16 milj. kr.
Projekt Kärnbränslesäkerhet ( KBSl igångsattes av kärnkraftproducenterna i samband med den s. k. vil\kors\agens tillkomst för a\\ visa hur
lagens krav beträffande använt kärnbränsle och radioaktivt avfall kan
uppfyllas. T. o. m. år 1980 har KBS-projcktet disponerat ca 120 milj. kr..
varav ca 27 milj. kr. för år 1980.
Utveckling av processer för utvinning av alunskifferns energi- och mineralinnehåll genomförs av ASA. ASA har för treårsperioden 1978179. 1980/81 erhållit statliga lån om 128 milj. kr.
Härutöver bedrivs betydande egenfinansierad forskning och utveckling
på energiområdet inom industrin. Säkra uppgil'ter om kostnaderna härför
saknas f. n: Jag har dock erfarit att DFE förbereder åtgärder för att förbättra kännedomen härom.
15.2.1.3 Energiforskning i andra länder. internationellt samarbete m. m.
Ett omfattande forsknings- och utvecklingsarbetc bedrivs inom energiområdet i flertalet industriländer, huvudsakligen i syfte att öka graden av
självförsörjning med energi. Även i vissa utvecklingsländer pågår utvecklingsverksamhet för att bl. a. på sikt kunna ersätta olja.
Under senare år har ett antal globala långsiktiga energisystemstudier
presenterats. WEC-studien ('World Energy-Looking ahead to 2020' l. som
publicerades år 1978 och IIASA-studien CEnergy in a Finite World'l, som
enligt vad jag har erfarit kommer att publiceras inom kort, täcker tidsperioden till år 2020 resp. 2030. De beskriver de problem som uppstår vid en
omställning av energisystemet från huvudsakligt beroende av olja och
naturgas till omfattande utnyttjande av kol, kärnkraft och förnybara energikällor. Vidare har 16 kolanvändande och kolproducerande länder gemensamt genomfört en global kolstudie ('World Coal Study'l. Internationella
energiorganet ([EAJ har genomfört ett systemanalytiskt projekt. i vilket
har studerats hur det framtida energisystemet till år 2020 påverkas av
införande av ny energiteknik på tillförsel- och användningssidan. Resultaten av dessa studier presenteras kortfattat av DFE i EFUD 81 (s. 62-65).
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IEA har granskat medlemsländernas politik och program för forskning.
utveckling och demonstration på energiområdet och har funnit att de
sammanlagda statliga insatserna ökade med 12.5 % i fast penningvärde
mellan åren 1978 och 1979. Insatserna på kärnenergi och fossila hränslen är
fortfarande dominerande men insatserna på energibesparing och förnybara
energikällor har ökat. Av tabell 15.2. hämtad ur EFUD 81. framgår de
statliga insatserna inom IEA. Förenta Staterna. Förbundsrepubliken Tyskland. Swrige och den europeiska ekonomiska gemenskapen !EG) fördelade på olika teknikområden.

Tabell 15.2 Totala statliga insatser på forskning, utveckling och demonstration inom
energiområdet år 1979 och fördelningen på olika teknikområden (i procent)
Förbunds- Sverige EG
republiken
Tyskland"

IEA"

Förenta
Staterna

Totalt miljarder kr.

30.4

16.3

4.5

Energibesparing
Olja och gas
Kol
Konventionell kärnenergi
Bridreaktorer
Fusion
förnybara energikällor
Ovriga energikällor
Stödleknik (transmission.
lagring. systemstudier m. m.)

6.5
3.5
Il
25
19,5
10.5
12.0
0.5

5,5
4
14

32

Hl.5
20
12,5
16,5
0,5

4
I
16
40
19.5
5
4.5
I

11.5

16.5

9

16

0.5

2.5
12.5h

5
30
2

1.2
3.5
14.5

10
34,5
26.5
6.5

3
1.5

" Exkl. EG:s energiforskningsprograni pa I 200 milj. kr.lår.
h Inkl. visst ·basstöd till Studsvik Energiteknik AB. men exkl. avgiftsfinansierad
kärnsäkerhetsforskning.
Sveriges medverkan i internationellt forsknings- och utvecklingssamar-

bete pä energiområdet sker främst inom ramen för IEA och i samarbete
med de nordiska länderna. Dessutom deltar Sverige sedan år 1976 i den
europeiska atomenergigemenskapens (Euratoml samarbetsprogram på fusionsencrgiområdet. Härutöver förekommer pf1 vissa omriiden bilateralt
samarhete.
IEA-samarbetet har under de senaste i1ren växt kraftigt och ytterligare
projekt förbereds. Detta samarbete har spelat en betydande roll fi.ir planering och genomförande av det svenska em:rgiforskningsprngrammet. En
ingåendes. k. examination av Sveriges energiforsknings-. utvecklings- och
demonstrationsverksamhet och energipolitik genomfördes i IEA:s regi
under ~tr 1979.
Forsknings- och utvecklingssamarbete på energiområdet inom Norden
administreras av eller genomförs inom ramen för flera olika organisationer..
Nordisk Industrifond arbetar bl. a. med planering av samarbetsprojekt
inom cnergiforskningsområdct som berör flera nordiska länder. En rad
nordiska fackorgan. såsom nordiska byggforskningsorganens samarbets-
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grupp (NBSl och NORDEL. hedriver sedan lång tid tillhaka forskningsoch utvecklingsarbete inom energiomrädet. Olika initiativ har m:ksä tagits
under de senaste åren för att främst på informell väg ytterligare stärka det
nordiska samarbetet pä energiforskningsområdet.
Inom IEA/OECD presenterades våren 1980 två energistrategier för industriländerna, nämligen dels IEA:s gruppstrategi för forskning, utveckling
och demonstration baserad på resultat från det nyss niimnda systemanalysprojektet. dels lnternational Energy Technology Group's (IETG) strategi
för kommersialisering av lovande ny energiteknik. Den förstniimnda är
bl. a. avsedd att ge vägledning vid utformningen av nationella strategier
och utvecklingsprogram. IEA har gjort en prioritering av olika typer av ny
teknik på grundval av möjliga energibidrag och tidpunkter för införande.
osäkerheten i nuvarande kunskap om tekniska och ekonomiska karakteristika samt den betydelse tekniken kan ha som ett '"säkerhetsalternativ" vid
en oväntad utveckling på energiområdet. För svensk del hör enligt DFE
observeras bl. a. att solvärme. kolförvätskning och alternativa drivmedel
har placerats i högsta prioritetsklass. Jag har erfarit att DrE avser att inom
kort presentera en till svenska förhiillanden anpassad strategirapport. baserad på IEA: s systemanalysarbete. gruppstrategin samt de övriga strategiska överväganden soni har gjorts i samhand med utarbetandet av EFU D
81. Systemanalysarbetet har nyligen fortsatts som ett reguljärt samarbetsprojekt inom IEA. DFE har av regeringen utsetts att även i fortsättningen
svara för den svenska medverkan i samarbetet. Jag återkommer (avsnitt
15.2.3.3. 15.2.3.12) till mina synpunkter på betydelsen av det fortsatta
systemanalysarbetet.

15 .2 .2 Redo1·i.rndt',fi'irslag
15.2.2.1 DFE:s förslag till energiforskningsprogram 19!W82-1983/84
DFE behandlar i EFUD 81 en tredje treärsperiod. 1981/82-1983/84. av
det samlade statliga programmet för forskning. utveckling och demonstration inom energiomriidet. Utgfmgspunkterna iir energipolitiska riktlinjer
och direktiv. givna av regering och riksdag. energisituationen internation_ellt rn:h inom landet. samhällsekonomi. naturresurser. miljörestriktioner.
kunskaps- och utvecklingsläge samt resurser för utveckling och förändring
inom energisystemet. Huvuduppgiften iir att bygga upp kunskaper och att
delta i den process som omsätter dem till praktisk verksamhet för att
föriindra vårt energisystem.
Faktorer med starkt styrande inverkan pli forskningsprogrammet anges
vara följande:
- Utvecklingen pfi de internationella energiråvar(1marknaderna.
- Sveriges nuvarande stora oljeberoende. ilterspeglat i höga kostnader
och sårbarhet vid störningar i tillförseln.
- miljöpåverkan och miljörestriktioner.
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- politiska beslut rörande inriktning m:h begriinsningar i utnyttjandet av
vattenkraft och kärnenergi samt långsiktig inriktning på varaktiga, helst
inhemska och förnybara energikällor.
- utvecklingen av energianvändningen inom industri. transport och bebyggelse,
- tillgången på och utvinningen av inhemska energiråvaror,
- samverkan och konkurrens mellan organisationer och företag inom den
statliga, kommunala och privata sektorn.
- mekanismer för resultatutnyttjande och genomförande av föriimlringar
samt
- internationell utvecklingssamverkan.
DFE redovisar tre programförslag för perioden 1981/82-1983/84:
- Ett huvudförslag som hygger på att nuvarande målsättningar för verksamheten inom olika programdelar bibehälls. Under programperioden
förutses därvid ökade kostnader i förhållande till innevarande period.
- Ett förslag inom den lägre ekonomiska ram som svarar mot insatserna
under budgetåret 1980/81. Målsättningarna måste därvid sänkas i förhållande till innevarande period.
- Programorganens förslag på högre ekonomisk nivå än i DFE:s huvudförslag.
Därutöver redovisas i enlighet med direktiven "dels en forcering av de på
kort och medellång sikt viktigaste områdena. dels en sänkning av ambitionsnivån för de mest kostnadskrävande delarna.
De tre alternativens ekonomiska omfattning sammanfattas i tabell 15.3.

Tabell 15.3 DFE:s förslag till resurstilldelning för budgetåren 1981/82-1983/84 (milf.
k~)
.
Program

Energianvändning:
i industriella processer m. m.
för transporter och samfärdsel
för bebyggelse
Energitillförsel
Allmänna energisystemstudier
Energirelaterad grundforskning
Samordning m. m.

Huvudförslag

Lägre
mvä

230

150

60
270
7XO

50

lO

230

36H

520
25

I 170
33

40
15

99

15
1440

I 0.'0

2082

30

55

Programorganens
högre förslag

314

15

l/11rndförsla1<et inrymmer utveckling och demonstration för att på kort
och medellång sikt bidra till effektivare energianvändning och ersättning
av olja och för att ge vägledning vid beslut med långsiktig räckvidd som
måste fattas under 1980-talet. Parallellt därmed ingar forskning och utveckling för att på medellång och lång sikt omvandla energisyskmet så att
det med hög effektivitet och i stor omfattning kan utnyttja förnybar energi.
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Grunden för arbetet har lagts under föregi'tcnde och innevarande trdrsprogram. På grund av att ett 11ertal insatsområden gär in i resurskrävande
utvecklingsskcden ligger huvudförslagets ekonomiska nivå över det nuvarande programmets.
Förslaget på den lägre nivån svarar mot en prolongcring av den ekonomiska ramen för budgetåret 1980/81, men medför att ambitionsnivån och
målen för programmen under innevarande period inte kan hållas fast. DFE
har valt att så långt möjligt bibehålla nivån på de programdelar. där
forskningsprogrammet är den främsta drivkraften i utvecklingen. En följd
härav är att nedskärningar sker främst i stödjande program. Sådana är
främst de som avser näraliggande utnyttjande av sparmöjligheter och inhemska energikällor. Trots att forsknings- och utvecklingsintensiva program sålunda har prioriterats befarar DFE att förseningar aw kunskapsundcrlag och introduktion av ny teknik uppstår samt att risken kan komma
att öka för felsatsningar till följd av bristande kunskapsuppbyggnad.
Programorganens förslag till ökade insat:1·er har. utan att DFE har gjort
egna avvägningar. summerats i ett ytterligare alternativ. Förutsättningar
skapas genom detta alternativ. enligt DFE:s bedömning. för att fördjupa
utvecklingsresultaten och därigenom öka säkerheten i beslutsunderlaget
när det gäller att förbättra energieffektiviteten på kort och medellång sikt
och att snabbare ta nya energikällor i bruk. Samtidigt kan insatser för
grundläggande och långsiktig forskning ökas.

15.2.2.2 Allmiinna remissynpunktcr p[1 DFE:s förslag

DFE:s betänkande har i huvudsak bemötts positivt av remissinstanserna.
Energiförsörjningssituationen och det akt~ella forskningslägct som bakgrund till de avvägningar som DFE har haft att göra anses vara i huvudsak
korrekt beskrivna. Som lämplig ekonomisk ram för verksamheten anger
många remissinstanser en nivå ej understigande DFE:s huvudförslag.
Det viktigaste målet är enligt remissinstansernas uppfattning att snabbt
ersätta den ekonomiskt betungande och otrygga oljeanvändningen. En klar
opinion framträder i remissvaren för en offensiv satsning på teknisk utveckling som kan bidra till en snar lösning av angelägna energiförsörjningsproblem. Tiden bedöms på många områden nu vara mogen att lämna ett
utredande skede och att välja väg i sådana fall där 11era alternativ hittills
har hållits öppna. Från flera håll uttrycks önskemål om en koncentration
av verksamheten. En sådan kraftsamtling bör. enligt flera remissinstansers
uppfattning. dra fördel av de möjligheter som öppnar sig genom internationellt samarbete och leda till en koncentration till områden där vårt land har
särskilda behov, t. ex. på grund av vårt klimat eller vår industrie'lla profil.
Flera instanser påminner om att även industripolitiska motiv bör vara
bärande för inriktningen av utvecklingsarbetet.
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I DFE:s förslag har en vägledande princip varit att. där forskningsbehovet är större än tillgängliga resurser. prioritt:ra områden där energiforskningsprogrammet är den främsta drivkraften för utvecklingen och inte
enbart kompletterar verksamhet som bedrivs t. ex. inom industrin. Denna
princip godtas av de flesta rcmissinstanscrna. Då det gäller resurserna för
att genomföra ett omfattande forskningsprogram påpekas i några remisssvar att det finns vissa begränsningar. åtminstone på kortare sikt. Dels kan
forskningens kvalitet bli lidande vid en alltför kraftig ekonomisk förstärkning. dels måste det undvikas att andra tekniska forskningsområden utarmas på kvalificerad personal. En bättre kartläggning av resurs- och utbildningssituationen efterlyses av några remissinstanser.
Från flera håll framförs att överväganden om det fortsatta energiforskningsprogrammet borde ha kunnat ske mot bakgrund av utvärderingar och
resultatredovisning från genomförd och pågående verksamhet men att
sådant underlag saknas.
DFE:s förslag till insatser för industrins energianvändning stöds av bl. a.
branschorgan för cellulosa- och stålindustrin.
Ett relativt stort antal remissinstanser uttrycker oro över trnnsportsektoms oljeberoende. Insatser anges som viktiga niir det giiller utveckling av
transportsystem och på kortare sikt framför all! fonlonssidan.
Förslagen hcträffande he/r1xr:d.1e11s 11pp1·iirmni11g har behandlats utförligt av remissinstanserna. Det framförs bl. a. som angeläget att få fram en
säker grund för att ange hur uppviirmningsfrågan skall lösas med minsta
möjliga oljeanvändning i olika kategorier av bebyggelse.
Inom til!fi"irselst'ktorn har en särskilt ingående granskning gjorts av de
delar av förslaget som avser övergången till inhemska bränslen. såväl
produktion av dessa briinslen som deras omvandling till andra briinslen.
viirme och cl. Ett flertal konkreta påpckanden görs. men överlag godtas
förslagets huvudinriktning. Vikten av att h{1lla fullgod bevakning av teknikområden med tillämpning först på längrc sikt framhålls också.
Programförslagen för Allmiinna e11ergisystem.1·u1dicr och t:nergirelatcrad gmnc(f;1r.1·k11i11g tillstyrks genomgäende av remissinstanserna.

15.2.2.3 Anslagsframsttillningar avseende budgetåret 198.1/82

Programorganen inom energiforskningsprogrammet. dvs. STU. TFD.
BFR. NE och DFE. samt NrR och Studsvik Energiteknik AB har ingivit
anslagsframställningar för budgetåret 1981 /82 avseende sina ansvarsområden inom energiforskningsprogrammet. Föreslagna belopp framgår av tabell 15.4.
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Tabell 15.4 A\· programorganen m. n. föreslagna anslag för budgetåret 1981/82 (milj.
kr.).
Program etc. ( prognimansvarigt organ och
motsv.)

Anvisnt

Programorganens
förslag 1981/82

1980/81

Huvudförslag

I. Energianviindning i
industriella processer
m. 1STU>
, m.
Energianviindning för
transporter <)<.:h samfärdsd.

Lägre
ni va

41.0

. 92.0

8-Ul

14.3

21.0

17. I

varav
_..

Atgiirder i transportsvstemet ITFD I
Energianviindning i
fordon m.m. 1STU1
3. Cnergianviindning for
f,eb\·ggelse I HFR1 1
4. Energitillförs.::! (~El
~
;\llm;inna energisystemstudier I DFEI
6. Energirelaterad grundr.irskning
varav

-

2.8

4.0

3.1

11.5

17.0

14.0

57.5
IM.2

295.0

81.4
295.0

5.5

8.0

7.5

11.0

29.0

21.3

5.7'i
2.5
Studsvik Energiteknik AB 2.75

- 1-'FR

-

llOA

14.0
7.0
8.0

STL:

29.~.5

6.3
7.0
8.0

555,4

506,3

1

STL.i disponerar medel för stöd till industriellt utvecklingsarbete och innovationsinriktad verksamhet inom programmet. Dessa medd har inräknats i de i sammanstiillningen angivna beloppen.

Programorganen har iiven hemstiillt o;n bemyndiganden att under budgetilret 1981/82 fa göra t1tagandcn avseende stöd till forskning och utvccklingsarbete under budgetarcn 1982/83. 1983/84 och 1984/85.
Programorganens anslagsframstiillningar har utformats mot bakgrund av
DFE:s förslag i EfUD 81. Följandi:: kommentarer till de föreslagna beloppen bör dock göras. De av STU föreslagna anslagsbeloppen ligger även i
den liigre nivän över DfE:s huvudförslag. JFD:s förslag i den lägre nivan
står - liksom BFR:s - i överensstämmelse med DFE:s huvudförslag.
BFR:s förslag innefattar även medel för stöd till industriellt utvecklingsarbete m:h innovationsinriktade projekt inom programmet Energianviindning
för bebyggelse. Medel för sistniimnda iindamfil disponeras enligt gällande
regler av STU. NE har i sina beriikningar av medelsbehovet antagit att
ansvaret för den verksamhet pä områdena Lättvattenreaktorers säkerhet
samt Upparbetning och avfallshantering som bedrivs inom det nuvarande
delprogrammet Uitt vattenreaktorer fr. o. rn. budgetåret 1981/82 inte Hingre
skall vila på NE. NE utgär i sin medclsbcriikning friln DFE:s huvudförslag
utom för delprogrammi::n Skogsenergi. torv m. m. och Vindcnergi. För
dessa delprogram föreslilr N E en större medclstilldelning med hänvisning
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främst till goda samverkansmöjlighctcr med olika intressenter inom herörda hranscher.
DFE har heräknat medclshehovct för programmet Allmänna energisystemstudicr i enlighet med sitt huvudförslag resp. förslag i lägre nivå i
EFU D 81 och har därvid räknat in medel för vissa med programmet
sammanhi1ngande kanslikostnader. NFR:.1· förslag ligger avsevärt över nivån i DFE:s huvudförslag. St11d1"1'ik t.:11ergitek11ik AB har för sin del av
programmet Energirelaterad grundforskning beräknat ett drygt dubbelt så
stort medelsbchov som i DFE:s huvudförslag.
DFE har också ingivit anslagsframställning avseende kostnaderna för
sin egen verksamhet i övrigt (programsamordning m. m. ). DFE anger bl. a.
att ut viirdering och uppföljning av treårsprogrammet 1978179- 1980/81
kommer att bli en viktig arbetsuppgift under det kommande budgetåret.
Jag har i prop. 1980/81: 100 <bil. 17 s. 15) för budgetåret 1981182 beräknat
4.6 milj. kr. for DFE:s verksamhet under anslaget A 3. Kommitteer m. m.

15.2.3 Treärsprogrnm 1981/82-1983184
15.2.3.1 Övergripande mål och riktlinjer m. m.
Ett centralt mål för energipolitiken är ett kraftigt minskat oljeberoende.
Förutsättningar skall skapas för en avveckling av kärnkraften enligt riksdagens beslut. Övergång till fasta bränslen skall främjas. En successiv utveckling skall ske mot ett energisystem i huvudsak baserat på uthålliga.
helst förnybara och inhemska. energikällor med minsta möjliga miljöpåverkan. Det statliga energiforskningsprogrammet. som nu har löpt i snart sex
år. är ett viktigt medel för att förverkliga denna utveckling.
Efter samråd med statsrådet Petri vill jag anföra följande.
Som övergripande mål för insatst:rna inom energiforskningsprogrammt:t
bör fortsättningsvis gälla att de i huvudsak koncentreras till sådana för vår
encrgiförsörjning angelägna och fruktbara utvecklingslinjer som kan leda
till ett kommersiellt utnyttjande och ge betydelsefulla bidrag till energiförsörjningen redan på kort och medellång sikt. Forskning och utvecklingsarbete för att kunna utnyttja sådana energikällor som ersätter olja och
oljeprodukter bör få ta i anspråk en huvuddel av resurserna inom programmet under treårsperioden. Samtidigt bör bevakning av den tekniska utvecklingen. nationellt och internationellt, bibehållas så att kompetens vidmakthålls på områden som främst på lång sikt kan få betydelse för vår
energisituation. En genomgående strävan i verksamheten inom programmet bör vara att utnyttja de möjligheter till en effektiv internationell
arbetsfördelning som bjuds.
Energiforskningen bör vidare - inom ramen för de allmänna energipolitiska målen och riktlinjerna - ge kunskaper som förbättrar möjligheterna
att möta framtida problem och utnyttja framtid<i. möjligheter (ör den erforderliga omställningen av energisystemet samt underlag i olika avseenden
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för beslut rörande ny teknik eller nya systemlösningar för energitillförsel
och energihushållning. Den bör också stimulera och stödja teknikutveckling och därmed i viss utsträckning introduktion av ny teknik och nya
systemlösningar. Det bidrag till det industriella utvecklingsarbetet i Sverige som energiforskningen härigenom ger bör kunna medverka till att öka
svensk industris internationella konkurrenskraft. Vad jag nu har nämnt har
jag beaktat i mina överväganden om energiforskningsprogrammets närmare inriktning och avvägning under dess tredje programperiod. budgetåren
1981/82-1983/84.
Vissa ytterligare allmänna överväganden har legat till grund för avvägningen mellan olika programdelar och den närmare inriktningen av insatserna. Staten bör sålunda i vissa fall ta på sig en roll som beställare av
forskning och utvecklingsarbete inom för den framtida energiförsörjningen
viktiga områden där naturliga beställare saknas eller det i nägot avseende
saknas erforderliga resurser. Detta gäller sådana områden där den tekniska
utvecklingen behöver påskyndas. där tidsperspektivet i forskningen och
utvecklingsarbetet är mycket långt eller där de eftersträvade kunskaperna
är av en art som i huvudsak inte kan utnyttjas kommersiellt. Vidare har vid
avvägningen av de olika insatserna beaktats att en forskningssatsning av
energiforskningsprogrammets storlek har kommit att få en alltmer viktig
forskning~politisk roll.
En ny energiteknik kan behöva genomgå olika skeden innan den är
etablerad på marknaden. DFE skiljer på utvecklings- och introduktionsskedena samt det kommersiella skedet. Forsknings- och utvecklingsarbete
kan. som DFE påpekar. i olika grad vara erforderligt i samtliga dessa
skeden. Det statliga energiforskningsprogrammets väsentliga uppgifter bör
dock ligga i de tidiga skedena.
Jag fäster. från bl. a. industripolitiska utgångspunkter. stor vikt vid det
kommersiellt inriktade utvecklingsarbetct som drivkraft i den tekniska
omdaningen av energisystemet. Industrins engagemang och insatser inom
det energitekniska området bör kunna ge betydande bidrag till den industriella förnyelsen i landet. Verksamheten inom energiforskningsprogrammet bör därför, där det är lämpligt, i ökande utsträckning läggas upp så att
industriella och andra intressenter successivt kan ta över ansvaret för· att
driva utvecklingen vidare. Särskilt angeläget är detta i samband med bl. a.
upphandling av större försöksanläggningar. Ett intimt samarbete med industrin bör etableras inom hela energiforskningsprogrammet för att tekniskt kunnande och praktiska erfarenheter skall kunna tillgodogöras.
Inom energiforskningsprogrammet kan stöd lämnas i olika former. alltefter behoven i de enskilda fallen. Stor flexibilitet i stödformerna eftersträvas. De är bl. a. anpassade för att underlätta industrins engagemang i
utvecklingsarbetet. Detta har särskilt markerats i den förordning
( 1979: 319) om statligt stöd till cnergiforskning soin regeringen har utfärdat
för verksamheten inom energiforskningsprogrammet.
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Genom ett ökat utnyttjande av denna flexibilitet skapas förutsättningar
för att lägga upp verksamheten inom olika delområden så att ny teknik
snabbare når introduktionsskedet. I och med att detta skede nås kan stöd
ges från del nya stödsystem för oljeersättande åtgärder m. m .. oljeersättningsfonden. som riksdagen nyligen har beslutat om (prop. 1980/81:49.
NU 1980/81: 19. rskr 1980/81: 100). Dess syfte är bl.a. att genom bidrag
och lån. i vissa fall med villkorlig återbetalningsskyldighet. till prototyper
och demonstrationsanläggningar underlätta introduktion av teknik som
snabbt kan ersätta olja.
Samverkan mellan insatserna inom energiforskningsprogrammet och
andra former för stöd och stimulans på energiområdet. främst det nyss
nämnda stödsystemet. är av stor betydelse. Sådan samverkan kan bli
aktuell i vissa fall där utvecklingsarbetet ger underlag för en snabb praktisk
tillämpning. I princip bör dock. som anges i nyss nämnda proposition (s.
l l ), en gräns upprätthållas gentemot denna verksamhet genom att projekt
som erhåller stöd inom energiforskningsprogrammet normalt innehåller
betydande inslag av forskning eller tekniskt utvecklingsarbete. Principen
bör också vara att åtgärder, där tekniken har nått en sådan teknisk och
kommersiell mognad att de kan stödjas från fonden, inte bör ges stöd inom
energiforskningsprogrammet. Jag återkommer till dessa frågor vid min
behandling i det följande (avsnitt 15.2.3.6-15.2.3.11) av insatserna inom
vissa viktiga områden.
Utöver vad jag nu har anfört erinrar jag om att huvudregeln enligt
nämnda förordning är att de resultat som nås inom energiforskningsprogrammet görs allmänt tillgängliga. Jag anser. mol bakgrund av att många
avnämare har intresse av att följa verksamheten inom huvudprogrammet,
att stor uppmärksamhet bör ägnas åt att löpande ge såväl allmän och
översiktlig som mer specialiserad information om verksamhet och resultat
inom de olika programmen. Detta bör därför ingå som en normal del i de
programansvariga organens och DFE:s uppgifter. Som jag strax skall
återkomma till. har jag också tagit hänsyn härtill vid mina meddsberäkningar för de olika programmen.
De övergripande mål och riktlinjer fi.ir energiforskningsprogrammet som
jag nu har angivit innebiir att insatserna till överviigande del liksom hittills
bör ha karakttir av mfilstyrt utvecklingsprogram med siiviil kort- som
Urngsiktiga inslag. De mill för program och delprogram som jag kommer att
förorda i det följande har till syfte att ge underlag för erforderlig styrning av
insatserna. En fortlöpande utvärdering av verksamheten iir också betydelsefull för att säkerställa en inriktning av insatserna som svarar mol de
uppstiillda målen.
15.2.3.2 Allmänna avgriinsningar
Jag överg~lr nu till att ytterligare behandla allmänna avgriinsningar mellan cnergiforskningsprogrammet och vissa andra statliga energipolitiskt
inriktade stödåtgiirder m. m.
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Jag vill emellertid dessförinnan erinra om att statligt stöd som i första
hand syftar till att rrämja svensk industris allmänna innovationsförmäga
och tekniska kvalitet m. m. är en av STU:s huvuduppgifter. Medel för
detta stöd an Visas under anslaget F I. Styrelsen för teknisk utveckling:
Teknisk forskning och Utveckling. Projekt som stöds under niimnda anslag
resp. inom energiforskfiingsprogrammet kan i många fall komplettera och
förstärka varandra när det gäller näringslivets tekniska förnyelse. Jag har i
mina övervägandei1 rörande energiforskningsprogrammet utgått från att
STU beaktar detta i sin planering av stöd verksamheten. Huvudregeln bör.
liksom hittills. vara att

de energipolitiska inotiven är styrande för den

verksamhet som finansieras inom energiforskningsprogrammet. Jag vill i
detta sammanhang även erinra om vad jag anförde vid min anmälan till
budgetpropositionen 1980 (prop. 1979/80: I 00 bil. 17 s. 258) angående
STU:s möjligheter att med medel från anslaget FI. Styrelsen för teknisk
utveckling: Teknisk forskning och utveckling stödja industriella utvecklingsprojekt med energiteknisk anknytning. Jag avser inom kort föreslf1
regeringen att lägga fram förslag om bl. a. STU:s 1·erksamher under trdirsperiodcn 1981/82-1983/84.
Inom ramen för det nya stiid.1·ys/e111 .fi"ir tltgiil'da .f("ir 1111 l'rsiitta o(ia
111.111.

som riksdagen nyligen har godkiint kan stiid lämnas till bl. a. proto-

typer och demonstrationsanläggningar. A vgriinsningen mot och samverk<rn mellan detta stödsystem och verksamheten ihoin cnergiforslrningsprogrammet har jag nyss behandlat. Härtill vill jag i detta sammanhang liigga
att en samplanering mellan verksamheten inom ramen för det nya stödsystemet och energiforskningsprogrammet pä vissa omriil.len kan vara en
lämplig viig för att driva p!1 en energipolitiskt angeliigen utveckling. Jag
bedömer att en s{1dan sarilplanering är särskilt viktig for vissa av insatsomril<lena inom programmen Energianvän<lning för bebyggelse och Energitillförsel till vilka jag strax äterkommer.
Forskning och utveckling kring 111i(iii-. hiilso- och .1·iikl'r'1et.~ti-ägor samt
utveckling av ny emissionsbegriinsande tek_nik m. m. inom energiomri1det
hlir. i enlighet med vad som nu gföler (jfr prop. 1977178: 110 s. 121) ingi1
som en integrerad del av satsningarna inom energiforskningsprogrammet i
de fall ansvaret hiirför inte faller inom I. ex. tillsynsmyndigheternas verkS<tmhetsområden. Det sistnämnda giiller friimst för i dag tillgänglig energiteknik och i dag anviin<la energikiillor. Detta innebiir att griinsen for den
verksamhet rörande dessa frågor som bör ingil i energiforskningsprogrammet förskjuts allteftersom ny teknik 01.:h nya energikällor tas i bruk i v~irt
land. Ett niira och fortlöpande samdd i dessa fdgor mellan cnergiforskningsprogrammets programansvariga organ lKh tillsynsmyndigheterna.
främst SNV och arbetarskyddsstyrelsen. iir diirför nödviindigt. Jag <iterkommer till dessa frilglir i samband med mina kommentarer till medelsberäkningarna för vissa av delprogramrnen (avsnitt 15.2.3.9).
Nära anknutet till de insatser som jag kommer att förorda inom program-
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met Energianvändning för hehyggclse är det stöd till .fi1rsk11i11gsi11riktat
1•xperiml'11thygg11mlc som utgår från anslag under hostadsdepartementets
huvudtitel. Redogörelser för avgriinsningar m. m. hiirvidlag har lämnats
tidigare ljfr hl. a. prop. 1977/7X: 110 s. U6 och prop. 1978179: 115 bil. I s.
2791. Avgränsningarna innebär i huvudsak att medel för lån till experimentbetingade mc.:rkostnader i samband meq experimentbyggande anvisas under hostadsdepartementet<; huvudtitel och utbe!;1las av hostadsstyrelsen
efter heslut av BFR. Medel för planering qch uppföljning av experimentbyggandet samt for därtill anknutet forsknings- och utvecklingsarbete utgår inom energiforskningsprogrammet. Dessa avgränsningar hör i princip
allt_iiimt gälla. Jag återkommer. i min redo~örelse för programmet Energianvändning för bebyggelse, till frågan orn hur energiforskf!ingsprögrammet, det forskningsinriktade experimenthyggandet och det f!Ya stödsystemet för oljeersättande åtgärder m. m. bör samver~a för att bl. a. på bästa
sätt underbygga och stödja introduktion av värmepumpar och solvärmeteknik i vissa tillämpningar.
Riksdagens beslut våren I 979 om ökade ins<nser för energihushållning i
bebyggelsen innebar bl. a. att flera olika forsknings-. utv~cklings- och
demonstrationsinsatser. som huvudsakligen avsåg energihushållande ~it
gärder i befintliga byggnader. samlades i en siirskild verksamhet, beniimnd
Energiinriktad utl'ecklings- och de111011stratio11.1·1·crk.1amhet (EU Dl och finansierad från anslag under bostadsdepartementcts huvudtif~l (jfr prop.
1978179: I 15 bil. 3. CU 1978179: 37. rskr 1978/79: 394). Huvuduppgiften för
EUD angavs vara att stödja genomförandet av energisparplanen för befintlig bebyggelse (jfr prop. 1977/78:76. CU 1977/78:31. rskr 1977178:345).'
DFE har gemensamt med BFR kommit fram till att en gränstlragning mot
energiforskningsprogrammet i kategorierna ny resp. hefintlig bebyggelse
inte är tillräcklig. DFE fiiresl~ir diirför en precisering av avgriinsningcn
med utgängspunkt i bl. a. distinktionen mellan nya värmetillförselsiitt och
energihushållande ätgärder. Enligt förslaget skall insatserna inom energi~
forskningsprogrammet omfatta nya värmetillförselsätt med tonvikt på \oo
kala energikällor, medan EUD skall omfatta energihushållande åtgärder i
både ny och befintlig bebyggelse samt installationsteknik anpassad till nyt~
värmetillförselsiitt. Vidare skall energiforskningsprogrammet omfatta irio
dustriellt utvecklingsarbete avseende effektivare cnagianvändning. }(!~
finner efter samråd med chefen för bostadsdepartcmcntet att den av DfE
och BFR föreslagna principen fortsättningsvis bör vara vägledande fi;\r
avgränsningen och kommer att beakta den vid mina medelsberäkningar för
programmet Energianvändning för bebyggelse.
Energiprovningsutredningen har, som statsrådet Petri nyss har anmält
(avsnitt 4.2.2). i betänkandet (J)s I 1980: 121 Provning för bättre energihuso
hållning föreslagit bl. a. att särskilda medel skall ställas till förfogande för
11t1·cckling 111· energitekniska prm·11i11g.1·metoder. Efter samråd med cheferna för kommunikations-. jordhruks-, handels- och bostadsdepartemen-
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ten samt statsrådet Petri har jag beräknat medel inom energiforskningsprogrammet för utveckling av sådana provningsmetoder som är avsedda att
tillämpas på utrustningar eller system som i övrigt utvecklas med stöd från
programmet. Behovet av sådan utveckling av energiprovningsmetoder
föreligger främst inom bebyggelseområdet. Jag återkommer härtill i det
följande (avsnitt 15.2.3.8).

15.2.3.3 Avvägningar inom huvudprogrammet
Jag kommer nu att redovisa mina överväganden i stort när det gäller
avvägningar av insatserna inom huvudprogrammet.
En omfattande teknisk omställning och anpassning av energisystemet
måste ske för att vi skall kunna nå de nu uppställda målen för energipolitiken. De krav på teknisk utveckling och fördjupning av kunskaperna på
olika områden som detta ställer har varit vägledande vid utformningen av
mitt förslag till energiforskningsprogram.
Statliga åtgärder av olika slag vidtas för att komplettera och styra den
spontana anpassningen av olika delar av energisystemet hos kommuner.
företag och enskilda i de fall där anpassningen kan väntas antingen inte
leda mot de energipolitiska målen eller inte göra det tillräckligt snabbt.
En viss, ibland avsevärd, tid behöver oftast förflyta från det att forsknings- och utvecklingsverksamhet påbörjas inom ett område till dess nyutvecklad teknik kan införas i energisystemet. Forskningsprogrammet måste
i inledande skeden hålla en viss bredd för att med rimlig säkerhet omfatta
de utvecklingslinjer som senare visar sig vara värda fortsatt utveckling och
införande. Olika områdens tillförsel- eller besparingspotential har därvid
självfallet stor betydelse för prioriteringarna.
Jag har i det sammanhanget även beaktat vissa resultat från den tidigare
niimnda systemanalys som, inom ramen för IEA-samarbetet. har genomförts av det svenska energisystemets utveckling under olika antaganden
för tiden fram till ttr 2020. Systemanalysen. som bygger på vissa specificerade antaganden om resultaten av forsknings- och utvecklingsarbetet. visar på mycket betydande oljeersättningsmöjlighetcr i detta tidsperspektiv
under förutsättning att bl. a. utvecklingen och införandet av ny teknik pä
från energiförsö1:iningssynpunkt strategiska områden forceras. lEA-liindernas energiministrar har i maj 1980 antagit en pii resultatt:n av systemanalysen grundad gruppstrategi. innebärande bl. a. en forcering av forsknings-. utvecklings- och demonstrationsinsatserna, som allmän vägledning
vid dimensioneringen och prioriteringen av de nationella insatserna. Denna strategi har utgjort ett viktigt underlag för DFE:s överväganden i EFUD
81 om avvägningar mellan olika programdelar och utgör diirför en grund
också för mitt förslag härtill.
De allmänna princirer som jag just har angivit har varit vägledande d{t
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jag har viigt forsknings- och utvecklingsinsatser pil olika områden mot
varandra. Jag skall i det följande iiversiktligt redovisa hur jag har tilliimpat
sådana överväganden pi1 några av de resursmiissigt tyngsta delarna av
energiforskningsprogrammet. Avviigningar av insatser för grundforskning
och övergripande systemstudier m<lstc. som jag skall äterkomma till. emellertid grundas pft särskilda hedömningar.
Stödet till energiteknisk utveckling av industrin.i· processer avser att
komplettera insatser som görs av företag och hransehorgan. De statliga
insatserna blir därför i flera fall av jämförelsevis långsiktig karaktär. Motiven för insatserna växlar mellan branscherna. Den stora besparingspotentialen inom främst cellulosaindustrin motiverar omfattande utvecklingssatsningar under treårsperioden 1981/82- 1983/84. Inom t. ex. kemi- och
verkstadsindustrierna har preliminära bedömningar visat på möjligheter till
energieffektiviseringar som ger anledning till en relativt betydande verksamhet inom energiforskningsprogrammets ram. ~1tminstone i form av
fortsatta studier samt inledande utveckling av ny teknik.
Inom transportsl'ktom är oljeberoendet ett centralt problem i energiavseende. Staten har en framtriidande roll som sammanhfillande och viigledandc främst på området alternativa drivmedel. När det giiller övriga
insatser pi"i fordonsområdet har staten en i förhållande till hilindustrin
närmast kompletterande roll. Insatserna inom cncrgiforskningsprogrammet har där mera långsiktig karaktiir och t.v. relativt hegränsad omfattning.
Inom hchyggclseomrddet finns en mycket betydande potential för att
spara och ersätta olja redan på kort sikt. Investeringar i hehyggelse och
uppvärmningssystcm har lång livslängd och ger därll:'lr upphov till l{mgsiktiga tekniska låsningar. Även på detta område har staten en sammanhållande och viigledandc roll vilkd medför ett ansvar för att ta fram forskningsresultat som underlag för överväganden och heslut. En s{1dan aktiv
roll tillkommer staten bl. a. när det gäller oljeersättande teknik som är
förenlig med en strävan att på sikt kunna utnyttja en större andel inhemska
och förnybara energikällor, bl. a. solvärme. Betydande satsningar på olika
teknikområden är motiverade även som stöd för att kunna kraftfullt genomföra de av statsrådet Petri redovisade energihushållnings- och oljcersättningsprogrammen.
På til(fiJrselsidan motiverar oljeersättningsmålet betydande kortsiktiga
satsningar på utveckling av kol och inhemska bränslen. Teknikutvecklingsstöd för att ta tillvara skogsbränslen och utnyttja torv är motiverat
med hänsyn till behovet att forcera etablering av fungerande marknader för
inhemska bränslen. För utveckling av metoder för odling av energiskog
och andra energigrödor är statens ansvar ännu mera markerat, vilket
motiverar omfattande insatser, även om resultaten kommer att föreligga
först på längre sikt. För att kunna utnyttja de inhemska bränslena samt kol
behövs anpassningar även i förädlings- och slutanvändningsleden. För
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kvalificerade ändamål. t. ex. drivmedel. är ut veckling av Hlngtgående
förädlingsteknik motiverad. medan i andra fall. t. ex. i kraft- och viirmeproduktion. teknikutveckling för själva anläggningarna kan vara mera ekonomisk.
Insatser med karaktiir av gmnd/iiggllnde och hingsiktig .fi1rsk11i11g eller
ii1·ergrip1111de srstc111.1111dicr h"iter sig. som jag nyss har framhiillit. inte

enkelt viigas mot andra d~lar av programmet utifr{m sadana iiverviiganden
som jag har gjort rörande de resursmiissigt tyngre tcknikomrfalena. De
lfmgsiktiga prQgramdelarna är nödviindiga för att bl. a. säkerstiilla erforderlig bred kompetens inon1 l;111det fiir att följa den internationella utvecklingen på avancerade forsknings- och teknikomrfiden och i vissa fall ge bidrag
till denn<\ \Jtveckling. Det iir också av vikt att en kvalificerad och obunden
forsknings" och studiekompetens finns tillgiinglig för att fortlöpande kunna
underbygga beslut i frågor av långsiktig karaktiir.
lnorn energiförskningsprogrammet iir programmen Allmiinna

energi~~·s

temstudier och Energirelaterad grundforskning i sin helhet av dessa slag.
Även inom de andra pro~rammen finns delar som miiste bedömas pii
motsvarande grunder. t. ~x, delprogrammen Atgiirder i transportsystemet
och Teknikbevakning. Umgsiktiga delar av viisentlig betydelse tinns iiven
inom andra delprogram. t. ex. niir det giiller kemisk viirmelagring och
alternativa drivsystem.

Ja~

har i mina överväganden i dessa fall utgi\tt friln

::itt res\t!taten ;1v verksamheten kan få en avgörande betydelse för den
lfmgsiktiga energipolitiska handlingsfriheten och fr[m att insatserna p<t
l)essa omr(1den måste ha en viss kontinuitet och minsta omfattning för att
vara nwningsfulla.

15.2.3.4 Programstruktur m. m.
Energiforskningsprogrammet bör. med de övergripande mål och riktlinjer m. m. samt alln1iinna avgriinsningar som jag har angivit. alltjiimt
betraktas som ett samm;111hftllet Huvudprogram Energiforskning. Det hiir i
enlighet med DFE:s förslag indelas i följande sex pr11gm111.
I. Energianvi\11dning i industriella processer m. m.
2. Energianvänl)ning f9r transporter och samfördsel
3. Energi<\nvän<l.11ing för bebyggelse
4. Energitillförsel

5. Allmänna energisyste,nstudier
6. Energirelaterad grundforskning
Denna programindelning är i stort densamma som den som giiller under
innevarande treårsperiod. Det nuvarande programmet Energiproduktion
avses dock fr. o. m. bLtdgetåret 1981/82 beniimnas Energitillförsel.
A 1·grii11.rni11garna mellan de olika programmen hör ocks{1 vara i huvudsak desamma som under innevarande trcårsperiOd. P{1 tvii punkter har
DFE föreslagit smärre Justeringar. All forskning och ut veckling inom omr<ldena solvärme. värmepumpar. viirmelagring och viirmedistribution föreslf\s således hiinforas till programmet Energianviindning för bebyggelse.
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vilket innebär att viss verksamhet som under innevarande treårsperiod
bedrivs inom programmet Energiproduktion i fortsättningen byter huvudman. Vidare föreslås uppvärmning m. m. av industrins s. k. processpecifika lokaler hänföras till programmet Energianvändning i industriella processer m. m. i stället för som nu till programmet Energianvändning för
bebyggelse. Jag biträder i princip DFE:s förslag härvidlag. Det får ankomma på berörda programansvariga organ att. i samband med fortlöpande
planering av insatserna inom de olika programmen. närmare komma överens om tillämpningen av den sålunda justerade programindelningen.
Den närmare indelningen m· de olika programmen i de/program föreslås
i flera fall ändras för att ge en bättre överblick och överensstämmelse med
aktuella energipolitiska behov. DFE har sålunda föreslagit att delprogramindclningen inom programmen Energianvändning i industriella prm:esser
m. m .. Energianvändning för transporter och samfärdsel. Energianvändning för bebyggelse samt Energitillförsel ändras i förhållande till vad som
nu gäller. Jag har, som kommer att framgå närmare i det följande, gjort
vissa ändringar i indelningen i eller av benämningen av delprogram i
förhållande till DFE:s förslag beträffande industri-. transport- och tillförselprogrammen. I övrigt biträder jag DfE:s förslag. Det bör ankomma på
regeringen att. i likhet med vad som nu gäller. besluta om den närmare
indelningen av programmen i delprogram.
Under innevarande treårsperiod bedrivs, med medel från huvudprogrammet, viss verksamhet rörande lättl'attenreaktorers siikerhet, upparbetning <H' utbränt kiirnbriins/e samt hantering av radioaktil't mfall m. m.
inom ramen för det nuvarande delprogrammet Uittvattenreaktorer. Iniim
ramen för huvudprogrammet tinc1nsieras ocks<'i kostnader för visst internationellt kärnenergisamarbete. Chefen för jordbruksdepartementet och
statsddct Pctri förordar under andra avsnitt i denna proposition. efter
samråd med mig, att kllstnaderna för niimnda verksamhet fortsättningsvis
finansieras i annan ordning. l'v1itt förslag i det följande innebiir därför. att
medel hätför inte bör utgå ur den treårsram för Huvudprogram Energiforskning m. m. som jag kommer att förorda. Detta innebiir ocksil. vilket
DFE särskilt har pilpekat. att cri'ordcrlig hög kompetens inom kärncncrgiområdet fortsättningsvis bör tillgodoses genom olika insatser utanför
energiforskningsprogrammet. Betydelsen av all hög kompetens inom omrftdet bibehålles har vid rernissbehandlingen av DFE:s förslag framhållits
av hl. a. NFR. statens vattenfalls verk. SKI och PRA V.
Den princip for.fi)rtft!lning 111· a11n·111· för planering, initiering och uppföljning m. m. av forsknings- och utvecklingsarbete inom de olika programmen (programansvarl som hittills har gällt bör i huvudsak bibehållas.
Statsrådet Pctri har emellertid i det föregående (kapitel 11 I förordat förundringar av myndighetsorganisationcn på cnergiomr{1det, vilka iiven berör
fördelningen av programansvar inom energil'orskningsprogrammet. Jag
återkommer av det skälet i det följande med en närmare behandling av
vissa organisationsfriigor (avsnitt 15.2.5).
31
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Under innevarande trdrsperiod har till regeringens förfogande shitt en
vid programperiodens ingång <~(iirdelad reser\' inom huvudprogrammet.
Reserven har använts i huvudsak för stöd till större utvecklings- och
forsöksprojckt m. m., vilka vid programperiodens början inte kunde kostnadsbcriiknas eller tidsbestämmas med erforderlig noggrannhet. Erfarenheterna av denna ordning har varit positiva. Den har bl. a. möjliggjort en
viktig flexibilitet i resursfördelningen inom huvudprogrammet. Uppbyggnaden av energiforskningsprogrammet har nu fortskridit sf1 långt att en
betydande del av insatserna gälkr sto1i"örsök, större försöksanH1ggningar
och utvccklingsprojckt m. m. Jag har i mina mcdclsbcräkningar i det följande utgföt från att behovet av medel hiirför i huvudsak skall kunna ti\ckas
inom de n.mar jag anger för olika program och delprogram. För projekt
som inte nu kan förutses eller kostnadsheräknas och tidsbestämmas med
godtagbar noggrannhet förutser jag härutöver iiven under kommande treårsperiod behov av en t.v. ofördelad reserv inom huvudprogrammet. Från
denna reserv bör finansieras liven vissa andra kostnader som iir sdra att
nu beräkna. bl. a. för eventuella statliga bidrag till hasverksamheten vid
Svensk Metanolutveckling Al3 samt för visst internationellt samarbete.
Härtill återkommer jag i det följande.
Av bl. a. det underlag som DFE har redovis<it framg?1r att hchnv,:c av
medel i en reserv för nu ni\mnda ändamål är betydande ..lag har i mina
medelsberiikningar avsatt 113 milj. kr. inom den medelsram för trciirsperioden 1981 /82- 1983/84, som jag kommer att förorda. till en t. v. ofördelad
reserv i enlighet med vad jag har angivit. Det hör ankomma pil regeringen
att fördela dessa medel.
15.2.3 .5 f\iedelsram och finansiering for trcflrsperioden 1981!x2--1983/84
Den omstiillning av vår encrgiförsö1jning som vi nu står infrir sliillcr
betydande krav på insatser från samhi"illets sida. En kraftig rninsJ.;ning a\'
oljeberoendet med början redan under 19t-:O-talet och. pil liingre sikt. en
avveckling av kiirnkraften förutsiitter att ny energiteknik och nya energir;·1varor successiv! tas i anspråk i alla led av energisystemet. Omfattande
m[11inriktade och statligt stödda insatser på forskning och ut veckling inom
energiområdet iir nödvändiga for att underbygga och möjliggöra en genomgripande teknisk omdaning inom detta för samhället vital<i omriide. Huvuddelen av dessa ins<itser sker inom ramen för Huvudprogram Encrgiforskning. Mot bakgrund av vad jag har angivit betriiffande Ö\'crgripandc
miil och riktlinjer. avgrän~ningar m. m. for energiforsknmgsprogramrnct
förordar jag. med ulg<lngspunkt i DFE:s huvudförslag. en mcdelsram om
1400 milj. kr. för huvudprogrammet under trci:irsperioden 1981/82-1983/
84. Detta innebär en betydande ökning i förhällande till insatserna under
innevarande treårsperiod.
Av tabell 15.5 framgfo· den bcriiknade medelsfördclningen p{1 de olika
programmen m. m.
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Tabell 15.5 Beräknad medelsfördelning under treårsperioden 1981/82-1983/84 (milj.
kr.)
DfE:s huvud-1981/82
1981/82förslag
19!'0184
1981/8219!0/84
bcriiknar föredraganden
Huvudprogram Energiforskning
Energir.nvändning i industriella
processer m. m.
Energianviindning för transpo1ier
och samfärdsel
Energianviimlning för bebyggelse
Energitillförsel
Allmiinna energisystcmstudier
Energirelaterad gnmdforskning
Reserv för senare fördelning
Sam.1rdning m. m.
h111 ·111/pr<>g rf/ m mt' t

230

50

171

60

23
75

70
25b
700
25

270

780

30
55

200
7
15
25.4

50
l 13

111·

Summa för huvudprogrammet

15

1440

4.6
400

15

1400

Det nya stödsystem för åtgänler för att ersätta olja m. m. som riksdagen
nyligen har beslutat om finansieras genom en höjning av den särskilda
heredskapsavgiflen för oljeprodukter. Höjningen skedde den I januari
1981. De influtna avgiftsmedlen tillförs en särskild fond. oljeersättningsfonden. hos riksgäldskontoret. Denna ordning har motiverats bl. a. med att
avgiften kan betraktas som en försiikringspremie, som gör det möjligt för
oss att öka· tryggheten i vår energiförsö1jning genom en övergång till andra
bränslen än olja och en minskad energianvändning. I propositionen om det
nya stödsystemet (prop. 1980/81: 49 s. 29) berördes även finansieringen av
statens stöd till energiforskning m. m. och angavs att jag senare skulle
återkomma till denna fråga i samband med att förslag läggs fram om ett
nytt energiforskningsprogram.
Med anledning härav vill jag nu anföra följande.
Vid min redogörelse för övergripande mål och riktlinjer m. m. för encrgiforskningsprogrammet angav jag (avsnitt 15.2.3.1 l bl. a. att forskning och
utvccklingsarbete för att kunna utnyttja sådana energikällor som ersätter
olja och oljeprodukter bör få ta i anspråk en huvuddel av resurserna inom
programmet under treårsperioden. Jag angav då också bl. a. att samverkan
mellan insatserna inom energiforskningsprogrammet och andra former för
stöd och stimulans på energiområdet. främst del nyss nämnda stödsystemet. är av stor betydelse.
Vad jag sålunda har anfört innebär att encrgiforskningsprogrammet, som
iir inriktat pil forskning om och utveckling av ny energiteknik. och det nya
stödsystemet för oljeersättande åtgiirder. som syftar till att stimulera introduktion och kommersialisering av iitgärdcr för att ersiitta olja eller spara
energi. i grunden har likartade syften. Det som skiljer iir friimst energi-
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forskningsprngrammets längre tidsperspektiv samt. som jag rn:ksii har
angivit. det förhållandet att projekt som stöds inom energifor-;kningsprogrammet normalt inneh:'tller betydande inslag av forskning eller tekniskt
utvecklingsarhete. Samma bctraktclsesföt bör därför enligt min mening
kunna tillämpas niir det gäller finansieringen av de hiida verksamheterna.
Mot denna bakgrund är det enligt min uppfattning Wmpligt att energiforskningsprogrammet fortsättningsvis finansieras

p~i

motsvarande sätt

som det nya stödsystemet för oljeersättande i:itgiirder m. rn. Jag förordar
därför. efter samråd med cheferna för handels- och budgetdepartementen
samt statsrådet Petri. att iiven energiforskningsprogramrnet finansieras
genom en höjning av den siirskilda heredskapsavgiften

p~i

oljeprodukter.

De inkomster som svarar mot avgiftshöjningen hör avskiljas och tillföras
en siirskild fond hos riksgiildskontoret. benämnd energi rors k ni n g s-

fo n den. Medel t'd\n fonden bör tillföras reservationsanslaget F 13. Energiforskning. vilket hör disponeras av programansvariga organ m. Il.

p~i

motsvarande sätt som under innevarande budgetcir ljfr avsnitt 15.6).
Som framg[ir av den nyss redovisade sarnrnanstiillningen. heriiknar jag
medclsbehovet för energiforskningsprogrammet till 400 milj. kr. under
nästa budgetår. För att tiicka detta medclsbehov har statsrädet Petri. efter
samråd med mig. förordat !avsnitt 7.2.5) en höjning av den siirskilda
heredskapsavgiften för oljeprodukter med 19 kr. per kubikmeter flir motorbriinnolja. eldningsolja och hunkerolja friin den I juli 1981. Vid sin beriikning av den erforderliga avgiftshöjningen har han tagit hiinsyn till att det iir
svårt att nu exakt beräkna inkomsterna pft fonden. Han har ocksä anfört
att de regler om nedsättning av energiskatt som giiller för viss tyngre
industri inte hör tillämpas i detta sammanhang. Det ankommer på regeringen att besluta härom.
Jag kommer i det följande att ange preciserade mfal för verksamheten
inom olika program s{1viil som delprogram samt iivcn redovisa mina heriikningar av medelsbehoven inom de olika delprogrammen. I mina medclsheriikningar inkluderar jag därvid kostnaderna dels för siidana informationsiitgärder som sammanhiingcr med forsknings- o.::h utvccklingsvcrksamheten inom de olika programmmen. dels för administration av programmen. Det ankommer pii regeringen att. vid riksdagens bifall till det
förslag om medelsram som jag nyss har redovisat. besluta om den niirmare
fördelningen av medel mellan olika program ·och delar därav liksom om
den närmare programindelningen. Jag vill understryka all de medelshchov
som anges för program och delprogram för hela tref1rsperioden nir ses

~om

preliminiira heriikningar rn:h att justeringar och omfördelningar kan komma att aktualiseras mol bakgrund av erfarenheter och underlag som successivt kommer fram under programperioden.
15.2.3.6 Energianviindning i industriella

proce~ser

m. rn.

Programmet omfattar forskning och utveckling avseende dels den direkta energianviindningen vid produktion inom industrin samt inom jordbruk
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och triidgärdsniiring. dels den direkta och indirekta cnergibesraring som
kan erhällas genom utnylljande av energiinnehållet i avfall l>Ch genom
~itervinning av energikrävande material. Forskning och utveckling avseende energianviindning för uppvärmning. ventilation och belysning av industrins lokaler har hittills i sin helhet förts till programmet Energianv~ind
ning för bebyggelse. Dessa områden för jag fortsiittningsvis hit i den miln
lokalernas uppvärmnings-. ventilations- eller bclysningssystem iir särskilt
utformade med hänsyn till den industriella verksamheten. s. k. processpecifika lokaler. Insatser rörande drivmedelsanvändning hänförs till programmet Energianvändning för transporter och samfärdsel.
Inom de näringar som berörs av programmet används omkring 40 % av
den totalt i landet använda energin. Energianvändningen är. som framgår
av tabell 15.6. i hög grad koncentrerad till vissa branscher:

Tabell 15.6 Energianvändning år 1977 inom industrigrenar m. m. som berörs av
programmet Energianvändning i industriella processer m. m.

annat

olja.
gas

el

bränsle

TWh

TWh

Mtoe

TWh

Mtoe

Trii, massa och papper
därav massa och papper

15.7
14.2

26.I

2.2

36,2

21,9

1,9

32,8

3.1
::!.8

Jiim och stål m. m.
diirav järn- och stålindustri
verkstadsindustri och
gjuteri

13.9

20.9

1.8

12.6

l, I

.l.6

7.8

0.7

9.7

0.8

Kemi- och li1·s111edelsi11d11s1ri m. m.
därav kemi- och livsmedelsindustrierna

4.9

lll.I

0.9

0.4

0.03

9.2

32.9

2,8

3,4

0.3

7.1

24.8

2.1

l ..l

0.1

7.7

0.7

39,8

87,6

7,5

52,5

4,5

Jordbruk och triid11ård.rniiringar

Industri och jordbruk totalt

Inom industrin sker f. n. en anpassning till höjda energipriser genom
omlliggning av processer. förbättrad processreglering m. m. Icke obetydliga mängder energi har sparats hiirigenom. Staten har vidtagit en rad
åtgärder för att underliitta anpassningen. S1atsrf1det Petri har nyss (avsnitt
4.3) redogjort för av riksdagen redan beslutade stödformer och för sina
flirslag om bl. a. insatser för utbildning och rådgivning inom området. I
första hand vilar ansvaret för att erforderligt forsknings- och utvecklingsarbete för energihushållning och oljeersiittning kommer till stilncl på industrin
och dess organisationer. Ett omfattande arbete med detta syfte piigär
ocksa inom industrin.
I vissa fall är dock teknisk utveckling för energieffektivisering eller
oljeersättning förenad med stora ekonomiska risker eller all avkastning av
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gjorda insatser kommer först efter lång tid. De företagsekonomiska motiven för industrin alt i egen regi genomföra utvecklingsarbelet kan då bli för
svaga för att i och för sig goda cnergisparrnöjligheter skall kunna utnyttjas.
Statligt stödd forskning och utveckling kan dlirvid vara ett medel att få
crforJcrligt utvecklingsarhcte till stånd. Det finns ocksft motiv för statligt
initierad och finansierad utvecklingsvcrksamhet i de fall diir den spontana
anpassningen till höjda energipriser inte leder i en for sarnhiillet i övrigt
önskvärd riktning med avseende på miljöverkningar. anvtindning av inhemska energikällor m. m.
DFE har i sitt betänkande bt~skrivit de i energihänseende viktigare
branschernas produklionsvärde. sysselsättning m. m. samt anviindning av
energi i olika former. Mol bakgrund av utvecklingsläget på olika områden
har DFE föreslagit ctl i förhållande till innevarande programperiod uti.lkat
program för stöd till forskning och utveckling för energieffektivare produktionsmctoder.
Rernissinstanserna har som regel inte rest allvarliga inviindningar mot
förslaget. SIN D anser att programmet inne häller flera viktiga insat~omrii
den vch framhåller vikten av alt ddprogrammen inrymmer möjligheter till
storskaliga försöks- och demonstrationsanläggningar llm det under perioden anses bdogat. Denna uppfattning delas av Svaigt:s civilingenjörsförbund och Jernkontoret.
För egen del vill jag anföra följande.
Från industrins samt även jordbrukets och trädgårds näringens synpunkt
kan inte målet för utvecklingsarbete som berör energianvändning ensidigt
vara att spara energi. Målet är snarare i allmänhet all uppnå låga sammanlagda kostnader vid rådande eller väntade marknadspriser för resursinsatser i produktionen. varav energi dock utgör en viktig del. Av detta skäl bör
insatserna inom programmet planeras och genomföras i nära kontakt med
annan verksamhet för utveckling av industrins produktionsmetodcr. Särskild vikt fäster jag vid att nära samarbete sker mellan verksamheten inom
programmet och övrigt stöd till teknisk utveckling som administreras av
STU. Jag erinrar om vad jag nyss Iavsnitt 15.2.3.2, anförde i denna fråga.
Det är vidare av vikt att verksamheten bedrivs i nära kontakt med industrin.
Målet för programmet bör mot den bakgrunden allmänt vara att komplettera energiteknisk kompetensuppbyggnad och utvecklingsverksamhct
inom industrin samt jordbruket och trädgårdsnäringen, så att tekniska
möjligheter till effektivare energianvändning snabbare kan utnyttjas på
områden med betydande energisparmöjligheter och så att beroendet av
olja kan minskas.
Som jag inledningsvis angav (avsnitt 15 .2.3. l l bör insatserna inom cnergiforskningsprogrammet koncentreras mol områden som kan ge resultat
redan på kort och medellång sikt. Därvid bör särskilt eftersträvas ersiittning och sparande av olja som energiri-ivara. Hiirtill kommer de allmiinna

Prop. 1980/81: 90

Bilaga I

Industridepartementet

471

överväganden rörande statligt stiid till energiforskning inom industrin som
jag nyss har utvecklat. Fr{m dessa utgångspunkter har jag vid min avviigning av insatserna inom programmet friimst betonat

omr~1den

diir möjlighe-

terna att spara cnergi clkr ersiitta olja är goda och kan utnyttjas rcdan pil
kort eller medcll{mg sikt. Energiforskningsprogramme1s stöd bör Jiiremot
inte siittas in på omrfiden diir marknadskraftcr utgtir en tillriicklig drivkraft
för ön sk värd ut vcdding eller diir andra sti.idti.lrmer. som verkar senare i
utvecklingskedjan. kan bedömas fä biillre effekt.
DFE har föreslagit att programmet indelas i de!prngrammen Samhi!llets
varullöden m. m .. som omfattar iiven det nuvarande ddprogrammel ,\11miirrna studier. Trii, massa och papper. Järn 01.:h stitl m. m .. Övrig industri
samt Jordbruk od1 triidgilrdsniiring. Diirutöver foreslas en reserv för större
försöksanliiggningar. För egcn del anser jag. som jag tidigare har redovisat.
atl en sådan reserv hör vara gemensam för hela energiforskningsprngram-

met. Insatser rörande verkstadsindustrin. som under innevarande treärsperiod har förts till delprogrammet Övriga processer inom industrin. har
jag fört till delprogrammet Jiirn och stål m. m. lns<1tserna för övriga processer inom industrin hör. som jag senare skall motivera. koncentreras till
kemi- iKh livsmcdelsbranscherna. Delprogrammet avses i enlighet härmed
beniimnas Kemi- lKh livsmedelsindustri m. m. De insalser. som hittills har
samlats till delprogrammet Allmänna studier. får fortsättningsvis genomfö-

ras inom ramen för övriga delprogram.
Min mcdclsbertikning for programmet framgår av följande sammansUillning (milj. kr.):
1981/X2

l'll)l/X219X~i84

1:·11ergia111·,_·indning i i11Jus1rie/lo prol'e.\"_\.t'r 111. 111.

50

171

varav

Trii. massa och papper
Järn och stål m. 111.
Kemi- och livsmedelsindustri ni. m.
Jordbruk lKh triidgardsniiring
Samhiillel s varuflöden

(1)

ot
21

Il
13

Trii. 11111ssa och f)(lflfh'I"
Till delprogrammet Trä, massa och papper hänför jag insatser avseende
främst massa- och pappersindustrin. I enlighet med DFE:s förslag riiknar
jag hit även vissa insatser avseende skogsbruk. s?1gverk. hyvlerier och
skivindustri.
Massa- och pappersbranschen hör till våra viktigaste cxportniiringar.
Det iir av viisentligt intresse att bevara dess internationella konkurrenskraft. Energianviindningen inom branschen är betydande och utgör ca
45 C/i: av industrins totala energianvändning. I stor utsträckning används
inlernt genererad energi från hark och lutar. Stora kvantiteter av bl. a. olja
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m{1ste do;;;k tillfiiras utithin. Energikostnaderna har kommit alt utgöra en
allt större del av pn1cluktionskostnaderna. Brans;;;hen har cHirför dels genomfiirt en rad oljehesparande ätgärckr. dels satsat betydande medel pä
forskning och ut veckling inom energiomrädet.
Under innevarande programperiod genomförs i samverkan med branschen ett forsknings- och utvecklingsprogram. som syftar till dels förhättrad kunskap om energianvändningen i tillverkningsprocesserna. dels utvt:ckling av ny teknik för energieffektivare produktion. Bl. a. är en större
experimentpappersmaskin. delvis finansierad inom delprogrammet. under
uppbyggnad vid Svenska triif'orskningsinstitutet. Energitekniskt utvecklingsarhete inom branschen avser i flera fall teknik som inom encrgiflirskningsprogrammet berörs av programmet Energitillförsel. Ett e:\empcl hiirpii är i_ikad anviindning av fasta briinslen for att alstra processvärme. Inom
branschen pägilr i övrigt utveckling av teknik i syf'tc att öka flirädlingsgradcn och i ökad utsträckning kunna marknadsanpassa produkterna. Samverkan mellan programmet och branschens övriga egenfinansierade forsknings- och utvecklingsverksamhct f'ungerar. enligt vad jag har erfarit. viil.
DFE har i sitt betiinkande utförligt belyst utvecklingsliiget och behovet
av fortsatt forsknings- och ut vecklingsverksamhet. Enligt huvudförslaget
bör de största insatserna inom delprogrammet avse massa- och pappersindustrin. DFE har dtirvid riiknat med hetydande insatser för bl. a. liherfriliiggning vid massaproduktion och avvattning vid papperstillverkning. I
förslaget på liigre nivä minskas resp. senareliiggs den planerade verksamheten.
Remissinstanserna har inte hatt något att erinra mot DFE:s förslag för
del programmet.
För egen del anser jag att betydande for~.knings- och utvecklingsinsatscr
för effektivisering av energianvändningen och ökad hränslcflexibilitet
inom trä. massa- och pappersbranschen iir motiverade. Hiirfor talar såväl
goda möjligheter att minska branschens totala oljeanvändning som behovet all motverka energikostnadernas negativa inverkan på elen företagsekonomiska lönsamheten.
/lft/11'1 för insatserna inom delprogrammet bör mot den bakgrunden vara
att stödja tekni~k utvei:kling som gör det möjligt all med effektivt utnyttjande av vedrilvaran minska eller ers~itta anviindningen av utifrån tillförd
energi. främst olja. och att genom effektivisering och internt spillvärmeutnyttjande minska nettokostnaden för ·energi i tillverkningen. Verksamheten bör i första hand koncentreras på lovande utvecklingslinjer inom massa- och pappersbranschen. Jag har utgått friin detta vid min beriikning av
medclshchovet för delprogrammet.
Jag räknar med att insatserna under perioden 1981/82-1983/84 inriktas
mot hl. a. fiberfriliiggning i massaprocessen. mekanisk och termisk avvattning samt styr- och reglertekniska tilliimpningar. .lag utgår också från att
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det etahlerade forsknings- och utvecklingssamarhetet med företag och
branschorganisationer förs vidare.

Jiirn och still m. m.
Till delprogrammet Järn och stål m. m. hänför jag. liksom under innevarande programperiod. insatser avseende järn- och stiilverk. Som jag har
angivit räknar jag hit även vissa insatser rörande verkstadsindustri och
övrig metallindustri som under innevarande programperiod hänförs till
delprogrammet Övriga processer inom industrin.
Delprogrammet berör de näst efter massa- och pappersbranscherna mest
energiintensiva industrigrenarna. Oljeanvändningen är betydande. t. ex.
för värmning av material inom valsverken.
Lönsamheten är i många fall otillfredsställande inom jiirn- och stålrerken. Energikostnaderna utgör en betydande andel av de totala kostnaderna. Atgärder som kan bidra till alt på kort sikt dämpa energianvändningen särskilt när det gäller energislag med höga kostnader är därför
angeliigna.
Inom i·erkstadsindustrin utgör energikostnaderna en relativt selt mindre
del av samtliga kostnader. På grund av den expansion som bör vara möjlig
för branschen är det dock sammanlagt en betydande mängd energi som
framdeles bör kunna sparas genom effektivare utnyttjande.
DFE har i sitt huvudförslag räknat med omfattande fortsatta insatser på
området järn- och stålverk. Enligt förslaget bör en huvudinriktning vara att
förbättra masugnsprocessen och göra den mera flexibel med avseende på
energiråvaror. På valsverksområdet föreslås bl. a. utveckling av teknik
som gör det möjligt att minska antalet uppvärmningstillfällen. DFE föreslår även att brett upplagda insatser rörande verkstadsindustrin sätts in
och att insatser skall påbör:jas inom gruvindustrin samt fcrrokgcrings- och
ickejärnmetaflverk. I DFE:s förslag på lägre nivå minskas de mera långsiktiga insatserna inom stålverk. verkstadsindustri och övrig metallindustri.
Remissinstanserna har inte rest invändningar mot DFE:s förslag . .Jernkontoret ger programförslaget sitt stöd och påpekar att insatser även på
tillförselsidan. närmast inom delprogrammet Bränslefliriidling vari ingfa
bl. a. kolförgasning. har betydelse för utveckling av de metallurgiska
processerna.
Jag bedömer mot denna bakgrund att betydande fortsatta forskningsoch utvecklingsinsatser för energieffektivisering och oljeersättning inom
främst järn- och stålverken är motiverade. Mälet bör vara att stödja utvecklingsinsatser för att genom effektivisering av energiutnyttjandet och
genom oljeersiittning bidra till god energiekonomi och därmed motverka
höjda produktionskostnader och minska branschens oljeberoende. Inom
området järn- och stålverk bör. i enlighet med DFE:s förslag, cfterstriivas
art göra vissa resultat tillgängliga redan på kort sikt.
Insatserna bör i första hand koncentreras till järn- och stålindustrin.
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Jag har utgil.tt från att ett viktigt insatsområde är att förbättra energiekonomin i masugnsprocessen och att ersätta olja i denna. Detsamma
gäller fullföljandct av redan pågående insatser i syrte att möjligg(ira kontinuerligt varma materialflöden i stälverkcn. Jag har Lh.:kså räknat med all
större försöksanläggningsprojekt i begriinsad omfattning kan finansieras
inom delprogrammets ram. Vad g~iller del utvecklingsarbetc rörande nya
metoder för råjärnsframställning som bedrivs inom järn- och stålbranschen
av andra än främst energiekonomiska skäl har jag räknat med att bevakning av energiaspekter skall kunna ske genom insatser inom delprogrammet.
Även ut vecklingsarbete rörande verkstadsindustrin bör bedrivas inom
områden där goda cncrgibesparingsmöjlighcter föreligger.

Kemi- och lii'smedelsindustri m. m.
Till delprogrammet Kemi- och livsmedelsindustri rn. m. hänför jag insatser rörande kemisk industri. inkl. cement- och kalkindustrin. livsmedelsindustrin samt övriga industrigrenar som intt: berörs av andra delprogram.
Delprogrammel benämns i DFE:s förslag Övrig industri. Då insatserna
enligt min uppfattning främst bör avse kemi- och livsmedelsindustrierna
har jag emellertid ändrat delprogrammets beteckning i enlighet därmed.
Den sammanlagda energianvändningen inom kemi- och livsmedelsbranscherna. inkl. nyss nämnda övriga industrigrenar. är betydande och
kan till sin storleksordning jämföras med energianvändningen inom jiirnoch stälindustrin inkl. verkstadsindustrin. En avsevärd del av energianvändningen avser olja. Petroleumprodukter är dessutom en viktig insatsvara inom den kemiska industrin.
DFE:s huvudförslag innefattar stöd till utveckling inom livsmedelsindustrin för att bl. a. effektivisera energikrävande processer som avvattning
och konservering. För den kemiska industrins vidkommande föreslår
DFE. med hänvisning till all besparingsmöjlighetcrna kan vara betydande.
att studier. forskning och utveckling i tidiga skeden sätts i gång. Insatser
förutses även för övriga industribranscher. Förslaget pä lägre niv~I innebär
att insatsernas lyng<lpunkt förskjuts till kemi·· och livsmedelsindustrin och
till ett kortare tiusperspektiv. Remissinstanserna har inte rest nägra invändningar mot DFE:s förslag.
Jag bedömer att insatser inom delprogrammet iir motiverade frtimst mot
bakgrund av den stora användningen av energi. särskilt olja. inom några av
de berörda branscherna. 1Häle1 bör för kemiindustrins vidkommande i
första hand vara all snabbt identifiera lovande områden där teknisk utveckling kan möjliggöra energibesparing. För insatserna inom livsmedelsindustrin bör målet vara att göra energibesparande teknik tillgänglig redan
på kort och medellång "Sikt.
Insatserna inom delprogrammet bör under perioden 1981/82- I98V84
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ktmcentrcras till kemi- och livsmedclsbranscherna. Inom kemiindustrin
biir inriktningen inledningsvis vara att genomföra studier som underlag för
ig~mgsättning efter hand av vidare utvecklingsinsatscr.
För livsmedelsindustrins vidkommande riiknarjag med att bl. a. utveckling av energieffektiva avvattnings- och konscrveringsmetodcr genomfors.
Möjligheterna till internationellt samarbete inom friimst IEA bör tas tillvara inom delprogrammet såsom f. n. sker beträffande bl. a. cementindustrin .

.lordhruk och lriidgtirds11iiri11r:
Till delprogrammet Jordbruk och trädgftn.lsnäring h~infiir jag. liksom
hittills. insatser för ut veckling av energisparande teknik inom jordbruk och
tr:idg<inlsnäring.
Inomjonlbruket har oljeberoendet genom den fortgående mekaniseringen kommit att bli stort. Detta gäller i hög grad för de motordrivna jordbruksredskapen men även för utrustning för klimathållning och torkning.
Aven framställning av handelsgödsel är energikrävande. Inom trädgårdsnäringen ä;- kostnaderna för uppvärmning av växthus mycket kännbara.
Samtidigt bör möjligheterna att minska uppvärmningskostnaderna. bl. a.
genom enkla solvärmetillämpningar. vara relativt goda. Verksamhet i detta
syfte pågar f. n. inom delprogramm•~t.
DFE:s huvudförslag inrymmer som väsentliga delar teknikutveckling for
klimathållning och torkning för jordbrukets speciella behov. För trädgårdsniiringcns vidkommande föreslås insatser för att förbättra uppvärmningsekonomin för växthus.
Remissinstanscrna har i tlera fall pekat pä det angelägna i att minska
jordhrukssektorns oljchcroende. Lanlbruksstyrclscn p<tpekar att lantbrukarnas intresse för encrgifrägor bör kunna utnyttjas fiir att pröva tekniska
li"isningar i praktisk verksamhet.
För egen del ansluter jag mig till DFE:s huvudförslag. Mcllc1 för delprogrammet bör vara att ut veckla teknik som möjliggör minskad oljeanviindning inom de berörda niiringsgn:narna.
Jag räknar med alt insatserna under pt:rioden 1981/82-1983/84 inrikias
inom jordbruket mot teknikutveckling för klimathM!ning och torkning och
inom trädgiirdsnäringen mot förbiittring av viixthusen i energiavseende.
Solvärmetillämpningar är därvid av särskilt intresse.
Insatser för att nyttiggöra cncrgiinnchällcl ur göd~cl ochjordbruksavfall.
t. e.,. genom jäsning till metangas eller direkt förbri.inning. hänförs till
dclprngrnmmet Samhiillets varuflöden eller. friirnst vad giiller utnyttjandet
av jordhruksavfall i stor skala. till programmet Energitillförsel. ,\ven odling och anviindning av energigrödor inom jordbruket hänför jag till programmet Energitillförsel.
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Samhällets 1·art(flöde11
Till delprogrammet Samhällets varuflöden hänför jag liksom hittills insatser för all göra det möjligt att återvinna eller minska det cnergiinnehiill
som hinds i varuflödet fritn primär råvara till avfallshantering och eventuell
återföring till produktionen.
Mycket stora energimängder åtgår för produktion av de material och
varor som används i vårt samhälle. Den genomsnittliga energiiltgången i
vår konsumtion av varor kan i princip sänkas genom foriindringar i varornas utformning samt återanvändning av material eller återvinning av energi
från avfall. Särskilt stora energimängder finns i hl. a. trä- och jordbruksavfall samt hushållsavfall och papper. De sdrigheter som föreligger att i stor
utstriickning nyttiggöra denna energi har sin grund i bl. a. v:lra vanor och
institutionella förh[11landen. Atervinningen kan också vara oekonomisk vid
de priser som rftdcr. Nya tekniska system bör dock kunna förbättra förutsättningarna. Fr(in industrins sida har i flera fall i'ttervinningsutrustning
utvecklats L'Ch demonstrerats.
DFE har i sitt huvudförslag utgätt från att insatser bör göras friimst p;1
omr:\den dilr betydande energisparmö.iligheter föreligger. DFE understryker vikkn av samordning med dels insatser för i1tcrvinningsteknik utifrfin
andra motiv iin energiåtervinning, dels studier av miljömiissiga följdverkningar. I förslaget pii lägre nivä sker en koncentration till kortsiktigt
inriktade utvecklingsinsatser. Remissinstan~erna har inte siirskilt kommenterat förslagen betriiffande delprogrammet.
För egen del anser jag att 111ålet för delprogrammet bör vara att komplettera den ut veckling som sker inllm industrin diir det erfordras för alt
samhällsckonllmiskt lönsamma titcrvinningsmöjligheter med b~tydande
energivinster skall kunna tas till vara. Inriktningen under perioden 1981.'
82-1983/84 bör friirnst vara att pilvisa möjligheter som kan utnyttjas redan
på kort sikt.
Jag vill erinra om att insatser avseende ätervinning görs ~iven av andra
skiil iin att spara energi. t. ex. av miljöv{1rdsskiil eller for hushitllning med
andra resurser iin energi. Jag utg{tr fri'tn att insatserna inom delprogrammet
begriinsas till sådana ornddcn diir klara energispannöjlighetcr föreligger
och att de niira samordnas med bl. a. STU:s övriga insatser inom ornr{idet
miljövärdsteknik.

15.2.3.7 Energianvändning för transporter och samfardscl
Programmet omfattar insatser rörande elen direkta cnergianviindningen
för transporter och samforclscl.
För transportsektorns direkta energiförsörjning. inkl. bunkring för
utrikes sjö- och luftfart, åtgil:k år 1979 ca 80 TWh eller nära 7 Mtoe. vilket
motsvarar ca 20'.+ av den totala energian\'iindningen i landet. Ell utrniirkande drag iir det niistan totala oljeberoendet. 97 r~;-. inom sektorn. De
senaste årens prishöjningar p~1 drivmedel medför betvdande ekonomiska

Prop. 1980/81: 90

Bilaga I

Industridepartementet

477

belastningar för samhiille och enskilda. Transportsektorns sårbarhet vid
eventuella störningar i oljetillförseln utgör ocksi'i ett allvarligt problem fiir
samhället.
Vissa tecken pt1 en spontan anpassning av s~1väl fordonsparken som dess
utnyttjande till de höjda drivmedelspriserna kan numera skönjas. Utvecklingen mot ökad total drivmedelsförbrukning inom transportsektorn har
brutits. Förändringar i utbudet av nya bilar i riktning mot mera energisnåla
fordon medför på sikt en lägre drivmedelsiitgfmg.
Inom energiforskningsprogrammet bedrivs f. n. forskning rörande sambandet mellan trafikpolitiska ätgiirder m. m. il ena sidan och föriindringar i
transportsektorns energibehov å den andra. Pil den fordonstekniska sidan
bedrivs dds forsknings- och utvecklingsarbete rörande nya typer av förbränningsmotorer och dektrokemiska drivsystem. dels forskning och utveckling för att stödja införandet av alternativa drivmedel. Insatserna p{1
sistnämnda område avser hantering och distribution av drivmedlen, deras
användning i fordon samt hiirmed sammanhängande miljö- och hiilsofrägor.
En omfattande verksamhet inom området alternativa drivmedel bedrivs
L n. genom Svensk Metanolutveckling AB (SMABL som bildades år 1975
med det statliga Bero! Kemi AB och AB Volvo som delägare. Enligt ett
avtal mellan ägarna och staten avsattes för åren 1975-1977 20 milj. kr. för
bolagets verksamhet. Verksamhetsperioden utsträcktes senare till att om-

fatta även år 1978. Den I januari 1979 övertogs aktiemajoriteten i bolaget
av Studsvik Energiteknik AB. Minoritetsandelar kvarstod hos AB Volvo
och hos Statsföretag AB. De sistnämnda bolagens andelar har senare
överförts till Volvo Energi AB resp. Svenska Petroleum AB. För åren
1979-1981 finns en av regeringen godkänd plan för bolagets basverksamhet med en budgeterad kostnad av 10 milj. kr. Statens andel härav. 8,5
milj. kr.. bestrids inom energiforskningsprogrammet. Som har framgått av
statsrådet Petris anförande (avsnitt 7. 7) bör det vara möjligt för SMAB att
mot bakgrund av bl. a. den introduktionsplan för alternativa drivmedel
som har föreslagits och de mål och riktlinjer för encrgiforskningsprogrammet. som jag strax kommer att förorda. utarbeta förslag till en motsvarande verksamhetsplan för åren 1982-1984 så utformad att bolagets verksamhet inriktas på att stödja införandet av introduktionsplanen och energiforskningsprogrammet i de delar som avser alternativa drivmedel. Som jag
nyss (avsnitt 15.2.3.4) angav har jag för kommande programperiod räknat
med att ett eventuellt statligt bidrag till bolagets basverksamhet skall
komma att utgå från den t. v. ofördelade reserven till regeringens förfogande.
DFE föreslår för perioden 1981/82-1983/84 alt den nu pågående verksamhetens inriktning i stora drag bibehålls. Mot bakgrund av OED:s förslag att införa först metanolblandad bensin och senare ren metanol har
DFE dock angivit en mera preciserad målsättning för forsknings- och
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utvecklingsverksamheten inom omriidet alternativa drivmedel. Vidare har
DFE i sina överväganden angivit att forsknings- och 11tvcck\ingsinsatserna
på transporlomdtdet är otillräckliga och rekommenderat att omr{idet underkastas en särskild analys. som skulle kunna lcdc: till en omprövning av
insatserna inom programmet under perioden.
För egen del anser jag att hetydanue miilinrikrade for-;knings- l•ch utvecklingsinsatser iir motiverade pi\ omduct. Jfo/er bör allmiint varn att
gcnom forskning och utveckling bidra till att minska oljehcroendet inom
transportsektorn. Ftir att nå detta bör insatserna inriktas främst på stöd till
införande av alternativa drivmedel men även på utveckling av annan
fordnnsteknik. som i framtiden kan viisentligt minska beroendet av fnin
försör:iningssynpunkt otrygga drivmedel. Insatserna bör också inriktas pi\

att underbygga överväganden om

lrafikpoliti~ka i1tgänlcr med syfte att

minska oljeberoendet inom transportsektorn.
DFE har föreslagit att programmet liksom hittilh indelas i två delprogram. nämligen Åtgärder i transportsystemet och Energianvändning i fordon m. m. Jag anser emellertid, mot bakgrund av de åtgiirder för infiirande
av alternativa drivmedel som statsrädet Petri har förordat (avsnitt 7.71. all
det stöd i form av forskning och utveckling som införandet förutsiitter bör
föras till ett särskilt delprogram beniimnt Användning av alternativa drivmedel. Övrig fordonsteknisk utveckling inom det hittillwarande dclprngrammet Energianvändning i fön.lon m. m. bör, som jag i det följande skall
redovisa närmare. koncentreras främst till forskning och utveckling rörande nya typer av drivsystem och samlas inom ett delprogram benämnt
Alternativa drivsystem m. m. Programansvar för dessa två delprogram bör
åvila STU.
Min medelsbcräkning för programmet framgår av följande sammanställning <mil_i. kr.).

E11crgiam·ä11d11i11g fiir tra11.l'porter och ,\'<W!f'iirdsl'I

varav för
Åtgärder i transportsystemet
Användning av alternativa drivmedel
Alternativa drivsystem m. m.

1981/8:!

1981/821983/84

23

70
10
40
20

Det nu beräknade medelsbehovct för delprogrammen Användning av
alternativa drivmedel och Alternativa drivsystem m. m. betraktar jag som
preliminärt. Justeringar av medclstilldelningen till dessa delprogram kan
komma att aktualiseras beroende på bl. a. utfallet av pågående och kommande försöksverksamhct på området. Jag riiknar vidare med att DFE
kommer att ta initiativ till den särskilda analys av omrädet som delegationen har rekommenderat och att också denna analy" kan komma. att ge
ytterligare underlag för sådana justeringar.
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A.tgiirder i tr1111.1portsyste111c1
Till ddprogrammet Åtgärder i transport-;ystemet hiinför jag liksom hitiills studier och undcrsiikningar av transpl.irtsystcm i vid bemärkelse. Inom
delprogrammets ram studeras bl. a. institutionella frågor och verkan av
styrmedel och stimulansåtgärder samt genomförs <). sti.:mstudier. energianalyser etc.
Den liingsiktiga utbyggnaden och utformningen av kollektivtrafik'>yS··
tem. andra trafikpolitiska iitgärder och regleringar samt

bcbyggcl~e

mönstrets utvecklini; påverkar behovet ;iv transporter och har därii;enom
betydelse för drivmedelsförbrukningen. Kiinnedom om de samband som
rader härvidlag kan underbygga överviiganden hos siat och kommuner i
fri'tga om trafikpolitik och samiillsplanering. F. n. fiireligger vissa teoretiska studieresultat beträffande sådana samband. DFE förcslilr att dc~sa
studier förs vidare och i viss utstriickning kompletteras med praktiska
försök. Rcmissinstanscrna har inte rest invändningar mot förslaget.
Jag ansluter mig till DFE:s huvudförslag för delprogrammet. M<ilct för
insatserna bör vara att. i syfte att fä underlag för åtgärder på statlig.
kommunal och enskild nivi'1. dels vinna ökad kunskap om hur transportsystemens utformning pflverkar drivmedelsförbrukningen rn.:h silrharheten vid
störningar i drivmcdclstillförseln. dels studera möjliga förändringar i transportsystemen. Insatserna under perioden 1981182-1983/84 bör inriktas
dels mot fortsatta modellstudier

lll.

m .. c.lcls

pi1

medverkan i praktiska

försök för att vinna fullständigare kunskap l'm praktiska begränsningar.
bieffekkr rn. m. vid genomförandet av förändringar. Medverkan inom
delprogrammets ram hör därvid bcgriinsas till uppföljning och. utvärdering
av resultaten av sådana försök.
Jag vill i sammanhanget erinra om att studier av de slag som genomförs
inom delprogrammet i flera fall har beröringspunkter med programmet
Allmiinna energisystemstudicr. Jag räknar med att möjligheterna till samverkan med det senare programmet utnyttjas.

A11l'ii11d11i11g

111·

11ltenwti1·a dri1·m1·1frl

Till delprogrammet Anviindning av alternativa drivmedel hänför jag
och mve.:klingsinsatser som underlag för beslut om och som

for~knings-

stöd för införande av alternativa drivmedel. Hit hör insatser rörande drivmedlens hantering och distribution. deras användning i fordon och cmissionsfri'tgt)r i samband <liirrned samt utveckling eller anpassning av motorer
för dessa nya drivmedel. Med alternativa drivmedel avser jag hiir andra
energibiirarc än petroleumprodukter. vilka kan användas i fordonsmotorcr
av i huvudsak dagens typer.
OED har utarbetat förslag om en <.trategi för införande av alternativa
drivmedel. inledningsvis baserad pi't 15-procentig inblandning av metanol i
bensin. Ett annat alternativ som tekniskt sett ligger niira till hands och som
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i OED:s förslag anges som ett niista steg. är drift med ren alkohol. i första
hand metanol.
Inom det nuvarande delprogrammet Energianviindning i drivsystem genomförs forskning och utveckling rörande anviindning av alkoholblandad
bensin och ren alkohol som drivmedd. En viisentlig del av insatserna
utförs genom Svensk Metanolutveckling AB:s försorg. Hittills har hl. a.
körbarhets- och emissionsfriigor studerats liksom problem i samhand med
hantering och distrihuticin av aktuella drivmcdclstypcr. Inom landet har
utvecklats ett tvåbriinslesystcm för tyngre dieselmotorer. i vilket d.::t väsentliga energibidraget hiirrör från ren metanol.
På det internationella planet påg;lr i ett antal Hinder försök med fordonsdrift med flera olika bränslen i skilda moll1rtyper. För dieselmotorer provas främst dels alkoholer med tiindförbiittrande tillsatsmcdel. dels olika
vegetabiliska oljor. I dicsdmotorer som försetts med glöd- clkr tändstift
görs försök med drift med ren alkohol. I ottomotorcr ("bensinmotorer .. I
används huvudsakligen alkohol-bensinblandningar. I Brasilien och Nya
Zeeland har beslut om introduktion av nya drivmedel fattats lelanol resp.
syntetisk bensin).
I sina förslag till insatser under nästa treårsperiod har DFE angivit att
emissionsegenskaper hos drivmedel och andra för främst blandbränsleintroduktion viktiga frågor hör studeras ytterligare och att motorer för renalkoholdrift bör utvecklas och provas. l sitt underlag till Dr:E har STU. som
har programansvar för fordonsteknisk utveckling. även rcdovi,at en höjd
ambitionsnivå genom provdrift med renalkoholmotor. Vidare har DFE
undersökt möjligheterna till en forcerad utveckling av och prov med motorer för renmetanoldrifl. En första etapp skulle d;I p[1g<l till ftr 1982 och en
utprövad renalkoholmotor kunna finnas tillgänglig tidigast itr 19t-:7.
Som jag tidigare har nämnt. har remissinstanscrna visat stort intresse for
transportsektorns problem och därvid inte minst pekat p[1 vikten av att
komma bort från oljeberoendet.
Statsddct Petri konstaterade (avsnitt 7. 7) att en intensifierad ut veckling
av renalkoholmotorcr. till en bö1jan för användning i begränsade fordonstlottor. skulle erbjuda betydande fördelar. Bland annat skulle pi) sikt kunna
uppnås ett verkligt oljeoberoende for delar av transportapparaten. Vidare
torde rcnalkoholdrift ge väsentliga miljöfördelar jämfört med blandbriinsledrift. Hans förslag till introduktionsplan för alternativa drivmedel baseras
bl. a. på denna bedömning.
För egen del finner jag i anslutning till statsriidet Pctris förslag motiven
vara mycket starka för att bedriva utökat utvecklingsarbcte i samarbete
med motorfabrikanterna för att päskynda utvecklingen av motorer for
renalkoholdrift. Eftersom forskningsstödet rörande blandbriinslcfdgor endast behöver vara av begränsad omfattning bör enligt min mening en
kraftsamling kunna ske till motorutvcckling m. rn. för användning av ren
metanol som drivmedel. Jag är hiirvid beredd att förorda insatser av större
omfattning än vad Df-'E har utgått från i sitt huvudförslag.
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Målet för delprogrammet bör mot den bakgrunden vara att genom stöd
till forskning och utvecklingsarbcte undanröja tekniska hinder för och
osäkerheter vid introduktion av alkoholdrivmedel. Inledningsvis räknar
jag med att frågor om bl. a. vilken eller vilka typer av motorer som
utvecklingsarbetet i först<t hand bör inriktas mot behöver klarläggas.
Grundläggande tekniska konceptstudier bör genomföras skyndsamt. Vidare bör ytterligare insatser göras för att studera emissions- och hälsofrågor vid blandbränsle- och renalkoholdrift.
Inriktningen under programperiodens senare del bör preciseras på
grundval av resultat från utvecklingsarbetenas inledande fas. Koncentration av forskningsstödet till en bestämd handlingslinje för drivmedelsintroduktion torde då bli möjlig. Jag vill i sammanhanget erinra om att den av
OED föreslagna drivmedelsstrategins inledande etapp avslutas under den
kommande treårsperioden, varvid beslut rörande strategi för introduktion
av alternativa drivmedel förutsätts fattas. Härvid torde även resursbehovet för fortsatt verksamhet komma att påverkas. Jag är mot den bakgrunden beredd att föreslå justeringar av medelstilldelningen till delprogrammet, genom omfördelningar inom energiforskningsprogrammet, sedan
kostnader och övriga förutsättningar har klarlagts. För att möjliggöra en
snabb utveckling av renalkoholmotorer kommer jag inom kort att ta initiativ till överläggningar med de svenska biltillverkarna. STU och SMAB om
förutsättningarna för en gemensam utvecklingssatsning. Sedan utvecklingsläget har klarnat kan en statlig upphandling av fordon och motorer för
ren alkoholdrift bli aktuell. Stöd från det nya stödsystemet för oljeersättande åtgärder m. m. kan erhållas för sådan verksamhet.
Planering och genomförande av insatserna bör samordnas med de övriga
åtgärder som vidtas för införandet av alternativa drivmedel. Ett nära
samarbete förutsätts därför ske med OED som har ansvaret för sådana
åtgärder. Det är vidare av stor vikt att utvecklingen i omvärlden på detta
område bevakas fortlöpande och att möjligheterna till samarbete med
andra länder tas tillvara. Vissa resurser kan behöva avsättas för svensk
uppföljning härav. inkl. viss svensk försöks verksamhet.
Utveckling av drivsystem av väsentligt annan grundtyp än dagens ottooch dieselmotorer hänförs till delprogrammet Alternativa drivsystem
m.. m. Vidare vill jag erinra om att forskning och utveckling rörande produktion ur inhemska råvaror och kol av de drivmedel som berörs ingår i
programmet Energitillförsel.

Alternativa drivsystem

111.

m.

Till delprogrammet Alternativa drivsystem m. m. hänför jag sådan
främst långsiktig energiteknisk forskning och utveckling rörande fordon
och farkoster, som inte i första hand avser stöd till införandet på kort och
medellång sikt av alternativa drivmedel.
32
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Som jag tidigare har antytt har de höjda drivmedelspriserna lett till att de
bilar som nyanskaffas är alltmer bensinsnåla. Jag ser detta som ett uttryck
för marknadens förmåga att reagera på prisförändringar och åstadkomma
anpassningar till dem. Förändringarna är dock att beteckna som måttliga
och sker inom ramen för en i allt väsentligt etablerad fordonsteknik.
Mera genomgripande minskning av energiförbrukningen kräver som re-·
gel grundläggande nykonstruktioner i drivsystemen. Utvecklingsarbete i
detta avseende har i huvudsak långsiktig karaktär. Staten har här en viktig
uppgift att komplettera den företagsfinansierade utvecklingen genom att
stödja sådan teknikbevakning och kompetensuppbyggnad som kan vara
nödvändig för att det skall vara möjligt att inom landet följa med i den
internationella utvecklingen. Inom landet pågår verksamhet av denna art.
både inom och utanför energiforskningsprogrammet. i syfte att undersöka
alternativ till dagens konventionella fordonsmotorer. Exempel på sådana
alternativ är elektriska drivsystem samt förbränningsmotorer av tlerbränsletyp, dvs. motorer sorn inte ställer krav på drivmedel av noggrant specificerat slag.
Utveckling av stirlingmotorer för fordonstillämpningar har sedan 1970talets början med visst statligt stöd bedrivits av K B United Stirling
(Sweden) A B & Co i Malmö. Av intresse i sammanhanget är bl. a.
stirlingmotorns stora bränsleflexibilitet. Med stöd av regeringens bemyndigande uppdrog jag den 15 april 1980 åt Fonden för industriellt ut vecklingsarbete att yttra sig över de svenska stirlingmotorprojektens marknadsförutsättningar och konkurrensläge gentemot andra motorer. Yttrande i ärendet avgavs i september 1980. Fn'igan bereds f. n. inom industridepartementet.
Elfordon har sedan lång tid utnyttjats för speciella tillämpningar där
deras fördelar med avseende på bl. a. låg bullernivå. jämn gång och obetydlig miljöpåverkan är av särskild betydelse. Det har däremot visat sig
vara förenat med stora svårigheter och kostnader att ge sådana fordon
räckvidd och andra prestanda jämförbara med fordon drivna med förbriinningsmotorer. F. n. bedrivs försöksverksamhet, bl. a. med 14 elfordon hos
televerket. Enligt vad jag har erfarit kommer STU inom kort att redovisa
en studie av marknadsförutsättningar för clfordon. Även bilbranschrådet
har liimnat medverkan till denna studie
DFE föreslår insatser för att på medellång och lfrng sikt skapa en kunskapsbas för nyutveckling av komponenter. motorer och fordon med bättre egenskaper än i dag i fråga om bränsleflexibilitet. verkningsgrad och
miljöpåverkningar. Rernissinstanserna har inte rest några invändningar
mot förslagens inriktning och understryker betydelsen av insatser på hithörande områden.
För egen del anser j<tg att insatser inom delprogrammet iir motiverade
som komplettering till den svenska bilindustrins egna utveeklingsprogram
för att därmed skapa breddat beslutsunderlag. Mdlet bör. i enlighet med
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DFE:s förslag, vara att genom bevakning av den tekniska utvecklingen i
andra länder och visst inhemskt utvecklingsarbete skapa en kunskapsbas
för utveckling av drivsystem som avsevärt skiljer sig från dagens huvudtyper och förenar högre effektivitet eller flexibilitet vid drivmedelsutnyttjandet med goda miljöegenskaper. Inriktningen bör därvid vara att studera
främst alternativa förbränningsmotorer, elektrokemiska system och avancerade batterier samt s. k. hybridsystem.
I min medelsberäkning har jag inte räknat med nämnvärda insatser inom
delprogrammet på andra fordon än vägfordon eller på effektivisering och
förbättring av befintliga motortyper m. m.

15.'.U.8 Energianvändning för bebyggelse
Till programmet hiinförjag forsknings- och utvecklingsinsatser avseende
den direkta energianviindningcn, friimst för uppviirmning. i bebyggelse av
olika slag. Programansvarigt organ för hela programmet är BFR. STU
svarar för den konkreta planeringen och handläggningen av stödet till
industriellt forsknings- och utvecklingsarbete avseende komponenter i
energisystem t. o. m. prototypskedet inom de olika delprogrammen. STU :s
verksamhet på detta omräde sker inom ramen för BFR:s övergripande
planering på delprogramnivå. STU ansvarar vid sidan hiirav för den konkreta planeringen och handläggningen av innovationsinriktade projekt
inom programmet. vilka här definieras· som ej konventionella tekniska
lösningar för komponenter. delsystem och system. BFR och STU disponerar var för sig medel för sin verksamhet inom programmet.
I förhällandc till innevarande programperiod harjag fört insatser rörande
klimathållning i industrins lokaler. i den miln lokalerna iir siirskilt utformade med hiinsyn till industriell verksamhet. s. k. processpecifika lokaler.
till programmet Energianvändning för industriella processer m. m. Vidare
har jag till förevarande program fört huvuddelen av de insatser för het vattendistribution och värmelagring som nu bedrivs inom programmet Energiproduktion. Jag återkommer till frågan om programmets indelning i delprogram.
Nära samordnad med insatserna inom programmet iir den frftn anslag
under bostadsdepartementets huvudtitel finansierade furskningsinriktade
experimentbyggnadsverksamheten. Chefen fiir bostadsdepartementet
kommer inom kort att liimna förslag betriiffande anslag för denna verksamhet.
Det stora oljeberoendet för bebyggelsens uppvärmning ger upphov till
dels en betydande ekomlmisk belastning fiir samhiillet och enskilda. dels
sflrbarhet vid tillförsclstörningar. Åtgiirder för att hiiva oljeberoendet in11m
bebyggelseområdet är diirfiir väsentliga. Statsrådet Petri har nyss (kapitel
8) redogjort för möjligheterna att redan under 1980-talct minska oljebe-
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roendet i bebyggelsesektorn och även angivit en serie åtgärder från statens
sida för alt med användning av nu tillgänglig teknik säkra tillförseln av
energi för uppvärmning. Han har därvid (avsnitt 8.3) också bl. a. framhållit
vikten av insatser för att utveckla solvärme-, värmepumps- och distributionstekniken i syfte att lösa uppvärmningsproblcm även i mindre tät
bebyggelse, där dagens fjärrvärmesystem inte blir ekonomiska. Chefen för
bostadsdepartementet kommer inom kort alt lägga fram förslag också om
stödåtgärder för energihushållning inom befintlig resp. tillkommande bebyggelse.
Utöver användning av befintlig teknik bör goda förutsättningar finnas
för att utnyttja ny tel..:nik i samband med uppvärmning av bebyggelse. En
gynnsam faktor härvidlag är att den tillförda energin kan vara av relativt
låg kvalitet (värme av låg temperatur). vilket gör alt ett flertal energikällor
kan användas. Tack vare detta kant. ex. redan på kort sikt. dt1 eltillgången
beräknas vara god, värmepumpar och på något längre sikt solvärme komma att ersätta olja. Dessa möjligheter ökar betydligt om värme kan lagras
mellan varma och kalla perioder.
De nya tillförselsätten kan behöva anviindas i kombination med varandra för att utnyttjas pil dl ekonomiskt siitt. Hur sammansättningen sker av
energikälla. eventuell lagringsmetod samt distrihutionsnät för värme kan
därvid variera mellan olika fall. t. ex. mellan tiit och gles hebyggclse. och
bero pä lokala förutsiittningar i övrigt.
God förståelse för såväl de nya tillförselsiittens egenskaper som deras
samverkan i viirmeförsörjningssystem iir nödvändig vid planering av införandet. Felaktiga eller inllexihla installationer kan innebiira nackdelar för
lång tid framöver. Staten har hiir en ledande roll när det gäller att initiera
studier och forskning som underlag för rekommendationer och heslut.
Verksamheten inom energiforskningsprogrammet faller f. n. på delta
område i betydande utsträckning inom ramen för det s. k. Sol 85-programmet (jfr prop. 1978/79: 115 bil. I, NU 1978/79:60. rskr 1978/79:4291 som
har till syfte att bl. a. underbygga heslut om fortsatt verksamhet på omrädena solvärme. värmepumpar m. m. DFE föreslår att de forsknings- och
utV\!Cklingsinsatser som krävs för att uppfylla målet för Sol 85-programmet
skall fullföljas. Därutöver föreslår DFE att utveckling skall bedrivas av ny
teknik för värmepumpar. värmclagring och värmedistribution.
Remissinstanserna har i sin granskning av DFE:s hetiinkande givit stort
utrymme åt hehyggelsesektorn och förslaget till forskningsprogram. Ett
flertal konkreta påpd;.anden görs vad galler sf1väl avvägningen mellan olika
programdelar som behandlingen av enskilda tcknikomriiden. Statens planverk anser att forskning och ut veckling rörande kompletta uppviirmningssystcm för bebyggelse av olika slag bör ges hög prioritet. Bostadsstyrelsen
delar DFE:s hedömning om de stora besparingsmöjligheterna i bebyggelsen.
För egen del anser jag. mot den bakgrund som jag nu har angivit. att
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forskning och utveckling rörande bebyggelsens värmeförsörjning är av
mycket stor betydelse. Målet för programmet Energianvändning för bebyggelse bör allmänt vara att genom teknisk forskning och utveckling bidra
till att snabbt kunna minska oljeanvändningen samt att finna långsiktigt
användbara lösningar på uppvärmningsproblemen i olika typer av bebyggelse. Resultaten av verksamheten inom programmet bör bl. a. kunna
utnyttjas för att successivt ge underlag för skilda beslut om införande av
solvärme och värmepumpar i olika systemkombinationer. Det är vidare,
som statsrådet Pctri har anfört, angeläget att en samlad utvärdering av
insatserna inom solvärmeområdet kan göras med början år 1985. Insatserna bör inriktas dels på utveckling av och försök med sådana komponenter i
uppvärmningssystem som jag nyss har angivit, dels på att genom studier
och försök ge underlag för val av kombinationer som är lämpliga under
olika förutsättningar.
Forsknings- och utvecklingsstödet till den med även andra styrmedelsinsatscr understödda tekniska omdaningen av bebyggelsens värmeförsö1jning bör till en början ha sin tyngdpunkt i bl. a. sådan solvärme-, värmepumps- och distributionsteknik som ger oljeersättningsmöjligheter redan
på kort sikt resp. styr de tekniska och ekonomiska förutsättningarna för
den vidare utvecklingen av värmeförsörjningssystemen. På längre sikt bör
eftersträvas mera betydande resultat från bl. a. utvecklingen av solvärmeteknik i förening med värmelager för kort- och långtidslagring.
DFE har föreslagit en ändrad indelning av programmet i delprogrammen
Solvärmeteknik, Värmepumpar, Värmclagring. Värmedistribution m. m.,
System- och genomförandefrågor samt Energihushållning. Syftet med denna nya dclprogramindelning är att tydligare markera de olika teknikområdena och deras samverkan i uppvärmningssystem. Jag ansluter mig till
DFE:s förslag i detta avseende. För det sista delprogrammet har jag dock
bibehållit den nuvarande benämningen, Effektivare energianvändning.
Min beräkning av medelsbehovet för de olika delprogrammen framgår av
följande sammanställning (milj. kr.I. Det ankommer på regeringen att i
enlighet med vad jag har angivit meddela närmare föreskrifter beträffande
tilldelningen av medel till BFR resp. STU.

Enagi11111·iindning .f(ir hehvggelse
varav
Solvärmeteknik
Värmepumpar
Viirmelagring
Viirmedistribution m. m.
System- och genomförandefrågor
Effektivare energianvändning

1981/82

1981/821983/84

75

256
37
56

n

34

20
17
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Jag har vid min medelsberäkning för de fyra första delprogrammen.
vilket jag tidigare har berört. även förutsett behov av medel för utveckling
av nya provningsmetoder i huvudsak i enlighet med energiprovningsutredningens förslag (Os I 1980: 12).
Jag har tidigare berört även vissa principer när det giillcr avgriinsningarna mellan insatser inom energiforskningsprogrammet och vissa andra stödformer. En samverkan mellan insatserna inom ehergiforskningsprogram~
mct betrMfamk solviirmc. viirmepumpar och viirmelagring m. m. och
verksamheten inom ramen för det nya stödsystemet för oljeersättande
ätgärder m. m. bör i enlighet härmed eftersträvas i de fall där utvecklingsarbetd inom programmet ger underlag för en snabb praktisk tilliimpning.
En sådan samverkan är angeliigcn ocks[i för det forskningsinriktade
experimentbyggandet inom cnergiomriidet. I dessa frågor har jag samrittl
med l'hefen för bostadsdepartementet och med statsri\det Pctri.
Sof 1·iimll'l l'k ni/..

Till delprogr;1mmet Solvärmeteknik hänför jag. i enlighet med DFE:s
förslag. insatser rörande solf:'tngare. studier av solinstralning, system för
solvärmt tappvatten samt solvärme i Giirrviirmeniit.
Solviirmeteknik finns i flera tilliimpningar redan tillgänglig pft marknaden. Pil vissa håll i utlandet förekommer t. ex. allmiint soluppviirrnning av
tappvatten. För de fr:ln energiförsör:iningssynpunkt mera betydelsefulla
tilHimpningarna i värt land är dock flera viktiga fri'tgor sammanhiingande
med klimatförhfillandena iinnu inte tillriickligt väl besvarade. Korrosionsproblcrn och diirmed fr{1gan om livslängd för snlningare behöver siilunda
studeras ytterligare. En betydande del av det möjliga energitillskottet frän
solvärme förutsiitter stor viirmelagringskapacitet för att kunna utnyttjas.
Anviindning av solvärme som tillsatsviirmc utan lagring eller med lager av
bcgriinsad kapacitet iir fiiremål för försök på flera h{ill m:h kan erbjuda
driftsekonomi i vissa tilliimpningar. Bl. a. har möjligheten att pi't detta siitt
värma upp returvatten i tjiirrvärmeniit bedi.irnts som intressant.
DfE anger i sitt huvudförslag en inriktning av insatserna mot främst
utveckling och provning för att fä fram solfflngarc med goda längtidsegenskaper och läga tillverkningskostnader. Remissinstanserna reser inte nagra
inviindningar mot DFE:s förslag i dessa avseenden men pftpekar i nägra
fall att solvärmetekniken inte kan väntas bli introduktion~mogcn pä kort
sikt.
för egen del anser jag att insatser för utveckling av solvärmeteknik. i
huvudsak enligt DFE:s förslag. iir motiverade som ett led i utvecklingen
mot ett encrgiförsörjningssystem så långt möjligt baserat på förnybara
energikällor. Afä/ct bör vara att dels bidra till det underlag som krävs för
ett fullföljande av Sol 85-programmet. dels paskynda utvecklingen av
komponenter som redan på relativt kort sikt kan möjliggöra en mera
omfattande användning av solviirme.
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Insatserna hör under perioden 1981/82- 1983/84 inriktas i enlighet med
DFE:s förslag. Siirskilt hör uppmiirksammas den stora potential som kan
tillvaratas och den liigre kostnad per kvadratmeter solfängaryta som lir
möjlig att nå om viirme av J;'lg temperatur kan utnyttjas. Jag riiknar med att
insatserna i huvudsak kommer att avse dels ut veckling av solfingare som
har goda långtidsegenskaper. kan tillverkas till konkurrenskraftiga kostnader och anpassas till såväl befintliga som nya byggnader. dds flirbättring
av heslutsunderlagct för bedömning av solfångare i fjärrvärmenät och i
solviirmesystern för beredning av tappvarmvattcn. dels stöd till industriellt
utvecklingsarhete för solfångare av nya typer.
S. k. passiv solvärmeanviindning innebiir att byggnader utformas och
orienteras för att i .~tor utsträckning ta till vara solstdtlning som faller
direkt mot huskroppen. Utvecklingsinsatser i detta avseende faller inom
ramen för den frän anslag under bostadsdepartementets huvudtitel tinansicrade energiinriktade utvecklings- och demonstrationsverksamheten. Fragor angacnde systernutformning vid sammansättning av solfangare med
andra komponenter i ett uppvärrnningssystern behandlar jag inom delprogrammet Systern- och genornförandef'rilgL1r.

ViirmCfl/tmpar

Till delprogrammet Värmepumpar hiinför jag forsknings- och utvecklingsinsatser avseende värrnepumpteknik för tilliimpningar som avser bebyggelsens viirrneförsör:ining. Till delprogrammet för jag iiven insatser
rörande de värrneupptagande systemen. Kemiska värmepumpar för jag
dock till delprogrammet Värrnelagring. Studier av hur vlirrnepurnpar i
kombination med andra tillförselsiift rn. m. kan utnyttjas i olika typer av
byggnader och bebyggelse hänför jag till delprogrammet Systern- och
genomförandefrågor.
Värmepumpar erbjuder möjligheter att redan pii kort sikt minska oljeanviindningen genom att ta till vara hlgtl!mperaturkiillor i form av t. ex.
spillvärme och solvärme. Inom industrin pågiir omfattande utvecklingsarbeten pä viirmepumpsystern for skilda tillämpningar. Intressanta möjligheter till utveckling av ny teknik för: både inhemsk och utliindsk anviindning
kan här komma att öppna sig. Insatser inom området kan således fä stor
industripolitisk betydelse.
Ett flertal olika typer av värmepumpar finns redan tillgängliga på marknaden. framför allt mindre. eldrivna ytjordvärrnepumpar för småhus. Tillförlitlighet och värrnefaktor kan dock ännu inte anses vara tillfredsställande demonstrerade. Ett intressant tillämpningsområde är. enligt DFE. kombinationsanläggningar där en värmepump kombineras med en värmepanna
som svarar för tillsatsvärrnc och utgör reserv. Värmepumpar för stora
värmeeffekter är under snabb utveckling och kan bli betydligt fördelaktigare vad gäller kostnader och prestanda än de mindre. Statsrådet Pctri har
(avsnitt 8.6) redogjort för möjligheterna att införa värmepurnpsteknik för
uppvärrnningsändarnål och pekat på behovet av förbättrat beslutsunderlag
härvidlag.
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Insatserna inom delprogrammet har hitlills till stor del inriktats på att
klarlägga värmepumpars prestanda. Eldrivna värmepumpar har därvid
utgjort ett huvudalternativ. Att pröva andra drivsystem och andra värmekällor än utcluft har också varit ett viktigt område för forsknings- och
utvecklingsinsatser.
DFE har beskrivit utvecklingslägd för olika värmepumpsystem och
föreslagit att verksamheten inriktas på bl. a. enkla marknadsanpassade
värmepumpar som kan utgöra ett komplement till befintliga oljepannor. En
satsning på värmepumpar bedöms av rcmissinstanserna vara viilmotiverad. Konsumentverket. statens vattcnfallsvcrk. Svenska kraftverksförcningcn och Svenska elverksföreningen ser en betydande oljcbesparingspotential genom införande av värmepumpar.
För egen del bedömer jag mot bakgrund av vad jag har anfört att det är
betydelsefullt att viirmepumpteknik för uppvärmning av bebyggelse genom
utveckling och försök snabbt når tillräcklig mognad för att kunna introduceras på bred front. Delprogrammet bör dlirför även i fortsättningen svara
för en betydande del av de totala insatserna inom programmet. Millet bör
vara att dels utvärdera och stödja utvecklingen av sådana värmepumpsystcm som är nära introduktionsskedet. dels bidra till fullföljandet av Sol 85programmet genom bl. a. utveckling av nya typer av värmepumpar. Av
särskild vikt i sistnämnda sammanhang är att snabbt klargöra i vilka
tillämpningar och under vilka förutsättningar värmepumpar av olika storlek och av olika typer kan ge påtagliga energibesparingar.
Inriktningen av insatserna under treårsperioden 1981/82-1983/84 hör i
huvudsak följa DFE:s förslag. Jag anser det väsentligt att insatser görs
även rörande nya typer av värmepumpar som på längre sikt kan få avsevärt bättre egenskaper än dagens. Jag har räknat med att insatser under
programperioden behöver göras beträffande enkla luft/vatlen-värmepumpar som kan införas som ett komplement till befintliga oljepannor i såväl
småhus och tlerbostadshus som större panncentraler. Dessutom räknar jag
med att viktiga insatser rörande större värmepumpar. med olika värmekällor och även för bränsledrift. kan inrymmas. Vad gäller små eldrivna
värmepumpar nära införandeskcdet utgår jag från att stödet begränsas till
uppföljning och utviirdcring.
När det gäller integrering av värmepumpar med byggnaders inre värmeförsörjning förutsätter jag att insatserna samordnas med den nyss nämnda
energiinriktade utvecklings- och demonstrationsverksamheten samt det
forskningsinriktade experimentbyggandet. Att en samordning sker med de
insatser avseende större viirmepumpar som kan komma att stödjas genom
medel från oljeersättningsfonden är vidare väsentligt. liksom alt möjligheter till internationellt samarbete tas tillvara.
\liirmelagring
Till delprogrammet Värmelagring hiinför jag insatser rörande viirmdagring i samband med bebyggelsens värmeförsör:ining. Jag har hit fört iiven
insatser rörande s. k. kemiska värmepumpar.
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Värmelagring kan möjliggöra ett ökat utnyttjande av energillöden vars
effekter varierar i tiden på ett sätt som inte överensstämmer med behovet
av värmetillförsel. Exempelvis kan möjligheterna att utnyttja solvärme och
spillvärme ökas avsevärt. Såväl korttidslagring (dygns- eller veckovis) som
säsonglagring kan därvid få intressanta tillämpningar.
Energilagring kan ske på olika sätt. Aktuella utvecklingsområden är
bl. a. lagring i vatten. lagring i och värmeutvinning ur mark samt kemisk
lagring. Inom det nu löpande energiforskningsprogrammets ram pågår ett
flertal, i vissa fall storskaliga, försök på dessa områden. Då det gäller
värmelagring med kemiska metoder ligger Sverige. enligt vad jag har
erfarit, internationellt sett långt framme.
DFE föreslår insatser främst vad gäller värmelagring i vatten och för att
klarlägga möjligheterna att lagra i och utvinna värme ur mark. Insatserna
omfattar utvecklingsarbete och försök samt studier av miljöverkningar
m. m. Vidare föreslås insatser rörande kemisk lagring. inkl. kemiska värmepumpar. i första hand för att undersöka vilka utvecklingslinjer som är
framkomliga. Remissinstanserna har i allmänhet inte rest några invändningar mot DFE:s förslag. Statens vattenfallsverk anser att kemisk lagring
erbjuder stora möjligheter i vissa tillämpningar och att satsningar därför är
angelägna.
Mot denna bakgrund anser jag att verksamheten på området värmelagring även fortsättningsvis bör ges en relativt bred inriktning. När det gäller
forskningsinriktat experimentbyggande avseende större försöksanläggningar bör en klar koncentration ske till de i ett brett värmeförsörjningsperspektiv mest intressanta tillämpningarna. I denna fråga har jag samrått
med chefen för bostadsdepartementet.
Målet för delprogrammet bör vara att bidra till genomförandet av Sol 85programmet samt att stödja utveckling av de mest intressanta lagringskoncepten. Insatserna bör inriktas mot värmelagring i vatten. huvudsakligen i
form av bergrumslagring. samt lagring i och värmcutvinning ur mark.
Verksamheten inom området kemisk energilagring bör inriktas på att ta
fram underlag för att göra kvalificerade beömningar av den framtida potentialen för kemisk energilagring och kemiska värmepumpar samt att utveckla teknik och ange tänkbara utvecklingslinjer.
Vad gäller anläggningar för energilagring i fullstor eller nära fullstor
skala hänvisar jag till vad jag har anfört i det föregående (avsnitt 15.2.3.21
beträffande avgränsning mot och samverkan med andra stödformer. Jag
räknar vidare med en nära samverkan med de insatser som stöds inom
programmet Energitillförsel i fråga om lagring av energi.
Viirmedistrihution m.111.

Till delprogrammet Värmedistribution m. m. hänför jag insatser rörande
distributionsteknik för vattenburet värme inkl. småskalig fjärrvärme. s. k.
gruppcentralteknik.

Prop. 1980/81: 90

Bilaga 1 Industridepartementet

490

DFE pekar i sitt betänkande på att den yttre distributionstekniken är av
strategisk betydelse för utnyttjandet av nya värmckällor. Användning av
bl. a. inhemska bränslen sker lämpligast i anläggningar av inte alltför liten
storlek och förutsätter därför distribution av värme genom ett yttre distributionsnät. Samtidigt finns det för värmeförsörjning av fastighetsbcståndet
i gles bebyggelse ett behov av att utveckla billigare distributionsmetodcr
än dagens fjärrvärmenät. vilka är ekonomiska främst i tät bebyggelse. En
viktig forskningsuppgift härvidlag är provning av olika rör- och kulvertmaterials hållbarhetsegenskapcr. Statsrådet Petri har (avsnitt 8.3) redovisat
riktlinjer för den fortsatta fjiirrvärmeutbyggnadcn och diirvid pekat på
behovet av att i vissa fall utforma distributionssystem för låg framledningstcmperatur och förenklad kulvertteknik.
DFE föreslår i sitt huvudalternativ kraftigt ökade insatser på i huvudsak
de områden som jag nu har berört. Remissinstanserna har i stora drag
anslutit sig till förslaget. Svenska värmeverksföreningen stiiller sig dock
tveksam till fjärrvärmeutbyggnad i mindre energitiita områden rn.:h bedömer möjligheterna att utveckla kulvertsystem som radikalt skulle ändra
de ekonomiska förutsättningarna härför som mycket små.
För egen del anser jag. mot bakgrund av vad jag har anfört. att betydande insatser för att utveckla värmedistributionsmetoder är angelägna redan i
ett kort tidsperspektiv med hänsyn till de stora uppbindningar som görs i
uppvärmningssystemen. Jag ansluter mig därför till DFE:s huvudförslag.
Målet bör vara att dels utveckla system och teknik som förbättrar förutsättningarna att införa centrala värmeförsörjningssystem. t. ex. gruppcentraler, i bebyggelse med låg energitäthet, dels ta fram värmedistributionssystem för låg framledningstemperatur som är anpassningsbara till framtida värmeförsörjningsteknik. Jag har härvid förutsatt att en nära samordning sker med den forsknings- och utvecklings verksamhet som stöds inom
programmet Energitillförsel. som jag strax återkommer till.
SYstem- och ge11011ifi"ira11deJi·ågor

Till delprogrammet System- och genomförandefrågor hänför jag dels
insatser för att studera samverkan mellan olika tillförsel-. lagrings- och
distributionssystem för viirmcforsörjning i olika typer av bcbyggcle. dels
vissa insatser för att sammanstiilla basdata m:h underlag inom ramen för
Sol 85-programmet.
Som jag tidigare har anfört innebiir införande av nya energitillförselsätt i
bebyggelsen att nya fråge~tällningar aktualiseras rörande olika kombinationer av bl. a. solviirme och värmepumpar med värmelager. bränsleutnyttjande och distributionsniit för värme. Systemutformningen beror härvid bl. a. pä lokala förhällamkn. Teoretiska metoder för analys och praktiska erfarenheter av uppvärmningssystem med flera komponenter föreligger i dag bara i liten utsträckning. Det iir viktigt att tillgodose flexibilitctskrav i värmcanläggningarnas utformning sä att införande av nya tillförsel-
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sätt inte leder till olämpliga bindningar. Det är därför nödvändigt att
studera hithörande problem både teoretiskt och praktiskt.
DFE anger i sitt huvudförslag att verksamhet bör bedrivas på områdena
systemuppbyggnad. kommunal energiplanering. information om nya energitillförselsätt samt framtagning av basdata. Flera remissinstanser har,
utan att närmare beröra innehållet i DFE:s förslag, ansett systemstudier på
bebyggelseområdet vara angelägna.
För egen del anser jag att särskilda insatser för att underbygga bl. a.
överväganden om strategier vid införande av ny lokal värmetillförselteknik
är väl motiverade. Målet för insatserna bör vara att ge kunskapsmässigt
underlag dels för överväganden om hur olika nya tekniska komponenter
skall sättas samman till uppvärmningssystem i olika typer av bebyggelse.
dels för bedömningar av förutsättningarna för införande av olika system i
skilda delar av landet, dels för inriktningen av det tekniska och industriella
utvecklingsarbetet. Även långsiktiga systemstudier av strategisk karaktär
är angelägna och bör bedrivas i samverkan med insatserna inom programmet Allmänna energisystemstudier.

E.ffektimre e11ergia11vii11d11i111.:
Till delprogrammet Effektivare energianvändning hänför jag stöd till
industriellt utvecklingsarbete rörande byggnads- och installationsteknik
för effektivare energianvändning i bebyggelse.
DFE:s förslag omfattar stöd till utveckling av energibesparande teknik
inom byggnads- och installationsområdet. DFE har föreslagit även vissa
insatser på övrig energianvändning, bl. a. inom hushållen och den kommunala sektorn med syfte att skapa överblick över möjligheterna till
energihushållning och stödja angelägen industriell utveckling samt ge underlag för eventuella statliga åtgärder.
För egen del anser jag att delprogrammet bör utgöra ett viktigt komplement till den energiinriktade utvecklings- och demonstrationsverksamheten. Målet för delprogrammet bör vara att påskynda utvecklingen av
teknik för energihushållning och för uppvärmnings- och ventilationssystem
som underlättar införande av nya värmetillförselsätt. Stödet bör avse
industriellt utvecklingsarbete och huvudsakligen inriktas mot komponentutveckling samt mot annan behövlig utveckling som kommer fram inom
den energiinriktade utvecklings- och demonstrationsverksamhcten. Jag
räknar med att det sker en nära samverkan med och anpassning av verksamheten inom delprogrammet till denna verksamhet.
Jag har räknat med att insatserna omfattar områdena uppviirmnings- och
ventilationssystem, styr- och reglerteknik samt värmeisolering och täthet.
Jag räknar även med vissa utvecklingsinsatser avseende miljöviinlig och
enkel förbränningstcknik för småskaliga tillämpningar. t. ex. i villapannor.
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Niir <let gäller energianvändning i hushållsmaskiner och liknande utgår jag
frän att den tillverkande industrins egen pro<luktutvcckling verkar i för
energisparan<let gynnsam riktning. Vi<l min mcdelSbcräkning harjag tHirför
inte räknat med några insatser inom delprogrammet på detta omr~\de.
15.2.3.9 Energitillförsel
Programmet omfattar forskning och utveckling rörande utvinning av
energi från energiråvaror och energikällor i naturen samt omvandling av
den utvunna energin till energibärare.
Olja svarar för närmare 70 % av Sveriges primära energitillförsel. Som
statsrådet Pctri har framhållit är det ett av energipolitikens viktigaste mål
att minska denna andel. Som ett led i strävan att minska oljeberoendet har
riksdagen bl.a. beslutat (prop. 1980/81:49, NU 1980/81: 19. rskr 1980/
81: 100) om ett nytt stödsystem för oljeersättande åtgärder m. m.
För att uppnå en kraftig minskning av oljeberoendet är det nödvändigt
att införa energikällor som i dag används endast marginellt eller inte alls.
Kunskapen om utnyttjande av dessa energikällor är av naturliga skäl i
vissa fall liten. Energiforskningsprogrammet har här en viktig roll att spela
för att förbättra kunskapsnivån och utveckla teknik som är erforderlig för
ett utökat utnyttjande av i första hand försörjningstrygga, främst inhemska
bränslen. Stora ansträngningar bör också göras för att fördjupa de biologiska kunskaperna om de s. k. biobränslenas produktion och användning.
l takt med prishöjningarna på olja blir andra energiråvaror såsom kol,
skogsbränslen och torv alltmer attraktiva alternativ. För dessa alternativ
gäller dock att det räder varierande grad av osäkerhet beträffande faktorer
som tillgänglighet. teknisk genomförbarhet, kostnader. hälso- och miijöeffekter samt andra bieffekter. Energiforskningsprogrammet har en viktig
uppgift när det gäller att klarlägga dessa faktorer. Under de hittillsvarande
verksamhetsperioderna har ett omfattande arbete satts igång inom ramen
för energiforskningsprogrammet dels för klarläggande av de faktorer som
jag har nämnt, dels avseende teknikutveckling.
DFE:s förslag inrymmer mycket omfattande utvecklingsinsatser för oljeersättning, företrädesvis med inhemska bränslen på kort och medellång
sikt. Vad gäller ny långsiktigt användbar energiteknik bör enligt DFE den
internationella utvecklingen bevakas och, när det bedöms gynnsamt. överföras och anpassas till svenska förhållanden.
Förslaget får uttryckligt stöd av remissinstanserna. som i flera fall förespråkar en koncentration till tidsmässigt näraliggande teknik. DFE:s prioritering av insatser avseende bränslen som kan ersätta olja, främst inhemska fasta bränslen. tillstyrks av bl. a. SIND och OED. Föreslagna insatser
for att klarlägga miljö- och hälsoeffekter vid produktion och användning av
olika energiråvaror får stöd av så gott som samtliga remissinstanser.
Statsrådet Petri har redovisat förslag till mål för Sveriges energiförsörjning med bl. a. riktlinjer för hur olja skall kunna ersättas. Han har därvid
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föreslagit att olja bör ersättas med flera olika energislag samt att den olja
som kan erhållas med god försörjningstrygghet bör användas främst för
sådana ändamål där oljan från hanterings- eller ekonomisynpunkter m. m.
är svårast att ersätta. Mot bakgrund av detta och av vad jag själv har
angivit förordar jag en kraftigt utökad satsning på utveckling av teknik för
bränslen m. m. som på kort och medellång sikt kan ersätta olja.
Det nuvarande programmet Energiproduktion har hittills haft stor bredd
när det gäller att utvärdera möjligheterna att införa olika energiråvaror
eller energikällor i vårt energisystem. Bredden bör enligt min mening i viss
utsträckning bibehållas, men en koncentration bör ske till de från oljeersättningssynpunkt mest lovande utvecklingslinjerna. Målet för programmet bör vara att utveckla teknik samt klarlägga kostnader och övriga
förutsättningar för att utnyttja varaktiga, helst inhemska och förnybara.
energikällor för energiproduktion på både kort och lång sikt. Under perioden 1981/82-1983/84 bör verksamheten inriktas främst mot insatser som
kan bidra till oljeersättning redan på kort och medellång sikt och en större
grad av utbytbarhet mellan olika energiråvaror. Vidare bör långsiktiga
utvecklingslinjer av intresse för vår energiförsörjning bevakas och erforderlig kompetens på dessa områden skapas och bihehållas.
Jag anser att insatser bör göras avseende uppbyggnad av tillämplig bl. a.
biologisk kunskap samt relevant teknikutveckling och genomförande av de
försök som krävs för att få ett säkrare beslutsunderlag för väsentliga
förändringar i den svenska energitillförseln. Därvid förutsätter jag att
samverkan i behövlig omfattning sker dels med de statliga och kommunala
. organ som kan väntas komma att använda eller reglera nya energitillförselsätt, dels med näringslivets organisationer och företag som kan väntas
komma att spela en väsentlig roll vid utveckling och introduktion av ny
energiteknik. Jåg räknar med att delar av verksamheten dessutom sker i
internationellt samarbete för att höja effektiviteten och minska kostnaderna i programgenomförandet.
DFE har. som jag har nämnt. föreslagit en ny programbenämning och en
förändrad indelning i delprogram. Jag har. i enlighet med DFE:s förslag.
indelat programmet
följande delprogram: Skogsbränslen-Torv.
Energiodling, Bränsleförädling. Förbränningsanläggningar. Vindenergi.
Teknikbevakning, Tillförselsystem och Fusionsenergi. Delprogrammet
Förbränningsanläggningar har av DFE föreslagits benämnas Produktionsanläggningar. Mot bakgrund av att delprogrammet huvudsakligen innehåller förbränningsrelaterade insatser föredrar jag dock den förstnämnda benämningen. Motivet för en ändring av delprogramindelningen är bl. a. att
särskilja insatser av kort- och långsiktig karaktär. En markerad gränsdragning görs härmed också mellan områden där Sverige bör bedriva egen
utveckling och sådana omriiden där vi främst bör följa pågående utveckling
utomlands. För jämförelse mellan den tidigare och den av mig använda
delprogramindclningen hänvisar jag till EFUD 81 (s. 127).
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För de fyra första delprogrammen förordar jag en kraftig ökning av
insatserna jämfört med innevarande treårsperiod. I huvudsak baseras medelsberäkningarna för dessa delprogram på DFE:s huvudförslag. Min medelsberäkning för programmet i dess helhet framgår av följande sammanställning (milj. kr.).

Energitil/j("irsel
varav
Skogsbränslen-Torv
Energiodling
Bränsleförädling
Förbränningsanläggningar
Vindenergi
Teknikbevakning
Tillförselsystem
Fusionsenergi

1981182

19Sl/821983/84

200

700

l'.!5

95
117

60
150
50
13
90

Mina förslag till insatser rörande kol. som under innevarande programperiod hänförs till ett särskilt delprogram. redovisar jag under delprogrammen Bränsleförädling och Förbränningsanläggningar. De totala satsningarna på kol innebär en klar ökning jämfört med innevarande programperiod och är ett led i den utökade långsiktiga satsning på utveckling av
kolteknik som aviserades i budgetpropositionen 1980 (prop. 1979/80: 100
bil. 17 s. 302. NU 1979/80: 70, rskr 1979/80: 410). Mina förslag innebär att
under treårsperioden ca 75 milj. kr. kommer att avse insatser rörande kol
som energiråvara. Arbetet kommer därvid att koncentreras på
bränsleförädling, förbränning i s. k. virvelbädd och miljöskyddsteknik.
Ett ökat engagemang från bl. a. industrins sida när det gäller utveckling
av teknik som är nära introduktion är. som jag har framhållit. väsentligt för
att tekniken snabbt skall kunna nå prototyp- och demonstrationsskedet. I
och med att detta skede uppnås kan stöd ges från det nya stödsystemet för
oljeersättande åtgärder m. m. Samverkan mellan detta stödsystem och
energiforskningsprogrammet kan bli aktuell i vissa fall när utvecklingsarbetet ger underlag för en snabb praktisk tillämpning.
Jag har nyss (avsnitt 15.2. 3.1) berört gränsdragningen mellan energiforskningsprogrammet och det nyss nämnda stödsystemet. Jag har vid
mina medelsberäkningar i det följande utgått från denna gränsdragning.

Skogshränslen-Ton·

Till delprogrammet Skogsbränslen - Torv hänför jag forsknings- och
utvecklingsinsatser avseende såväl produktion och bränsleberedning som
handel med och distribution av skogs- och torvbränslen samt förhränning
av samtliga biobränslen i små och medelstora anläggningar.
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I dag används firligen ca 7 TWh (motsvarande ca 4 miljoner m-\ f ved I
skogsbränslen, dvs. hyggesrcstcr, gallrings- och ri.ijningsvirke. rötter
m. m. för uppvärmning av bostäder pä landsbygden samt knappt 40 TWh
bark. lutar och vedspill inom industrin. Torv används f. n. huvudsakligen
för jordförbättringsändamäl. En ökad anviindning för energiiindamäl kan
förutses. Flera forbränningsanläggningar för torv iir under planering. uppbyggnad eller redan igångsatta. Inhemsk torvbrytning planeras för detta
iindamål.
DPE behandlar i EFU D 81 utvecklingsmöjlighcterna niir det gäller
skogsbriinslc- resp. torvutnyttjande i framtiden. DFE redovisar ocksa de
eventuella hinder som den ekologiska balansen och andra miljöprohlem i
samband med produktion av skogs- och torvbränslcn kan innebära liksom
emissionsprohlem samt hälso- och miljökonsekvenser som kan uppstå
genom en omfattande användning av dessa bränslen. DFE:s huvudförslag
innebär en kraftig ökning av mcdelstilldclningen jiimfiirt med innevarande
programperiod. En stor del av de föreslagna insatserna gäller utveckling av
metoder och teknik för produktion resp. anviindning av skogs- och torvbränslen. En kraftfull och intensifierad satsning enligt DFE:s huvudförslag
tillstyrks av bl. a. domänverket, lantbruksstyrclscn. Svenska kraft verksforeningen och Hyresgästernas riksförbund.
DPE redovisar dessutom alternativa förslag på lägre resp. högre ekonomisk nivå. För det högre alternativet anger DFE att det är sv[trt att hedöma
hur insatserna påverkar utvecklingen inom skogsindustrin och diirmed

tillg[111gcn pil vedbränslen. Skogsslyrelsen har i sitt remissvar pekat på alt
ansträngningarna att minska oljeberoendet inte fär undanskymma betydelsen av att bl. a. produktion av värdefullt industrivirke vidmakthålls.
I strävan att minska oljeanvändningen tillhör enligt min uppfattning torv
och skogsbränslen de mest intressanta av de inhemska alternativ som på
kort och medellång sikt kan ersätta olja. Statsrådet Petri har framhållit att
det är angeläget att användningen av inhemska bränslen stimuleras. Han
har i det syftet bl. a. förordat all en lag antas med krav på att förbränningsanläggningar med en viss minsta kapacitet utförs för fastbränsleeldning
samt skyldighet för anläggningsinnehavaren att samråda med den myndighet som regeringen bestämmer, när det gäller vilket slag av fast bränsle
anläggningen skall utföras för.
Sverige kan inte passivt avvakta den internationella utvecklingen när det
gäller skogs- och torvhränslcn utan bör självt svara för stor del av den
erforderliga teknikutvecklingen. Jag bedömer mol denna bakgrund och
efter samråd med statsrådet Petri, att en målmedveten och kraftfull satsning är motiverad för att få fram system och teknik för en snar introduktion
av skogs- och torvbränslen. Verksamheten inom delprogrammet bör därför forceras under treårsperioden 1981/82-1983/84. Därefter kan den komma att avta i omfattning i samband med ökad kommersiell användning av
dessa bränslen. Målet bör vara att utveckla teknik. genomföra försök samt
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klarlägga kostnader. miljöeffekter och övriga förutsättningar för en ökad
användning av skogs- och torvbränslen. Därvid bör bl. a. uppmärksammas
vikten av att en rimlig balans upprätthålls mellan skogsindustrins behov av
råvara och en ökad användning av skogsbränslen. Jag återkommer strax
till avgränsningsfrågor vad gäller forskning och utveckling rörande miljöeffekter vid användning av konventionell teknik.
Verksamheten inom delprogrammet bör genomföras i nära samarbete
me<l skogsbrukets organisationer och med industrin. vilket hör kunna
underlätta en snar introduktion av utvecklad teknik. Vidare har jag förutsatt att insatserna. i de fall där utvecklingsarbetet ger underlag för en snabb
praktisk tillämpning. samordnas med verksamheten inom ramen för det
nya stödsystemet för oljeersättande åtgärder m. m. Sådan samordning har
tidigare i vissa fall skett mellan NE:s verksamhet och SIND:s stöd till
prototyper och demonstrationsanläggningar. Det internationella samarbete
som pågår bör också fortsätta och i vissa fall kanske utökas.
Jag har vid min medelsheräkning huvudsakligen följt DFE:s huvudförslag. Jag har därvid räknat med att vissa insatser avseende mer konventionell och introduktionsnärn teknik skall kunna finansieras genom det nya
stödsystemet i enlighet med vad jag nyss har angivit.
Jag har indelat verksamheten inom delprogrammet i fyra insatsområden.
nämligen systemfrågor, skogsbränsleproduktion, torvproduktion och förbränning. Systemfrågor omfattar övergripande förutsättningar och problem förknippade med torv- och skogscnergiutnyttjandet. utvärdering av
insatser inom delprogrammet samt vissa informationsinsatscr. I min medelsberäkning har jag härvid beaktat att viss verksamhet pågår utanför
energiforskningsprogrammet. framför allt vad gäller informationsfrågor.
Inom området skogsbriins/epraduktimz räknar jag med att studier avseende tekniska system för ett utökat skogsbränsleutnyttjande inryms samt
att erforderlig teknikutveckling och försöksverksamhet bedrivs i syfte att
bidra till det mål för introduktion av skogshränslen i det svenska energiförsörjningssystemet. som statsrådet Petri har angivit.
Det framhävs i flera remissyttranden. bl. a. från statens råd för skogsoch jordbruksforskning och Lantbrukarnas Riksförbund. att av de potentiella tillgångarna på skogshränslen mer än 60% torde finnas inom privatskogsbruket. Jag har därför räknat med insatser på produktionsmetoder
för skogsbranslen när det gäller både små- och storskalig produktion.
Torvproduktion och torvförbränning pågår i stor skala i bl. a. Finland,
Sovjetunionen och Irländska Republiken. Konventionell sådan teknik omfattas inte av energiforskningsprogrammct. Jag har däremot räknat med
vissa utvccklingsinsatser inom delprogrammet på torvinventering, olika
torvutvinningsmetoder för åretrunthruk samt avvattningsteknik för torv.
Jag har också räknat med att verksamheten i viss utsträckning bedrivs i
internationellt samarbete.
Inom områdena skogshränsle- och torvproduktion har jag också räknat
med vissa insatser på bränsleförädling för produktion av olika typer av
standardiserade inhemska fasta bränslen såsom pellets. briketter m. tl.
Inom området fiirhrä1111i11R räknar jag med vissa insatser som syftar till
att främja vidareutveckling på kort sikt av effektiva och miljövänliga
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förbränningsanläggningar för torv. skogsbränslen. halm. vass och odlade
energiråvaror m. m. Jag har här utvidgat insatsområdet i förhållande till
DFE:s huvudförslag till att förutom medelstorskalig omfatta även småskalig värmeproduktion. Insatser avseende förbränningsteknik för villapannor
och liknande hänför jag dock till programmet Energianvändning i bebyggelse. Gränsen i fråga om förbränning mellan delprogrammen Skogsenergi-Torv resp. Förbränningsanläggningar har jag dragit så att det sistnämnda delprogrammet innefattar mer avancerad förbränningsteknik för
bl. a. inhemska bränslen.
Jag har redan (avsnitt 15.2.3.2) berört gränsdragningen, vad gäller forskning och utveckling kring mi(iö-. hälso- och säkerhetsfrågor, mellan energiforskningsprogrammet och tillsynsmyndigheternas ansvarsområden. Jag
anförde därvid att principen bör vara att inom de sistnämnda faller frågor
kring i dag tillgänglig energiteknik och i dag använda energikällor och att
detta innebär att gränsen mellan ansvarsområdena förskjuts allteftersom
ny teknik och nya energikällor tas i bruk i vårt land. NE har. som ett
resultat av överläggningar mellan NE och SNV. inkommit till industridepartementet med en skrivelse med synpunkter på ansvarsfördelningen
mellan NE och SNV när det gäller energitillförselns miljökonsekvensforskning. Enligt skrivelsen bör SNV i princip ha huvudansvar för sådan
forskning, inkl. emissionsmätningar. när det gäller konventionell teknik för
produktion av skogsbränslen och torv samt förbränning av ved. torv och
kol. Detta överensstämmer väl med den princip som jag har angivit. Jag
har dock, i enlighet med NE:s och SNV:s förslag. övergångsvis beräknat
medel inom delprogrammet för att fullfölja vissa av NE igångsatta projekt
inom de angivna områdena. I denna fråga har jag samrått med chefen för
jordbruksdepartementet.
Vad gäller miljö- och hälsoeffekter samt arbetsmiljöfrågor i övrigt har
jag, i enlighet med NE:s förslag och den angivna principen. beräknat medel
inom delprogrammet för forskning och utvecklingsarbete som hänger samman med ny teknik för produktion och förbränning av skogsbränslen och
torv. Forskning och utvecklingsarbete rörande miljö- och hälsoeffekter i
samband med ny teknik för omvandling till flytande och gasformiga bränslen resp. avancerad förbräriningsteknik har jag fört till delprogrammen
Bränsleförädling resp. Förbränningsanläggningar. Jag har utgått från att ett
nära samarbete sker med SNV och arbetarskyddsstyrelsen när det gäller
frågor kring miljö- och hälsoeffekter.

Energiodling
Delprogrammet Energiodling omfattar forskning och utveckling avseende produktion av de på främst medellång och lång sikt intressanta inhemska, odlade energiråvarorna energiskog. energigrödor. vass. alger m. m.
Odlad energiskog kan i framtiden bli en mycket stor energiresurs. Osäkerheterna om dess möjligheter är dock i vissa avseenden ännu betydande.
Tillväxttakten beror av växtplats och skötselåtgiirder. DFE redovisar bedömningar av den årliga arealavkastningen för energiskog. halm. energigrödor. vass och alger samt skisserar ett tänkbart utvecklingsperspektiv
för biomasseanvändning.
DFE föreslår en kraftig ökning av insatserna jämfört med innevarande
programperiod. Energiskogsodling utgör härvid det största delområdet.
33
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Denna prioritering får stöd av remissinstanserna. vilka också förordar
satsningar på storförsök. Skogsstyrelsen pekar på att det är osäkert om
man utifrån en enstaka omloppsperiod av cnergiskogsodling redan år 1985
kan göra en säker bedömning av möjligheterna att producera energiskog på
åkermark och skogsmark. Några rcmissinstanser framför också visst tvivel
på de av DFE redovisade bedömningarna av avkastning från olika typer av
marker. Bl. a. Lantbrukarnas riksförbund och Sveriges skogsägareföreningars riksförbund anser att en betydande del av insatserna bör inriktas
på småskalig energiskogsodling.
Om odlad energiskog på sikt skall kunna nå ett kommersiellt stadium
och därmed bidra till energiförsö1jningen krävs enligt min uppfattning ett
aktivt statligt engagemang för att dels utveckla produktionsteknik. dels
närmare klarlägga förutsättningarna för sådan odling i olika delar av landet. Målet bör mot den bakgrunden vara att klarlägga förutsättningar och
metoder samt utveckla erforderlig teknik för att producera odlad energi
främst på medellång och lång sikt.
Jag har i min medelsberäkning huvudsakligen följt DFE:s huvudförslag.
Tyngdpunkten i delprogrammet bör ligga på energiskogsodling. speciellt i
form av storförsök för att ge underlag för bedömning av konsekvenserna
av utnyttjande av energiskog i stor skala. Jag räknar med att sådana försök
görs på olika typer av marker såsom nedlagd åker. skogsmark och myrmark. Försök bör också göras med metoder för småskalig energiodling.
Stöd till erforderlig maskinutveckling bör därutöver ingå liksom studier av
de ekologiska konsekvenserna och miljöeffekterna av energiskogsodling.
För vissa långsiktiga utvecklingslinjer har jag räknat med att insatserna
under perioden 1981/82-1983/84 får bedrivas på en något lägre nivå än i
DFE:s huvudförslag.
För energigrödor inkl. vass- och algodling harjag räknat med att insatserna t.v. i huvudsak begränsas till analyser och bedömningar av odlingspotential, produktionsteknik. ekonomi. miljökonsekvenser m. m. Maskinutveckling och försök kan härvid bara ingå i begränsad utsträckning.
Bränsleförädling och förbränning av odlade energiråvaror har jag hänfört till delprogrammet Skogsbränslcn-Torv vad avser produktion av fasta
handelsbränslcn och förbränning med enkel teknik. till delprogrammet
Bränsleförädling vad gäller produktion av llytande och gasformiga bränslen. samt till delprogrammet Förbränningsanläggningar vad gäller förbränning med mer avancerad teknik.
Jag räknar med ett utökat industriellt engagemang även inom detta
delprogram. speciellt när det gäller maskinutveckling. storförsök m. m. Jag
har erfarit att IEA-samarbete pågår och all nya samarbetsprojekt planeras
för området energiskogsodling. Jag ser positivt på detta försök att gemensamt med andra länder klarlägga förutsättningarna för energiskogsodling.
Bränslejiiriidlin~

Till delprogrammet Bränsleförädling hänför jag forskning och utveckling
företrädesvis rörande förädling till flytande eller gasformiga bränslen av
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inhemska energirilvaror. säsom skogs- och torvbränslcn och skiffer. samt
kol.
Möjligheterna att ersätta olja med andra energiråvaror ökar om råvarorna utan betydande kostnadsökningar kan förädlas till högvärdiga handclsbränslen. dvs. bränslen med högt energiinnehåll samt jämn och känd
kvalitet liksom goda transport-. lagrings- och miljöegenskaper. De tekniska möjligheterna är många och de relativa för- och nackdelar som är
förknippade med en viss förädlingsteknik i det svenska energisystemet
behöver ytterligare klarläggas. Detta tillhör energiforskningsprogrammets
viktigaste uppgifter under de närmaste åren.
En sektor som i betydande utsträckning är beroende av högt föriidlade
bränslen är transportsektorn. vilken i dag till ca 97 %·utnyttjar petroleumprodukter. Flera alternativa drivmedel kan i framtiden bli aktuella som
ersättning för petroleumbaserade drivmedel. exempelvis metanol. etanol
och syntetiska kolväten. Processteknik för storskalig produktion av dessa
drivmedel baserad på våra inhemska rävaror finns. med undantag för
etanol ur socker och stärkelse, inte kommersiellt tillgänglig i dag.
Statsrådet Petri har i avsnitt 7. I framhållit att oljan bör reserveras friimst
för transponsektorn. där oljans specifika egenskaper biist kan utnyttjas.
Ett första steg mot en användning av ett alternativt drivmedel. metanol.
kan enligt vad han har framhållit vara en introduktion av ren metanol i
vissa fordonstlottor.
En annan möjlighet att snabbt ersätta en del av den anviinda oljan med
kol och inhemska fasta bränslen i energisystemet är att blanda dessa med
olja eller vatten för att därmed erhålla ett pumpbart och på andra säll
fördelaktigt bränsle som kan utnyttjas i existerande förbränningsanliiggningar. Sådana bll:lndningl:lr kan komma att spela en betydelsefull roll.
Produktion av förädlade bränslen behöver inte syfta endast till att minska behovet av främst de lätta och mest förädlade pt!troleumprodukterna.
dvs. drivmedel och lätt eldningsolja. utan även till att mi.~iliggöra ett mer
miljövänligt utnyttjande av vissa bränsleråvaror. Jag hänför därför utöver
insatser för bränsleförädling i egentlig mening iiven vissa satsningar pii
kolkunskap och ny teknik för kolrening till detta ddprngram.
Under innevarande treårsperiod genomförs ett forsknings- och utvecklingsprogram som förutom till uppbyggnad av kolkunskap och försök med
vissa bränsleblandningar även syftar till utveckling av förgasnings- och
förvätskningsteknik för vedbriinslen och torv. En försi.iksanliiggning
!PDU) för förgasning är under uppbyggnad vid Studsvik Energiteknik AB.
DFE föreslår i sitt huvudförslag insatser på omri\dena kolkunskap. kolrening. bränsleblandningar. förgasning. alkoholteknik. förvätskning samt
systemstudier och kombinationsanläggningar. Bränsleblandningar liksom
produktion av alternativa drivmedel tilldrar sig stort intresse bland rcmissinstanserna. som anger dessa områden som angelägna ur bl. a. försöi:jningssynvinkel. Sveriges civilingenjörsförbund anser det angeläget att
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prioritera framtagning av sildana hriinslen som iir li.itt anpassningshara till
det hefintliga energisystemet.
Mot denna bakgrund bör 11ui/1·1 för delprogramme\ vara att klarliigga
vilka tekniska möjligheter till fiiriidling som är ämlamälsenliga i det swnska energisystemet samt all utveckla teknik i den utstriickning det behövs
för att klargöra viiscntliga tekniska. ekonomiska eller miljömiissiga fri'tgor.
Jag anser att verksamheti.:n i stor utstriickning. speciellt vad giiller insatserna på kol. hiir kunna bedrivas i internationellt samarbete.
Statsrådet Petri har i avsnill 7 .5 redovisat sin syn p{t skiffer som
cncrgidvara . .lag har mot hakgrnnd härav ber~iknat visst utrymme ir.om
delprogrammt.:t för studier avseende förutsiittningarna t'iir att utnyttja det
organiska innd1i'tllct i de svenska skiffrarna. Studierna hör uärvid omfatta
siiviil teknik för fiirgasning av skiffer som miljöfri\gor i samband med
skifferutnyttjande.
I min medclsbcriikning för delprngrammct har jag i huvudsak utgått fri.in

DFE:s huvudförslag.
Under pcrioLkn 1981/8:!-1983/84 bör insatserna inom delprogrammet
friimst inriktas mot ut veckling av ji'irga.rni11g.1·- och .fi'in·iits/.;11i11g.1prl1cesser
med utnylljanue av inhemska r~ivaror. sftsom torv och vcdbriinsien. ~amt
omfal!a vissa insatser p;'I kol.
Jag har inom fiirgasningsL1mri\det beriiknat mcdd fiir bl. a. den pilbörjade försöksanbggningen (PDU-prnjektell för förgasning av ved och torv.
Jag ~iterkom111er i det följande (avsnitt 15.41 till frf1gan om vissa projekt
rörande större försöksanliiggningar för förgasning av ved. !Orv och skiffer.
Vid förvätskning crh{ills vanligtvis ett srektrurn av produkter. Föriidlingsgradcn. dvs. miingden liitca fraktioner. varierar från rroccss till rroccss. Jag räknar med att insatserna inriktas p;1 forskning och utveckling
rörande teknik för att ur inhemska fasta ri'ivaror rroducera substitut till
främst de lättare rctroleumprouukterna. huvudsakligen i form av alkohol
llCh syntetisk bensin. Vad giiller fiirvätskningsteknik för kol som riivara
riiknar jag med att den internationell<t utvecklingen noga fiiljs.
Inom omriidet alko/wltdni/.; har jag riiknat med insatser för framstiillning av metanol och etanl1l. Metanol från fasta riivaror framställs i td steg.
varvid det första iir förgasning och det andra omfattar omvandling av
erhållen syntesgas till metanol. Vad giiller danolpruduktion bör insatserna
inom delprogrammet inriktas huvudsakligen mot ctanolframstiillning friin
cellulosaråvaror.
Ptt nu niimnda omriiden har jag beriiknat medel ocksli för vissa .1T.1·1e111st11dil'r avseende strategi för llytandc bränslen och optimal utformning av
omvandlingsprocesser sti att slutprndukternas fördelning svarar mot användarnas behov. fag har också riiknat med vissa bcgriinsade insatser
avseende studier av och försök i s. k. km11hi11ati1111.rn11/iig!.!11i11g11r som
producerar en kombination av llytande hränslen. gas. viirme etc . .lag har
vidare riiknat med att miljöfri'1gorna vid produktion av fiiriidlade briinslen
behandlas som en integrerad del av insatserna inom vai:ie teknikomräde.
Vidare har jag riiknat med vissa grundliiggandc insatser för ut veckling av
svenskt kolk1111111111de. Vad gäller ko/re11i11g syftar insatserna till att ta fram
underlag rörande friimst avancerad kolrcningsteknik för olika kol~llrtcr.
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Jag förutsätter därvid att industrin svarar för huvuddelen av insatserna
beträffande kolrening.
Insatserna på brämlehlandningar är av relativt kortsiktig karaktär. Jag
bedömer att flera sådana bränslen. baserade både på kol och på inhemska
energiråvaror, vid positiva resultat av utvecklingsarbetet bör kunna vara
kommersiella vid mitten av 1980-talet.
Lagring, distribution och användning av olika syntetiska drivmedel har
jag hänfört till programmet Energianvändning för transporter och samfärdscl.

Förhränningsanläggningar
Delprogrammet Förbränningsanläggningar omfattar områdena ny förbränningsteknik, miljöteknik. värmeteknik samt tillförlitlighet och effektivitetshöjning i första hand för tillämpningar i värme- och kraftvärmeverk
för såväl inhemska bränslen som kol.
Osäkerheten i samband med användning av kol och i viss måri inhemska
bränslen gäller i stor utsträckning miljöfrågorna. Miljöproblemen kan bemästras på flera sätt. t. ex. genom kemisk rening av bränslet, miljövänlig
förbränning eller rökgasrening. Förbränning i svävbädd kan av bl. a. miljöskäl bli ett intressant alternativ till konventionell förbränning.
Under innevarande programperiod bedrivs forsknings- och utvecklingsinsatserna på kolområdet i stor utsträckning i internationellt samarbete
inom IEA. Den svenska projektverksamheten har härvid i flera fall ingått
som Sveriges bidrag i IEA-projekt.
DFE redovisar i sitt huvudförslag insatser på samtliga nämnda områden.
Insatserna är dock i huvudsak koncentrerade till förbränningsteknik och
miljöteknik. Miljöfrågorna tilldrar sig stort intresse bland rcmissinstanserna. SNV anser att miljöfrågorna i samband med fastbränslcutnyttjande har
stor aktualitet och att det därf'ör iir väsentligt att behovet av eventuella
restriktioner fastläggs så snart som möjligt. Verket tillstyrker mot denna
bakgrund satsningarna på miljöområdet.
Statsrådet Petri har förordat :itt en försiktig kolintroduktion skall äga
rum i Sverige. Denna utökade kolanvändning förutsätter visst grundläggande kolkunnande. Det är därför väsentligt att betydande insatser av både
grundforsknings- och produktionsinriktad karaktär görs på kol som energiråvara. Forsknings- och utvccklingsinsatserna inom området bör därför
utökas jämfört med innevarande programperiod. Insatser rörande förädling av kol samt uppbyggnad av kolkunnande har jag behandlat inom
delprogrammet Bränsleförädling.
Jag anser att målet för delprogrammet bör vara att utveckla och pröva
ny teknik så all kol och inhemska bränslen kan utnyttjas i främst medelstora och stora anläggningar på ett miljövänligt och energiekonomiskt sätt.
Verksamheten bör vad gäller kol koncentreras till forsknings- och utvecklingsinsatser rörande sådan för svenska förhållanden och svenska miljökrav anpassad kolteknik som skulle kunna bli tillgänglig främst i tidsper-
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spcktivet efter år 1990. Insatserna bör. särskilt vad gäller kol. iiven fortsättningsvis genomföras i internationellt samarhetc.
I min medelsheräkning har jag i huvudsak följt DFE:s huvudförslag. som
jag anser ligga på en väl avvägd nivå i förhällande till den verksamhet som
bedrivs utanför energiforskningsprogrammet. Ett betydande intresse finns
inom industrin, kommuner m. tl. för en utökad användning av kol och
inhemska briinslcn. Jag förutsätter därför att verksamheten genomförs i
samverkan med industrin och kommunala intressenter samt alt ensamordning sker med andra statliga insatser på området. främst inom projektet
Kol-Hälsa-Miljö (KHMl och SNV.
Insatserna under perioden 1981/82-1983/84 bör inriktas främst på ny
_f('irhränninRs- och mi(jöskyddstcknik.
Ny förbriinningsteknik omfattar insatser på avancerad förbränning av
både kol och inhemska bränslen, exempelvis i s. k. virvelbädd. Uppmlirksamhet bör ägnas miljöfrågor och teknik för att reducera miljöutsläppcn.
Härvid förutsätter jag att insatser avseende kväveoxider. polycykliskt organiskt material (POMJ samt kvicksilver och andra tungmetaller ges stort
utrymme. Vidare räknar jag med att vissa insatser kan behöva göras inom
det materialtekniska området.
Därutöver har jag beräknat vissa medel för grundliiggande insatser för
utveckling av svensktfiirhrii1111i11gsk111rnwule. Vad gäller viirmeteknik liksom til(fi'irlitlighct och ejf'cktil'itetshiijande 1itgärder i anslutning till
produktionsanläggningar för d och värme har jag endast räknat med begränsade insatser. Erforderlig verksamhet på det sistnämnda området förutsätter jag till viss del kan genomföras utanför energiforskningsprogrammet.
Huvuddelen av insatserna vad gäller riirmelagring och 1·ärmedistrih11tio11 har jag hänfört till programmet Energianvändning i behyggelse som jag
nyss har behandlat. Inom programmet Energitillförsel bör dock systemstudier och viss teknikutveckling kunna bedrivas avseende sådan värmclagring och -distribution som dels underlättar ett utnyttjande av spillvärme,
dels understödjer produktion i värme- och kraftvärmeverk.

\;'i11de11ergi
Delprogrammet Vindenergi omfattar forsknings- och utvecklingsinsatser
rörande främst större nätanslutna vindkraftaggregat samt därtill anknytande försöksverksamhet.
Ett antal stora (2-3 MWJ horisontalaxlade prototyper till vindkraftverk
iir nu under uppförande eller planeras i länder som Förenta staterna,
Förbundsrepubliken Tyskland. Danmark och Sverige. Intresse finns även i
andra länder med gynnsamma lokala förutsättningar. DFE konstaterar att
kostnadsuppskattningarna för produktion av elenergi från vindkraftverk
varierar men att vindkraften på det hela taget bedöms kunna bli konkurrenskraftig. Om utvärderingen av vindkraftprototyperna i Sverige och
utomlands utfaller positivt kan enligt DFE en introduktion i Sverige börja
efter år 1985.
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Under innevarande programperiod genomförs inom cnergiforskningsprogrammet forsknings- och utvecklingsinsatser som syftar dels till uppförande och senare utvärdering av två stora vindkraftprototyper. dels till
kunskapsuppbyggnad på olika delområden.
DFE:s huvudförslag innefattar fullföljande av uppbyggnaden och driftförsöken med de två fullskaleprototyperna enligt nu gällande planer. Dessutom ingår vissa insatser på systemstudier. vindprospektcring. alternativa
utformningar m. m. Reaktionen bland remissinstanscrna beträffande förslagen till vindkraftssatsningar är blandad. Flertalet anser det viktigt att
det påbörjade vindenergiprogrammct fullföljs. Visst tvivel på vindenergins
betydelse framförs av Sveriges eivilingenjörsförbund och Svenska elverksföreningen, som anser att det tekniska kunnandet till stora delar bör
förvärvas utomlands.
Mtllet för insatserna inom delprogrammet bör enligt min mening alltjämt
(jfr prop. 1978/79: 115 s. 284) vara att till år 1985 ta fram erforderligt
underlag för vidare bedömningar rörande vindkraften. Jag anser att detta
mål bör kunna uppfyllas inom ramen för DFE:s förslag på den lägre nivån.
Den ekonomiska uppbindningen för de två prototyperna och därmed sammanhängande studier av vindförhållanden. kraftsystemintegrering m. m. är
betydande och jag anser att insatserna i huvudsak bör koncentreras till
dessa. Kostnaderna härför faller till sin huvuddel på de två första ärcn av
programperioden. Jag har härutöver räknat med utrymme för viss begränsad kunskapsuppbyggnad avseende alternativa utformningar.
Jag räknar med att verksamheten inom delprogrammet även i fortsättningen bedrivs i nära kontakt med den internationella utvecklingen på
detta område.
Uppläggningen av vindkraftprogrammct innebär att de företag som arbetar med konstruktion och tillverkning av de två prototyperna inte kommer
att kunna sysselsätta all engagerad personal med verksamhet inom vindenergiprogrammet under perioden 1982-1984. då prototyperna skall utvärderas. Detta kan självfallet innebära vissa problem för de berörda
företagen. I sammanhanget bör dol:k nämnas att vissa exportorder avseende svensk vindkraftteknologi redan har erhållits och att ytterligare order
kan bli aktuella. Jag betraktar detta som en från industripolitisk synpunkt
intressant utveckling.
NE har föreslagit att möjligheten att med medel utanför encrgiforskningsprogrammet finansiera uppförande av någon eller några grupper om
3- 5 vindkraftaggregat bör prövas. Detta skulle kunna ge ett bättre erfarenhets underlag att grunda beslut om vidare införandt: på. NE har i en särskild
skrivelse redovisat ett förslag till hur en industriell vindkraftsatsning skulle
kunna utformas för att upprätthålla kompetensen hos tillverkande företag i
väntan på utvärderingen av prototypaggregaten. Enligt förslaget skulle
kraftproducenterna redan nu äta sig att påbörja projektering och lokaliseringsförbercdclscr för en eller flera demonstrationsgruppcr. varvid den
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utrustningstillvcrkande industrin. om vissa garantier ges. skulle kunna
påbörja förberedelser och offertarbete på dessa grupper.
NE:s skrivelse har remissbehandlats. Statsrådet Petri har i avsnitt 9.8
närmare redogjort för remissutfallet. Av de berörda kraftföretagen avstyrker vattenfallsverket att en upphandling av en demonstrationsgrupp
påbörjas redan år 1982. Sydkraft AB anser att så snart beslutsunderlag
med rimlig grad av säkerhet föreligger. beställning av ett antal aggregat för
driftsiittning snarast möjligt bör kunna övervägas. Båda kraftföretagen
anser att bl. a. de två prototyperna bör utvärderas innan nya beställningar
görs. Båda företagen avser dock att utföra Iokaliseringsstudier och förprojektering av grupper av vindkraftverk samt studier av vindkraftens samspel med kraftsystemet.
Jag avser att inom kort ta upp överläggningar med kraftföretagen. den
utrustningstillverkande industrin samt berörda myndigheter om industrins
fortsatta engagemang i utvecklingen inom vind kraftområdet.

Teknikherakni111:
Delprogrammet Teknikbevakning omfattar olika slag av insatser inom
energitekniska tilllämpningsomräden som kan få betydelse på i huvudsak
lång sikt såsom solkraft (solceller, solkraftverk m. m.). akvatisk energi.
geotermisk energi, avancerade processer. energibärare och energilagring
samt ny kiirnteknik. Kompetensuppehållande bevakning inom dessa områden sker under innevarande treårsperiod inom delprogrammet Avancerad·
energiteknik.
DFE:s huvudförslag omfattar fortsatta insatser på samtliga dessa områden, varvid solkraft och avancerade processer föreslås få det största
utrymmet. Några remissinstanser framför tvivel rörande vissa energikällors - bl. a. solkraft och vågenergi - möjligheter att ge något betydelsefullt tillskott till energiförsör:iningen. Andra anser det vara väl motiverat
med teknikbevakande studier med långsiktig inriktning och förordar att
utvecklingen sker i internationellt samarbete.
För egen del anser jag att Sverige bör följa utvecklingen av långsiktiga
alternativ, som vid framgångsrika resultat kan bidra till energiförsö1jningen kring kommande sekelskifte. Verksamhet som är av s~l långsiktig
betydelse kan inte påräkna någon större utvecklingsinsats från industrins
egen sida. varför ett statligt stöd är motiverat. !lftllct hör vara att bedriva
en ändamålsenlig kompetensutvecklande bevakning av sådan teknisk utveckling som kan hli av väsentlig betydelse på lång sikt för den svenska
energiförsörjningen. Detta kan t. ex. ske genom att kompetenta svenska
forskare och tekniker ges möjlighet att följa eller delta i internationellt
bedrivet utvecklingsarbete.
Inriktningen av verksamheten inom de olika områdena bör följa DFE:s
huvudförslag. I min medelsberiikning ansluter jag mig till detta sånär som
på en föreslagen reservpost för ökad insats på något område. När det gäller
eventuella oförutsedda medelsbehov för större försöksprojekt m. m. hän-
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visar jag till vad jag har angivit om en t.v. ofördelad reserv till regeringens
förfogande.
Vad gäller akvatisk energi räknar jag således med att insatserna på
vågenergi inriktas mot att till slutet av år 1981 ha utvärdera! den hitlillsvarande verksamheten. Därefter har jag beräknat medel endast för insatser
på bevakningsnivå. Om någon vidareutveckling av vågkraflverk skulle bli
aktuell får i första hand en omprioritering inom delprogrammet göras.
Området akvatisk energi kan också inrymma vissa insatser avseende s. k.
sallgradientenergi.
Solkraft utgör i DFE:s förslag det största området. Jag räknar med dels
fortsatt deltagande i ett IEA-projekt med två termiska solkraftverk i Spanien, dels bevakning och utvärdering av den internationella utvecklingen
på solceller samt anpassning till för Sverige intressanta tillämpningar och
systemutformningar. Insatser rörande solvärme har jag behandlat inom
programmet Energianvändning i bebyggelse.
Hiltills genomfört utvecklingsarbete inom området geotermisk energi
visar att förutsättningar finns för utvinning av värme ur geotermalvatten i
Skånes sedimentära berglager. Uppförande av en eventuell försöksanläggning för sådan utvinning får. anser jag. finansieras utanför energiforskningsprogrammet. Jag räknar med att insatserna inom delprogrammet är
av bevakande karaktär och främst avser värmeutvinning ur varm berggrund och kross- och sprickzoner. som enligt DFE bedöms ha en intressant potential på vissa platser.
Insatserna på avancerade processer omfattar avancerad teknik, t. ex.
bränsleceller. s. k. termojonisk omvandling etc .. för att höja effektiviteten
vid produktion av el och värme från bränslen. inom området energibärare
och energilagring studeras sådana lagringsbara energibärare. främst väte.
som inte behandlas inom andra delprogram.
Insatserna inom området ny kärnteknik bör liksom under innevarande
treårsperiod genomföras främst i syfte att följa den internationella utvecklingen inom området som underlag för bl. a. Sveriges internationella engagemang i nedrustnings- och säkerhetsfrågor. Jag har därvid räknat med
vissa insatser rörande nya kärnreaktorer. nya bränslecykler samt effektivare urananvändning.

Tillfiirse/system
Till delprogrammet Tillförselsystem hänför jag studier som avser hela
energitillförselområdet eller som faller utanför andra delprogram inom
programmet Energitillförsel. Denna typ av studier stöds redan nu av NE.
DFE har i sitt huvudförslag räknat med insatser dels på tekniska och
ekonomiska systemaspekter, dels avseende faktorer som hindrar eller underlättar etablering av nya energimarknader och införande av ny energiteknik. dels på regionala systemstudier. I förslaget har utrymme även
beräknats för framtagning av p/aneringsunder/ag för prioritering mellan
delområden och utvecklingslinjer inför nästkommande treårsperiod 1984/
85-1986/87. l DFE:s förslag på den lägre nivån koncentreras insatserna till
de viktigaste studierna avseende tekniska och ekonomiska systemaspekter
och uppbyggnad av nya energimarknader samt planeringsundcrlag för
prioritering inom programmet. Systemsludier och övergripande studier har
fått stöd bland remissinstanserna.
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För egen del anser jag det väsentligt att bl. a. en kontinuerlig utvärdering
och planering genomförs i syfte att på bästa sätt utnyttja de tilldelade
medlen inom programmet Energitillförsel. Mä/et för delprogrammet bör
vara att genomföra studier som rör samspelet mellan olika tillförselsätt
samt att ta fram planeringsunderlag för inriktningen av insatserna inom
programmet. Uppmärksamhet bör ägnas åt olika systemsamband vid produktion och omvandling av olika energibärare.
Insatserna under treårsperioden 1981/82-1983/84 bör koncentreras på
de tekniska och ekonomiska systemaspekterna liksom framtagning av
underlag för planering av insatserna inom programmet samt på vissa övergripande frågor av betydelse för programmet. Jag utgår därvid från att NE i
sin planering så långt som möjligt utnyttjar material från myndigheter och
utredningar som har ansvaret för bl. a. introduktionsfrågor inom energitillförselområdet. Vissa begränsade studieinsatser vad gäller nya cnergimarknader bör också kunna ingå.
Fusionsenergi

Praktiskt taget alla insatser av betydelse vad gäller utveckling av teknik
för utnyttjande av fusionsenergi görs inom fyra stora utvecklingsprogram i
Förenta staterna, Sovjetunionen, Japan och Västeuropa. Satsningarna motiveras av de stora energiförsörjningsbidrag som fusionscnergin kan komma att ge i framtiden. Under de senaste åren har fusionsforskningcn gjort
viktiga framsteg, men ännu återstår många problem att lösa innan en
kraftproducerande fusionsreaktor kan förverkligas. En demonstrationsanläggning torde kunna komma till stånd först omkring är 2000.
Riksdagen godkände år 1976 lprop. 1975176: 86, NU 1975176: 29. rskr
1975176: 172) ett avtal om fusionsforskningssamarbete mellan Sverige och
den europeiska atomencrgigemenskapen <Euratom). Sverige deltar också
sedan år 1978 inom ramen för detta avtal och på samma villkor som EGländerna i det s. k. JET-projektet. Detta projekt avser uppförande av en
gemensam anläggning av s. k. Tokamaktyp och är Euratomsamarbetcts
största enskilda projekt.
I DFE:s huvudförslag bibehålls fusionsforskningen och Euratomsamarbetet inom energiforskningsprogrammet. I förslaget på den lägre nivån
utgår däremot dessa satsningar. Med hänsyn till fusionsforskningsprogrammets särskilda karaktär bör enligt DFE frågan om svenskt engagemang på sikt prövas i ett vidare perspektiv än encrgiforskningsprogrammet. Flertalet remissinstanser som yttrat sig stöder ett bibehällande av
fusionsforskningen enligt DFE:s huvudförslag.
För egen del anser jag att Sverige även fortsättningsvis bör delta i
Euratomsamarbetet och all fusionsforskningen därvid bör ingå i energiforskningsprogrammet. Utvecklingen av fusionsenergi är en uppgift av
mycket stora dimensioner. För att ett litet land som Sverige på ett meningsfullt sätt skall kunna delta i det målinriktade utvecklingsarbetet är det
nödvändigt att det sker i internationellt samarbete. Svenska forskare har
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skaffat sig god kompetens och goda internationella relationer inom området. Sverige bör i <len situationen som ett led i en Internationell arbetsfördelning ta ett medansvar för utvecklingen inom ett område som internationellt bedöms som mycket betydelsefullt för den långsiktiga energiförsörjningen. Målet bör mot den bakgrunden vara att utforma den svenska
verksamheten så att den utgör ett effektivt bidrag till och ger erforderlig
insikt i Euratomprogrammet.
Uppskattningen av kostnaderna för Sveriges bidrag till Euratomsamarbetet under treårsperioden 1981 /82-1983/84 är behäftad med osäkerhet.
Såvitt nu kan bedömas erfordras för detta och för bibehållen omfattning av
den svenska verksamheten inom huvudprogrammet totalt 90 milj. kr. för
treårsperioden 1981/82-1983184. Härutöver har under nionde huvudtitelns
anslag Naturvetenskapliga forskningsrådet föreslagits vissa medel för
svensk fusionsforskning.· Denna andel har chefen för utbildningsdepartcmentet beräknat till 4.8 milj. kr. för budgetåret 1981 /82 (jfr prop. 1980/
81: 100 bil. 12 s. 583).
15.2.3.10 Allmänna energisystemstudier
Programmet omfattar forskning och studier som analyserar energipolitikens möjligheter och begränsningar och sätter in forsknings- och utvecklingsinsatserna inom energiområdet i ett energipolitiskt sammanhang.
Verksamheten inom programmet sker inom en vidare ram än systemstudier inom de program jag tidigare har behandlat genom att den bl. a.
behandlar problem och fenomen som berör mer än ett av dessa program.
Enligt DFE kan urskiljas två huvudgrupper av problem som Allmänna
energisystemstudier har till uppgift att belysa. nämligen dels inre och yttre
förutsättningar för energisystemets utveckling. dels medel för att påverka
denna utveckling. Under de drygt fem år som verksamheten inom programmet hittills har pågått har en förhållandevis omfattande verksamhet
inom dessa områden satts igång. Inom det förstnämnda området pågår
bl. a. energiframtidsstudier, forskning om långsiktiga omstiillningsproblem. det s. k. kris- och anpassningsprojektet. medverkan i systemanalysarbetet inom det internationella energioganet. IEA. utveckling av kvantitativa metoder för studier av energiförsörjning och av energihushållning
samt studier av internationella energimarknader. Jnom det andra området
är insatserna f. n. mer blygsamma och inriktade på bl. a. forskning rörande
beslutsprocesserna och de institutionella förhållandena samt t!konomiska
styrmedel.
DFE:s huvudförslag omfattar insatser inom de båda områdena 11tl'eckli11gsförutsiittni11gar, dvs. forskning om inre och yttre förutsättningar för
energisystemets utveckling och .f("iriindringsmedel. dvs. forskning om medel för att påverka energisystemets utveckling. Vcrksamheten föreslås
dessutom dels innefatta ett större sammanhållet projekt. av DFE benämnt
moderprojekt. för analys av kunskapsbehov samt sammanställning. syste-
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matisering och spridning av resultat av verksamheten inom programmet.
dels ge visst utrymme för forskarinitierade projekt.
Remissinstanserna ger uttryck för allmänt stöd för insatser inom programmet och förordar i flera fall ökade satsningar. Bl. a. statens institut för
byggnadsforskning och Sveriges civilingenjörsförbund anser att verksamheten bör inriktas på sektorövergripande, långsiktiga frågeställningar och
på att ta fram underlag för olika energipolitiska avvägningar. Försvarets
forskningsanstalt ser den särskilda sammanhållande funktionen, det s. k.
moderprojektet, som mycket värdefull. Statens institut for byggnadsforskning anser vidare att insatserna bör inriktas på sektorövergripande
och långsiktiga frågeställningar men finner DFE:s resonemang om programmets mål och inriktning ofullständiga. Institutet framhåller att det
finns en risk att resultaten från studierna kommer att väga lätt i förhållande
till resultat från övriga program med påföljd att helhetsgreppet om energipolitiken inte blir tillräckligt starkt.
För egen del anser jag att forskning och studier inriktade på att förbättra
insikterna om energipolitikens möjligheter och begränsningar och på att
bredda kunskapsunderlaget för inriktningen av energiforskningsinsatserna
är en betydelsefull del av energiforskningsprogrammct. Programmets mål
bör således vara att förbättra kunskapsgrunden för energipolitiska beslut.
Verksamheten under treårsperioden 1981/82-1983/84 bör innefatta de delar som DFE har föreslagit men i högre grad koncentreras på att sammanställa studier rörande energisystemets långsiktiga utvecklingsmöjligheter
och göra resultaten tillgängliga för beslutsfattarna m. tl. Särskild vikt bör
härvid läggas vid det nämnda moderprojektet och den systemanalys som
numera bedrivs i anslutning till ett särskilt samarbetsprojekt inom IEA.
Jag räknar med att medelsbehovet för denna verksamhet är större än
under innevarande treårsperiod och beräknar, mol bakgrund av DFE:s
förslag, för treårsperioden 1981/82-1983/84 25 milj. kr. Jag har härvid
räknat med att verksamheten inom programmet kompletterar och nära
samordnas med dels liknande arbeten inom övriga program. dels verksamhet som bedrivs utanför energiforskningprogrammet vid myndigheter och
organisationer m. m.
Jag vill erinra om att programmet väsentligen har två skilda uppgifter.
En betydande del av verksamheten är således inriktad på att bidra till att
förse främst politiker, myndigheter med ansvar inom energiområdet, företag m. tl. med allsidigt kunskaps- och beslutsunderlag för såväl övergripande planering som verkställande uppgifter. Andra delar av programmet
avser främst allmänt energipolitisk och mer långsiktig kunskaps- och kompetensuppbyggnad, stöd åt kritisk och obunden utvärderande forskning
m. m. Vad jag nu har anfört inneb;ir att båda slagen av insatser bör ha en
given plats i en nationell energiforskningssatsning. I anslutning till att
ansvaret för programmet, vilket jag strax (avsnitt 15.2.5) återkommer till,
förs över till det särskilda organ för långsiktiga och övergripande energiforskningsfrågor som statsrådet Petri har förordat skall inrättas, kan det
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finnas skäl att se över programmets inriktning mot bakgrunJ av Jet nya
organets uppgifter.
15.2.3.11 Energirelaterad grunuforskning
Programmet omfattar sådan grundforskning som har direkt anknytning
till energiområdet, men som ej stöds inom ramen för övriga program.
Medlen inom programmet har under innevarande treårsperiod fördelats av
NFR och STU samt anvi~ats direkt till Studsvik Ern:rgiteknik AH.
Kännetecknande för grundforskning med nya inriktningar är bl. a. den
långa tid det tar att bygga upp kompetens inom ett visst omn!de. Verksamheten inom programmet är fortfarande till viss del i sitt inledningsskede
och kontinuitet i forskningsarbetet iir därför angelägen.
DFE redovisar förslag till insatsprogram för NFR. STU och Studsvik
Energiteknik AB. En fördelning av forskningsorgancns egna förslag till
insatser har härvid gjorts av DFE i syfte att undvika dubbclarbete.
DFE:s förslag innebär att NFR huvudsakligen inriktar ins<itserna pil
områdena miljöeffekter av olika energiformer. elektrokemi. grundl'orskning i samband med energiutvinning ur biomassa, enzym- och cellteknik
samt ytfysik och katalys.
STU bör enligt DFE stödja grundläggande ytfysikaliska och ytkemiska
studier, grundläggande förbränningsteknisk forskning. grundHiggande studier av selektiv ljusabsorbtion och ljustransmission. studier av ytkatalyseradc kemiska reaktioner samt grundläggande studier syftande till ny separationsteknik.
Verksamheten vid St11d.1Tik Em'rRitek11ik AB inriktas i DFE:s förslag pil
olika energiproduktionsmctodcrs hälso- och miljöproblem samt emissinnsmätningsmetodik. kemiska metoder för energilagring och energiomvandling. solenergiforskning, effekter av erosion pä materials makro- och mikrostruktur samt reaktionskinetik i förbränningssystem.
Inga invändningar har rests mot förslaget bland remissinstanserna. l:lchovet av långsiktig forskning som komplement till den mer tillämpade
betonas i flera fall. Några remissinstanser ifrågasiitter dock motiven för att
tilldela Studsvik Energiteknik AB särskilda medel för ändamälct. Jag tlterkommer i avsnitt 15.3 till verksamheten vid Studsvik Energiteknik AH.
Den energirelaterade grundforskningen kan liksom resultat fr:in bl. a.
delprogrammet Teknikbevakning inom programmet Energitillförsel bidra
till att öppna på lång sikt lovande utvecklingsmi.ijlighcter. Nägon nämnvärd satsning på denna typ av verksamhet görs f. n. inte utanför energiforskningsprogrammet och tillräckliga långsiktiga icke-statliga satsningar
kan knappast väntas i framtiden. Mot denna bakgrund bör verksamheten
även fortsättningsvis ges ett stort utrymme inom energiforskningsprogrammct.
M<llet bör vara att stödja naturvetenskaplig och teknisk grundforskning
av högt vetenskapligt värde inom vissa prioriterade omrädcn av stor relevans för den långsiktiga energiforskningen. Insatserna bör sikta till en
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långsiktig, vetenskaplig kunskaps- och kompetensupphyggnad samt därigenom i viss mån stöd till forskaruthildningen inom energiområdet. Det är
härvid väsentligt att skapa förutsättningar för skickliga forskare till utvecklingsmöjligheter och internationellt kunskapsutbyte. Kunskapsuppbyggnaden inom högskolan återkommer jag till i det följandt:. Programmet utgör
ett komplement till övriga program inom huvudprogrammet samt till
NFR:s och STU :s verksamhet utanför energiforskningsprogrammet. Resurstilldelningen till Stu<lsvik Energiteknik AB utgör ett stöd till den
grundforskning som bolaget hedriver som has för sin övriga verksamhet.
Jag beräknar. som framg{tr av följande sammanstiillning. meuelsbehovet
för programmet till 50 milj. kr. förtrcärsperioden 1981182- 1983/84. Jag har
därvid beaktat att medel från programmet kan komma att erfordras också
för förstärkning av högskolornas basresurser inom energitekniska ämnesområden. Behovet härav har jag preliminärt beräknat till 4 milj. kr. för
treårsperioden. Med hänsyn till att biittre underlag röranue detta behov
torde komma att föreligga först under nästa budgetår riiknar jag med alt
medlen kan tas i ansprf1k först under budgetåren 1982/83 och 1983/84. Jag
återkommer strax (avsnitt 15.2.4.1) härtill. I denna fråga har jag samrått
med chefen för uthildningsdepartemenkt. Det hör ankomma på regeringen
att meddela erforderliga föreskrifter rörande fördelning av medel inom
programmet.

Encrgir<•laterad gm111Ui>rskning

1981/82

1981/!C
1983/84

15

511

varav
NFR
STU
Studsvik Energiteknik AB
Förstiirkning av högskolornas basresurser inom energitekniska iimnesomri'1den

24
((),5

11.5
4

Då insatserna inom detta program till sin karakUir bör vara mindre starkt
målstyrda än inom de övriga programmen. finner jag ingen anledning att i
detalj gå in på inriktningen av verksamheten hos de olika organ. genom
vilka medel fördelas och utnyttjas inom programmet. Jag förutsätter emellertid att verksamheten drivs i niira samråd meu övriga programorgan på
sådana områden. exempelvis förbriinningsomrildet, där liknande insatser
görs in6m andra program.
15.2.3.12 Internationellt samarbete m. m.
Det internationella samarbetet pil energiforskningsomrädet iir livaktigt.
Samarbetet inom det i11tematio11ella e11ergiorga11ct. I l'.A. har till syfte att
bl. a. möjliggöra en iindamålsenlig internationell arbt:tsfördelning i Jet
omfattande forsknings- och utvecklingsarbetct p{1 energiomrf1det. Hittillsvarande erfarenheter av samarhetet har givit viu handen att vi genom ett

Prop. 1980/81: 90

Bilaga I

Industridepartementet

511

aktivt deltagande har kunnat bredda basen för forsknings- och utvccklingsverksamheten inom landet och för vflra egna energipolitiska bedömningar.
Av den årsrapport (Annual repor! on Energy Research. Dcvelopmcnt and
Demonstration. Aetivities of the IEA 1979- 1980. OECD. Paris 1980) över
energiforskningssamarbctet inom IEA som nyligen har publicerats framgår
att Sverige deltar i organiserat samarbete på så gott som samtliga de
områden där vi bedriver en egen nationell verksamhet. Inom flera av dessa
samarbetsområden deltar svenska organ eller myndigheter som ledande
och verkställande organ (operating agents). Inom ytterligare ett stort antal
områden befinner sig nya samarbetsprojekt på olika stadier <iv förberedelser.
Jag avstår från att här lämna någon närmare redogörelse för samarbetet
inom IEA och hänvisar i stället till dels nämnda rapport. dels de redogörelser för uppläggningen av forskningssamarbctet inom I EA och principerna för det svenska deltagandet som tidigare har Himnats (jfr bl. a. prop.
1976177: 100 bil. 17 s. 158 och prop. 1977/78: 110 s. 92).
Viktiga element i samarbetet inom IEA är. utöver samarbetsprojekten,
främjandet av väl avvägda nationella energiforskningsprogram genom regelbunda granskningar av medlemsländernas energiforskningssatsningar
samt utvecklingen av en gemensam gruppstrategi för forskning. utveckling
och demonstration inom energiområdet. En gemensam gruppstrategi har
publicerats och i maj 1980 antagits av energiministrarna inom IEA:s medlemsländer som en allmän vägledning vid dimensionering och prioritering
av de nationella cncrgiforskningssatsningarna. Jag har i det föregående
berört detta närmare och även vilken betydelse strategin har haft för mina
överväganden rörande avvägningarna inom det svenska energiforskningsprogrammet. Jag räknar med att samarbetet inom IEA kring systemanalys
rörande energiteknik. som efter publiceringen av gruppstrategin genomförs i form av ett särskilt samarbetsprojekt. kommer att fortsätta att ge
underlag för inriktning och avvägning av våra cnergiforskningssatsningar.
Sveriges samarbete med den europeiska atomencri<igemenskapen I t.:uratom) har jag berört vid min behandling av verksamheten inom delprogrammet Fusionsenergi (avsnitt 15.2.J.9).
Vad gäller det nordiska energ(fiJrskningssamarhetct utanför kärnenergiområdet vill jag utöver vad jag nyss redovisade nämna följande. Diskussioner har under de senaste åren i olika sammanhang förts om liimplig form
för samarbete mellan främst programansvariga organ. Frågan har behandlats bl. a. inom den nordiska ämbetsmannakommitten för industri- och
energipolitik. Under år 1980 har härutöver. på initiativ av de nordiska
energiministrarna. satts i gång ett program för ökat nordiskt samarbete
inom energiområdet. Inom energiforskningsområdet diskuteras således
f. n. bl. a. målsättning och former för närmare samarbete avseende energisystemanalys samt nya och förnybara energikällor. En serie samnordiska
seminarier kring ett antal för samordningen av forskningsprogrammet vä-
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scntliga omrf1dcn har under lir 1980 pilbörjats med ell symposium i mars
månad i Stockholm om energisystemanalys.
Bilateralt .1·t1111t1rbetc kompletterar p~l vissa områden det internationdla
samarbetet. Under programperioden har sålunda ett visst samarbete etablerats med hl. a. Förenta staterna. Frankrike, Kanada och Förbundsrepubliken Tyskland. Även inom Norden bedrivs visst, huvudsakligen informellt. bilateralt samarbete för samordning av insatserna inom olika delar
av energiforskningsprogrammct.
Till vad jag nu har anfört om det internationella energiforskningssamarbetet vill jag lägga följande.
Att utnyttja det internationella kunskapsutbytet är en naturlig del i ett
program med energiforskningsprogrammets karaktär. Verksamheten inom
landet bör därvid inriktas främst pa sådana områden där utländska erfarenheter inte kan utnyttjas, där det krävs nationella insatser för att en viss
teknik skall kunna utnyttjas eller dlir de svenska förutsättningarna är
gynnsamma och strävan efter en effektiv internationell arbetsfördelning
motiverar svenska insatser. Utgängspunkten för bedömning av i vilken
utsträckning och i vilka former Sverige bör delta i internationellt energiforskningssamarhcte bör, liksom under innevarande programperiod, vara
en strävan att uppnå en effektiv internationell arbetsfördelning som är
förenlig med målen för det svenska energiforskningsprogrammet.
DFE har i sin anslagsframställning for budgetåret 1981/8:?. aviserat en
utvärdering av det internationella encrgiforskningssamarbetets hetydelse
för Sverige. Jag ser positivt pft detta initiativ och räknar med att det
kommer att kunna ge undt:rlag för iiverväganden röranJe inriktningen av
det fortsatta internationella samarbetet.
DFE behandlar också l'11ergifi1rsk11i11gs.111m11rhete m<'d 11f\·eck/i11gslä11der. Det bör enligt OFE. i den mftn det uppfyller kravet att vara till
nytta för bägge parter. i princip kunna behandlas som normalt internationellt forsknings- och utvecklingssamarbete i enlighet med vad _jag nyss har
redovisat. DFE framhåller därutöver att cnergiforskningsprogrammet och
de personer som utför forsknings- och utvecklingsinsatser inom programmet utgör en resursbas för samverkan med utvecklingsliinder och att
biståndsorganen. med stöd av de programansvariga organen inom energiforskningsprogrammet. aktivt bör bevaka möjligheterna till samarbete på
energiforskningsområdet med utvecklingsländer. I vissa situationer bör
enligt DFE förutsättningarna för detta vara gynnsamma. Energiforskningsorganen har härvidlag en uppgift att sammanställa och förmedla information om den svenska resursbasen och innehållet i energiforskningsprogrammct.
l sammanhanget vill jag även erinra om att styrelsen för internationell
utveckling, SIDA, i januari 1980 har utgivit särskilda riktlinjer för cnergibistrmd. I SIDA:s riktlinjer framhålls att energiplanering. ny och förnybar
energi samt kol, olja och gas är områden där aktiva insatser. med hiinsyn
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till den svenska resursbasen, bedöms vara möjliga. Ett ökat behov av
samarbete och samråd med bl. a. statliga organ inom Sverige förutses
därvid.
Sverige har vid flera tillfällen i olika internationella sammanhang framhållit industriländernas ansvar för alt medverka till en lösning av ulvecklingsländernas energiförsörjningsproblem. I det energiforskningsprogram
som jag förordar ingår forskning kring alternativa energikällor och teknik
som bor kunna anpassas till dessa länders speciella behov och förutsättningar. Det är enligt min uppfattning därför angeläget att de betydande
forskningsinsatserna inom energiområdet kan utnyttjas även för att i samarbete med utvecklingsländer medverka till en lösning på dessa länders
långsiktiga energiproblem. Bl. a. de principer och överväganden som har
redovisats av DFE bör därvid kunna vara vägledande. I den t.v. ofördelade reserv till regeringens förfogande som jag har avsatt har jag beräknat
medel för vissa mindre samarbetsinsatser utöver vad som ingår i de skilda
programmen och delprogrammen.

15.2.3.13 Sammanfattning
Av mig beräknade medel för forskning och utveckling m. m. inom energiområdet under budgetåren 1981/82-1983/84 framgfir sammanfattningsvis
av följande sammanställning (milj. kr.).

1981182

1981/821983/84

Huvudprogram Encrgiforskning
Ener}?iam·iindning i industriella
processer m. m.

50

varav
Trä, massa och papper
Järn och stål
Kemi- och livsmedelsindustri m. m.
Jordbruk och trädgii.rdsnäringar
Samhällets varuflöden
Energiam·iindninR ji'ir tmnsporta och
.rnmfiirdscl

171

65
61

21
Il

13
23

70

varav

Atgärdcr i transportsystemet
Användning av alternativa drivmedel
Alternativa drivsystem m. m.
E11ergiam·iind11in}? ji'ir hebyggelSl'

varav
Solvärmeteknik
Värmepumpar
Värmelagring
VärmedistriOutior.
System- och genomförandefrågor
Effektivare energianvändning
34

Riksdagen /91:Wi8 I. I sam/. Nr 91J

10

40
20
75

256

37
56
92
34
20
17
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200

E11<'rgi1il/fiirsel
varav
Skogsbränslcn-Torv
Energiodling
Bränsleförädling
1-'örbriinningsanläggningar
Vindcnergi
Teknikbevakning
Tillforselsvstem
fusionsen-ergi

Allmä11rw energisystemstudier
/:'nngirelaterad v11rulforsk11ing

Scm111rd11i11~ 111. m. a1· hu1·11dprogrammct

Summa för

huvudpro~rammet

1981/821983/84
70()

125
95
117

60
150
50
13

90
7
15

varav
NFR
STU
Studsvik Energiteknik AB
Förstärkning av högskolornas basresurser
inom energitekniska ämnesområden

Re.1e1T för senare .f("irddni1111

514

25
50
24
I0.5
11,5
4

25 ../
4.fJ
4()()

------------

113

15
1400

15 .2 .4 E11erg(f;·1rskning1'11 på längre sikt
JS.2.4. l Kunskapsuppbyggnad inom högskolan m. m.
De forsknings- och utvecklingsinsatser som jag nu har förordat kommer
att ställa krav pil medverkan från högskolornas. och då främst de tekniska
fakultt~ternas.

sida. Industriföretag. kommuner m. fl. kommer att i i)kad

omfattning behöva repliera på högskolans basresurser och kommer i sin
verksamhet att efterfråga bl. a. tekniker och nal.urvetare som har fått sin
utb·ildning inom högskolan. Dessa ansprftk har blivit svårare att möta från
högskolans sida allteftersom samhällets insatser på målinriktad forskning
och utveckling har ökat i omfattning och den tekniska omställningen av
energisystemet har tagit fart. Detta framgår klart av bl. a. lkra remissyttnrnden över DfE:s förslag.
Dessa friigor berörs ocksii av utredaren av myndighetsorganisationcn
inom energiomdtdet i betånkandet IDs I 1980: 16\. De statliga energimyndigheterna - arbetsfördelning och :'amverkan. Han framhåller hl. a. att
staten har huvudansvaret för all tillgången pil kvalificerade forskare inom
energiområdet ökar i relativt snabb takt. Det är enligt utredaren därför
angebget att bl. a. de programansvariga organen inom energiforskningsprogrammct noga följer utvecklingen i fråga om tillgi\ng och eflcrf'riigan på
högt kva!ificcrade forskare och uppmuntrar universitet och högskolor til!
ökad forskarutbildning. Flera remissinstanser tar upp denna friiga och
instiimmer i utredarens synpunkter. Särskilt betonas behovet av forskart.iiinster och anställningstrygghet för forskare samt sektorsansvariga myndighet.ers uppgift att bl. a. förse statsmakterna med erforderligt bcslutsunderlag i dessa frågor.
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DFE behandlar dessa frågor endast översiktligt men anmäler sin avsikt
att initiera en närmare studie av frågorna i samarbete med hl. a. UHÄ.
DFE anger vidare i an~lagsframställningen för sin egen verksamhet under
budgetåret 1981/82 att delegationen räknar med att behöva initiera en
analys av framtida krav på inhemsk kompetens inom energiomrf1det med
hänsyn till internationella samarbetsmöjligheter och konkurrensförhållanden. DFE motiver<lr detta med att de inhemska kunskaperna och kompetensen är en avgörande faktor vid bedömning av på vilket siitt introduktion
av ny energiteknik kan ske.
För egen del vill jag understyka att en viktig förutsättning för att de
satsningar inom olika om raden som jag nyss 'har förordat i längden skall hli
effektiva i-ir att kunskaps- och kompetensbasen inom friimst landets högskolor tas tillvara och vidareutvecklas med hänsyn härtill. För della krävs
en samordnad planering och anslagstilldelning för energiforskningsprogrammet å den ena sidan och forskning och utbildning inom främst de
matematisk-naturvetenskapliga och tekniska fakulteterna samt sektorn för
utbildning för tekniska yrken inom högskolan å den andra. De betydande
projektinriktade insatser som görs inom bl. a. programmen Allmänna
energisystemstudier och Energirelaterad grundforskning utgör härvidlag
ett bidrag till den allmiinna kunskapsuppbyggnaden vid våra högskolor.
Jag räknar emellertid med att åtgärder härutöver. inom tilldelade ramar.
kan vara befogade för att säkerställa den lfmgsiktiga kompetens- och
kunskapsuppbyggnaden inom det energitekniska området. Jag har nyss
(avsnitt 15 .2. 3. 11) redovisat att jag preliminärt har beräknat vissa medel
härför inom energiforskningsprogrammet. Det är angeläget att fördelning
av medel för ändamtilet kan grundas på ett väl genomarbetat underlag. Jag
avser därför inom kort föreslå regeringen att uppdra åt DFE att i samarbete
med UHÄ närmare undersöka behovet av åtgärder med det angivna syftet.
Jag anser. efter samråd med chefen för jordbruksdepartementet. att undersökningen skall utföras i samarbete även med Sveriges lantbruksuniversitet, som planerar och bedriver omfattande forskning inom energiområdet.
Chefen för utbildningsdepartcmentet tog i prop. 1978/79: 119 om vissa
frågor rörande forskning och forskarutbildning upp frågan om övergripande forskningsplanering och angav att han avsåg att närmare belysa
denna i en forskningspolitisk proposition som han ämnar föreslå regeringen att förelägga riksdagen våren 1982. Resultatet av undersökningen bör
vara färdigt vid en sådan tidpunkt att det kan redovisas bl. a. i samband
med sistnämnda proposition. I dessa frågor har jag samrått med chefen för
utbildningsdepartementet.
Den tidsbcgräns<lde karaktären hos flertalet projekt inom energiforskningsprogrammet har framhållits som en faktor som försvårar kontinuitet i
forskningsarbetet och ett långsiktigt engagemang av kompetenta forskare.
Jag vill emellertid erinra om att målen för mi\nga av programmen och
delprogrammen i realiteten förutsätter mångåriga insatser från forskarnas
sida liksom en viss kontinuitet i samhällets stöd till forskningen. Dessutom
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bör framhållas att de ansvariga myndigheterna enligt gällande ordning har
givits rätt att inom samtliga program fatta beslut om prt~iektsstöd med
bindande verkan för inte bara det pågående budgetåret utan även ytterligare tre budgetår. Avsikten med denna ordning. som enligt vad jag fömrdar
skall bestå t.v .. är självfallet att möjliggöra just den i detta sammanhang
nödvändiga kontinuiteten.
Jag vill också erinra om att chefen för utbildningsdepartementi:t. bl. a. i
de senaste budgetpropositionerna. har pekat pil att högskolorna har vissa
möjligheter att själva. med de medel som anvisas under utbildningsdepartementets huvudtitel. inriitta tjänster huvudsakligen under professorsnivån. Vad gäller profcs~orstjänster har han strukit under de möjligheter till
anpassning till aktuella behov som uppstär i samband med ilterbe~ättande
av sådana tjänster. I budgetpropositionen 1981 (jfr prop. 1980/81: I00 bil.
12 s. 545) har regeringen t. ex. föreslagit att tvä tjänster som professor vid
Chalmers tekniska högskola ges t:n ändrad inriktning som väl överensstämmer med de ökande behoven inom det energitekniska iimnesomrildet.
Utöver vad jag nu har angivit vill jag. vilket särskilt har betonats också i
betänkandet (Osl 1980: 16) De statliga energimyndigheterna - arbi:tsfördelning och samverkan. framhålla att det ankommcr iiven på de ansvariga
myndigheterna inom energiforskningsprogrammet. bl. a. N FR och STU.
att uppmärksamt följa utvecklingen inom detta omdde och att ta initiativ
för att på olika sätt stödja och stimulera lfmgsiktig kunskapsuppbyggnad
inom sina respektive ansvarsomriiden.
15.2.4.2 Energiforskningen efter budgL'låret 198.3/84
Jag övergär nu till att översiktligt redovisa min bedömning av utvecklingen inom de viktigare insatsomrädena efter den 30 juni 1984. dh det
program jag nu har förordat löper ut.
Energiforskningsprogrammet kommer att liimna vissa betydelsefulla resultat som redan på kort sikt. till mitten av 1980-talet. kan möjliggöra oljeersiittning. Av insatserna under den kommande treiirsperiodcn bör t. ex.
utvecklingen av teknik för användning av skogshränslcn och möjligen kolviitskeblandningar kunna ge resultat för kommersiell användning under
1980-talets första hälft. Insatserna rörande värmepumpar av konventionell
typ· bör redan under den kommande treårsperioden kunna bidra till ett
snabbt införande i vissa typer av bebyggelse. Insatserna pil viirmepumpsomrt1det bör därefter kunna inriktas huvudsakligen pi\ förbättringar av vlirmepumpstekniken. Vidare hör forsknings- och utvecklingsarh..:tet rörande
alkoholer och alkholhlandningar som drivmedel kunna ge underlag för
energipolitiska beslut under den kommande perioden.
För vissa av de tyngre insatserna inom programmet gäller. att resultaten
kan väntas leda till införande först under senare delen av 1980-takt och
åren närmast därefter. Fortsatta utvecklingsinsatser kommer att krävas
omkring och efter mitten av 1980-talet om oljeersiHtning genom föriidling
av inhemska bränslen och kol till llytande och gasformiga bränslen samt
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drivmedel skall bli möjlig. För att siikra ett kommersiellt införande kan i
detta skede även stöd till demonstration och introduktion komma att
behöva sättas in. Av stor betydelse för forskningsbehovet i Sverige är de
erfarenheter som under de kommande ären kan komma att göras i andra
länder.
Insatser kommer att behövas under resten av 1980-talet även för att
kunna tillräl.'.kligt viil bedöma energiskogsodlingens möjligheter och för att
utwckla teknik och metoder härför.
Även för att införa alternativa drivmedel krävs teknikutveckling under
tiden niirmast efter den kommande treårsperioden. Av största betydelse
för introduktionen är givetvis iiven administrativa och ekonomiska styrmedel.
För att utnyttja den stora oljeersiittningspotentialcn i samband med
bebyggelsens uppvärmning görs i det program som jag har förordat betydande insatser inom områdena solvärmeteknik, viirmelagring och distributionsteknik. Jag räknar med att insatser av olika slag behöver göras även
under resten av 1980-talet på främst områdena solvärme och viirmelagring
samt. som jag nyss framhöll. vissa former av värmepumpsteknik. Framsteg på dessa områden innebär viktiga steg i riktning mot ett energisystem
med inhemska, förnybara energikällor med minsta möjliga miljöpåverkan.
Insatserna rörande industrins energianvändning torde även framgent
komma att behålla sin karaktär av komplement till den av företagen och
branscherna själva initierade utvecklingsverksamheten.
En avveckling av kärnkraften enligt riksdagens beslut kriiver nytillskott i
fråga om kapaciteten för elproduktion från 1990-talet och framåt. Därvid
behöver såväl inhemsk<1 bränslen som kol utnyttjas. För att möjliggöra
detta behöver problem lösas rörande miljövänlig teknik för användning av
dessa bränslen i storskalig kraft- och värmeproduktion. En fast grund för
hithörande insatser läggs i den kommande programperioden i ett särskilt
delprogram. Förbriinningsanläggningar. inom programmet Energitillförsel.
Insatser inom området torde bli behövliga även under tiden efter den
kommande programperioden. Det är därvid angeläget att samverkan sker
med intressenter från kommunala och privata energiföretag i fräga om
större försök. prototyper och demonstrationsanliiggningar.
Insatserna inom delprogrammet Vindenergi är inriktade på att omkring
år 1985 kunna ge underlag för vidare bedömningar rörande vindkraf'ten.
Blir resultaten positiva. bör utvecklingsarbetet rörande stora horisontalaxlade aggregat därefter i stort sett kunna utgå ur energiforskningsprogrammet och föras vidare av bl. a. kraftindustri och utrustningstillverkare.
Det är en av energiforskningsprogrammets viktigaste uppgifter att spåra
och utveckla nya möjligheter för energitillförsel och användning som bygger på i dag väsentligen okänd teknik. Internationellt satsas avsevärda
resurser på grundforskning som kan tänkas resultera. i vissa fall först efter
lång tid. i nya, resurs- och miljömässigt fördel<1ktiga metoder för tillförsel.
lagring. distribution eller effektiv anviindning av energi. Inom energiforsk-
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ningsprogrammt:l stöds en aktiv bevakning av sådana forskningsomräden
dels inom programmet Energirelaterad grundforskning. dels inom delar av
de övriga programmen, bl. a. delprogrammen Alternativa drivsystem
m. m. och Teknikhevakning. Jag har nyss (jfr. bl. a. avsnitt 15.2.3.3) redogjort f(ir motiven att hälla tillräcklig omfattning och hög kvalitet hos denna
verksamhet.
Det ligger i sakens natur all endast vissa av de forskningsområden som
på detta siitt bevakas kommer att kunna följas av mera mtilinriktad forskning och ut veckling med sikte på ett senare införande i det svenska energisystemet. Vilka områden som detta kan glilla. m:h när mera omfattande
insatser kommer att behöva göras. kan inte i dag förutses. Jag vill därför i
detta sammanhang endast erinra om att grundläggande forskningsinsatser
pågår bl. a. inom materialvetenskaperna och biokemin. särskilt beträffande
fotosyntesen. med hänsyn tagen till energitillämpningar. Vidare bevakas
sädana omdden som avancerade metoder för em:rgilagring och energitransport. Genombrott på n;'1got av dessa omrilden eller inom fusionsenergin
kommer att rå stor betydelse och motivera avsevärda insatser för alt
möjliggöra praktiska tillämpningar.
Av det jag här har anfört framgftr. att cnergiforskningsprogrammet har
viktiga uppgifter för att stödja ansträngningarna att minska oljeberoendet.
Det tjänar även, och i sucee~sivt ökande grad. till att öppna nya utvecklingsvägar för energisystemet och diirigenom bidra till att säkerställa tlcn
energipolitiska handlingsfrihet som vi behöver för att nå våra långsiktiga
energipolitiska mål. Denna breda satsning på teknisk forskning och utvcl'.kling ligger ocksil viil i linje med övriga ansträngningar för all ästadkomma en långsiktig industriell förnyelse i vårt land.
15 .2 .5 Organisation fiir

genon~föramie tll"

1111\"udprogrammet

En ändamålsenlig organisation och ansvarsfördelning iir av avgörande
betydelse för att det program jag har förordat skall kunna bli effektivt
genomfört och spela avsedtl roll inom energipolitiken. En redogörelse för
den nuvarande organisationen och de principer den bygger på har lämnats i
1978 års proposition om energiforskning (jfr. prop. 1977178: 110 s. 160).
Huvudprincipen för den nuvarande organisationen är i korthet att programansvar skall vila pft myndigheter som har dels kompetens rörande
forskning, utveckling och innovationsarbete. tlels överblick över behoven
av energiteknisk utveckling inom resp. sektor. Detta programansvar å ena
sidan och forskningsutförande funktioner ä den andra skall vidare vila på
skilda organisationer.
Den nuvarande organisationen har fullgjort omfal.tande och svåra arbetsuppgifter. Den har bl. a. svarat för att de betydande insatser som har gjorts
inom energiforskningsprogrammet under snart sex tir - kostnaderna här- ·
för uppgår till uppemot 1200 milj. kr. - har präglats av såväl energipolitisk
målinriktning som vetenskaplig kvalitet. Stora krav kommer att ställas
även vid genomförandet av programmet under nästa treårsperiod.
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ÖkaJe krav kommer framöver att sUillas på Jen statliga organisationen
inom energiområdet i dess helhet nilr det giiller planering och utreJningsverksamhet som underlag för politiska beslut. introduktion och kommersialisering av teknik som snabbt kan ersätt<• olja eller spara energi. kommunal energiplanering och energiförsö1jning pil lokal nivti. information och
utbildning samt råd. riktlinjer och tillståndsfrågor. Statsrådet Petri har
dii1for förordat I kapitel 11) att en ny organisation för myndigheter m. 11.
organ inom energiomrädel införs den I juli 1982. I den nya organisationen
föresliis bl. a. ingå en myndighet - statens energiverk - med uppgift att
svara frtimst för frågor rörande energitillförsel och övergripande energiplanering. Eher samråd med mig har han ocksii förordat dels att den nya
myndigheten skall överta huvuddelen av ansvaret för forskningen och
ut vecklingsarbetet inom cnergitillförselområJet. dels att bevakning m. m.
av lilngsiktiga och övergripande cnergiforskningsfr;1gor. ansvaret. för programmet Allmänna energisystemstudier. friigor om former för och inriktning av fortsatt energiforskning samt utvärdering av energiforskningsinsatserna skall föras till dt särskilt organ för långsiktiga och övergripande
energiforskningsfri\.gor. Vidare har han förordat att ett särskilt organ inrättas för att handha det nya stödsystem for oljeersättande ittgärder m. m.
som finansieras genom den nyinrättade oljeersiittningsfonden. Han har
ocks~I anmält att han kommer att föreslå regeringen att bemyndiga honom
att tillkalla en organisationskommittc för att ta fram förslag till detaljutformning av den nya organisationen. En central uppgift för kommitten
kommer inledningsvis bl. a. att vara att finna ilndam:1Jscnliga samverkansformer för energiverket och de särskilda organen för oljcersättningsfonden
resp. långsiktiga och övergripande cnergiforskningsfrågor.
Till följd av vad jag nu har redovisat kommer följande att gälla för den
organisation som skall genomföra det treårsprogram jag har förordat.
Den huvudprincip i fråga om kompetenskrav samt ansvarsfördelning
mellan programansvariga och forskningsutforande organisationer som nu
gäller bör fortfara att gälla. STU hör således alltjämt ha programansvar för
programmet Energianvändning i industriella processer m. m. samt. som jag
nyss har förordat. delprogrammen Användning av alternativa drivmedel
och Alternativa drivsystem m. m. inom programmet Energianvilndning för
transporter och samfärdsel. STU bör därutöver fortfara att ansvara för
konkret planering och beslut om stöd till industriellt forsknings- och utvecklingsarbete och innovationsinriktade projekt inom programmet Energianvändning för bebyggelse. JFD bör alltjämt ha programansvar för delprogrammet Åtgärder i transportsy~temet inom programmet Energianvändning för transporter och samfiirdsel och BFR för programmet Energianvändning för bebyggelse. Något samlat programansvar för programmet Energirelaterad grundforskning kommer inte att vila på något visst
organ.
När det gäller programansvaret för programmet Energitillförsel. kommer det fram till den I juli 1982 att il vila NE. Programansvaret för program-
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met Allmänna encrgisystemstudier samt nuvarande samordningsuppgifter
kommer JiJ.;.alcdes att fram till samma tidpunkt åvila DFE. Under tiden
fram till den 1 juli 1982 kommer striivan att vara att p[1 olika sätt tistadkomma en successiv och mjuk övergång till den nya organisationen. Den 1 juli
1982 kommer NE och DFE att upphöra. Den större delen av NE:s uppgifter kommer då att överföras till statens energiverk. Återstoden av NE:s
uppgifter. som avser viss långsiktig forskning inom energitillförselomrädet. samt de övriga uppgifter som jag har nämnt kommer somjag nyss
har berört ;1tt vid samma tidpunkt föras till det nya organet för långsiktiga
och övergripande energiforskningsfrågor.
Detaljerna i den nya organisationen liksom formerna för övergången från
den nuvarande ankommer på organisationskommittcn att utarbeta och pil
regeringen att besluta om. Följande bör dock i stort gälla beträffande de
delar av NE:s resurser och nuvarande arbetsuppgifter som förs över till
statens energiverk.
De personalresurser som tillförs statens energiverk skall fördelas sä att
en balans crhälls. totalt sett. gentemot de uppgifter som åläggs det nya
verki:t. De resurser som förs över från N E kan därvid komma att utnyttjas
för uppgifter rörande såväl forsknings- och utvecklingsarbete inom energitillförselomriidet som t. ex. planering och utredningsverksamhet. För frågor om stöd till forskning och utvecklingsarbete inom energitillförselområdet kommer att bildas en särskild organisatorisk enhet inom vaket.
För beslut i löpande projcktstödsiirenden inom de delar av programmet
Energitillförsel som i i:nlighct med vad jag nu har anfört kommer att höra
till det nya verkets ansvarsområde bör det. som statsrådet Petri har angivit. prövas av organisationskommitten om det är ändamålsenligt att inrälla
en särskild niimnd vid verket.
Det nya organet for långsiktiga och övergripande energiforskningsfrågor
kommer, som jag nyss berörde. att få arbetsuppgifter som omfattar bevakning av forskningsfrågor av långsiktigt och övergripande intresse inom hela
energiområdet samt stöd till viss långsiktig forskning inom programmet
Energitillförsel, ansvaret för programmet Allmänna energisystemstudier.
frågor om former för och inriktning av fortsatt forskning och utveckling
inom energiområdet samt fortlöpande utvärdering av energiforskningen.
Det får. sorn statsrådet Petri har anfört, ankomma på den nämnda organisationskommittcn att göra en genomgilng av bl. a. vilka delar av programmet Energitillförsel som sålunda bör ligga inom det nya organets ansvarsomrädc. Det kan därvid bli nödvändigt att göra vissa justeringar i den av
mig använda indelningen av detta program. Det får också bli en uppgift för
organisationskommitten att higga fram mer detaljerade förslag beträffande
det nya organets omfattning och uppgifter.
De föriindringar som nu föreslås innebär att styrkan i den statliga organisationen inom energiområdet kommer att öka. Detta gäller också för
energiforskningsområdet bl. a. genom den närmare samordning och samverkan med verksamheten inom andra betydelsefulla omr{1den av energipolitiken som bör kunna uppnt1s.
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15.3 Verksamheten vid Studsvik Energiteknik AB
Studsvik Energiteknik AB, tidigare AB Atomenergi. är statens största
samlade resurs för energitekniskt forsknings- och utvecklingsarbete. Bolaget har ca 900 anställda i Studsvik och Nyköping. Inom svenska dotterbolag och delägda bolag, bl. a. Svensk Metanolutveckling AB och Alnor
Instrument AB arbetar omkring 60 personer. En detaljerad redovisning av
bolagets situation lämnades i prop. 1977/78: 110 om energiforskning m. m.
(s. 96 och s. 163). Föredraganden beräknade då behovet av statsanslag till
bolaget under treårsperioden 1978/79-1980/81 till sammanlagt 140 milj. kr.
För budgetåren 1978179. 1979/80 och 1980/81 har mot bakgrund härav
anvisats 46, 47 resp. 47 milj. kr.
Studsvik Energiteknik AB anmälde i en skrivelse till regeringen den 24
november 1978 bolagets resultat för verksamhetsåret 1977/78 och framhöll
att dess budget för 1978/79 pekade mot ett fortsatt otillfredsställande
rörelseresultat. Våren 1979 gjordes en genomgång av bolagets ekonomiska
situation. Arbetet resultaterade i en omfattande åtgärdsplan för vilken
vissa kostnader för såväl ekonomisk rekonstruktion av bolaget som för
ökade utvecklingsinsatser på nya tekniska områden inte kunde rymmas
inom de ramar som tidigare hade angivits för statsanslaget till bolaget.
Bolaget hemställde därför om särskilda bidrag till verksamheten samt om
kapitaltillskott för rekonstruktion av bolagets finansiella ställning. I prop.
1979/80: 18 föreslog regeringen att bolaget under budgetåren 1979/80 och
1980/81 skulle tillföras dels särskilda medel för täckning av beräknat rörelseunderskott m. m. med sammanlagt 55.2 milj. kr.. dels medelstillskott
med 40 milj. kr. för egna utvecklingsinsatser. Regeringen föreslog vidare
eftergift av statliga lån till bolaget med drygt 11 milj. kr. Riksdagen biföll
regeringens förslag (NU 1979/80: 7. rskr 1979/RO: 401. Bolaget skulle under
sommaren 1980 redovisa det då kända utfallet av verksamheten budgetåret
1979180.
Öhrlings Revisionshyrå AB har sommaren 1980 på bolagets uppdrag
redovisat en uppföljning av resultat och ställning inom Studs vik Energiteknik AB mol bakgrund av del statliga stöd som har erhållits enligt tvåårsplanen i prop. 1979/80: 18. Uppföljningen visar att bolaget i stort sett har
kunnat följa planerna och att resultatet i huvudsak motsvarar prognoserna.
Bolagets hokslut för I979i80 och budget för 1980/81 framgår av följande
sammanställning (moderbolaget. milj. kr.).
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1979/80
(resultat l

1980/81
(budget)

Rörelsens intäkter
tvarav statsanslag
Rörelsens kostnader

189.5
h4.0
-186.4

238.0
60.0)
-228.0

Avskrivningar
Personalanpassning
Resultatrisk

-

3.1

IO,ll

19.1
3.3

- 19.6
7.0

-- 3.0
19,3

Finansnetto

Medelstillskott. rörelsen
Mcdelstillskoll, företagsutveckling
Kostnader för företagsutvcckling
Eftergift av )[111
Extra av,krivningar
Avsiittning för fiiretagsutveckling

Skatt
Resultat före bokslutsdispositioner
och skatt
1

19,6

0,0

I.Cl

19,3

20,6

+ 37.6
+ 15.0 1

+ 17.6
+ 21.0
- 11.0

+ I I. I

)(l,()

-

- 15.0

- 10.0

13,4

3,0

-

0.5
12,9

-

0.6
3.6

Hiirutövcr 4 milj. kr. som redovisas som rörcbeinliikter.

Studsvikskoncernens balansräkning per den 30 juni 1980 visas i följande
sammanställning (milj. kr.).
Tillgångar
Omsi1ttningstilig<ingar
Anl<iggningstillg<lngar

15 l .fi
I 2(l,4

278,0
Skulder och eget kapital
Kortfristiga skulder
U111gfristiga skulder
Obeskattade reservt:r
Minoritetsintressc
Aktiekapital
Halam.erat resultat
Arets resultat

115.2

58.fi
58.2
5.3
30.0
-5.0
15.(l

2711,0

R2-reaktorn i Studsvik togs i drift år 1960. Den är i huvudsak en rnaterialprovningsreaktor men utnyttjas också för bl. a. isotopproduktion och
för reaktorkemiska experiment samt som neutronkälla för allmänna
forskningsändamål. Reaktorn ägs och drivs av Studsvik Energiteknik AB.
Frägan om den fortsatta verksamheten vid R2-reaktorn i Studsvik har
behandlats av en särskild utr.~dare 1 II 1978: 08) i bcUinkandet tDsl 19XO: 9l
1

Profc~sorn Sune Berndt.
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Fortsatt verksamhet vid R2-reaktorn i Studs vik. Utredarens överviiganden
och förslag samt en sammanstiillning av remissyttrandena häröver iiterlinns i bilaga 1.22.
S111d.1rik Energiteknik AB

I sin anslagsframställning för budgetärct 1981/82 redovisar Studsvik
Energiteknik ;\Ben plan för treårsperioden 1981182- 1983/84. Planen bygger vidare på intentionerna i nys~ nämnda tväärsplan för 1979/8()...,. 1980/81.
Bolagets verksamhet har vidare varit föremål för ingående analyser ur
strategisk synvinkel och resultatet av dessa har inarbetats i det nya ,treårsprogrammel.
Bolagsledningen avser att fortsiitta ett systematiskt arbete med att omstrukturera företaget samt att kontinuerligt konsolidera verksamheten genom rationaliseringar och en specialisering pii omrf1den med behov av

kvalifi<.:erad kompetens.
Bolaget ser som sin uppgift att utveckla ny. förbättrad och anpassad
teknologi med särskild inriktning på energiteknik. Verksamheten specialiseras på omdden av stor principiell betydelse för Sveriges energiförsiirjning och näringslivet inom energisektorn samt pä avsnitt som ger nationell
och internationell konkurrenskraft vid utnyttjande av bolagets kompetens.
För alt kunna genomföra detta vill bolaget engagera sig i
- framtagning av teknik genom forskning och ut veckling,
- införande av teknik. I. ex. genom framställning och drift av prototyp-.
försöks- m:h dcmonstrationsanliiggningar.
- exploakring av Je tekniska resultaten vid utnyttjande av tekniken.
Holagd bör kunna engagera sig också i liknande uppgifter utanför energiomriidct om detta innebär väsentliga synergieffekter av teknisk-ekonomisk arl.
Därutöver vil.I bolaget verka för att Studsviksområdets infrastruktur
utvecklas 1xh utnyttjas av andra intressenter. Pt1 ägarens uppdrag skall
bolaget dessutom kunna utföra uppgifter som kan komma alt ing{i i en
avveckling av anläggningarna R I och Ågesta samt eventuella iiterstiillningsarbetcn i Ranstad.
Inom divisionen för k ii r n teknik bedrivs verksamhet inom omr{1dena
bränsle-. avfalls-. reaktor- samt säkerhctsteknik. Prioritet kommer alt ges
tu omrädcna bränsle- och avfallsteknik. Vad gäller det förstnämnda liiggs
tonvikten på att kraftfullt vidareutveckla divisionens internationellt sett
unika kompetens och rationella organisation. Inom avfallstekniken planeras en upprustning av såväl per.~ondla som anliiggningstekniska resurser i
Studsvik med speciell inriktning på omri'tdena låg- och mcdc/aktivt avfall.
Inom reaktorteknik och säkerhetsteknik kommer verksamheten att specialiseras pii uppdrag som är av väsentlig betydelse för den svenska marknaden och myndigheterna i Sverige och för vilka en tillrii<.:klig efterfrågan
finns för hibchällen m:h vidan:utvccklad kompetens.
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För divisionen för ny c ner g it ek ni k higgs tonvikten vid de tekniska
disciplinerna termisk omvandling. speciellt förbränning och förgasning.
energitransport och lagring samt energihushållning. Denna inriktning
kompktteras med kraftfulla insatser p~t områdena miljö- och briinslekemi
samt materialteknik. Hög prioritet kommer att ges åt kol samt biomassa
och torv. Andra viktiga områden iir solenergi och tj;irrviirme samt industriell em:rgianvändning.
För bäda divisionerna gälkr att stor vikt kommer att liiggas vid att föri1
ut resultaten av forskningsverksamheten samt att stiilla enheternas kompetens till näringslivets förfogande.
För den löpande verksamheten redovisar bolaget följande.
Ett särdrag i bolagets struktur är de tunga kärntekniska resurserna forskningsreaktorerna. de aktiva laboratorierna. avfallshanteringen och
strålskyddsberedskapen. Möjligheterna all snabbt påverka kostnaderna
för anläggnings kapital och drift är mycket begränsade.
Bolaget har under en följd av år med stor framgiing hedrivit en internationell marknadsföring av sina tjänster på det kiirntekniska området. Därigenom erhåller bolaget väsentliga bidrag till tiickande av kostnaderna. Det
internationella arbetet har gett möjlighet att bygga upp en tekniskt ledande
marknadsposition inom området bränsleteknik. Bolaget framhåller att det
är av vital betydelse att denna marknadsposition kan försvaras och framgängsrikt vidareutvecklas. Forskningsreaktorn R2 har diirför en central.
strakgisk roll för divisionen för kiirnteknik. Den utgör basen för dess
internationella marknadsposition pil bränsleomrf1det och har dessutom
kraftigt samband med övrig kärnteknisk kompetens. utan vilken divisionens verksamhet stegvis skulle stå inför en avveckling.
Bränslelaboratoriet är ett nödvändigt komplement med stor betydelse
för den svenska marknaden. Det är också nödviindigt för att den internationella positionen inom hränsletekniken skall kunna hållas.
Studsvik Energiteknik betonar att den senaste tidens debatt ytterligare
har understrukit behovet av strålskyddsverksamhetcn och den därtill
knutna nationella radiologiska beredskapen. Det iir viiscntligt att bolaget
kan få en sådan ersättning för dessa tjiinster att resurserna - personella
och materiella - kan bibehållas i en form och omfattning som är anpassad
inte endast för företagets interna behov.
Verksamheten inom divisionen för ny energiteknik är under snabb uppbyggnad. Lahoratorierna utrustas med tung experimentell utrustnirg för
provning och utveckling av ny teknik. Vad gmler förbränning inriktas
arhetct bl. a. på virvelbiidd-teknik. Regeringen har nyligen godkänt ett
beslut att i Studs vik bygga en försöksanläggning ( PDU) for förgasning.
som viintas fä stor betydelse för möjligheterna att systematiskt anpassa
utländsk teknik till inhemska bränslen och utveckla kompletterande teknik
byggd på ideer hos svenska forskare. Samarbete har i sådant syfte etahlerats med de tekniska högskolorna i Stockholm och Lund.

Prop. 1980/81: 90

Bilaga l

Industridepartementet

525

Den tillämpade verksamheten inriktas i första hand på kol och inhemska
bränslen. Bolaget framhåller att det breda kunnandet i Studsvik inom
miljö- och brtinslekcmi samt materialteknik ger unika möjligheter att angripa problem tvärvetenskapligt.
Vissa resultat från bolagets satsning på solenergi börjar nu få praktisk
tillämpning i experimentbyggnationen.
Den löpande verksamheten inom divisionen för ny energiteknik kräver
enligt bolaget inte några särskilda statsanslag, eftersom kostnaderna täcks
av berörda programorgan och andra intressenter.
Studsviks bibliotek fungerar i ökad omfattning som en nationell biblioteksenhet med spe1.:ialisering inom energiteknik. Arbetet inom detta avsnitt av verksamheten är numera den dominerande delen.
Sammanfattningsvis anser bolaget att de riktlinjer som angavs i bolagets
skrivelse av den 26 juni 1979 (återgiven som bilaga till prop. 1979/80: 18) för
en förbättring och konsolidering av rörelseresultatet följs planenligt.
Studs vik Energiteknik förutser ej några nya tillskott av medel for att täcka
underskott i verksamheten för den nya treårsperioden. Bolaget framhåller
dock att denna bedömning självfallet förutsiitter att verksamhetens omfattning och inriktning väsentligen kan följa en av bolaget uppställd strategisk
plan som separat har redovisats för industridepartementet.
I fråga om bolagets egen forsknings - och ut veck I in g s verks a m het redovisar bolaget följande:
Bolaget finner det viktigt att markera skillnaden mellan den forskning
och utveckling som utförs av Studsvik på uppdrag av programorganen och
den som utgör insatser som erfordras för att nå de mål som uppsatts för
bolagets verksamhet.
Uppdragsforskningen för programorganen ger en viktig del av bolagets
löpande intäkter och bolaget utgör inom sina specialområden ett instrument för genomförandet av programorganens planer.
Satsningen inom företaget på forskning och utveckling anges därutöver
ha tre huvuduppgifter:
- att bygga upp den kunskapsbas och kompetens som sedan i form av
tjänsteproduktion utgör företagets mest betydelsefulla kommersiella
prestation,
- att utgöra den insats från statlig sida som i branschrelaterad forskning
och utveckling erfordras som komplement till insatser från grupper av
företag,
- att utgöra bolagets insats av riskkapital i utvecklingsprojekt som drivs i
samarbete med industriföretag eller genomförs i egen regi.
Medan projekten inom uppdragsforskningen bestäms av programorganens prioriteringar och värderingar kommer insatserna inom företagets
ram att väljas så att Studsvik Energiteknik AB:s långsiktiga inriktning och
förutsättningar för överlevande tillgodoses.
Bolaget understryker vikten av att den energin:laterade grundforskning-
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en inte får vara för snävt inriktad på de tillämpningsområden som i ett
kortare perspektiv ges prioritet. Bolaget hedömer att sammanlagt 27 milj.
kr. erfordras härför under treårsperioden ..
Det industriella samarhetet inom kärnkraftomrädet är sedan många år
väl etablerat. Gällande regler har förutsatt en 50-procentig finansiering från
industriparterna. Under senare år har dessutom ett omfattande hransehsamarbete etablerats utanför kärnkraftssektorn. Branschsamarbetet har
gett viktiga resultat. som nu ligger till grund för fortsatt utveckling inom
företagen och som också har lett till ett fördjupat siimarbetc mellan Studsvik och individuella företag i branschen.
Bolaget föreslår en fortsatt kraftfull satsning på branschrelaterad forskning och utveckling och beräknar behovet för treårsperioden till 68 milj.
kr., varav 29 milj. kr. för ny energiteknik. Bolaget förklarar sig berett att
på statens uppdrag förvalta medlen och redovisa för deras användning i
projekt av kollektiv eller bilateral karaktär.
Bolaget anser att den branschrelaterade forskning och utveckling som
under innevarande treårsperiod bedrivs med medel ur energiforskningsprogrammet, dvs. utveckling av !ättvattenreaktorers siikerhet m. m. (de!progrilmmet Lättvattenreaktorerl bör fortsätta i oförminskad omfattning
under kommande treårsperiod. Övervägande delen av uppdragen har utförts av bolaget och det är angeläget att den kompetens som erfordras inom
området tryggas för framtiden. Bolaget äskar 13 milj. kr. för budgetåret
1981/82 och anmäler ett totalt medelsbehov om 41 milj. kr. for verksamheten för treårsperioden.
I enlighet med vad som föreslogs i prop. 1979/80: 18 har under
tvåårsperioden 1979/80-1980/81 ställts sammanlagt 40 milj. kr. till holagcts
förfogande för kompetensuppbyggnad och egna utvecklingsinsatster. Bolaget anser att medel av denna typ är nödvändiga om Studsvik skall
fungera som ett företag med kommersiell inriktning.
Tillgången till egna medel är också en väsentlig förutsättning för att
bolaget i större utsträckning skall kunna gå in i ett direkt samarbete med
industrin. Bolaget förutser ett fortsatt behov av denna typ av satsningar
och hemställer om ägartillskott på 10 milj. kr. för budgetåret 1981/82.
Medelsbchovet för kommande treårsperiod anges till totalt 30 milj. kr.
Bolagets beräkning av anslagsbehov m. m. för budgetåret 1981/82 resp.
för treårsperioden 1981/82-· 1983/84 framgår av följande tabell (milj. kr.).
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1981/821983/84

Löpande verk.rnmhet
Drift av forskningsreaktorerna R2 och R2-0
Drift av hriinslelaboratorid
Drift av avfallsanläggningar
Nationell radiologi~k beredskap
Lokaliseringsbe1ingade kostnader

Bihliotek

36.0
11.0
6.0
2.0
1.0

123.U
3t1.0
21.0
7.5
3,0

56,0

190,5

4.0

13.5

8,0

27.0

7.0
12,0
13.0
10.0

29.0
39.0
41.0
30.U

50,0

166,0

110,0

370,0

Fonkning och sa11wrhctc
Energirelaterad grundforskning
Rramchinriktad forskning och utveckling
- icke-nukleär energiteknik
- kiirnteknik
-- lättvattcnrcakwrer m. m.
Förctagsrelatt."rad utveckling
Tot~!lt

Studs vik Energiteknik AB har m:kså begärt medel för has verksamheten
vid Svensk Metanolutveekling AB med 5.1 milj. kr. för budgetåret 1981/82 och anmält ett medelsbehov för treårsperioden på 17,5 milj.
kr. Dessa frågor har jag tagit upp i avsnitt 15.2.3.4 och 15.2.3.7.

Remissytlrandc11
Förslaget till treårsplan för Studsvik Energiteknik AB har remissbehandlals. YttranJe har avgivits av försvarets forskningsanstalt <FOAJ.
naturvetenskapliga forskningsrådet. statens strålskyddsinstitut (SSI I. statens vattenfallsverk. statens kärnkraftinspektion (SKll. styrelsen för teknisk utveckling (STUl. nämnden för cnergiproduktionsforskning (NE).
programrådet för radioaktivt avfall <PRAVJ, delegationen för energiforskning tDFEJ, AB Asea-Atom och Sveriges lndustriförbund.
Flertalet remissinstanser, däribland DFE, NE och STU, ställer sig positiva till ett fortsatt statligt stöd till Studsvik Energiteknik AB eftersom
bolaget i stor utsträckning producerar kunskap och forskningsresultat av
allmiint intresse och är en nationell resurs av största betydelse på det
energitekniska området. Vidare stöder bl. a. AB Asea-Atom, PRA V och
S1·eriges /11d11str((iirh1111d bolagets anslagsbegäran mot bakgrund av dels
den roll kiirnkraften kommer att ha i den framtida svenska energiförsörjningen under lfing till frnmöver. dels de höga krav som kommer att ställas
p~ reaktorsäkerhetsarbetct.
S1V anser att verksamhetens inriktning bör beskrivas mer distinkt och
föreslår alt bolagets uppgift skall vara att utveckla ny. förbättrad och
anpassad teknologi inom energiområdet. Bolaget skall också kunna engagera sig i framtagning av teknik genom forskning och utveckling i de fall då
den direkta anknytningen till området energiteknik är begränsad men där
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ett engagemang kan visas innebära väsentliga synergieffekter för de inblandade teknik- eller forskningsområdena. STU anser att bolaget på detta siitt
får m~jligheter att koncentrera sina krafter på centrala delar inom
energiteknikområdet i tider då en sådan kraftsamling är extra angeliigcn.
DFE hävdar att det föreligger en målkonflikt mellan å ena sidan Studsvik
Energitekniks eget ansvar för att långsiktigt planera utvecklingen av personal, utrustning och anläggningar på ett rationellt sätt och i1 den andra
statens önskemål att genomföra ett allsidigt, flexibelt och dynamiskt cnergiforskningsprogram. Därför utgår Df<E från att betydande statliga mcdelstillskott går till Studs vik utanför energiforskningsprogrammets ram för att
möjliggöra bolagets kompetensutveckling m. m. Aven NE framhåller att
det är önskvärt med en klar åtskillnad mellan Studsviks verksamhet och
Huvudprogram Energiforskning och att de beröringspunkter som finns inte
motiverar en föreslagen anslagsmässig samhörighet.
NE tillstyrker att bolaget tillförs medel för den löpande kärn tekni ska verksamheten och betonar att det är väsentligt att Studsviks
kärntekniska verksamhet dimensioneras efter en avvägning av bolagets
egna ambitioner mot kärnkraftproducenternas, den utrustningstillverkande industrins och tillsynsmyndigheternas anspråk på Studsviks tjänster. Ambitionsnivån för kärnteknisk forskning utöver de sistnämnda
intressenternas önskemål bör i första hand komma till uttryck genom en
avvägning inom Huvudprogram Energiforskning.
Beträffande divisionen för ny energiteknik välkomnar STU kraftfulla satsningar på de angivna energitekniska delområdena. särskilt
förgasningsteknik och energilagring. STU anser dock att miljökemi och
materialteknik är exempel på sådana områden som inte direkt ingf1r i
begreppet energiteknik men som kar. antas ge synergieffekter. Om dessa
kan anses vara väsentliga måste avgöras i det enskilda fallet. STU anser
exempelvis kärnenergiteknikens materialproblem oupplösligt förknippade
med kärnenergiproblematiken och dtirför väsentliga. Ambitionen att lägga
stor vikt vid resultatöverföring samt att ställa kompetens till näringslivets
förfogande anser STU synnerligen lovvärd.
SK/, DFE och NE betonar att driften av Studsviks vetenskapliga bi bl i o te k är en värdefull tillgång för landets energiforskning. NE avser att.
liksom hittills har skett sedan budgetåret 1975176. genom uppdrag till
Studsvik säkerställa att biblioteket inom området ny ~nergiteknik kan
fortsätta att spela den nationella och internationella roll som det har i dag.
Vad beträffar posten energirelaterad grundforskning konstaterar DrE.
NE och FOA att Studsvik Energiteknik AB i sin anslagsframställning pf1 en
del punkter hemställer om högre belopp än vad som tas upp i förslaget i
betänkandet (SOU 1980: 35) Energi i utveckling (EfUD 81) utan tillräcklig
precisering.
Beträffande icke-nukleär energiteknisk bra 11 sch inriktad fors kn in g och u I veck I i 11 g har N 1:,· inga erinringar mot att medel direkt
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ställs till Studsviks förfogande i stället för det nuvarande systemet. där
anslaget formellt disponeras av N E. Beträffande kärnteknisk branschinriktad forskning och utveckling (inkl. lättvattenreaktorer) är Studsviks framställning i direkt konflikt med NE:s och DFE:s förslag i EFUD 81. NE
avstyrker därför att anslag ges på det sätt och med de belopp Studsvik
begär. NE har dock inga erinringar mot att övergångsvis vissa medel ställs
till förfogande med hänvisning till ansvar för befintlig personal.
Forsknings- och utvecklingsinsatser beträffande I ätt vatten rea kt o re r föreslås i EFUD 8.1 utgå ur energiforskningsprogrammet. SKJ och
statens vattenfallsl'erk stöder därför förslaget att Studsvik tilldelas medel
att fortsätta verksamheten och att en rullamlc långsiktig planering upprättas i direkt samverkan med berörda parter. Na111rvete11skapli1<a ji>rskningsri1det påpekar att en fortsatt satsning på säkerhetsområdet bör övervägas. eftersom det här gäller ett för 12-reaktorsprogrammets genomförande viktigt forskningsområde. Rådet tar dock inte ställning till om denna
forskning skall bedrivas inom encrgiforskningsprogrammet eller i annan
ordning.
Studsvik Energiteknik AB har föreslagit medel för företagsrelat era d ut veck I in g för kompetensuppbyggnad och egna utvecklingsinsatser. som anges vara en väsentlig förutsättning för att bolaget i större
utsträckning skall kunna gå in i ett direkt samarbete med industrin. NE
tillstyrker att ett betydande belopp utgår för detta ändamål. Även statens
vattenfallsverk ställer sig positivt till detta förslag men anser att bolaget på
sikt självt bör generera kapital för dessa ändamål.
STV instämmer i bolagets strävanden att successivt vidareutveckla
kompetens mot långsiktiga och tunga projekt som demonstrationsanläggningar för införande av ny energiteknik i samhället. Enligt STU är en
förutsättning därvid att' Studs vik samfinanserar projekten med annan industri samt i övrigt bitriider med sin kompetens som konsult eller projektledare etc. för samhällets räkning.

Ekonomisk analys av bolagets situation
Stuclsvik Energiteknik AB har redovisat vissa närmare beräkningar av
kostnaderna vid bl. a. R2-reaktorn och bränslelaboratoriet. Industridepartementet har med anlitande av särskild expertis dessutom närmare låtit
analysera bolagets beräknade ekonomiska situation för den tid bolagets
framställning avser. Dessa analyser ligger till grund för min bedömning i
det följande av behovet av statliga medel till bolaget.

Föredraganden
I prop. 1979/80: 18 ( s. 3) konstaterade föredraganden hösten 1979 att
Studsvik Energiteknik AB under de senaste åren successivt hade utvidgat
sin verksamhet utanför det kärntekniska området samtidigt som kärnencr35
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giverksamheten inom bolaget delvis hade fått bedrivas med osäkerhet om
den långsiktiga inriktningen. vilket i sin tur hade inneburit stora påfrestningar för bolaget. Bl. a. mot den bakgrunden tillfördes bolaget för budgetåren 1979/80 och 1980/81, utöver de resurser som beräknades för treårsperioden \978/79-1980181 i prop. 1977178: 110. dels särskilda medel för
täckning av beräknat rörelseunderskott m. m. med sammanlagt 55,2 milj.
kr .. dels ett aktieägartillskott om 36 milj. kr. för att möjliggöra egna
utvecklingsinsatser inom bolaget. För sistnämnda ändamål har bolaget
därutöver tillförts 4 milj. kr. för projekt inom Huvudprogram Energiforskning.
Studsvik Energiteknik AB har med sin anslagsframställning för budgetåret 1981/82 redovisat ett förslag till treårsplan för verksamheten inom
bolaget och i anslutning därtill ock'iå redogjort för strategiska analyser som
har gjorts inom bolaget med inriktning på verksamheten under 1980-talet.
Med hänsyn till energiteknikens stora betydelse för samhällsutveeklingen anser jag det nödvändigt all vi i Sverige kan vidmakthålla en samlad.
stark och kompetent utvecklingsresurs inom området. Samtidigt är det
väsentligt att verksamhetens inriktning kontinuerligt prövas mot bakgrund
av den tekniska och samhälleliga utvecklingen. Jag ansluter mig till bolagets önskan att fortsätta ett systematiskt arbete alt omstrukturera företaget
och att kontinuerligt konsolidera verksamheten genom rationaliseringar
och specialisering på områden med behov av kvalificerad kompetens.
Denna inriktning har också vunnit remissinstansernas stöd.
Bolaget har i sitt förslag till treårsplan tagit upp å ena sidan behovet av
kostnadstäckning för de tunga kärntekniska resurserna i Studwik - forskningsreaktorerna. de aktiva latioratoricrna. avfallshanteringen och str{1Jskyddsheredskapen - och å andra sidan forsknings- och utvecklingsverksamheten. Flera remissorgan har i likhet med bolaget påpekat dualitcten
mellan å ena sida·n Studs vik Energiteknik AB:s fön:tagsintressen att ni. a.
långsiktigt kunna planera utvecklingen av personal. utrustning och anläggningar på etl rationellt siitt och å andra sidan stakns m:h myndigheternas
önskemål atl genomföra ett tillsidigt, flexibelt och dynamiskt energiforskningsprogram. Vid mina överväganden har jag försökt beakta tiehovct av
intresseavvägning i båda dessa avseenden.
I prop. 1979/80: 18 framhöll föredraganden (s. 7) att ett bolag av Studsviks karaktär inte kan beräknas uppnå företagsekonomisk l\:ms:m1het i
gängse bemärkelse utan att de krav som staten i sin egenskap av ägare bör
ställa på bolaget bör ut.tryckas dels i termer av bidrag till den tekniska
utvecklingen inom energiområdet. dels i form av att planer och budget
följs. Av de strategiska analyser som har legat till grund för bolagets
förslag till treårsplan framgår att bolaget vill se ~om sin uppgift dels att mot
ersättning ställa materiella och personella resurser till förfogande för det
svenska kärnkraftprogrammet och det svenska energiforskningsprogrammet. dels att på eget ansvar med lönsamhctskrav och i samarbete med
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svensk industri bedriva utvecklingsarhete i syfte alt fä fram industriellt
användbara produkter.
Jag kan ansluta mig till detta synsätt som ett uttryck för en mer nyanserad målsättning för företaget. Den är också väl förenlig med de grundliiggande krav som angavs i prop. 1979/80: 18. Uppgiften att stiilla resurser till
förfogande för kärnkraftprogrammet och energiforskningsprogrammet förutsätter enligt min mening en nära samverkan mellan bolaget och myndigheter, kraftföretag m. Il. som har behov av och kan ta på sig kostnader för
dessa resurser. Jag vill i sammanhanget också erinra om föredragandens
uttalande i prop. 1979/80: 18 (s. 51 om behovet av en anpassning av bolagets resurser till den beräknade långsiktiga efterfrågesituationen.
Det svenska kärnkraftprogrammets tekniska uppbyggnadsfas är snart
avslutad och verksamheten är etablerad som en del av det svenska cnergiförsörjningssystcmet. NE och andra remissinstanser har framhållit all
Studsviks kärntekniska verksamhet bör dimensioneras efter en avvägning
mellan bolagets egna ambitioner och kiirnkraftproducenternas, den
tllrustningstillverkande industrins m:h tillsynsmyndigheternas anspråk på
Studsviks tjänster. Enligt min uppfattning bör i denna situation de för
kiirnkraftprogrammet nödvändiga basresurserna inte längre finansieras
med statliga anslag. Driften av R2-reaktorn och vissa andra resurser i
Studs vik. främst bränslelaboratoriet. finansieras f. n. till stor del över
statsbudgeten. R2-utredningen har funnit att övervägande skäl talar för
fortsatt drift av reaktorn under 1980-talet och har också föreslagit fortsalla
statsanslag för detta ändamål. Remissorganen har i alle väsentligt instäm! i
utredningens förslag. Flera remissorgan. särskilt tillsynsmyndigheterna.
har därutöver betonat R2-reaktorns allmänna betydelse för att vidmakthålla en teknisk kompetens, "infrastruktur", inom kärnenergiomrädct i Sverige. Efter samråd med chefen för budgetdepartementet har jag funnit att
kostnader för sådana kärntekniska resurser som erfordras fik det svenska
kommersiella kiirnenergiprogrammet bör bäras av kärnkraftprogrammct.
Jag kommer inom kort alt ta initiativ till överliiggningar med kraftföretagen
och tillsynsmyndigheterna i dessa frågor för att bl. a. närmare klarlägga
resursbehovet. I avvaktan hiirpå är jag nu beredd att ta ställning till frågan
om statliga medel för verksamheten i Studsvik endast för budgetåret 1981/
82.
Bolagets löpande verksamhet
Bolaget har för budgetåret 1981/82 redovisat ett totalt mcdelsbehov om
56 milj.kr. för drift av forskningsreaktorer, bränslelaboratorium och
avfallsanläggningar samt för nationell radiologisk beredskap och vissa
fokaliseringsbetingade kostnader. Vad gäller driften av de tunga kärntekniska resurserna har bolaget i kostnaderna inräknat även bl. a. ränta på
anläggningskapitalet. Mot bakgrund av att staten. som tidigare i allt vä~entligt har finansierat anläggningarna. inte ställer några krav på avkast-
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ning från bolagets verksamhet inom detta område. är jag inte beredd att ta
hänsyn till dessa kostnader vid min medelsberäkning.
Chefen för jordbruksdepartementet kommer senare i dag att anmma
vissa frågor om beredskapen mot olyckor i kärnkraftverk m. m. mot bakgrund av bl. a. förslag i strålskyddsinstitutets rapport Effektivare beredskap. I Studsvik bedrivs ett relativt omfattande radiologiskt arbete som i
sig kräver viss beredskapshållning. Frågan om ett vidmakthållande av en
nationell beredskapsresurs i Studsvik måste däremot enligt min uppfattning prövas i samband med att statsmakterna lägger fast riktlinjer för den
samlade nationella beredskapen inom området. Kostnaderna för en sådan
beredskap bör fortsiittningsvis bestridas inom beredskapsorganisationens
ram och jag vill därför inom bidragsanslaget till Studs vik bara övergilngsvis
beräkna medel härför. Jag har i denna fråga samrått med chefen för
jordbruksdepartementet.
Jag beräknar medelsbehovet för den löpande kiirntckniska verksamheten i Studsvik till 50 milj.kr. för budgetåret 1981/82. Härutöver beriiknar
jag för driften av Studsviks bibliotek. som har karaktiir av nationalbibliotek inom sitt område. 4 milj.kr.
Forskning och utvecklingsverksamhet
Under denna rubrik har bolaget äskat medel för verksamhet som f. n.
finansieras dels inom anslaget Energiforskning (delprogrammet Uitt vattenreaktorer samt programmet Energirelaterad grundforskning). dels anslaget Bidrag till verksamheten vid Studsvik Energiteknik AB. dels anslaget Energiteknisk forskning och utveckling vid Studsvik Energiteknik AR.
dels anslaget Medelstillskott till Studsvik Energiteknik AB. i sistniimnda
fall för ägartillskott för nya satsningar.
För att Studs vik Energiteknik AB långsiktigt skall kunna hiheh~1lla kompetens och konkurrenskraft inom sitt verksamhetsområde är det enligt min
uppfattning nödvändigt att bolaget disponerar resurser för forsknings- och
ut vecklingsarbete som kan utnyttjas av bolaget inom ramen för statsmakternas allmänna riktlinjer för bolagets verksamhet. Studsvik Energiteknik
AR har under denna rubrik begärt medel dels för energirelaterad grundforskning. dels för branschinriktad forskning och utveckling. dels för företagsut veckling. Inom ramen för den branschinriktade verksamheten har
bolaget särskilt begärt att medel skall ställas till förfogande för den verksamhet som hittills har omfattats av delprogrammet Lättvattenrcaktorer
inom energiforskningsprogrammet. Som statsrf1det Petri tidigare har redovisat (avsnitt 14) bör emellertid frågan om fortsatta insatser i fråga om
lättvattenreaktorer prövas av tillsynsmyndigheterna. statens kärnkraftinspektion och statens strålskyddsinstitut samt det föreslagna organet på
kärnavfallsområdet. inom ramen för deras av kiirnkraftproducentcrna finansierade verksamhet. Jag finner dock att bolaget övergångsvis. som
bl. a. NE har framhållit. av hiinsyn dels till allmänna utvecklingsintrcssen.
dels till behovet av kontinuitet i personalplaneringen bör ges möjlighet att
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under budgetåret 1981/82 i viss omfattning fullfölja pågående arbeten även
om tillsynsmyndigheterna inte kan medverka till fortsatt finansiering.
Särskilda aktieägartillskott har under budgetåren 1979/80 och I 980/81
anvisats för bolagets utveckling. Bolaget framhåller den betydelse sådana
medel har för att ge ökad handlingskraft inför snabbt uppkommande situationer. Med hänsyn till att behovet av eventuellt ytterligare mcdclstillskott
till bolaget f. n. inte kan överblickas är jag inte beredd att föreslå något
sådant tillskott. Jag bedömer däremot att resurser bör ställas till förfogande för dels grundläggande forsknings- och utvecklingsarbete av betydelse
för bolagets långsiktiga utveckling. dels bolagets utvecklingssamarbete
med svensk industri. Som har framgått av min tidigare redovisning har jag
även för kommande treårsperiod beriiknat vissa medel till Studsvik Energiteknik AB under programmet Energirelaterad grundforskning. För forsknings- och utvecklingsarbete under budgetåret 1981182 beräknar jag därutöver medelsbehovet till 26 milj.kr. Det bör ankomma på regeringen att
meddela erforderliga föreskrifter för användningen av dessa medel.
Bidraget till Studsvik Energiteknik AB för budgetåret 1981182 skulle i
enlighet med vad jag nu har förordat komma att uppgå till totalt
(50 +4 +26) 80 milj.kr.

Kostnader för hantering och lagring av radioaktivt avfall i Studsvik

Den kärntekniska verksamheten i Studsvik har under ca 20 år producerat radioaktivt avfall från främst R2-reaktorn och bränslelaboratorierna.
Detta avfall har behandlats och lagrats i Studsviks avfallsanläggningar.
Studsvik Energiteknik AB har vidare sedan länge tagit emot avfall från
isotopanvändning och förbrukade strålkällor m. m. från högskolor och
institutioner samt från sjukhus och svenska industrier.
St11dsvik E11ergitef.:.11ik AB

I en rapport från SSI "Förslag till riktlinjer för omhändertagande av
radioaktivt avfall" !SSI 1972:019) fön:slogs att alla typer av radioaktivt
avfall från sjukhus. forskningsinstitutioner och industrier skall omhändertas vid en central avfallsanlliggning. Studsvik angavs som det bästa förläggningsalternativct for en sådan anläggning.
Medel för att täcka kostnaderna för långsiktig lagring och framtida
slutförvaring har inte reserverats för det avfall som har producerats i
Studsviks kärntekniska forskningsverksamhet. Bolaget konstaterar att det
inte har haft möjlighet att fondera medel för framtida investeringsbehov.
Motsvarande gäller för sådant radioaktivt avfall som har uppkommit utan
samband med kärnkraftprogrammet.
Regeringen uppdrog den 14 december 1978 åt SK! att till industridepartementet inkomma med en redovisning av de krav på åtgärder som enligt
inspektionen bör ställas enligt atomenergilagen i fråga om bearbetning,
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lagring och förvaring av radioaktivt avfall i Studsvik. I sin redovisning
konstaterade inspektionen att den nuvarande hanteringen i Studsvik av
vissa v:itskor och slam inte längre är acceptabel. Vidare framhöll inspektionen att bolaget borde ta fram en totalplan för hantering och lagring av
Jet aktiva avfallet. Härvid borde möjligheten att bygga ett undc1:jordslager
noga undersökas.
För att bolaget skall kunna planera Ol:h verkställa Je kortsiktiga llCh
långsiktiga (11gärder som har begärts av SKl och SSI har bolaget påbörjat
ett projekt för modernisering av avfallsanläggningarna i Studsvik. Under
våren 1980 har ett mellanlager för låg- och medelaktivt avfall i StuJsvik
förprojekterats. Den totala anläggningskostnaden för avfallsanläggningen
beräknas till ca 35 milj. kr.

Rcmissyttrnmlen
SS/ framhåller att de avfallsanläggningar som i dag finns i Studsvik är

gamla och inte fyller de krav som i dag ställs på dylika anläggningar. både i
fråga om säkerht:ts- och strålskyddsaspekter. Detta gäller Liven förvaringen av behandlat avfall. SSI konstaterar därför att det i dag från strålskyddssynpunkt finns ett starkt önskemål att den mer långsiktiga
förvaringen av radioaktivt avfall vid Studsvik Energiteknik AB förbättras.
SSI tillstyrker att Studs vik Energiteknik AB beviljas medel till projektering och byggande av ett bergrum for förvaring av radioaktivt avfall.
Institutet förutsätter att bolaget snarast tar fram en plan för den fullständiga hanteringen av radioaktivt avfall inom Studsvik Energiteknik AB. Hiinsyn bör då tas även till det avfall som uppstår vid en nedliiggning av Rlreaktorn och till hur en mer långsiktig ncdliiggning av R2-rcaktorn kan
komma att påverka utformningen och dimensioneringen av a\'fal\sanläggningarna.
PRA V rekommenderar att ett förenklat alternativ till den föreslagna
avfallsanläggningen utreds tekniskt. tidsmässigt och ekonomiskt innan
beslut fattas om utförande och finansiering.
PRA V konstaterar att Studsviks avf~11lsanläggning är avsedd att vara

enbai1 ett mellanlager. Det planeras bli taget i drift år 1984. Dess kapacitet
mäste motsvara den beräknade avfallsmängden år 1990 med n?1gon marginal flir eventuell försening i färdigställandet av det av kärnkraftföretagen
planerade centrala slutlagret för låg- och medclaktivt kärnkraftavfall.
ALMA. Uppehållstiden för Studsviksavfallet i det nya lagret blir kortvarig. högst 5 ii. IO år. Efter ALMA:s färdigställande blir Studsvikslagret
huvudsakligen ett buffertlager till ALMA. Detta gör att lagringen bör
kunna göras väsentligt billigare men ändå fylla de krav man kan ställa på
säkerhet vid hantering och lagring.
SK/ framhåller att Studsviks avfallsanläggningar är slitna och i behov av

upprustning. att anläggningarna ofta inte motsvarar de krav man numera
ställer på anläggningar av motsvarande typ. att behovet av långtidsförva- ·
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ring för aktivt avfall inte är tillgodosett samt att Studs viks anläggningar för
aktivt avfall inte kan betraktas is'olcrat utan på något sätt måste inordnas i
ett system som beaktar behovet av avfallshantering och avfallsanläggningar för hela landet. Vidare framhåller SKI att den totala översyn av avfallsanHiggningarna i Studs vik, som inspektionen gör med anledning av företagets begäran om tillstånd till fortsatt drift av avfallsanläggningarna i Studsvik enligt bestämmelserna i atomenergilagen, ~innu inte är färdig.
Fiiredraganclcn
Enligt min mening stftr det klart all vissa ihgärder för modernisering av
avfallsanläggningarna i Studsvik behöver vidtas od1 att särskilda medel
kommer att behöva anvisas härför. Remissinstanserna har emellertid inte
entydigt vdat förorda den av Studsvik Energiteknik AB föreslagna lösningen att bygga ett hcrgrumsh;ger. Frö.gan har också samband med fr[1gan
om i vilken utsträckning anläggningarna i Studs vik skall utnyttjas för att ta
omhand radioaktivt avfall från kärnkraftverk och forskningsinstitutioner,
sjukhus m. m. Statsrådet Petri kommer därför inom kort att. efter samråd
med mig, föreslå regeringen att uppdra åt PRA V att i samverkan med
Smdsvik Em:rgiteknik AB göra det ytterligare utredningsarbete som erfordras för stiillningstagande i denna fråga. Jag avser att diirefter återkomma med förslag om medelsanvisning.

Avveckling av forskningsreaktorn RI
Den första svenska forskningsreaktorn, RI. togs i drift år 1954 och
avstängdes slutligt år 1970. Reaktorn ligger nedsprängd i ett bergrum vid
Drottning Kristinas viig i Stockholm. Den ägs av Studsvik Energiteknik
AB.
Stut/svik Energiteknik AB
SSI hegärde år 1978 att Studsvik Energiteknik AB skulle presentera ett
långsiktigt åtgärdsprogram för den nedlagda reaktorn. En utredning om
nedliiggning av Rl-reaktorn inkl. en kartläggning av kvarvarande radioaktivitet färdigställdes av bolaget i mars 1980. Avvecklingen av RI har
preliminärt beräknats ~unna genomföras på knappt två år. Den totala
kostnaden har uppskattats till ca 25 milj. kr. I beloppet ingår utredningskostnadcr samt kostnaderna för avfallstransport till Studsvik men inte
kostnader för mellan- och slutlagring av avfallet.
Studsvik Energiteknik AB framhåller att de tidigare beviljade anslagen
för drift av R I-reaktorn inte har avsetts kunna täcka kostnaden för framtida avveckling. Bolaget hemställer därför att ett anslag om JO milj. kr.
anvisas för budgetåret 1981/82 för avveckling av Rl-reaktorn och att 15
milj. kr. reserveras för kostnader under budgetåret 1982/83.
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RemissyTTranden
SSI tillstyrker i sitt yttrande bolagets ansökan om medel för nedläggning
av R I-reaktorn. Jnstitutet har dock ingen möjlighet att bedöma rimligheten
av Je begiirda beloppens storlek. Institutet anser även alt innan arbetet
kan starta. är viss komplettering av den gjorJa utredningen erforderlig. SSI
påpekar vidare att förutom Je av Studsvik Energiteknik AB redovisade
kostnaderna tillkommer kostnader för eventuell behandling samt kostnader för mellan- och slutlagring av avfallet. Erforderliga medel för dessa
kostnader. inkl. lagringsutrymme, måste enligt SSI säkerställas innan en
slutlig nedläggning av R I-reaktorn kan få påbörjas.
SK! framhåller att från de synpunkter SKI har att beakta förefaller
bolagets förslag till fullständig avveckling riktigt'. Härigenom uppnås att
bergrummet kan disponeras för annat ändamål utan att hänsyn behöver tas
till dess tidigare användning. Vidare ger detta erfarenhet inom landt:t från
arbeten i samband med nedläggning, som kan nyttiggöras vid större anläggningar.
SKI har inte haft möjlighet att bedöma frågan om den erforderliga
ersättningens storlek.
Föredraganden

Byggandet av Sveriges första forskningsreaktor, R I-reaktorn i Stockholm. finansierades i bör:ian av 1950-talet med statliga anslag till dåvarande
AB Atomenergi. vilka redovisades under handelsdepartementets huvudtitel. Anläggningen togs i drift år 1954 och utnyttjades under en period av ca
15 år dels i bolagets verksamhet. dels av andra svenska forskare. Verksamheten finansierades i allt väsentligt med statliga anslag dels till AB Atömencrgi. dels i form av forskningsrådsmedel.
Jag ansluter mig till Studsvik Energiteknik AB:s och tillsynsmyndigheternas bedömning att reaktoranläggningen R 1 nu bör slutligt avvecklas. En
sådan avveckling innebär dels att hehovet av fortsatt tillsyn elimineras.
dels att svenska tekniker och de svenska tillsynsmyndigheterna kan göra
värdefulla om än begränsade erfarenheter av avveckling av kärnteknisk
verksamhet. Kostnaderna för arbetet bör bestridas genom ett särskilt
statligt anslag till Studsvik Energiteknik AB. som innehar koncession för
anläggningen. Bolaget har beräknat att avvecklingen skall kunna genomföras under en tid av ca två år och till en kostnad av ca 25 milj. kr. men det
ligger i sakens natur att kostnadsuppskattningar av detta slag kan vara
behäftade med betydande osiikerhet. I enlighet med holagets framställning
förordar jag att I0 milj. kr. anvisas för ändamålet för budgetåret 1981 /82.
En förutsättning bör vara att bolaget bedriver avvecklingsarbetet på ett
sådant siitt att kostnaderna i möjligaste mån begränsas. Jag räknar med att
bolaget i samband med sin anslagsframställning för budgetåret 1982/83
skall kunna redovisa en genomarbetad kalkyl för hela avvecklingen.
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15.4 Försöksanläggningar för förgasning av inhemska bränslen
Inledning

Genom upphettning med eller utan tillsats av vattenånga och luft eller
syrgas kan fasta eller flytande bränslen förädlas och med vissa energiförluster överföras till gasform. Gasen kan sedan antingen förbrännas eller
användas som råvara för kemiska processer t. ex. framställning av metanol. Speciellt bedöms förgasning vara av intresse för bränslen som vid
direkt förbränning ger svära miljöpåverkningar.
För svenskt vidkommande skulle förgasning av sådana råvaror som
skiffer, skogsavfall och andra biobränslen samt torv kunna vara av särskilt
intresse.
Svensk Metanolutvedding AB (SMAB) föreslog våren 1979 i samverkan
med Stora Kopparberg AB att en dernonstrationsanläggning skulle uppföras för förgasning av torv- och vedråvara i syfte att framställa metanol
för användning som drivmedel. Nämnden för energiproduktionsforskning
(NE) avgav i december 1979 rapporten (NE 1979:5) Demonstrationsanläggning för metanolproduktion baserad på inhemsk råvara. Direktören
Kjell Håkansson har på mitt uppdrag biträtt inom industridepartementet
med förhandlingar för att utarbeta förslag till erforderliga överenskommelser för att möjliggöra uppförande av en försöksanläggning för produktion av syntesgas för metanolframställning med användning av en modifierad s. k. Winklcr-teknik. Ett flertal kommuner, länsstyrelser och företag
har inkommit med skrivelser i ärendet. Håkansson har den 22 december
1980 redovisat det material som har framkommit i hans arbete.
AB Svensk Alunskifferutveckling IASA) har hemställt om anslag för
förgasning av alunskiffer för utvinning av skifferns organiska energiinnehåll. Efter remiss har yttranden i ärendet avgetts av överstyrelsen för
ekonomiskt försvar <ÖEF). statens industriverk !SIND), NE, delegationen
för energiforskning (DFE), oljeersättningsdelegationen (OEDJ och Studsvik Energiteknik AB. Dessutom har Skövde Miljöforum inkommit med
synpunkter i ärendet.
Försöksanläggning för skifferförgasning

ASA bildades år 1977 i syfte att utveckla processer för fullutvinning.
dvs. en total utvinning. av den svenska alunskifferns samtliga värdebeståndsdelar. Forsknings- och utvecklingsarbetet bedrivs huvudsakligen
vid ASA:s dotterbolag Ranstad Skifferaktiebolag (RSA) i Ranstad.
Kostnaderna för verksamheten bestrids enligt riksdagens beslut genom
villkorliga statliga lån om totalt 128 milj. kr. för treårsperioden 1978/791980/81!prop.1977/78:124, NU 1977178:69, rskr 1977178:342). Verksamheten har uppdelats i två områden, dels termisk processutveckling, som
inriktas mot förbränning och förgasning av lakrest. skiffer och skifferkerogenkoncentrat. dels kemisk processutveckling för utvinning av metaller
och kemiska ämnen.
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ASA och RSA har konstaterat att förutsättningar inte föreligger för att få
till stånd en kommersiell uranutvinning i Ranstad när det pågående utvecklingsprogrammet avslutas beroende på det låga uranpriset på världsmarknaden. Det finns däremot enligt bolagen resultat som tyder på att del
tekniskt och ekonomiskt kan vara möjligt att utnyttja alunskifferns kerogeninnehåll i en förgasningsprocess fört. ex. metanolproduktion.
Skiffer som energiråvara har under treårsperioden 1978179-1980/81 behandlats utanför energiforskningsprogrammet och ingår bara i begränsad
utsträckning i det förslag som delegationen för energiforskning (DFEJ har
redovisat för kommande treårsperiod 1981/82-1983/84. ASA har därför i
skrivelse den 15 augusti 1980 föreslagit uppbyggnad av en försöksanläggning för skifferförgasning och hemsUillt om anslag med 93 milj. kr. för detta
ändamål för treårsperioden 1981/82-1983/84. F. n. föreligger tvil olika
förslag till processkoncept, virvelbäddsteknik resp. s. k. nashförgasning i
en namsmältkammare. Val mellan dessa metoder samt val av lokaliseringsort (Kvarntorp eller Ranstad I förutsätts göras inom ramen för nu
gällande budget för ASA:s arbete. Av kostnaderna för kommande period
avser 62 milj. kr. investerings- och startkostnader och 31 milj. kr. driftkostnader för ett år.

Remissyttrandena
Flertalet rcmissinstanser uppmärksammar skifferns stora potential som
energir{1vara. SJND anser att Sveriges oljeberoende gör del nödvändigt att
så långt det är tekniskt och ekonomiskt möjligt utnyttja Sveriges samtliga
energitillgångar. Verket ställer sig därför posi_tivt till ett fortsatt statligt
engagemang för att ta fram beslutsunderlag för eventuellt utnyttjande av
skiffrarnas energiinnehåll.
Med hänsyn till den stora fossila energiresurs som skiffrarna utgör anser
OED det angeläget att villkoren för utnyttjande av alunskiffrarna som
energiråvara i den framtida svenska energiförsörjningen snarast klarläggs
och definieras. OED anser det också viktigt att forsknings- och utvecklingsarbete som berör nyttiggörande av svensk alunskiffer fortskrider. Det
av ASA föreslagna projektet bör emellertid enligt OED anstå till dess alt
villkoren för skifferutnyttjandet har klarlagts. varefter en förnyad prövning
bör göras. NE framför liknande synpunkter och framhåller att förutsättningarna därvid bör klargöras för utvinning av såväl organiskt energiinnehåll som mineraler.
ÖEF framhåller att introduktion av metanol som drivmedel förutsätter
användning av skiffer som råvara för att beredskapsfördelarna med metanol skall bli påtagliga. Beslut om metanolproduktion bör därför ätföljas
av en omfattande försöksverksamhct med skifferförgasning. ÖEF menar
att energiproduktion från ~•~iffer naturligen ingår i energiforskningsprogrammel och att ställning bör tas till de berörda projekten i den avvägning
som görs där. NE anser däremot att den avgörande frågan för ställningsta-
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gande till ASA:s ansökan inte är projektets kvalitet utan huruvida staten
överhuvudtaget bör stödja utveckling av skifferförgasningsteknik de närmaste åren.
Med hänsyn till de stora utvecklingsinsatser på bl. a. förgasningsområdet som görs i andra länder borde enligt SI ND de svenska insatserna
begränsas till en bevakning av utländsk teknik. de specifika problem som
gäller <le svenska skiffrarna samt till eventuellt lovande svensk teknik för
olika processteg. Den av Boliden AB utvecklade llamsmältkammaren förefaller i detta sammanhang imressant. Möjligheterna borde enligt verket
prövas att utnyttja befintlig utrustning av detta slag vid MEFOS i Luleå för
ett fortsatt program till lägre kostnad än föreslagna 93 milj. kr.
OFE påpekar att det hade varit värdefullt om ASA hade redovisat de
tekniska och ekonomiska förutsättningarna för alternativ användning av
den organiska delen (kcrogendelen) i skiffer. Delegationen konstaterar
vidare att såvitt kan bedömas av tillgängligt material är skiffer det klart
fördelaktigaste alternativet för metanolproduktion ur inhemska råvaror.
Dd är även enligt DFE:s ekonomiskajämförelse billigare än framställning
från importerat kol och än dagens kostnad för importerad metanol från
naturgas. När det gäller framtida metanolproduktion från inhemsk råvara
anser DFI:.: att skifferförgasning i större försöksskala bör prioriteras före
förgasning av skogsenergi. OED har avvikande uppfattning. Mol bakgrund
av de osäkerheter som f. n. råder för skifferbrytning anser OED att förgasningsprojekt i forsla hand bör inriktas på torv och vedrävaror.
Skifferns potentiella värde som en av de mest betydelsefulla råvarukällorna för syntesgasproduktion framhälls av Studsl'ik 1::na!{itek11ik AB.
Bolaget ansluter sig till ASA:s förslag att ta fram tekniskt-ekonomiskt
underlag för skifferl"örgasning men framhåller att det så långt möjligt är
önskvärt med samordning med andra aktuella förgasningsprojekt i större
försöksskala.
NE påpekar att de föreslagna förgasningsprocesserna. baserade på virvelbäddstcknik resp. tlashförg.asning i llamsmältkammare. är utformade
utan att hänsyn har tagits till uranutvinning och att de t. o. m. innebär att
den bearbetade skiffern knappast kan användas som uranråvara. Enligt
DFE kan Ranstads virvelhäddsteknik för skiffer och HTW (Hög-Tcmperatur-Winklerl-tekniken för torv och biomassa ses som två alternativ av
samma utvecklingslinje. Betriiffande tlamsmältmetoden anför DFE att det
är för tidigt att nu bygga en stor försöksanläggning för förgasning av skiffer
på denna princip. Fortsatta försök hör med tanke på teknikens utvecklingsläge i stiillct bedrivas inom ramen för cncrgiforskningsprogrammet.
DFE:s ekonomiska och tekniska bedömning av förgasningsprocesser
baserade pil olika inhemska råvaror leder enligt delegationen till att den
s. k. PDU-tcknik för biomassa och torv som utvecklas vid Studsvik Energiteknik AB och llamsmälttekniken för skiffer bör behandlas inom cncrgiforskningsprogramrnet, medan virvelbäddstckniken utvecklad i Ranstad
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för skiffer och HTW-tekniken för biomassa och torv är mogna att prövas i
större försöksanläggningar.
Om ett positivt beslut tas är det enligt DFE:s mening nödvändigt med
parallella studier av miljö- och markfrågor. Det ger också enligt delegationen en möjlighet att bevara kompetensen för förgasning av skiffer. Verksamheten kan utvidgas till att omfatta biomassa och torv. Någon irreparabel förlust av kompetens uppstår inte. enligt NE:s bedömning. om beslut
om förgasningsförsöken uppskjuts något. N E bedömer att det mycket
begränsade antalet nyckelpersoner med fördel temporärt bör kunna utnyttjas med utveckling av förgasningsteknik för biomassa och torv eller inom
andra eventuellt tillkommande projekt med kol eller kolreningsavfall som
råvara.
Skörde Afi/ji!fomm anser att ASA:s ansökan hör avslås med anledning
av de väntade miljökonsekvenserna av brytning och utnyttjande av skiffer.

J<'örsöksanläggning för förgasning av ton och vedråvaror
Direktören Kjell Håkansson har i sitt arbete bearbetat tvä alternativa
handlingslinjer, nämligen dels den ursprungligen av SMAB lanserade utvecklingen av HTW-tekniken för torv och biobränslen (flis, skogsavfall.
energiskog), dels en kombination av denna utveckling med utveckling av
teknik för förgasning av skiffer. Han förordar i första hand det sistnämnda
alternativet.
För HTW-projektet föreslås lokalisering till Kvarntorp och anges följande kostnadl::r för olika lokaliseringsalternativ tmilj. kr. i 1980 års priser
exkl. moms).

Kvarntorp'
Investeringar
Drift. per år
Totalt. 3 driftsår

86,5

24
158,5

Skoghall

Söderhamn~

Sam.I viken~

88
32.5
185,5

87.8
36.6
197,6

101.5
36.3
210,4

1
Baserat på antagande om all ett särskill försökscentrum kommer till stånJ i
Kvarntorp och tillhandahåller viss "'infrastruktur ... Kostnaderna hii1for ingår ej i de
angivna beloppen.
~ Förkalkyl. ej förhandlad med eventuellt intrcsscntföretag.

För ett kombinerat projekt anges följandt: kostnadsuppskattning (milj.
kr.).
Kvarntorp'
Investeringar
Drift. per år
Totalt. 4 driftsår
1

Se föregående tabell not I.

116.5

24-27
218,5
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Nägon uppgörelse med de tyska rättighetshavarna har ännu inte kunnat
nås i fråga om tillgången till för långsiktig användning av HTW-tekniken
erforderligt tekniskt know-how.
För att närmare underhygga projekteringen av en stor försöksanläggning
pågår f. n. vissa kompletterande tekniska försök. Resultaten av dessa
beräknas föreligga hösten 1981.

Föredra1;anden
Frågorna om förgasning av skiffer resp. torv och vedrävaror har flera
samband sinsemellan och med annan aktuell eller föreslagen verksamhet.

l Sludsvik byggs f. n. upp en mindre försöksanläggning, PDU. för förgasning av torv och biomassa enligt en svensk metod. Resultat från projektet. som kan kostnadsberäknas till ca 50 milj. kr., kan väntas omkring år
1984.
Statens vattenfallsverk och Svenska Petroleum AB har föreslagit en
anläggning för kombinerad cl- och värmeproduktion i Götehorg. Den föreslås baseras på förgasning av restoljor men avses också förses med en
mindre kolförgasningsreaktor för försöksvcrksamhet. Projektkostnaden
torde kunna uppskattas till i storleksordningen 500-1 000 milj. kr.
Nynäs Petroleum AB har föreslagit en anläggning för kombinerad produktion av syntetiskt drivmedel, bränngas och fjärrvärme baserad på förgasning av kol och restoljor.
Sedan år 1978 genomför ASA ett omfattande forskningsprogram med
långsiktig inriktning mot allsidigt utnyttjande av alunskiffer. En utförlig
redogörelse för verksamheten. som finansieras med statliga lån. har lämnats i prop. 1977178: 124. Den kemiska processutvecklingen, som omfattar
utvinning av metaller och kemiska ämnen. beräknas kunna vara avslutad
och resultaten dokumenterade kring årskiftet 1981-1982. Till följd av
sjunkande uranpriscr och beroende på uranets dominerande betydelse för
metallutvinningens ekonomi är det inte längre motiverat att lämna fortsatt
särskilt stöd till denna forskning efter det att nuvarande program avslutas.
Den termiska processutvccklingen. som i första hand är inriktad mot
utnyttjande av det fossila bränsleinnehållet i skiffern. har däremot fått
ökande betydelse.
För utvinning av skifferns organiska energiinnehåll har ASA hittills inom
ramen för det fastställda försöksprogrammet genomfört försök med virvelbäddsförgasning i Ranstad och s. k. flashförgasning vid MEFOS i Luleå.
För att den sistnämnda metoden skall kunna utvärderas hehövs ytterligare
försök. som enligt vad jag har erfarit skulle kunna utföras vid den försöksanläggning för järnframställning enligt den s. k. Inred-processen som nu är
under uppförande vid MEFOS men som inte beräknas stå färdig förrän
under år 1982. Enligt min uppfattning ligger de förgasningsförsök som ASA
önskar genomföra vid den nya anläggningen väl i linje med syftet med det
fastställda programmet. De ryms inom ramen för anvisade lånemedel för
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budgetåret 1980/81 (prop. 1979/80: 100 bil. 17 s. 126. NU 1979/80: 49. rskr
1979/80: 322). Detta innebär att den slutliga utvärderingen av programmet
kan ske först vid utgången av år 1982. Det ankommer på regeringen att
fatta beslut om villkoren för ASA:s disposition av de anvisade lånemedlen.
Det bes\utsunder\ag som nu föreligger för frågorna om större försöksanläggningar på detta område är ännu inte fullständigt utan behöver kompletteras på flera punkter. Jag är därför inte beredd att nu förorda beslut om
ytterligare satsningar på dessa områden utöver vad jag nyss har anfört och
vad som ingår i Huvudprogram Energiforskning (avsnitt 15.2.3.9). Beredningen av frågorna fortsätter emellertid inom industridepartementet. Regeringen bör bereda riksdagen tillfälle att ta del av vad jag nu har anfört om
försöksanliiggningar för förgasning av inhemska bränslen.

15.5 Hemställan
Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen
dels föreslår riksdagen att beträffande Huvudprogram Energiforskning
I. godkänna de riktlinjer för omfattning, inriktning och genomförande av verksamheten inom huvudprogrammet som jag har
förordat,
2. medge att under budgetåren 1981/82-1983/84, utöver under budgetåret 1980/81 ej disponerade medel, I 400 000 000 kr. får användas för huvudprogrammet.
3. medge att de inkomster. som svarar mot den del av den föreslagna höjningen av den särskilda beredskapsavgiften för oljeprodukter som avses finansiera kostnaderna för huvudprogrammet
får fonderas hos riksgäldskontoret och disponeras i enlighet med
vad jag har förordat.
dels bereder riksdagen tillfälle
att ta del av vad jag har anfört om försöksanläggningar för förgasning av inhemska bränslen.

15.6 Anslagsfrågor för budgetåret 1981/82

fjortonde huvudtiteln
F. Teknisk forskning och utveckling
F 13. Energiforskning
1979/80 Utgift
1980/81 Anslag
1981/82 Förslag

300186899
301500000
1000

Reservation

61581843
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Som har framgått av min tidigare redogörelse har jag för Huvudprogram
Energiforskning förordat en ram av I 400 milj. kr. under treårsperioden
1981/82-1983/84. För nästa budgetår har jag för detta ändamål beräknat
(avsnitt 15.2.3.5) 400 milj. kr. Härvid beräknar jag att 395.4 milj. kr. utgår
över detta anslag. Vidare avses, som jag har nämnt (avsnitt 15.2.2.3) 4,6
milj. kr. utgå från anslaget A 3 Kommittcer m. m. för att täcka kostnaderna
för DFE:s uppgifter avseende programsamordning m. m. inom huvudprogrammet.
Jag har redan förordat (avsnitt 15.2.3.5) att huvudprogrammet skall
finansieras genom en höjning av den särskilda bcrcdskapsavgiften för
oljeprodukter. Jag förordade då ocksii att de inkomster som svarar mot
avgiftshöjningcn avskiljs och tillförs en särskild fond hos riksgiildskontorct. energiforskningsfonden. och att medel ur denna fond skall tillföras
detta anslag. Anslaget bör därför föras upp med ett formellt belopp av l 000
kr. för nästa hudgetår.
De programansvariga organen har för sin planering och organisation av
insatserna behov av att kunna göra fleråriga åtaganden. För innevarande
budgetår har regeringen, i likhet med tidigare hudgetår. av riksdagen
bemyndigats att i samband med stöd till forskning och utveckling inom
energiområdet göra åtaganden för de tre närmast följande hudgctåren.
Det underlag som har redovisats av de programansvariga organen visar
att de behöver kunna göra fleråriga åtaganden även under treårsperioden
1981/82-1983/84. Vid riksdagens bifall till förslaget om medelsram för hela
perioden ctfordras därvid inte något särskilt bemyndigande fran riksdagen
när det gäller åtaganden avseende budgetåren 1982/83 och 1983/84. För
åtaganden avseende tiden efter treårsperioden 1981 /82-1983/84 fordras
dock siirskilt bemyndigande av riksdagen. Jag förordar mot den bakgrunden att regeringen nu inhiimtar sådant hemyndigande för budgetåret 1981/
82. Jag beräknar behovet härav till 130 milj. kr. för åtaganden avseende
budgetåret 1984/8.5. Lämnas bemyndigande ankommer det på regeringen
att meddela de niirmare föreskrifter som erfordras.
Det ankommer vidare på regeringen att i anslutning till de riktlinjer och
rä det sätt jag har förordat hesluta om fördelning av medel mellan olika
program och delprogram.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att
I. bemyndiga regeringen att under budgetåret 1981/82. i enlighet
med vad jag har anfört. ikläda staten ekonomisk förpliktelse i
samband med stöd till forskning och utveckling inom energiområdet som innebär åtaganden om högst 130000000 kr. för budgetåret 1984/85
2. till Energ(/(Jrskning för budgetåret 1981/82 anvisa ett reservationsanslag av I 000 kr.
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F 14. Bidrag till verksamheten vid Studsvik Energiteknik AB

47000000
47000000
80000000

1979/80 Utgift
1980/81 Anslag
1981/82 Förslag

Enligt vad jag nyss har redovisat (avsnitt 15.31 bör anslaget för budgetåret 1981/82 föras upp med 80 milj. kr.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till BidraR till verksamheten 1·id Studsl'ik Energiteknik AB för
budgetåret 1981/82 anvisa ett reservationsanslag av 80 000 000 kr.

Avveckling av forskningsreaktorn Rl

Nytt anslag (förslag)

10000000

Med hänvisning till vad jag nyss har anfört hemställer jag att regeringen
föreslår riksdagen
att till Avveckling m• järskningsreaktorn R I för budgetåret 1981 /82
anvisa ett reservationsanslag av 10000000 kr.
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I

Förslag till

Lag om utförande av eldningsanläggningar för fast bränsle
Härigenom föreskrivs följande.

1 § En eldningsanläggning. som inte är tillfällig. skall enligt vad som
föreskrivs i denna lag uppföras eller installeras (utföras) så att den kan
eldas med fast bränsle och därefter bibehållas i ett sådant utförande så
länge den är i bruk.
Med eldningsanläggning avses i lagen en eldningsanläggning i vilken
varmvatten. hetvatten, ånga eller hetolja framställs för byggnadsuppvärmning. elproduktion eller användning i en industriell process.
2 § En eldningsanläggning i vilken den årliga bränsleförbrukningen kan
beräknas normalt uppgå till minst 180 tcrajoule skall utföras för eldning
med fast bränsle och därefter bibehållas i ett sådant utförande så länge den
är i bruk.
Detsamma gäller en eldningsanläggning med lägre bränsleförbrukning i
ett system i vilket varmvatten. hetvatten, ånga eller hetolja framställs för
sådant ändamål som anges i 1 andra stycket, om
I. den årliga bränsleförbrukningen i systemet kan beräknas normalt
uppgå till minst 180 terajoule och
2. systemets årliga behov av energi annars inte till minst 75 procent kan
tillgodoses på annat sätt än genom användning av gas eller av olja eller
annat flytande bränsle.
Innan ägaren eller den som annars förfogar över en eldningsanläggning
som avses i'första eller andra stycket bestämmer för vilket slag av fast
bränsle anläggningen skall utföras. skall han samråda med den myndighet
som regeringen bestämmer.

*

3 § Andra eldningsanläggningar än som avses i 2 ~ skall utföras så att de
utan omfattande ombyggnadsarbeten eller kompletteringar kan eldas med
inhemskt fast bränsle. De skall därefter bibehållas i ett sådant utförande så
liinge de är i bruk.
Inom områden där naturgas distribueras eller avses bli distribuerad
gäller första stycket inte anläggningar för eldning med naturgas.

4 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får medge undantag i särskilt fall från 2 första eller andra stycket.
Undantag från 3 *första stycket får regeringen föreskriva för särskilt fall
eller för ett visst slag eller en viss grupp av eldningsanliiggningar. Regeringen får också överlåta åt byggnadsnämnden eller annan myndighet att i
särskilt fall medge undantag från 3 första stycket.

*

*

*

5 § Är en eldningsanläggning undantagen enligt 4 från vad som föreskrivs enligt 2 eller 3 * om utförande för eldning med fast bränsle och skall
en panna bytas i anläggningen. skall lagen i sin helhet åter tillämpas på
anläggningen. Därvid skall vad som anges i 2 eller 3 ~om utförande i stället
avse ändring av anläggningen.
36
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6 § Tillsyn över efterlevnaden av denna lag utövas enligt regeringens
bestämmande av byggnadsnämnden eller annan myndighet.
7 § Den som äger eller annars förfogar över en cldningsanläggning är
skyldig att på anfordran av tillsynsmyndigheten lämna myndigheten de
upplysningar och handlingar och det tillträde till anläggningen som behövs
för tillsynen. Polismyndigheten skall lämna tillsynsmyndigheten det biträde som behövs för att tillträdesrätten skall kunna utövas.
8 § Tillsynsmyndigheten får meddela den som äger eller annars förfogar
över en eldningsanläggning de förelägganden som behövs för att åstadkomma rättelse. om anläggningen inte uppfyller vad som krävs enligt 2 *första
eller andra stycket eller 3 ~ första stycket. Ett föreläggande fär förenas med
vite.
Ett utdömt vite får inte förvandlas.
9 § Om ägaren eller den som annars förfogar över en eldningsanläggning
uppsåtligen eller av grov oaktsamhet bryter mot vad som gäller enligt 2
första eller andra stycket eller 3 första stycket. skall han dömas till böter.

*

*

10 § Beslut av tillsynsmyndigheten om anfordran enligt 7 ~ eller om
föreläggande enligt 8 första stycket överklagas hos kammarrätten genom
besvär. Om byggnadsnämnden har utsetts till tillsynsmyndighet. överklagas dock dess beslut hos länsstyrelsen genom besvär. Länsstyrelsens
beslut överklagas hos kammarrätten.
Tillsynsmyndigheten får föreskriva att ett beslut omedelbart skall lända
till efterrättelse.

*

I. Denna lag träder i kraft den I januari 1982.
2. Lagen gäller inte en eldningsanläggning som är uppförd eller installerad före ikraftträdandet.
3. Har uppförande eller installation av en cldningsanläggning eller byte
av en panna påbörjats men inte slutförts före ikraftträdandet. rår uppförandet. installationen eller pannbytet slutföras på det sätt som har avsetts utan
hinder av bestämmelserna i denna lag.
4. Byts efter ikraftträdandet en panna i en anläggning som avses i 2 eller
3. gäller dock lagen. Därvid skall vad som anges i 2 eller 3 *om utförande i
stället avse ändring av anläggningen.
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Bihang H

Lagrådsremiss med förslag till lag om utförande av eldningsanläggningar för fast bränsle
beslutad den 4 december 1980.

Regeringen överlämnar för lagrådets yttrande det förslag som har upptagits i bifogade utdrag av regeringsprotokollet.
På regeringens vägnar
CARL AXEL PETRI
Per Nyqvist

Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll
Lagrådsremissen innehåller förslag till lag om utförande av cldningsanläggningar för fast bränsle.
Den föreslagna lagen utgör dt led i strävandena att ersätta olja med
andra bränslen och därigenom minska vårt lands oljeberoende. Enligt
lagen skall större cldningsanläggningar i fortsiittningen utföras sfi att de
kan eldas med fast bränsle och mindre anläggningar så att de kan eldas med
fast inhemskt bränsle utan omfattande ombyggnadsarbeten eller kompletteringar. Gränsen mellan större och mindre anläggningar siittS- yid en
beräknad årlig bränsleförbrukning om 180 terajoulc. motsvaram1e c~ 5000
m' tjockolja.
Lagen gäller flertalet eldningsanläggningar för hyggnadsuppvärmning.
elproduktion eller användning i industriella processer.
Kravet på utförande för fasthränsleeldning gäller nytillkommande anläggningar. Även befintliga anläggningar omfattas s{1 snart pannan byts ut.
Möjligheter till undantag finns.
För att möjligheterna att använda inhemska bränslen i större anliiggningar skall tas till vara på biista sätt föreslås innehavaren bli skyldig att
samråda med statlig myndighet om val av bränsle innan anläggningens
utförande bestäms.
Lagstiftningen föreslås träda i kraft den I januari 1982.
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Utdrag
PROTOKOLL
vid regeringssammanträde

INDUSTRIDEPARTEMENTET

1980-12-04
Närvarande: statsministern Fälldin. ordförande. 0<.:h statsråden Ullstcn.
Bohman. Wikström. Friggebo. Mogård. Dahlgrcn. Söder. Krönmark. Burenstam Linder. Johansson. Wirten. Holm. Andersson. Boo. Winbcrg.
Danell. Petri. Eliasson
Föredragande: statsrådet Petri
Lagrådsremiss med förslag till lag om utförande av eldningsanläggningar för
fast bränsle

Inledning
Viktiga uppgifter för energipolitiken lir att minska Sveriges beroende av
olja och att avvc1:kla kärnkraften. Oljeberoendet medför en stor helastning
på vår ekonomi och stora risker för försörjningstrygghetcn. Atgiirder för
att ersätta olja med andra bränslen ingår därför som ett väsentligt led i den
proposition om energipolitiken som f. n. förbereds inom industridepartementet och som jag räknar med att regeringen kan föreliigga riksdagen i
bör:jan av ftr 1981.
Som underlag för propositionsarbetet finns hl. a. åtskilliga utrcdningsförslag. Ett av den1 giillcr krav på utförande av vissa cldningsanliiggningar
så att iivcn annat briinsle iin olja kan anviindas. Ett förslag till lag med
st.dan innebörd har liimnats av utredningen (J 1977: 11) om omstiillbara
eldningsanläggningar 1 i betänkandet !SOU 1980: 9) Övergiing till fasta
hriinslen. Kommittens lagförslag

01.:h

en sammanfattning av bctiinkandet

hör fogas till protokollet i detta ärende som hi/aga I.
Över hctiinkandet har efter remiss yttranden avgetts av fortitikationsförvaltningen. byggnadsstyrelsen. statens naturviirdsverk. överstyrelsen för
ekonomiskt försvar !ÖEFl. statens råd för hyggnadsforskning. statens
planverk. stah:ns industriverk !SIND). niimnden för encrgiproduktionsforskning 1NEl. statens vattcnfallsvcrk. domiinvcrket. 1980 ärs oljelagringskommitte !H 1980: Il. oljccrsiittningsdclcgationen !I 1979:01) !OED).

1 Generaldirektören Sigvard Tonmer. ordförande. direktiirerna Karl Axel Först berg
och Erik Lundh. kommunah·;-1det Rune Malmros samt vice ordföranden i Skclh:ftd
kommunslyrelse Sverker Lindberg.
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utredningen (} 1979: 13) om styrmedel för näringslivets energihushållning.
Botkyrka. Gävle. Göteborgs, Linköpings. Stockholms, Umd1. Västerås.
Växjö och Östersunds kommuner. Svenska Kommunförbundet. Landstingsförbundet. Landsorganisationen i Sverige I LO). Tjtinstemiinnens centralorganisation (fCOJ. Centralorganisationen SACO/SR. Hyresgästernas
riksförbund, centrala driftledningen !CDLl. Jernkontoret. Näringslivets
energidelegation !NEDl. Svenska cellulosa- och pappershruksföreningen
(SCPFJ, Svenska Gasföreningen. Svenska Pecroleuminstitutet ISPI).
Svenska Värmeverksföreningen, Sveriges allmännyttiga hostadsföretag
<SABO) samt VYS-tekniska föreningen.
Härutöver har i anslutning till remissen inkommit yttrande från Riksförbundet Energi och Samhälle !REOS).
En sammanställning av remissyttrandena bör fogas till protokollet i detta
ärende som hilaRa 2.
Frågan om lagstiftning på grundval av betänkandet bör redan nu tas upp
till behandling med hänsyn till att lagrådets yttrande bör inhämtas. Jag
räknar med att sedan så skett förslag till lag kan förläggas riksdagen i
samband med den inledningsvis nämnda propositionen om energipolitiken.

2

Föredraganden

2.1 Allmänna synpunkter
Vår nuvarande energianvändning karaktäriseras av ett mycket stort
beroende av importerad olja. Sveriges totala användning av olja och oljeprodukter var 1979 ca 300 TWh, vilket motsvarar ca 70 procent av den
totala energianvändningen. Av den totala tillförseln om 473 TWh svarade
år 1979 oljeprodukter för 323 TWh. kol och koks för 21 TWh samt inhemska bränslen som massaindustrins lutar och bark för 46 TWh. Vattenkraftproduktionen uppgick till 60 TWh och kärnkraftproduktionen till 20 TWh.
Oljeanvändningen avser till största del eldningsoljor. År 1979 hänförde
sig 85 TWh till lätt eldningsolja ( Eo I) och 137 TWh till tjocka eldningsoljor
<Eo 2-5). Eo I används till helt övervägande del i små pannor för uppvärmning av bostäder, m. m .. medan Eo 2-5 till största delen används i
större pannor inom industri. elproduktion och fjärrvärmeproduktion.
En övervägande del av oljan används således som bränsle i pannor av
olika slag. Ett viktigt led i oljeersättningspolitiken är därför att få till stånd
en övergång till andra bränslen i sådana pannor. En nödvändig förutsättning för detta är att pannorna är utförda på sådant sätt att alternativa
bränslen kan användas. Även om en viss utbyggnad av eldningsanordningar för fasta bränslen har påbörjats. utförs i dag den helt övervägande delen
av alla större eldningsanordningar så att endast olja kan användas som
bränsle.
Att elda med olja och att elda med fasta bränslen ställer olika krav på
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den panna som skall användas. Bl. a. kräver eldning med fasta briinslen
andra anordningar för bränslehantering. större eldstadsvolym lH.:h rökkanalcr. större avstånd mellan panntuberna samt effektivare utrustning för
stoftavskiljning. Vidare kan eldning med fasta bränslen inte ske med sftdana brännare som konstruerats för oljeeldning. Eldning med fasta bränslen fordrar dessutom särskilda anordningar för askhantering. Allt detta
medför att anläggningskostnaderna blir väsentligt högre. De ittgärder som
krävs för att ställa om en anläggning byggd för enbart oljeeldning till
eldning med fasta briinslen skiljer sig betydligt mellan olika anliiggningar.
Ofta är ätgärderna s<l omfattande och kostsamma att det är fördelaktigare
att bygga en ny anläggning. Ett krav pi\ övergång från olja till andra
bränslen måste därför i första hand inriktas på nytillkommande anläggningar.
Utredningen om omställbara eldningsanHiggningar (0EAl har mot denna
bakgrund haft i uppdrag att utreda frågan om att utforma främst nytillkommande större eldningsanordningar för drift med andra briinslcn iin olja.
Arbetet har redovisats i betänkandet Övergång till fasta briinslen.
OEA har inriktat sitt arbete friimst på pannor för produktion av hetvatten till fjärrvärmesystem samt av ånga för elproduktion och för industriellt
bruk. Även industriugnar har omfattats av arbetet. l dessa slag av anläggningar är som nämnts tjockolja det dominerande bränslet. De svarar för
ungefär 80 procent av Sveriges totala tjockoljeförbrukning. I sädana större
anliiggningar sker också nästan all förbrukning inom landet av inhemska
bränslen samt av kol och koks.
OEA har funnit att det med nuvarande bränslepriser i stor utsträckning
torde vara lönsamt att bygga nya anläggningar för koleldning trots merinvestcringen samt att i vissa fall också inhemska bränslen som torv och
skogsbränslcn kan vara ekonomiskt konkurrenskraftiga. OEA har trots
detta ansett att särskilda styråtgärder behövs för att få till stånd en omfattande övergång från tjock eldningsolja till fasta bränslen. Fastbriinslcalternativet kan i vissa fall bereda sv{trigheter av bl. a. miljöskäl. brist på
lämplig plats eller transportproblem. Annat som kan utgöra hinder iir t. ex.
osäkerhet om bränsleprisutvecklingcn. benägenhet all viilja den billigare
investeringen. höga förräntningskrav och osäkerhet inför en mera komplicerad förbriinningsteknik som man saknar erfarenhet av. Som styrmedel
har OEA förordat lagstiftning med krav på omställbarhet av vissa eldningsanläggningar till fasta bränslen. I huvudsak innebär OEA:s lagförslag följande.
Eldningsanläggningar. vars bränsleförbrukning beräknas uppgf1 till minst
50000 MWh ( 180 terajoule. TJ) per år. skall i fortsättningen utföras för
eldning med fast bränsle. Kravet gäller också när pannan i en befintlig
anläggning byts ut. Även mindre anläggningar omfattas av kravet om de
ingår i ett system vars bränsleförbrukning beräknas uppgå till den angivna
energimängden. Det är dock tillräckligt om 75 procent av årsbehovet i ett
sådant system kan produceras utan oljepannor.
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Vad som krävs iir att anläggningen skall vara utförd så att fast bränsle
kan anviindas. Det är alltså tillåtet att också ha en oljcbriinnarc och att elda
med olja. Om en så stor anläggning byggs för fastbränsleddning. talar
emellertid normalt ekonomiska skäl för att också driva anläggningen med
fast bränsle.
Befintliga anläggningar omfattas säledes inte av kravet pi! fastbränsleeldning. Undantag görs vidare för eldningsanläggningar i transportmedel.
t. ex. i fartyg, och anläggningar som är tillfälliga. Vidare undantas industriugnar.
Undantag från kravet förutsätts kunna meddelas av regeringen eller
myndighet som regeringen bestämmer. Tillsyn över lagens efterlevnad
skall utövas av myndighet som regeringen bestämmer.
OEA föreslår också att i lagen tas in bestämmelser om cldningsanläggningar med lägre bränsleförbrukning. Den avses således giilla eldningsanläggningar av tidigare nämnt slag oberoende av bränsleförbrukning. 1
Svensk Byggnorm 1975 !Statens planverks författningsamling 1978: Il
föreskrivs i fråga om uppvärmningsanordningar i byggnader för permanenta bostäder. arbetslokaler m. m. att de skall utformas så att omställning till
eldning med fast inhemskt bränsle kan genomföras utan omfattande ombyggnadsarbete. såvida inte särskilda skäl till undantag föreligger. Att
bestämmelsen efterlevs tillses i samband med byggnadslov. Sådant krävs
dock inte f. n. när befintliga pannor byts. OEA föreslår att i den nya lagen
tas in ett krav på att mindre eldningsanläggningar skall utföras sä att de-kan
ställas om till eldning med inhemskt fast bränsle utan omfattande ombyggnadsarbeten och kompletteringar. Enligt OEA bör tillämpningsförcskrifterna till bestämmelsen även i fortsättningen återfinnas i Svensk Byggnorm
och byggnadsnämnden vara dispens- och tillsynsmyndighet.
Merparten av remissinstanserna tillstyrker OEA:s förslag eller har små
eller inga erinringar. Några remissinstanscr avstyrker lagförslaget med
motiveringen att den eftersträvade övergången till fasta briinslen är lönsam
och därför kommer att ske spontant. Slutligen avstyrker några förslaget
med hänvisning til risker för bindningar eller framtvingande av investeringar som kan visa sig felaktiga.
Vissa remissinstanser tillstyrker förslaget under förutsättning att vissa
frågor kan lösas. Det gäller krav på att handelsled och distributionsvägar
för fasta bränslen etableras. att miljökrav utarbetas för såväl koleldade
anläggningar som anläggningar för eldning med inhemska bränslen. att
lagstiftningen kombineras med ekonomiska styrmedel eller linansieringsgarantier eller att fjärrvärmens konkurrenskraft inte minskas i förhållande
till mindre oljeeldade anläggningar.
De remissinstanser som tillstyrker förslaget anger försörjningstryggheten som huvudskäl för ett krav på övergång till fasta bränslen. Statens
vattenfalls verk påpekar att oljeberoendet f. n. är lika stort som i början av
1970-talet, vilket tyder på att det inte kan minskas nämnvärt med frivilliga
insatser.
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För egen del vill jag instämma i vattenfallsverkets bedömning. Det är ett
oeftergivligt krav att vårt oljeberoende snabbt minskas för att vi skall
förbättra försörjningstrygghetcn och göra det möjligt att till rimlig kostnad
kunna upprätthålla värmeleveranser och industriell produktion iiven vid
störningar i oljetillförseln. Att häva oljeberoendet är också pt1 sikt nödvändigt om vi vill behålla vår handlingsfrihet i politiskt och ekonomiskt avseende. För att minska oljeberoendet krävs enligt min mening tvingande
åtgärder och jag anser inte de argument som framförts mot lagstiftning vara
tillräckligt starka. Jag anser således att lagregler behövs som ftstadkommer
ökad fastbränsleeldning. OEA:s förslag har fått ett i huvudsak positivt
mottagande och är enligt min mening väl ägnat att läggas till grund för en
sådan lagstiftning.
Vad angår de förbehåll för lagstiftningens genomförande som vissa remissinstanser framfört vill jag säga följande. Det är riktigt att det f. n. i stor
utsträckning saknas handelsled och distributionsvägar för fasta bränslen.
En förutsättning för att sådana skall etableras är emellertid att det finns en
marknad för dessa bränslen. Genom lagstiftningen skapas efter hand en
sådan marknad. Frågan- är diirför i första hand ett övergängsproblem.
Skulle det visa sig svårt att klara försörjningen med i första hand inhemska
bränslen. kan den oljeersiittningsfond som regeringen föreslagit bli inrättad
från den I januari 1981 (se prop. 1980/81:49 som f. n. behandlas av riksdagen) stödja åtgärder för att stimulera produktion och distribution av sådana
bränslen. En övergång till fasta bränslen måste ske med beaktande av
rimliga krav på lönsamhet. Frågan om hur investeringarna skall finansieras
blir dock avgörande. Här torde oljeersättningsfonden komma att spela en
avgörande roll. Till frågan om finansiering av tjärrvärmeanläggningar avser
jag återkomma i den energipolitiska propositionen. Jag förutsätter att
denna kan lösas på sådant sätt att statsbudgeten inte belastas.
Till de ekonomiska styrmedel som bör användas för att bl. a. främja
användandet av fasta bränslen hör också energiskatten. Denna ses f. n.
över av energiskattekommitten (B 1979: 06). I kommittens direktiv framhålls bl. a. att den särskilt bör undersöka möjligheterna att utforma skatten
så att den främjar användning av sådana energiråvaror som ersätter olja.
I den energipolitiska propositionen kommer jag att närmare redovisa
min syn på miljöfrågorna vid användning av fasta bränslen. Jag kan dock
redan nu konstatera att en övergång till fasta bränslen inte får medföra
någon försämring av miljösituationen. Det innebär att krav på effektiva
miljöskyddsåtgärder kommer att ställas vid prövningen enligt miljöskyddslagen och på annat sätt. Att anläggningar är ogynnsamt lokaliserade ur
miljösynpunkt kan, vill jag också nämna. utgöra skäl för undantag från
kravet på utförande för fastbränsleeldning. Frågan om fjärrvärmens konkurrenskraft i förhållande till mindre anläggningar kommer jag att beröra i
avsnitt 2.3.
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I fråga om de mindre anläggningarna finns som nämnts redan i dag
föreskrifter om omställbarhet. Dessa har medfört att nytillkommande småpannor i praktiken uppfyller kraven i den nya lagen. Lagen innebär emellertid för vissa anläggningar ökade krav. som kan föranleda merkostnader.
Ett minskat oljeberoende torde emellertid vara till fördel även för innehavarna av sådana anläggningar och jag vill framhålla att förutsättningar
saknas för att subventionera eventuella merkostnader med statliga bidrag.
Att kravet på fastbränsleeldning blir oskäligt betungande utgör emellertid
som jag återkommer till i specialmotiveringen skäl för undantag.
Jag behandlar i det följande huvuddragen i deQ lag som jag föreslår. I
förhållande till OEA:s förslag föreslår jag förutom ändringar av redaktionell natur vissa sakliga tillägg och modifieringar. Lagens rubrik anser jag
bör vara lag om utförande av eldningsanläggningar för fast bränsle. Därigenom anges tydligare lagens innehåll. Den nya lagen bör träda i kraft den I
januari 1982.

2.2 Större anläggningar
Kravet på utförande för fastbränsleeldning bör i enlighet med OEA:s
förslag gälla större anläggningar. Vid eldning med fasta bränslen i mindre
anläggningar blir såväl kapitalkostnaderna som personal- och underhållskostnaderna jämförelsevis betungande. Även om kostnaden för kol eller
annat fast bränsle är lägre än oljekostnaden. kan i vissa fall övriga kostnader göra att fastbränslealternativet i mindre anläggningar blir betydligt
dyrare än motsvarande oljealternativ.
Den av OEA föreslagna gränsen vid en beräknad bränsleförbrukning av
180 TJ per år bör enligt min mening godtas, även om några remissinstanser
har velat sätta den lägre. 180 TJ motsvarar knappt 5000 m' tjock eldningsolja. Gränsen har valts med utgångspunkt från de nyssnämnda ekonomiska
kriterierna. Som OEA framhåller bör syftet med kravet på omställbarhet
vara att eldningsanläggningarna skall drivas med fasta bränslen även under
normala förhållanden. Det är med hänsyn till detta av betydelse om merkostnaden för olja som bränsle är tillräcklig för att väga upp kostnaden för
övriga driftkostnader, främst personalkostnaderna, vid eldning med fasta
bränslen.
Vid fastbränsleeldning av panna med en effekt av 30- 50 MW eller lägre
spelar pannstorleken ingen nämnvärd roll för personalbehovet. Däremot
har det stor betydelse om fast bränsle eller olja används. Fastbränslepannor behöver normalt ständig bemanning. medan oljepannor kan drivas
obemannade.
Trots att det medför vissa avgränsningssvårigheter bör som OEA föreslår gränsen bestämmas med utgångspunkt i den beräknade bränsleförbrukningen under ett år. Det skulle visserligen från avgränsningssynpunkt
vara av värde att direkt från pannans konstruktion kunna avgöra om den
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omfattas av lagens krav på omställbarhet. Kravet bör dock inte gälla om
pannan är av sådan storlek eller används under så begränsad tid under året
att bränsleförbrukningen understiger 180 TJ. Normalt har en panna med en
sådan bränsleförbrukning en effekt av 10-20 MW.
Jag kan också ansluta mig till OEA:s förslag i fråga om mindre anläggningar som ingår i ett system med en bränsleförbrukning som överstiger
gränsen.
Inom industrin finns f. n. ca 2 200 oljeeldade pannor med en sammanlagd
installerad effekt av ca 13 000 MW. Av dessa har inemot 2 000 en effekt av
högst 10 MW och därmed i praktiken en lägre bränsleförbrukning än 180 TJ
per år. Ca 300 pannor finns för produktion av elkraft och tjärrvärme. Deras
effekt uppgår till minst 10 MW. Det är således ett relativt litet antal pannor
som kravet på fastbränsleeldning i praktiken gäller. De svarar emellertid
för den övervägande delen av tjockoijeförbrukningen. År 1978 förbrukades
inom industrin ca 4,9 milj. m3 tjockolja, varav ca I, I milj. i anHiggningar
med lägre årsförbrukning än 5 000 m3. För kraftvärmeverk och hetvattencentraler var motsvarande siffror ca 3.3 milj. m3 resp. 0.4 milj. m3 • Detta
innebär att de pannor som förbrukar mindre än 5 000 m·1 per år endast
svarar för 14 % av den totala förbrukningen.
Som OEA föreslår bör processugnar inte omfattas av lagstiftningen. Till
stor del kan oljeförbrukningen i industriella proeessugnar av tekniska skäl
f. n. inte ersättas av fasta bränslen. Den totala oljeförbrukningen i dessa
ugnar är vidare av begränsad omfattning. Tillämpningsområdet för lagen
bör bestämmas i saklig överensstämmelse med OEA:s förslag. Det innbär
att alla inte tillfälliga eldningsanläggningar för framställning av varmvatten,
hetvatten, ånga eller hetolja som i fortsättningen installeras i en byggnad
eller uppförs kommer att innefattas och att kravet liven gäller när pannan i
en befintlig anläggning byts ut. För att klargöra tillämpningsområdet bör i
lagtexten anges att framställningen av varmvatten, hetvatten. ånga eller
hetolja skall ske för byggnadsuppvärmning. elproduktion eller användning
i en industriell process. Eftersom inget krav ställs på ombyggnad av
befintliga anläggningar. blir bestiimmclsernas praktiska effekt i fråga om
fastbränsleanvändning beroende av behovet av ökad panneffekt och av
pannbyten. OEA har på grundval av vissa antaganden beräknat utrymmet
för användning av fasta bränslen år 1990 till sammanlagt 55 TWh, varav W
TWh i nytillkommande pannor och 35 TWh i pannor som förnyas.
Som OEA anger bör möjlighet till undantag införas. Det finns utan tvivel
fall där kravet på utformning för fastbränsleeldning ter sig orimligt ur
praktisk eller ekonomisk synvinkel. Med hiinsyn till att kraven riktas mot
förhållandevis stora anläggningar som normalt bör kunna drivas med fast
bränsle bör emellertid starka skäl krävas för att medge undantag. Frågan
om undantag får prövas från fall till fall. Jag kan dock i stort ansluta mig till
vad OEA har anfört om tänkbara grunder för undantag. Sådana kan finnas
t. ex. vid särskilt höga kostnader för fastbränsleeklning beroende på ovan-
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ligt svårt läge från transportsynpunkt eller vid stora miljöproblem beroende på t. ex. olämplig lokalisering. Ett skäl för undantag kan vidare vara att
anläggningen eller systemet utnyttjas endast under en mycket kort tid av
året. I fråga om anläggningar för förbränning av förgasade s. k. restoljor
från raffinaderier och extra tunga oljor med hög svavelhalt bör undantag
normalt kunna beviljas. Detsamma bör gälla om det i framtiden skulle bli
aktuellt att elda med sådana oljor. Jag återkommer till dispensfrågan i
specialmotiveringen.
OEA tar som ett fall för undantag också upp anläggningar för användning av naturgas. En oljepanna kan med jämförelsevis ringa tilläggskostnad utrustas så att den också kan eldas med naturgas. Enligt OEA bör för
sådana pannor undantag beviljas. om gasförsörjningen kan bedömas vara
ordnad på tillfredsställande sätt. Riksdagen har våren 1980 beslutat om
introduktion av naturgas i Sverige (prop. 1979/80: 170. NU 1979/80: 70,
rskr 1979/80: 410). Introduktionen gäller det s. k. Sydgasprojcktct i Skåne.
Om naturgas introduceras i större skala, bör den i första hand användas för
att ersätta lätt eldningsolja. Därmed kommer naturgas knappast att permanent användas i större pannor i fjärrvärmesystem eller inom industrin.
möjligen med undantag för vissa processtekniska tilHimpningar. Undantag
av det slag OEA avser blir sålunda mycket sällan aktuella. Däremot har
frågan betydelse i samband med mindre anläggningar och jag återkommer
till den i avsnitt 2.3.
OEA:s lagförslag lämnar valet fritt mellan olika fasta bränslen. Det har
från olika håll framförts att detta kan leda till en alltför stor användning av
kol. Det är enligt min mening angcliiget att användningen av inhemska
fasta bränslen stimuleras på olika sätt. Denna fråga kommer att behandlas i
den kommande propositionen om energipolitiken. Då nu krav ställs på
fastbriinsleeldning. är det angeläget att m(ijlighcterna att utnyttja fasta
briinslen före kol tas till vara i rimlig utsträckning. Jag föreslår därför att i
lagen tas in en skyldighet för anläggningshavaren att samråda med den
myndighet som regeringen bestämmer. innan utformningen av anHiggningcn bcstiims med avseende på val av fast bränsle. Myndigheten avses
därvid verka för att inhemskt bränsle används. om inte det framstår som
olämpligt av ekonomiska eller andra skäl. Inhemska briinslen kan i vissa
fall framstå som olämpliga t. ex. genom konkurrens med industrin om
vedråvara eller genom att bränslet med större fördel kan användas på
annan plats. För att undvika konkurrens med industrin bör för uppvärmningsändamål i första hand användas sådan skogsråvara och andra inhemska bränslen som industrin inte kan tänkas göra anspråk på.

2.3 Mindre anläggningar
De större eldningsanläggningarna skall enligt lagen byggas så att de så
gott som omedelbart kan eldas med fasta bränslen. I fråga om andra
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eldningsanläggningar bör kraven inte ställas så högt. Mindre anläggningar
bör som OEA föreslår vara så utförda att de kan ställas om till drift med
inhemskt fast bränsle vid avbrott i oljetillförseln och så att en senare
övergång till permanenteldning med fast bränsle underlättas. I lagen uttrycks detta så att omställning skall kunna ske till inhemskt fast briinsle
utan omfattande ombyggnadsarbeten eller kompletteringar. Däri ligger att
pannan skall kunna färdigställas för sådan eldning på en förhållandevis
kort tid. Till vad som konkret bör fordras återkommer jag i specialmotiveringen.
Statistiken är osäker i fråga om antalet mindre pannor för oljeanvändning i landet. Men har uppskattat antalet villapannor till ca 700000. antalet
fastighetspannor (60-600 kWl till ca 100000 och antalet värmeccntraler
1600-2000 kW) som inte ingår i fjärrvärmesystem till 10000-20000. I
fråga om lokaler. exklusive industrilokaler. gäller att drygt hälften. motsvarande en yta av ca 56 milj. m~. uppvärms med egen oljepanna. I
flertalet av villapannorna används enbart olja. I inemot hälften av dem
finns dock möjlighet att använda ved. Ett mindre antal pannor är utformade för olja och el. vilket innebär att en el patron eller elkassett anslutits
till en oljepanna. Större pannor däremot eldas oftast med enbart olja.
Utformningen av bestämmelsen i fråga om de mindre eldningsanläggningarna anknyter till föreskriften i Svensk Byggnorm 1975 enligt vilken
uppvärmningsanordningar i byggnader för permanenta bostäder och arbetslokaler m. m. skall utformas så att omställning till eldning med inhemskt fast bränsle kan genomföras utan omfattande ombyggnadsarbeten,
såvida inte särskilda skäl till undantag föreligger. Flertalet av de mindre
eldningsanläggningarna är uppvärmningsanordningar som omfattas av den
nämnda bestämmelsen. Att denna efterlevs kontrolleras i samband med
byggnadslov. Något krav på byggnadslov finns emellertid inte niir befintliga pannor byts. I praktiken har kravet på omstiillbarhet, i förening med
bl. a. konsumenternas ovilja att göra sig beroende av enbart olja som
bränsle. medfört att det på marknaden knappast längre finns småpannor
för enbart olja. Däremot dominerar oljepannor. när det gäller litet större
pannor.
I fråga om pannor i fristående värmecentraler har bestiimmelsen i
Svensk Byggnorm endast indirekt betydelse i så måtto att byggnadsnämnderna vid prövningen av byggnadslov för fastigheter som skall anslutas till
en värmccentral har möjlighet att beakta dess flexibilitet vid avspärrning. I
praktiken torde det dock knappast förekomma att byggnadslov vägras på
denna grund.
Byggnadsnämnderna prövar således redan nu från flera synpunkter frågor om uppvärmningsanordningar. däribland även med hänsyn till behovet
av beredskap vid minskad eller utebliven tillförsel av importbränsle. Det
får därför anses naturligt att byggnadsnämnden får i uppdrag att ha hand
om dispensgivning enligt den föreslagna lagen när det gäller eldnings-
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anläggningar för uppvärmningsändamål av den mindre storleken. Jag ansluter mig således till OEA:s förslag i den delen.
De nu föreslagna reglerna om omställbarhet bör som OEA anger åtminstone i fråga om uppvärmningsanordningar även i fortsättningen återfinnas i
Svensk Byggnorm, eftersom reglerna främst aktualiseras i samband med
uppförande av byggnader. Det hör ankomma på regeringen att se till att
den behövliga samordningen med på byggnadslagstiftningen grundade föreskrifter kommer till stånd.
Liksom när det gäller de större anläggningarna bör möjlighet till undantag finnas. Eftersom de mindre anläggningar som omfattas av lagen uppgår
till ett mycket stort antal. hör bemyndigande ges för regeringen att föreskriva om undantag även i generella fall. Jag återkommer till dessa frågor i
specialmotiveringen. En viktig dispensfråga vill jag dock ta upp här. Det
gäller uppvärmningsanordningar i fjärrvärmeområden. Kravet på fastbränsleeldning för fjärrvärmeanläggningar kan medföra att fjärrvärmens
konkurrenskraft gentemot mindre oljeeldade anläggningar påverkas negativt. Det är därför viktigt att dispensgivningen blir ytterst restriktiv, om
anläggningen finns i ett område där fjärrvärme distribueras eller avses bli
distribuerad och den aktuella fastigheten är lämpad att anslutas till fjärrvärmesystemet. Frågor av detta slag bör behandlas i den kommunala
energiplaneringen. vilken jag avser att återkomma till i energipropositionen.
Jag vill slutligen ta upp frågan om undantag för naturgas. Som jag
nämnde tidigare har riksdagen beslutat om introduktion av naturgas i
Sverige. Naturgas distribueras i ett rörledningssystem till de fastigheter
som skall uppvärmas. Gasen förbränns där i speciella gasbrännare. För en
villapanna för olja räcker det oftast att byta ut oljebrännaren mot en
gasbrännare. I nya installationer monteras utrustning speciellt anpassad
för naturgas. Sådan utrustning kräver litet utrymme. är billig och effektiv.
Sålunda behöver skorstenen inte utföras lika värmebeständig som för
eldning med fasta bränslen. Vidare behöver inte utrymme i samma omfattning planeras för eldningsanordning och bränslelager. Enligt min mening är
det inte ekonomiskt rimligt att ställa samma krav på förberedelser för
fasthränslceldning i dessa fall. Inom områden där naturgas distribueras
eller avses bli distribuerad hör därför mindre eldningsanläggningar för
naturgas generellt undantas. För alt möjliggöra en senare användning av
andra uppvärmningsformer finns det dock skäl all ställa vissa krav på
byggnader som uppvärms med naturgas. Jag vill därvid särskilt peka på det
förslag i fråga om förberedelser för annan uppvärmning av eluppvärmda
byggnader som elanvändningskommitten t I 1980: 05) har lagt fram i betänkandet <Ds I 1980: 22) El och olja. Det förslaget föreslås genomfört genom
en ändring i byggnadsstadgan ( 1959: 612). Enligt min mening finns skäl att
vid ställningstagandet till elanvändningskommittens förslag i dessa delar
behandla även naturgasfrågan. Jag räknar med att det kan ske i den
kommande energipropositionen.
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2.4 Tillsyn m. m.
Som OEA föreslår bör i lagen tas upp regler om tillsyn. straff och besvär
m. m. Jag återkommer till dessa frågor i specialmotiveringen och skall här
endast kortfattat beröra några av dem.
I remissbehandlingen har från flera håll understrukits vikten av att
byggnadsnämnderna får de tillsynsuppgifter som OEA förutsätter. Jag vill i
anslutning till detta framhålla att jag delar OEA:s principiella syn på hur
tillsynen bör utformas. Jag är emellertid inte beredd att nu i detalj ta
ställning till hur tillsynsuppgifterna skall fördelas. bl. a. beroende pä att
frågan om myndighetsorganisationcn på energiområdet är under beredning.
Som OEA föreslår bör brott mot kravet på utförande för fastbränslccldning vara belagt med bötesstraff.
Vidare bör tillsynsmyndigheten få meddela de förelägganden som behövs och få förena sådana förelägganden med vite.
Enligt OEA:s förslag skall tillsynsmyndighetens beslut överklagas hos
kammarrätten och detta även om byggnadsnämnden har utsetts till tillsynsmyndighet. Planverket har häremot invänt att beslut av byggnadsnämnden bör följa besvärsgången enligt byggnadslagstiftningcn. vilket innebär att besvären skall prövas av länsstyrelsen och först därefter i kammarrätten. Jag delar planverkets uppfattning i denna fråga.
Övergångsbestämmelserna får en något annorlunda utformning än i
OEA:s förslag med hänsyn till vissa skillnader i strukturen på de materiella
bestämmelserna.

3 Upprättat lagförslag
I enlighet med det anförda har inom industridepartementet upprättats
förslag till lag om utförande av eldningsanläggningar för fast bränsle.
Samråd har därvid skett med chefen för bostadsdepartementet. Förslaget
bör fogas till protokollet i detta ärende som bilaga 3.

4 Specialmotivering
1 § En eldningsanläggning. som inte är tillfällig. skall enligt vad som
föreskrivs i denna lag uppföras eller installeras (utföras) så att den kan
eldas med fast bränsle och därefter bibehållas i ett sådant utförande så
länge den är i bruk.
Med eldningsanläggning avses i lagen en eldningsanläggning i vilken
varmvatten, hetvatten. ånga eller hetolja framställs för byggnadsuppvärmning. elproduktion eller användning i en industriell process.
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I paragrafen, som har motsvarighet i I i utredningsförslaget. anges
lagens grundläggande krav på eldningsanläggningar och preciseras vilka
eldningsanläggningar som omfaltas av lagen.
I en eldningsanläggning ingår en panna eller en ugn som en del. Förutom
pannan eller ugnen ingår i en eldningsanläggning tillbehör såsom rörledningar, skorsten, styr- och reglerutrustningar och anordningar för askutmatning eller bränslehantering. Anläggningen kan ingå i en byggnad eller
utgöra en fristående byggnad. En eldningsanläggnings uppgift iir alt överföra energi från en form till en annan. I samband med förbriinning i en
panna överförs värmeenergi från bränslet till elt energiupptagande medium. värmebäran::n. Denna är vanligen vallen. ofta i ångform. men även
olja förekommer vid krav på höga processtemperaturer.
Av paragrafens första stycke framgår det grundläggande krav på möjlighet till eldning med fast bränsle som lagen ställer på eldningsanläggningar.
Bestämmelsen får dock här ingen självständig betydelse, eftersom kravet
anges gälla "enligt vad som föreskrivs i denna lag". Av materiell betydelse
är däremot undantaget för tillfälliga anläggningar. Detta innebär att anläggningar, som t. ex. skall vara i drift under högst ett par års tid för något
särskilt ändamål, är undantagna från lagens tillämpning.
En ny eldningsanläggning kan uppföras på plats eller installeras i mer
eller mindre färdigt skick i en befintlig byggnad. Pannan i en anläggning
torde så gott som alltid tillverkas någon annanstans och installeras i anläggningen i färdigt skick. Av första stycket framgår att i lagen används termen
"utföra" en cldningsanläggning i betydelsen uppföra eller installera. Alt en
anläggning skall "utföras" för fastbränsleeldning innebär att den vid idrifttagandet skall ha sådant utförande att eldning med fast bränsle är möjlig.
Däremot omfattas inte tillverkare av pannor och annan utrustning av
kravet på sådant utförande. För tydlighets skull anges m:kså att kravet p{1
utförande för fastbränsleeldning kvarstår så länge anläggningen är i bruk.

*

En eldningsanläggning i vilken den ärliga bränsleförbrukningen kan
2
beräknas normalt uppgå till minst 180 terajoule skall utföras för eldning
med fast bränsle och därefter bibehållas i ett sådant utförande så länge den
är i bruk.
Detsamma gäller en eldningsanläggning med lägre bränsleförbrukning i
ett system i vilket varmvatten. hetvatten, ånga eller hetolja framställs för
sådant ändamål som anges i I andra stycket. om
I. den årliga bränsleförbrukningen i systemet kan beräknas normalt
uppgå till minst 180 terajoule och
2. systemets årliga behov av energi annars inte till minst 75 procent kan
tillgodoses på annat sätt än genom användning av gas eller av olja eller
annat flytande bränsle.
Innan ägaren eller den som annars förfogar över en eldningsanläggning
som avses i första eller andra stycket bestämmer för vilket slag av fast
bränsle anläggningen skall utföras, skall han samråda med den myndighet
som regeringen bestämmer.

*
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Paragrafen motsvarar i sak utredningens förslag. I tredje stycket har
dock en samrådsbestämmelsc tillagts.
I första stycket föreskrivs att en cldningsanläggning skall utföras och
bibehållas för eldning med fast bränsle. om bränsleförbrukningen för anläggningen kan beräknas uppgå till minst 180 terajoule per år.
Enligt andra stycket ställs motsvarande krav också på cldningsanliiggningar med lägre bränsleförbrukning än 180 terajoule per är. om de ingår i
system med så stor sammanlagd bränsleförbrukning. Med ett system avses
ett antal sammankopplade energianläggningar. Ett undantag finns emellertid. Kravet på utförande för fastbränsleeldning gäller inte för en sådan
anläggning. om systemets årliga behov av energi efter uppförandet av den
nya anläggningen kan täckas till minst 75 procent genom användning av
annat än gas eller olja eller annat flytande bränsle. Tre tjärdcdclar av den
årliga produktionen av varmvatten. hetvatten. ånga eller hetolja skall
således kunna tillgodoses på annat sätt än genom att använda oljepannor.
Detta kan ske genom att använda fastbriinslepannor men ocksä produktion
som baseras på t. ex. solvärme eller spillvärme får inräknas. I praktiken
kan emellertid huvuddelen av anläggningarna i ett system vara utformade
enbart för oljeanvändning. Det gäller om årsproduktionen iir mycket
ojiimnt fördelad över året. som t. ex. i fjiirrvärmeanläggningar. Ju större
variationen är i efterfrågan på energi. desto större blir andelen anläggningar som endast anviinds vid toppeffekt och som därigenom kan utformas för
oljeanvändning.
Ägaren eller den som annars förfogar över cldningsanläggningcn eller
systemet skall svara för den beriikning av bränsleförbrukningen eller produktionen av varmvatten. hetvatten. ånga eller hetolja som behövs för att
avgöra om 2 ~är tillämplig. En sådan beräkning skall avse en genomsnittlig
normal förbrukning under en liingre period och hänsyn skall tas till anläggningens effekt och beräknade anviindning. Normalt hör ägarens uppfattning godtas. Endast om den ter sig orimlig. t. ex. på grund av en uppenbar
missbedömning av den beräknade användningen eller en felaktig beräkning
av briinsleförbrukningen. bör tillsynsmyndigheten försöka f1stadkomma
rättelse. Beräkningen måste givetvis göras före installationen eller uppförandet. Byts pannan i en anläggning som utförts för fastbränsleeldning,
skall även den nya pannan ha sådant utförande. Detta framgår av kravet i
första stycket på att en cldningsanliiggning skall bibehållas i utförande för
eldning med fast bränsle. Av 5 ~ och övergångsbestämmelserna framgår att
krav på utförande för fastbränsleeldning uppkommer. när en panna hyts i
en befintlig anläggning som saknar sådant utförande.
Kravet att en anläggning skall vara utförd för eldning med fast bränsle
innebär att anläggningen så gott som omedelbart skall kunna eldas med
sådant bränsle. Det är i och för sig tillåtet att elda en anläggning som
omfattas av kravet med olja. men samtliga anordningar som fordras för en
övergång till fastbränslecldning skall finnas i anslutning till anliiggningen.
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För t. ex. sådana fastbränslealternativ som kol- eller torvpulvereldning
innebär det sagda att pannan. med brännare. rökkanaler. filter. fläktar etc ..
skall medge kol- eller torveldning utan ombyggnader eller anskaffning av
ny utrustning. Kvarnar och anordningar för askutmatning skall finnas på
plats. Vidare skall anordningar och utrymme för bränslehantering finnas.
Några ytterligare investeringar i utrustning skall sålunda inte fordras.
Däremot uppställs inte något krav på att bränsle skall finnas omedelbart
tillgängligt.
I paragrafen anges endast att de eldningsanläggningar som omfattas av
denna skall utföras för fastbränsleeldning. Valfrihet föreligger således i
fråga om för vilket fast bränsle utförandet skall ske. Det finns en stor
mängd fasta bränslen att välja mellan, bl. a. stenkol, som är ett importbränsle. Inhemska fasta bränslen är skogsprodukter. exempelvis energiskog och skogsavfall som bark, lövved, röjnings- och gallringsvirke, toppar, grenar och stubbar. Torv finns i betydande mängder och kan utvinnas
och förbrännas med tillgänglig teknik. Hushållsavfall utnyttjas som bränsle
i flera kommuner. Jordbruksavfall såsom halm kan komma att användas i
viss utsträckning. I tredje stycket finns en bestämmelse av innebörd att
ägaren eller den som annars förfogar över anläggningens utformning, innan
valet av eldningsanläggning görs. skall samråda med den myndighet som
regeringen bestämmer. Bestämmelsen syftar till att användning av inhemska bränslen skall övervägas innan anläggningar för enbart eldning med
importbränsle. t. ex. kol, byggs. Myndigheten skall ha möjlighet att argumentera med ägaren eller innehavaren. Syftet är att denne skall välja ett
utförande för något inhemskt fast bränsle, när det är tekniskt och ekonomiskt rimligt., Kravet på samråd är uppfyllt. när myndigheten har redovisat
sin uppfattning och skälen för denna.
3 ~ Andra eldningsanläggningar än som avses i 2 ~ skall utföras så att de
utan omfattande ombyggnadsarbeten eller kompletteringar kan eldas med
inhemskt fast bränsle. De skall därefter bibehållas i ett sådant utförande så
länge de är i bruk.
Inom områden där naturgas distribueras eller avses bli distribuerad
gäller första stycket inte anläggningar för eldning med naturgas.
I sak överensstämmer denna paragraf huvudsakligen med utredningens
förslag. I andra stycket har tillagts en bestämmelse om undantag för
anläggningar som eldas med naturgas i vissa områden.
Eldningsanläggningar som inte omfattas av 2 ~ skall utföras så att de kan
ställas om till eldning med inhemskt fast bränsle utan omfattande ombyggnadsarbeten eller kompletteringar. Detta innebär att pannan skall vara
dimensionerad och utförd så att den efter omställningen kan stadigvarande
eldas med sådant fast bränsle med en för sitt iindamål tillfredsställande
effekt. Komplettering med t. ex. förugn för fastbränsleeldning är en så
omfattande åtgärd att en panna som fordrar sådan komplettering inte kan
37
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godtas. Kravet att ombyggnads- och kompletteringsåtgärderna inte får
vara omfattande medför att pannan bör kunna färdigställas för eldning med
fast bränsle på förhållandevis kort tid. Pannorna skall förberedas så att
gällande miljökrav kan uppfyllas. Tillräckligt utrymme skall finnas vid
pannan för hantering av bränsle och aska. I praktiken medför kravet på
omställbarhet att den som vill installera en oljepanna i ett småhus är
tvungen att direkt välja en kombinationspanna.
I den allmänna motiveringen har behandlats bestämmelsens anknytning
till beredskapsbestämmelsen i Svensk Byggnorm 1975 (45: 8). Denna fråga
behandlas också under 4 ~.
I andra stycket undantas eldningsanläggningar som utformats för naturgas i områden där naturgas distribueras eller avses bli distribuerad. Begränsningen till distributionsområden för naturgas är gjord med hänsyn till
att en anläggning för eldning med naturgas kan användas för oljeeldning. I
områden där naturgas inte distribueras skulle installation av en sådan
anläggning vara ett sätt att kringgå kravet på omställbarhet. För att avgöra
om naturgas avses distribueras i ett område bör krävas att introduktionsfrågan passerat utredningsstadiet och att ett principbeslut om uppbyggnad
av ett naturgassystem har fattats. De närmare orsakerna till undantaget
behandlas i den allmänna motiveringen, avsnitt 2.3.
4 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får medge undantag i särskilt fall från 2 ~ första eller andra stycket.
Undantag från 3 ~första stycket får regeringen föreskriva för särskilt fall
eller för ett visst slag eller en viss grupp av eldningsanläggningar. Regeringen får också överlåta åt byggnadsnämnden eller annan myndighet att i
särskilt fall medge undantag från 3 § första stycket.
Denna paragraf har i förhållande till utredningsförslaget utökats med en
bestämmelse om att regeringen skall få medge generella undantag från
kraven i 3 ~. Att undantag får förenas med villkor behöver inte anges i
lagen.
I första stycket föreskrivs att regeringen eller myndighet som regeringen
bestämmer får medge undantag från 2 ~ första eller andra stycket i enskilda
fall.
Regeringen får enligt andra stycket medge generella undantag från kraven i 3 ~ första stycket. I fråga om dessa krav får regeringen även överlåta
åt byggnadsnämnd eller annan myndighet att medge undantag i enskilda
fall.
Som framgår av den allmänna motiveringen omfattas flertalet av de
pannor som avses i 3 ~första stycket av krisreglcrna i Svensk Byggnorm.
Eftersom byggnadsnämnderna i samband med byggnadslovsprövning av
nya byggnader redan nu tar in uppgifter om uppvärmningsanordningar i
byggnader, har det ansetts lämpligt att ge regeringen möjlighet att uppdra
åt byggnadsnämnd att pröva frågor om undantag när det gäller enskilda
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anläggningar. Det bör överlåtas till regeringen att avgränsa byggnadsnämndens ansvarsområde.
Med hänsyn till alt kraven i 2 riktas mot förhållandevis stora anläggningar som normalt bör kunna drivas med fast bränsle måste starka skäl
krävas för att medge undantag. En generös användning av möjligheterna
att göra undantag skulle kunna göra det omöjligt all nå de nivåer för
fastbränslceldning som krävs för en påtaglig minskning av oljeberoendet.

*

*

Det finns dock vissa fall då undantag från kraven i 2 bör komma i fråga.
Av den allmänna motiveringen framgår att naturgas knappast kommer all
annat än undantagsvis användas i större eldningsanläggningar. I den mån
så sker kan emellertid finnas skäl att undanta en sådan anläggning från
kravet på utförande för eldning med fast bränsle. En förutsättning bör då
vara att sådan garanti för gasleveranser finns all gasförsörjningen kan
anses ordnad på betryggande sätt. Det kan finnas skiil att överväga frågan
om beredskapsåtgärder för anläggningen i samband med beslutet. Ett
annat särskilt skäl till undantag kan vara att anläggningen beräknas ha kort
utnyttjningstid. Flertalet sådana anläggningar kan antas vara pannor för
toppeffekt eller reservpannor i stora system och därigenom falla under
undantaget i 2 andra stycket. men ytterligare undantag kan behöva meddelas i särskilda fall. Det kan t. ex. gälla förenklade ångkraftaggregat som
planeras att användas vid belastningstoppar eller som reserv. Kraftproduktionen i sådana anläggningar är liten under normalår. Vissa industripannor utnyttjas också regelmässigt under kort tid beroende på den varu-

*

produktion pannan behövs för. I vissa fall kan undantag också vara motiverat om en anläggning måste förläggas till en viss plats och kostnaderna
för transport av fasta bränslen därför blir orimligt höga eller miljöverkningarna av fastbränsleeldning svåra. Vid utbyte av en panna kan i vissa fall på
grund av lokaliseringen och utrymmd på platsen stora problem uppkomma
att ordna transporter och hantering av fasta briinslen. Ockst1 i sådana fall
kan skiil föreligga för undantag. Även i övrigt bör möjlighet till undantag
föreligga i fall där ett krav på fastbränsleutförande av en eldningsanläggning skulle bli oskäligt ekonomiskt eller praktiskt betungande för
ägaren eller andra som berörs. I det fall en eldningsanläggning inriittas för
bränsleblandningar med olja bör undantag kunna medges om blandningen
huvudsakligen innehåller fast bränsle. Detsamma bör gälla för en anläggning för eldning med pulvriserat fast bränsle som slammats upp i en vätska.

*

Bestämmelserna i 3 omfattar anliiggningar av rätt skilda slag som
tillgodoser många olika ändamål. Vad som har sagts om undantag för stora
anläggningar kan i huvudsakliga delar tilliimpas även när det gäller undan-

*·

tag från kraven i 3
Såvitt avser eldningsanliiggningar för naturgas i
områden där naturgas distribueras eller avses bli distribuerad undantas de
generellt i 3 andra stycket. 1 fråga om eldningsanläggningar i mindre
värmecentraler eller villapannor i områden där tjärrviirme distribueras
eller avses distribueras bör. som framhållits i den allmänna motiveringen i

*
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avsnitt 2.3. mycket starka skäl krävas för att undantag skall medges.
Eftersom omställbarhetskravet främst har ställts med hänsyn till krissituationer. bör undantag kunna medges när anläggningen utan större problem
kan ställas av under en inte alltför kort tid. Detta torde vara fallet med
vissa pannor i industrin. Undantag bör även kunna medges för anläggningar för uppvärmning som inte behöver anviindas i krissituationer. t. ex. i
fritidshus.
Regeringen skall ha möjlighet att medge generella undantag. Det innebär
att undantag exempelvis skall kunna medges för ett visst slag av eldningsanläggningar eller områdesvis om eldningsanläggningar av visst slag är
anslutna till centrala system. motsvarande naturgassystem. Möjlighet bör
också finnas att generellt undanta eldningsanläggningar i vissa byggnader.

*

*

5
Är en eldningsanläggning undantagen enligt 4 från vad som föreskrivs enligt 2 eller 3 om utförande för eldning med fast bränsle och skall
en panna bytas i anläggningen. skall lagen i sin helhet åter tillämpas på
anliiggningen. Därvid skall vad som anges i 2 eller 3 *om utförande i stället
avse ändring av anläggningen.

*

Paragrafrn. som har viss motsvarighet i

I* i utredningens förslag. inne-

häller en bestämmelse om verkan av ett pannbyte i en cldningsanläggning
som undantagits från lagens krav på utförande för eldning med fast bräns-

le.
När en cldningsanläggning ändras genom att panna byts. blir lagens krav
l'm utförande för f'astbränsleeldning tillämpliga. Sker pannbytet i en an-

*·

liiggning som omfattas av 2 eller 3
gäller enligt dessa paragrafer att
anliiggningen skall bibeh{11las i utförandet för fastbriinsleeldning. Sker
pannbyte i en vid lagens ikraftträdande befintlig eldningsanläggning eller
en eldningsanläggning som p<°tbö1:jats före ikraftträdandet men inte färdigställts förriin diircfter. gäller enligt övergångsbestiimmclserna att lagens
bestiimmelser blir tilliimpliga med förtydligandet att kravet pä utförande i
stället skall avse iindring av anliiggningen så att den kan eldas med fast
bränsle.
I 5 * behandlas situationen att pannbyte sker efter det att undantag har
medgetts generellt eller i särskilt fall enligt 4

*fri\n kravet p<I utförande för

eldning med fast bränsle. Ett st1dant undantag upphör att giilla vid pannbyte och lagens bestiimmclser blir åter tillämpliga. Även i detta fall gäller
givetvis kravet att anHiggningen skall iindras så att fastbr~insleeldning blir
möjlig. Också 4 *gäller i den nya situationen. Omfallas anliiggningen efter
pannbytet av ett generellt undantag. giiller naturligtvis inte kravet. I andra
fall kan för anläggningen pii nytt medges undantag, om innehavaren begiir
det.
6 § Tillsyn över efterlevnaden av denna lag utövas enligt regeringens
bestiimmande av byggnadsniimnden eller annan myndighet.
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Paragrafen. som i huvudsak överensstämmer med utredningsförslaget.
innehåller bestämmelser om tillsyn över lagens efterlevnad. Det åligger
den statliga myndighet som regeringen bestämmer att utöva 1illsynen över
efterlevnaden av lagen om utformningen av eldningsanläggningar. Regeringen kan också överlåta till byggnadsnämnd att vara tillsynsmyndighet.
Som framgår av den allmänna motiveringen finns i landet endast några
hundra eldningsanläggningar av sådan storlek att de omfattas av 2 §.
Åtskilliga av dem innehas av kommuner. Redan nu har statliga myndigheter en god överblick över dessa anläggningar och några svårigheter för
tillsynsmyndigheten att få en sådan överblick hör inte finnas.
Beträffande de mindre anläggningarna är läget annorlunda. Det rör sig
om ett ganska stort antal medelstora pannor och ett mycket stort antal
småpannor. Som berörts i den allmänna motiveringen finns starka skäl att
uppdra åt byggnadsnämnderna att utöva tillsyn. eftersom de i de flesta fall
har att pröva frågan om byggnadslov i samband med att anläggningen
utförs. Det är emellertid endast i begränsad del genom tillsyn från myndighets sida som bestämmelserna får genomslagskraft. Den betydelsefulla
faktorn är i stället den marknadsanpassning som kan förutsättas ske.
7 § Den som äger eller annars förfogar över en eldningsanläggning är
skyldig att på anfordran av tillsynsmyndigheten lämna myndigheten de
upplysningar och handlingar och det tillträde till anläggningen som behövs
för tillsynen. Polismyndigheten skall lämna tillsynsmyndigheten det biträde som behövs för att tillträdesrätten skall kunna utövas.
I paragrafen, som i sak i allt väsentligt överensstämmer med utredningens förslag. finns bestämmelser om skyldighet för ägaren eller annan som
förfogar över en eldningsanläggning att lämna tillsynsmyndigheten tlc l1pplysningar eller handlingar som myndigheten behöver för att utöva tillsynen. Vidare föreligger en skyldighet för ägaren eller innehavaren att låta
tillsynsmyndigheten bese anläggningen. I paragrafen har efter mönster av
24 § lagen (! 976: 666) om påföljder och ingripanden vid olovligt byggande
m. m. införts en bestämmelse om biträde av polismyndigheten.
8 § Tillsynsmyndigheten får meddela den som äger eller annars förfogar
över en cldningsanläggning de förelägganden som behövs för att åstadkomma rättelse. om anläggningen inte uppfyller vad som krävs enligt 2 § första
eller andra stycket eller 3 § första stycket. Ett föreläggande får förenas
med vite.
Ett utdömt vite får inte förvandlas.
Paragrafen skiljer sig från utredningens förslag hl. a. genom att ett andra
stycke med förbud mot förvandling av vite införts. Motsvarande gäller
enligt 29 § lagen om påföljder och ingripanden vid olovligt byggande m. m.
I paragrafens första stycke ges tillsynsmyndigheten möjlighet att utfärda
de förelägganden som behövs för att få ägaren eller den som annars
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förfogar över en eldningsanläggning att vidta rättelse så att anläggningen
uppfyller vad som krävs enligt 2 första eller andra stycket eller 3 första
stycket. Bestämmelsen täcker givetvis även de fall då 2 och 3 §* tillämpas
vid pannbyte. I förhållande till utredningsförslaget har en precisering gjorts
i fråga om vad föreläggandet får avse.

*

*

9 § Om ägaren eller den som annnars förfogar över en eldningsanläggning
uppsåtligen eller av grov oaktsamhet bryter mot vad som gäller enligt 2
första eller andra stycket eller 3 §första stycket. skall han dömas till böter.

*

Paragrafen har i förhållande till utredningsförslaget ändrats genom att
bestämmelsen i andra stycket om att böter och viten inte får kombineras
har tagits bort. Något hinder mot en sädan kombination finns således inte.
Detta är inte ovanligt i modern lagstiftning. Ansvarsbestämmelsen i paragrafen riktar sig mot den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet bryter
mot vad som gäller om utförande av en eldningsanläggning. I 2 *första och
andra stycket förutsätts att ägaren eller anläggningens innehavare själv
skall bedöma att kraven i 2 § är tillämpliga på den tilltänkta anläggningen.
För att någon skall fällas till ansvar för brott mot bestämmelserna om
utförande av en cldningsanläggning i sådana fall måste det dä11"ör framstå
som uppenbart att skyldighet förelegat att utföra anläggningen för eldning
med fast bränsle.
I 3 § första stycket ställs som krav på utförandet att anläggningen utan
omfattande ombyggnadsarbeten eller kompletteringar skall kunna eldas
med fast bränsle. Också i sådana fall bör av naturliga skäl straff utdömas
endast vid klara fall av överträdelse. För att brott mot bestämmelsen skall
anses föreligga krävs att anpassningen är så dålig att anläggningen t. ex.
mäste kompletteras med förugn för att fastbränsleeldning skall kunna ske.
Straffbestämmelsen omfattar givetvis också de fall då 2 och 3 ~* tillämpas vid pannbyte.
Ansvarsbestämmelsen skall förhindra att en ägare till eller innehavare av
en eldningsanläggning avvaktar ett vitesföreläggande. innan åtgärder vidtas för att fullgöra kraven i lagen.

10 § Beslut av tillsynsmyndigheten om anfordran enligt 7 § eller om
föreläggande enligt 8 § första stycket överklagas hos kammarrätten genom
besvär. Om byggnadsnämnden har utsetts till tillsynsmyndighet. överklagas dock dess beslut hos länsstyrelsen genom besvär. Länsstyrelsens
beslut överklagas hos kammarrätten.
Tillsynsmyndigheten får föreskriva att ett beslut skall omedelbart lända
till efterrättelse.
·
Paragrafen skiljer sig från utredningens förslag på så sätt att instansordningen för besvär över byggnadsnämnds beslut har ändrats.
Enligt paragrafen kan ett beslut av tillsynsmyndigheten i vilket uppgifter. handlingar eller tillträde enligt 7 § begärs överklagas. Detsamma
gäller ett beslut om föreläggande enligt 8 § första stycket.
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Enligt andra stycket får tillsynsmyndigheten föreskriva att ett icke lagakraftvunnet beslut skall få omedelbar verkan. Bestämmelsen skiljer sig i
denna del från utredningsförslaget. som innebar att ett beslut skulle få
omedelbar verkim om inte annat föreskrevs.

Övergångsbestämmelserna

I. Denna lag träder i kraft den I januari 1982.
2. Lagen gäller inte en eldningsanläggning som är uppförd eller installerad före ikraftträdandet.
3. Har uppförande eller installation av en eldningsanläggning eller byte
av en panna påbörjats men inte slutförts före ikraftträdandet. får uppförandet. installationen eller pannbytet slutföras på det sätt som har avsetts utan
hinder av bestämmelserna i denna lag.
4. Byts efter ikraftträdandet en panna i en anläggning som avses i 2 eller
3, gäller dock lagen. Därvid skall vad som anges i 2 eller 3 ~om utförande i
stället avse ändring av anläggningen.

Genom punkterna 2 och 3 undantas från lagens tillämpning äldre anläggningar och anläggningar som påbörjats men inte slutförts före ikraftträdandet. Byts efter ikraftträdandet en panna i en sådan anläggning. blir dock
enligt punkt 4 lagen tillämplig. Det innebär att till slut alla anläggningar blir
berörda. Vad som gäller vid olika fall av pannbyte har behandlats vid 5 ~. I
punkt 3 behandlas också det fallet att ett pannbyte påbörjats men inte
slutförts före ikraftträdandet.
För att en installation. ett uppförande eller ett pannbyte skall anses ha
påbörjats bör krävas att det direkta arbetet på platsen har inletts. Det
räcker således inte med att avtal om uppförande. installation eller pannbyte har träffats. Fall där avtal har träffats men arbetet inte påbörjats vid
ikraftträdandet omfattas således av kraven i 2 och 3 ~~.Omständigheterna i
ett enskilt fall kan givetvis vara sådana att en tillämpning av kraven medför
orimliga ekonomiska följder. Detta får då lösas genom undantag enligt 4 ~.

5

Hemställan

Jag hemställer att lagrådets yttrande inhämtas över förslaget till lag om
utförande av eldningsanläggningar för fast bränsle.

6 Beslut
Regeringen beslutar i enlighet med föredragandens hemställan.
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Bilaga I
Kommittens förslag

Författningsförslag
Förslag till
Lag om utförande av vissa eldningsanläggningar
Härigenom föreskrivs följande
1 § Denna lag är tillämplig när fasta eldningsanläggningar för framställning av varmvatten, hetvatten. ånga eller hetolja uppförs eller installeras
samt när pannan i en sådan eldningsanläggning byts ut. Anläggningar som
är endast tillfälliga omfattas dock inte av lagen.
2 § En eldningsanläggning vars bränsleförbrukning kan heräknas uppgå
till minst 50000 megawatttimmar per år skall utföras för eldning med fast
bränsle. Detta skall också gälla en mindre eldningsanläggning som skall
ingå i ett system för framställning och distribution av varmvatten, hetvatten, ånga eller hetolja om den sammanlagda hränsleförbrukningen i systemets pannor beräknas uppgå till minst 50000 mcgawatttimmar per år. Om
systemets årliga behov av varmvatten, hetvatten, ånga eller hetolja efter
det att anläggningen uppförts kan täckas till minst 75 procent genom
produktion i anläggningar som drivs med fast bränsle. eller med spillvärme, solvärme cl. dyl. får dock anläggningen utföras för eldning med
enbart olja.
3 § Andra eldningsanläggningar än som avses i 2 § skall utföras så att de
kan ställas om till eldning med inhemskt fast bränsle utan omfattande
ombyggnadsarbeten och kompletteringar.
4 § Regeringen eller statlig myndighet som regeringen bestämmer får.
om det föreligger särskilda skäl. medge undantag frfm 2 och 3 ~*· Från
kraven i 3 ~ får efter regeringens bestämmande även byggnadsnämnd medge undantag, om särskilda skäl föreligger. Beslut om undantag får förses
med villkor.
5 § Tillsynen över efterlevnaden av denna lag och de föreskrifter som
har meddelats med stöd av lagen utövas av statlig myndighet som regeringen hestämmer. Regeringen kan också uppdra åt byggnadsnämnd att utöva
tillsyn.
6 § Tillsynsmyndigheten har rätt att efter anfordran erhålla de upplysningar och handlingar som hehövs för tillsynen enligt denna lag. Tillsynsmyndigheten äger också rätt till tillträde till eldningsanläggningar som
omfattas av lagen.
7 § Tillsynsmyndigheten får meddela de förelägganden som behövs för
att denna lag skall efterlevas. Föreläggande kan förenas med vite.
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8 § Om en eldningsanläggning utförs i strid mot denna lag skall ägaren
dömas till böter.
Den som inte har efterkommit vitesföreläggande döms inte till ansvar för
gärning som omfattas av föreläggandet.
9 § Beslut av tillsynsmyndighet enligt 5 § kan överklagas hos kammarrätten genom besvär. Beslut skall gälla utan hinder av anförda besvär, om inte
annat föreskrivs.

10 § Ytterligare föreskrifter för verkställighet av denna lag meddelas av
myndighet som regeringen bestämmer.
Denna lag träder i kraft ...
Har uppförande eller installation av eldningsanläggning som omfattas av
lagen påbörjats före ikraftträdandet får anläggningen uppföras utan hinder
av bestämmelserna i 2 och 3 §.
·
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Sammanfattning av betänkandet (SOU 1980: 9)
Övergång till fasta bränslen
Av hänsyn till försörjningssäkerhet och ekonomi måste landets oljeförbrukning begränsas. I stället för olja måste andra bränslen användas i ökad
omfattning.
De flesta större eldningsanläggningar i landet har byggts enbart för
oljeeldning. Utredningen om omställbara eldningsanläggningar (OEAl föreslår därför åtgärder för att större eldningsanläggningar i framtiden skall
utformas så att de har tekniska förutsättningar för att omedelbart kunna
drivas med fasta bränslen som kol, torv och skogsbränslen.
Som exempel på sådana anläggningar som avses kan nämnas hetvattencentraler, industrins ångpannor och eldningsanläggningar för elproduktion.
OEA föreslår att det genom lagstiftning slås fast att eldningsanläggningar
för framställning av hetvatten, ånga m. m. skall utföras för eldning med fast
bränsle.
Lagstiftningen bör gälla när sådana anläggningar uppförs och när pannan
i en anläggning byts ut. Av praktiska. ekonomiska och miljömässiga skäl
bör inte krävas i lagstiftning att befintliga ej uttjänta anläggningar byggs om
till fastbränsleeldning. F. n. undersöks möjligheterna att bränna blandningar av finfördelade fasta bränslen och olja i befintliga anläggningar som då
måste kompletteras i begränsad omfattning. Om resultaten av undersökningarna. som kan vara färdiga inom några år. blir gynnsamma kan denna
metod användas för att delvis ersätta olja med fasta bränslen i dessa
anläggningar.
Vid eldning med fasta bränslen i mindre anläggningar blir såväl kapitalkostnaderna som personal- och underhållskostnaderna jämförelsevis betungande. Även om kostnaden för kol eller annat fast bränsle är lägre än
oljekostnaden kan i vissa fall övriga kostnader göra att fastbränslealternativet i mindre anläggningar blir betydligt dyrare än motsvarande oljealternativ.
OEA anser att kraven på utförande för eldning med fast bränsle bör
begränsas av detta skäl.
OEA förordar därför att endast anläggningar som beräknas förbruka
minst 50 000 megawattimmar bränsle per år (motsvarande ungefär 5 000 m'
tjock eldningsolja I eller som skall ingå i sammanhängande system (t. ex.
fjärrvärmesystem) med minst den förbrukningen, omedelbart skall kunna
drivas med fasta bränslen. Det kan antas att anläggningar som är byggda
för fasta bränslen normalt också kommer att drivas med sådana bränslen.
Genom att en löpande tillförsel av fasta bränslen därigenom kommer till
stånd förbättras försörjningssäkerheten väsentligt.
Att bygga pannor för toppeffekt och reserveffekt för fasta brtinslcn
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framstår inte som nödvändigt med tanke på den ringa bränsleförbrukning
det rör sig om i dessa fall. Om behovet av ånga, hetvatten m. m. i ett
system efter det en ny eller utbytt anläggning är färdig kan täckas till minst
75 % med annat än olja (t. ex. fasta bränslen. solenergi eller spillvärme) bör
anläggningen få utföras för enbart oljeeldning.
Dispens för anläggning för enbart oljeeldning bör kunna medges om
anläggningens eller systemets årliga utnyttjningstid är osedvanligt kort.
Dispens bör också kunna medges om det är klarlagt att anläggningen
kommer att få leveranser av naturgas.
Dispens bör vidare undantagsvis kunna medges t. ex. vid särskilt höga
kostnader för fastbränsleeldning beroende på ovanligt svårt läge från transportsynpunkt eller vid särskilt stora miljöproblem. Problemen är som regel
större för fastbränslceldade anläggningar än för oljeeldade. För att motivera dispens bör svårigheterna vara storajämfört med vad som är normalt för
just fastbränslceldade anläggningar.
OEA:s lagförslag lämnar valet fritt mellan olika fasta bränslen.
Beroende på prisutvecklingen kan kol i stor utsträckning komma att
väljas framför inhemska bränslen. De senare finns inte heller allmänt
tillgängliga i tillräckliga mängder i alla delar av landet. särskilt inte i de
mest tätbefolkade delarna.
OEA:s förslag kan därför leda till att kolanvändningen ökar väsentligt.
Statsmakterna kan emellertid stanna för att en sådan ökning inte bör ske av
hälso- och miljöskäl. I så fall bör inte lagförslaget genomföras med dess
nuvarande utformning.
Nya anläggningar under gränsen 50000 megawattimmar. som alltså inte
omedelbart skall kunna eldas med fasta bränslen. bör förberedas så att de
kan ställas om till eldning med inhemska bränslen utan omfattande ombyggnadsarbeten och kompletteringar.
OEA framhäller avslutningsvis. utan att lämna preciserade förslag. att
utom lagstiftning även vissa andra åtgärder bör övervägas. För att bl. a.
motverka snedvridning av konkurrensen mellan fjilrrvärme och annan
uppvärmning kan lagstiftningen behöva kompletteras med statligt stöd till
investeringar i fastbränsleeldade tjiirrvärmeanläggningar. Ekonomiska
styråtgärder kan även behövas för att förbättra konkurrensläget för inhemska bränslen i förhållande till kol.
Vidare påpekar OEA att kostnaderna för anskaffning av oljelager är
avsevärda. Det kan därför vara förmånligt för en anliiggningsinnehavare
som själv har att svara för erforderligt oljelager att i stället investera i
fastbriinsleeldning. Bestämmelserna om oljelagring bör enligt OEA i högre
grad än hittills utformas sä att de tjänar som en stimulans att satsa på andra
bränslen. OEA förordar att närmare förslag hiirom utarbetas av den s. k.
kontrollstation som skall se över det löpande oljclagringsprogrammet.
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Bilaga 2

Remissyttrandena
Remissförfarandet
Efter remiss av betänkandet (SOU 1980: 9) Övergång till fasta bränslen
har yttranden avgetts av fortifikationsförvaltningen. byggnadsstyrelsen,
statens naturvårdsverk. överstyrelsen för ekonomiskt försvar (ÖEF). statens råd för hyggnadsforskning, statens planverk. statens industriverk
(SIN D). nämnden för energiproduktionsforskning ( N El. statens vattenfalls verk, domänverket, 1980 års oljclagringskommitte <H 1980: I), oljeersättningsdelegationen (I 1979: 0 I) !OEDJ. utredningen (I 1979: 13) om styrmedel för näringslivets energihushållning, Botkyrka. Gävle. Göteborgs.
Linköpings. Stockholms. Umeå. Västerås. Växjö och Östersunds kommuner. Svenska Kommunförbundet. Landstingsförbundet. Landsorganisationen i Sverige tLOl. Tjänstemännens centralorganisation rrC01. Centralorganisationen SACO/SR. Hyresgästernas riksförbund. centrala driftledningen tCDLl. Jernkontoret. Näringslivets energidelegation <NED).
Svenska cellulosa- och pappersbruksföreningen ( SCPFl. Svenska Gasföreningen. Svenska Petroleuminstitutet !SPll. Svenska Viirmeverksföreningen. Sveriges allmännyttiga bostadsföretag !SABO) samt YVS-tekniska föreningen.
Härutöver har i anslutning till remissen inkommit yttrande frän Riksförbundet Energi och Samhälle (l{EOSI.
Svenska Elverksföreningen har avstått från att yttra sig.

2 OEA:s överväganden och förslag
2.1 Allmänna synpunkter

Det av utredningen utförda arbetet får överlag stort erkännande av
remissinstanserna. Merparten av remissinstanserna är positiva till. har
inget att erinra mot eller är i princip positiva till att en lagstiftning om krav
på fasta bränslen i huvudsak enligt OEA:s förslag genomförs.
Statens p/anl"erk. som i .allt väsentligt delar utredningens bedömningar.
anför i sitt yttrande:
Planverket delar kommittens bedömning att en lagstiftning rörande s. k.
cldningsanläggningar erfordras i syfte att minska oljeförbrukningen för
uppviirmning och annan energiproduktion. Enligt planverkets uppfattning
bör vid utformningen av lagreglerna vissa frågor ytterligare övervägas.
främst när det gäller uppvärmning av byggnader.
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Statens 1•atte1\f{1/lsrerk. Botkyrka kommun och TCO ställer sig positiva
till att en lagstiftning i huvudsak enligt OEA:s förslag genomförs.
Vattenfallsverket anför i sitt yttrande:
Behovet av all minska landets oljeberoende har varit uppenbart i vmje
fall from 1973-74 när det första stora oljcprisstegringcn på senare tid
inträffade. Trots detta är oljeberoendet f. n. i stort sett lika stort som i
början av 1970-talet. Detta tyder på att oljeberoendet inte kan minskas
nämnvärt genom frivilliga insatser. Vattenfall anser därför att det är fullt
befogat att tillgripa lagstiftning för att konkreta åtgärder skall komma till
stånd för att minska oljeberoendet.
Botkyrka kommun anför:
Större hetvattenpannor för baslastproduktion (50 MW och större) är
visserligen vid normala miljökrav och med dagens prisrclationcr mellan
olja och kol ekonomiska att utföra för koleldning. För denna kategori
eldningsanläggningar har alltså lagen i dag ingen betydelse med hänsyn till
ekonomin men kan påskynda beslutsprocessen.
TCO delar utred~ingens uppfattning att en snabb minskning av oljeförbrukningen inte kan väntas utan särskilda åtgärder från samhällets sida.
TCO, som inte har några väsentliga invändningar mot de överväganden
som utredningen redovisat. anför:
En lag som den föreslagna skulle - förutsatt att den inte sätts ur spel
genom dispenser - underlätta införandet av nya bränslen. vilket är mycket
angeläget både från energipolitiska och allmänekonomiska utgångspunkter
(energiområdet erbjuder angelägna investcringsmöjligheter som bör tas
tillvara snarast). Frågan om att införa en energihushållningslag utreds f. n.
I vissa avseenden kan en sådan lag komma all beröra här aktuella frf1gor.
Det kunde därför förefalla rimligt att avvakta med införandet av en lag om
vissa eldningsanläggningar. TCO vill dock avvisa en sådan argumentering.
Utredningar pågår sedan åtskilliga år på energiområdet och denna situation
kan väntas bestå. Samtidigt framstår oljeförsörjningen nu alltmer uppenbart som ett problem både från ekonomiska och fysiska utgångspunkter.
Ett ytterligare uppskov med välmotiverade åtgiirder förlänger bara den
handlingsförlaming som f. n. präglar svensk energipolitik. Detta måste
undvikas. Mot denna bakgrund tillstyrker TCO införandet av en lag med
den föreslagna utformningen. Denna bör kunna medverka till att eldningsanläggningar utformas så att det svenska oljeberoendet kan minskas. Lagen bör införas utan dröjsmål.
Även ÖJ:.'F. SIND. NE. OED. Unkiipings. Vii.1jii och Umeå kommuner,
CD/.. SACOISR och llyre.1·giisterna.1· Rikl:fi'irhunJ tillstyrker att den före-

slagna lagstiftningen genomförs.
Byggnadsstyrelsen anser det väsentligt att en övergång till fastbränsleeldning främjas och har i princip inget att erinra mot lagstiftning i detta
syfte.
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SABO delar utredningens uppfattning att det mot bakgrund av oljans .
dominerande roll i svensk energiförsörjning är angeläget att linna alternativ till oljan för att på så sätt förbättra landets försö1jningstrygghet och
ekonomi. När det gäller lagstiftningens utformning finner SABO utredningsförslaget i stort rimligt.
Stockholms kommun som är tveksam till den föreslagna lagstiftningen

anför:
Det bör emellertid inte uteslutas. att den föreslagna lagstiftningen kan
påskynda effektiva åtgärder för att dämpa vårt oljeberoende. Mot denna
bakgrund bör inte förslaget om lagstiftning avvisas.
Utredningen om styrmedel jl'ir 11iiringsli1·et.1· energihuslu11/ning. LO och
ansluter sig i princip till förslaget att genom lagstiftning tvinga fram en möjlighet till användning av andra bränslen än olja men
anser att det finns skäl att vänta med lagens ikraftträdande. Utredningen
om styrmedel för näringslivets energihushållning anför:
Landsting.~(örbundet

Idag finns på många håll ett intresse att övergå till fasta bränslen i stället
för olja - och då främst kol - och detta oberoende av någon lagstiftning.
Lagen kan komma att bli en ytterligare stimulans till övergång till kol. Det
av statsmakterna formulerade målet för energipolitiken är övergång från
olja till uthålliga, helst inhemska och förnybara. energislag med minsta
möjliga miljöpåverkan.
Varje typ av fast bränsle kräver enligt betänkandet särskild utrustning
för att kunna användas. Eftersom lagförslaget i sin nuvarande utformning
förutses leda till att kol i stor utsträckning kommer att föredras framför
inhemska bränslen kan man ifrågasätta om inte lagen i tillämpningen kommer att få till följd att målet - helst inhemska och förnybara energislag kommer att bli svårare att uppnå.
Vi delar vidare OEA:s bedömning att lagförslaget inte bör genomföras i
dess nuvarande utformning om statsmakterna finner att en ökning av
kolanvändningen förorsakad av lagen inte bör ske av hälso- och miljöskäl.
Innan statsmakterna tagit ställning från miljösynpunkt till formerna för
kolanvändning i större skala kan man annars riskera att miljöskyddslagen
och denna lag kan komma i kollision.
LO som i likhet med Landstingsförbundet anser att lagen ej bör träda
ikraft förrän miljöregler utarbetats och införts ansluter sig i princip till
förslaget att en särskild lag tillskapas med syfte att direkt styra inriktningen
av nya eldningsanläggningar samt valet av panntyp och bränsle vid utbyte
av förslitna pannor. En lag om fastbränsleanvändning på det föreslagna
sättet kan enligt LO leda till snabbare övergång till långsiktigt billigare
eldningssystem.
Fastbränslccldning skulle menar LO i nuvarande situation innebära att i
första hand kol kommer till användning som bränsle på grund av rådande
prisrelationer. LO anser att avgörande miljöskäl talar för att den nämnda
lagen om utförande av vissa eldningsanläggningar för fasta bränslen inte
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skall sättas i kraft förrän miljöskyddsregler och gränsvärden fastställts för
fastbränsleanvändning. däribland också torv och skogsbränslen. LO anser
att en från samhällets sidå styrd övergång till fasta bränslen måste förenas
med garantier för att miljöbelastningarna inte ökar och för att en medveten
naturvårdspolitik med avseende på energisektorn möjliggörs.
LO anser att den föreslagna lagens ikraftträdande bör anstå tills tillräckliga miljöregler utarbetats och införts. Det senare bör enligt LO ske så
tidigt som möjligt.
Giii-le kommun är positiva till grundtankarna i det framlagda förslaget
men anser att innan något lagförslag beslutas måste bland annat nedanstående punkter få en genomgripande belysning och en för samhället
godtagbar lösning:
- Riksomfattande energiresursinventering
- Total samordning av energiresurserna dvs. central fördelning av energislagsanvändning regionalt sett (för regionen lämpligaste energislag).
Därav följer att olika regioner ej skall behöva '"slåss'" om samma bränsle.
- Principbeslut ur miljösynpunkt skall fattas pil departementsnivå dvs.
regionala anläggningshavare skall ej behöva förhandla med naturvårdsverk etc. angående emissions omfattning.
- Behovet av transportapparat och konsekvenserna därav fastställas.
- Leveransen av fastbränsle måste säkras. Exempelvis ägandeförhållande
vad gäller torvtäkt löses. Leveranser av vedbränsle säkras t. ex. med
kvotavverkning.
- Ekonomiska konsekvenser. behov av stödåtgärder. styrmedel vad gäller investeringar. enhetligt energipris. Geografiskt läge eller annat skäl
(regionalt energislag) skall ej betyda skillnader i energipris mellan regionerna.
G1>teborgs kommun som instämmer i betänkandets allmänna värderingar om nödvändigheten av att minska vårt oljeberoende i uppvärmningen
genom övergång till fasta bränslen anför:

Det framlagda lagförslaget kan enligt utredningen leda till att kolanvändningen ökar väsentligt och accepterar inte statsmakterna en sådan ökning
av hälso- och miljöskäl kan inte lagförslaget genomföras. Genomförandet
är således beroende av ett klarläggande av de miljö- och hälsorisker som
finns och de miljökrav man vill ställa vid fastbränsleeldning. För kommunens planering och byggnadslovsgivning är det av stor vikt att mera preciserade miljökrav framtages.
S1·e11ska kommunförhundet motsätter sig inte utredningens förslag under
förutsättning att lönsamheten vid fastbränsleeldning garanteras och anför:

Med garantier för krediter och lönsamhet samt beslut om vilka miljörestriktioner som skall gälla borde det enligt förbundsstyrelsens mening vara
möjligt att uppnå en tillräckligt snabb övergång till fastbränsleeldning utan
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lagstiftning. Möjligen kan lokala opinioner av rädsla för ogynnsamma
miljöeffekter fördröja främst kommunala beslut att anvlinda fasta briinslcn.
En lagstiftning kan i så fall verka pådrivande och dessutom markera
statens ansvar för energiförsörjningen. Förbundsstyrelsen motslitter sig
diirför inte den föreslagna lagstiftningen under förutsättning att lönsamheten garanteras.
Den utveckling utredningen vill framtvinga har enligt SCPF redan påhi.irjats inom massa- och pappersindustrin. SCPF som därför anser att det
inte är nödvändigt att lagstifta anför:
Det kan dock ligga något i utredningens tanke att det kan finnas en viss
tröghet i övergången till fasta bränslen beroende på bl. a. de högre investeringskostnaderna. miljö~käl och kunskapsbrist. Diirför vill vi inte kategoriskt motsätta oss att lagstiftning tillgrips vid nybyggnader för all snabbare
reducera landets oljeberoende. De undantag och dispensmöjligheter som
utredningen föreslår är också enligt vår mening tillräckliga för att förhindra
orimliga kostnadseffekter av omställning från olja till fast bränsle.
S1·enska 1·iirmen'rksfi"ireningcn som inte vill motsiitta sig en lagstiftning i
huvudsak enligt OEA:s förslag anför följande förutsiittningar för sin tillstyrkan:

- Lagen utformas så att alla nytillkommande eldningsanläggningar. oberoende av storlek. omfattas av samma villkor. Nödvändiga dispensregler
utarbetas.
- Särskilt statsbidrag utgår till fastbränsleeldade ljärrvärmeanläggningar
om så visar sig nödviindigt för att upprätthålla konkurrensfi.irmägan
gentemot individuella oljeeldade anliiggningar.
- Fjiirrvärmelånen ut vidgas så att de ökade investcringskostnaderna för
fastbriinsleeldade anläggningar. utöver eventuella statsbidrag. kan
täckas till rimliga villkor.
- Statens planverk och de kommunala hyggnadsniimnderna skiirper kontrollen av mindre enskilda pannanliiggningar. så att Jagens krav på dessa
efterföljs. DispensmL~jligheter tillämpas restriktivt.
- Tolkningen av lagens bestämmelser och dispenser hiir liimnas av lokal
byggnadsnämnd. Sådan dispem, ~kall vara knuten till den lokala energiplaneringen. Överklaganderätt bör föreligga. Detta siirskilt mot bakgrund av önskemålet om en aktiv kommunal energiplanering.
- 1977 års tillägg i cllagen tillämpas utan v~isentliga undantag. dvs. cl för
uppvärmningsändamål levereras ej till omri'tclen som har eller planeras
fä fjärrvärme. Undantag bör endast medges för elleverans i avvaktan pa
fjärrvärmeanslutning.
- Kartläggning av tillgängarna pä skogsenergi och torv slutförs skyndsamt.
- Miljökraven pil fastbränsleeldade anläggningar fastläggs.
Utbildningen av driftpersonal utvidgas.
- Lagen träder i kraft tidigast eldningssäsongen 1984/85.

Statens nat11n·ärd.1·1·crk förordar att en övergång till fasta hriinslen sker
försiktigt. Härigenom kan man enligt verket dra nytta av den forskning
som f. n. bedrivs vad gäller både miljöförhållanden och tekniska åtgärder.
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Statens råd for bygg1wd.1:forskning som anser att lagförslaget måste
omarbetas anför:
Tillämpning av det framlagda lagförslaget i dess nuvarande form skulle
leda till att risken för bindningar till storskaliga energisystem skulle öka.
Enligt rådets uppfattning måste lagförslaget kopplas till ett kompletterande
lagförslag. Detta skall behandla frågan om styrning av utvecklingen av
såväl produktionsanläggningar som distributionssystem för värme mot en
ökad flexibilitet vad gäller användningen av skilda typer av energiförsörjning. Av väsentlig betydelse är därvid att beakta sambandet mellan centralens storlek och möjlig bränsleanvändning. val av temperaturnivå i distributionssystemet samt möjligheter att sänka denna nivå genom framtida
konvertering. Även ledningsnätets dragning. som skall tillföa skilda storlekar för värmecentraler. samt inverkan av energihushållningsåtgärder
bebyggelsemassan skall beaktas.

Domiim·erket, Östersunds kommun. Jernkontoret, SPI samt VVS-Tekniska Föreningen avstyrker att den föreslagna lagstiftningen genomförs.
Jernkontoret, SPI och VVS Tekniska Föreningen anser att den eftersträvade övergången till fasta bränslen kommer att ske spontant. Domänverket som i likhet med Östersunds kommun anser att ekonomiska styrmedel
iir att föredra framför lagstiftning anför:
Domänverket delar icke utredningens uppfattning om lämpligheten av
en lagstiftning. Utöver de risker som tidigare framhållits innebärande att
en lagstiftning framtvingar satsningar och investeringar i en snabbt föråldrad teknik, vill verket framhålla följande.
På grund av att det tar längre tid att etablera ett rationellt flöde och
rationell förbränning av inhemska fasta bränslen än motsvarande hantering
av kol. där det redan finns beprövad, äldre teknik för brytning. distribution
och förbränning, skulle en lagstiftning medföra bred satsning på kol även
inom områden där det efter några år visar sig att det både ur företags- och
samhällsekonomisk synpunkt hade varit mera ändami'tlsenligt all satsa på
inhemska bränslen. Är investering<irna en gång gjorda blockeras möjligheterna att utnyttja inhemska bränslen.
Om det efter några år visar sig att oljepannorna gitr att elda med förgasade fasta bränslen eller med blandningen olja-finmalda fasta bränslen kan
det också visa sig att man p. g. a. lagstiftningen tvingats till felaktiga
investeringar.
Domänverket vill bestämt avstyrka att i nuvarande utvecklingsskede
utnyttja lagstiftning som styråtgärd enligt utredningens förslag. Domänverket vill i stället förorda fortsatta, lämpligt insatt<> ekonomiska rn.:h administrativa styråtgärder som syftar till introduktion av fasta briinslen framför
olja och av inhemska bränslen framför importerade.

2.2 Försörjningstrygghet
Flertalet av de remissinstanser som är positiva eller i princip positiva till
OEA:s förslag anger försörjningstrygghcten som tillräckligt motiv för lagstiftning.
38
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ÖEF anser att det är av stor betydelse för både försörjningstrygghct och
försörjningsberedskap att det mål för utvecklingen av fastbränsleutnyttjande under 1980-talet som statsmakterna lade fast 1979 verkligen nås.
SJND delar utredningens uppfattning att det är väsentligt att så snabbt
som möjligt minska det stora oljeberoendet och att en övergång till eldning
med fasta bränslen därför bör eftersträvas.
O(ielaRrinRskommitten delar OEA:s uppfattning att försörjningssäkerheten har stor betydelse. Ökad användning av fasta bränslen, särskilt ved
m:h torv. skulle otvivelaktigt på sikt medföra en förbättring av försörjningsbcrcdskapen. Ökad användning av kol. som är ett importerat bränsle.
kan också höja försörjningssäkerhetcn i vissa krissituationer dels genom
riskspridning, dels genom att risken för störningar i tillförseln av kol kan
bedömas vara mindre än tillförselstörningar i fråga om olja. Mot denna
bakgrund anser oljelagringskommitten att det från försörjningsheredskapssynpunkt vore fördelaktigt om de större eldningsanläggningarna kunde
anordnas för eldning med fasta bränslen. Fråga bör emellertid prövas även
i ett vidare energipolitiskt perspektiv än det oljclagringskommitten har att
företräda.

2.3 Bränslen
Flertalet remissinstanser framför att en förutsättning för fastbränslecldning är att produktion. handelsled och distributionsvägar för fasta bränslen
etableras.
Byggnadsstyrelsen ( KBS) anför:
Enligt KBS mening är en väsentlig förutsättning för fastbränslccldning
att anläggningarna görs omställbara. En annan väsentlig förutsättning är
att produktion. lokala handelsled och distributionsvägar etableras. Flera
försök pågår och idcer testas inom detta område med statliga bidrag. En
tänkbar väg att utveckla dessa försök är att statliga byggnader inom ett
avgränsat område samordnas och att en plan upprättas för omställning av
eldningsanläggningar. Upphandling av bränsle bör sedan göras från flera
leverantörer på relativt långsiktiga kontrakt och så att bränslckvalitecr kan
blandas. KBS är för sin del berett att på statsmakternas uppdrag vidareutveckla ett mer detaljerat förslag i frågan.
Staten.1· planrerk som liksom SIND och domänverket för fram liknande
tankegångar anför:
Innan slutgiltigt ställningstagande tas till den föreslagna lagen. bör ytterligare klarläggas hur bränsle för fastbränsleeldning skall produceras. lagras
och distribueras, varvid även andra bränsleslag än kol beaktas. såsom ved.
flis och torv. Utredningen synes främst ha studerat konsekvenserna inom
panncentraler vid övergång till fastbriinsle och koncentrerat utredningsarhete till kolalternativet.
Umeå kommun tar liksom Botkyrka. Gävle och \/ii.\jö kommuner och
S1·e11ska kommunfi'irhundet upp bränslefrågan och understryker hränslets
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avgörande roll i ekonomiskt hänseende. För en större oljeeldad hetvattencentral, som drivs som baslastenhet, motsvarar enligt Umeå kl>mmun
anläggningskostnaden endast 1/2-1 års bränslekostnad. Kommunen som
vidare vill peka på skillnaden mellan å ena sidan de regionala bränslena torv och llis - och å andra sidan kol anför:
Kostnaderna för de regionala bränslena är osäkra. Denna osäkerhet
förstärks ifråga om torv av statens krav på ospecificerade torvbrytningsavgifter. Härtill kommer att de regionala bränslena är skrymmande, vilket
medför höga transportkostnader och en begränsning till lokala, ofullständiga marknader. Även om den framtida kostnaden för kol är högst osäker,
är det dock för detta bränsle fråga om en hred internationell marknad med
för dagen väl definierade priser.
Avgörande för de regionala bränslenas användning i större centraler är
deras ekonomiska konkurrenskraft gentemot kol och de miljökrav som
ställs på sistnämnda bränsle. Man måste härvid räkna med en utveckling
även på reningssidan. Om man önskar en utveckling av de regionala
bränslena bör villkoren för dessa snarare förbättras än försämras.
Enligt kommunen skulle följande åtgärder kunna underlätta de regionala
bränslenas introduktion:
i)
snabbare tillståndsförfarande för torvkonccssioncr
ii) befrielse från statliga avgifter för de första I0 åren vid torvbrytning
iii) befrielse från tillstånd enligt BL~ 136a.
Umeå kommun anser det vidare som självklart all sopor bör räknas som
fast bränsle. och att detta bör framgå av lagen. Kommunen vill vidare
framhålla att med de strängare krav som ställts pfi de elproducerande
anläggningarna så bör även cl räknas som fast bränsle.
Svenska kommunförbundet anför:
Att bedöma behovet av fasta bränslen kan anses ingå i kommunernas
skyldigheter enligt lagen om kommunal energiplanering. I fr{1ga om lokala
energitillgångar ligger det nära till hands att kommunerna engagerar sig i
utvinning, lagring, förädling och transporter av fasta bränslen. Samverkan
mellan llera kommuner kan i detta avseende visa sig fördelaktig.
Det är styrelsens uppfattning att en omfattande övergång till användning
av fasta bränslen förutsätter ett aktivt statligt engagemang för att trygga
försörjningen med sådana bränslen
Sl'enska 1·ärmel'akl:fi'ire11i11ge11 motiverar sin åsikt att en lag bör träda

ikraft tidigast 1984/85 bl. a. med bränslevalsfrågan och anför:
För mindre hetvattenpannor torde ved eller torv vara det lämpligaste
fasta bränslet. Här ger emellertid i allmänhet oljeeldning fortfarande bästa
ekonomi, och tekniskt återstår mycket arbete med utveckling och provning av komponenter för förbränning, hantering. lagring och transport av
inhemska fasta bränslen.
En lagstiftning enligt OEA:s förslag kan stdedes - om den genomförs
alltför snabbt - medföra dyrbara investeringar i icke färdigutvecklad teknik. Dessutom synes tillgången på inhemska bränslen inte vara fullt klar-
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lagd iinnu: en planering på regional nivå måste genomföras. Oljeersättningsdelegationens fortsatta arhete samt Statens Industriverks och Skogsstyrelsens utredning om tillgången pi'1 skogsrå vara för eldningsändami'1l bör
avvaktas.
SCPF tar upp frägan om konkurrerande användning av skogshränslt:n
och anför:
I de kostnadskalkyler som redovisas på sid. 34 i betänkandet framgär att
kol då är det billigaste alternativet. Vid andra kostnadsrclationer än dem
som utredningen antagit. t. ex. om den av utredningen framförda tanken på
stimulans av förhrukningen av inhemska fasta bränslen genomförs. kan
kolets kostnadsfördel snabbt komma att minska. Med tanke på ett den
ekonomiskt tillgängliga tillgången pt1 torv är begriinsad kan vedeldning då
bli ett ekonomiskt alternativ. Regionalt i landet iir detta redan fallet.
Eftersom skogsbriinsle (gallrings- och hyggesavfall m. m.) troligtvis under
avsevärd tid kommer att vara ett dyrare hränsle iin flis från rundved,
exempelvis björkmassaved. är det en uppenhar risk för att en knapp
fiberråvara kommer att eldas upp. vilket delvis också sker i de nya anläggningar som ursprungligen byggts för att utnyttja skogsbränsle. Se t. ex.
SIND PM 1980: 2. "Ökad eldning med skogsrilvara. Möjligheter och konsekvenser.,. Ur skogsindustrins synpunkt är det synnerligen angeläget att
detta faktum uppmärksammas och åtgärdas. Eventuellt statligt stöd till
eldningsanliiggningar som skall eldas med träfiberråvaror milste ovillkorligen utformas så att inte skogsindustrin berövas viktiga delar av sitt råvaruunderlag.
Vi vill i detta sammanhang erinra om det förslag till ny byggnadslag som
Bostadsdepartementet lagt fram. Den paragraf som bl. a. reglerar förbrukningen av liherråvara ( U6a ~ BU föresl~is i"indrad så att griinsen för prövning höjs från nuvarande 10000 m'f till 25000 mJf fiherråvara. En sildan
förändring skulle innebära att ett stort antal planer och projekt pii relativt
stora eldningsanläggningar inte liingre skulle prövas med uppenbar risk för
all dessa anliiggningar kan komma att elda massaved i sUllet för skogsbriinsle.
Vär uppfattning är att prövningen antingen hör hibehi\llas vid nuvarande
gräns. 10000 mJf. eller all kompletterande regler. som motverkar en sådan
ut veckling, införes i den nya lagstiftningen. Branschen kommer att närmare utveckla sina synpunkter i denna fråga i det svar över promemorian
Tillåtlighctsprövning av viss industriell verksamhet m. m. (Os Ho 1980: 2).
som skogsindustrin genom Skogsindustriernas Samarbetsutskott (SISU)
avger till Bostadsdepartemcntet. Vi ber i denna fråga f::l h~invisa till SISUs
yttrande som lämnas medio oktober.
ö1:1-· som behandlar bränslefrågan från hercdskapssynpunkt anför:

En ökad användning av inhemska bränslen i normala tider förbiiltrar vftr
försörjningstrygghet eftersom den sårhara delen av var energiför~örjning
minskar. Genom en normalt etablerad inhemsk verksamhet skapas en
bättre has för åtgärder i situationer med akuta störningar i vår bränsleimport. dvs vår beredskap inför kriser ökas. Även hehovet av särskilda
beredskapsätgärder, t. ex. oljelagring, minskar. Alla möjligheter till inhemskt energiutnyttjande bör diilför tas tillvara.
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Också ökad användning av kol förbättrar vi\r försörjningstrygghet och
beredskap jämfört med nuvarande starka oljeimportberoende. Visserligen
är också kol ett importbränsle. men genom ökat kolutnyttjande kommer
bränsleimporten att spridas på ett större antal länder. Genom detta minskar konsekvenserna av importstörningar som beror på händelser i ett
enstaka bränsleexporterande land. I den mån kolpannor utformas på sådant sätt att de är lättare att ställa om till inhemskt bränsle än oljepannor
ökar också beredskapen inför störningar i bränsleimporten.
ÖEF konstaterar att behovet av beredskapåtgärder kvarstår iiven efter
en övergång till kol. Åtgärderna kan avse bl. a. förberedelser för omställning till inhemskt bränsle och bereskapslagring av kol.
OEA har inte särbehandlat bränsleblandningar och förgasning av tunga
restoljor och andra bränslen. Detta tas upp av NE, Statens rntte1!fi1/l.1·1·crk,
OED, CDL och NED.
Vattenfallsverket, som arbetar med att utveckla partialförgasning av
tunga restoljor enligt den s. k. GCC:-processen anför:
Det är viktigt att blivande åtgärder med anledning av föreliggande utredning ej lägger hinder i vägen för anläggningar som baseras på GCC:processen och andra liknande metoder utan att tvärtom åtgärder vidtages
för att underlätta genomförandet av projekt som med ny miljövänlig teknik
vidgar basen för primärbränslen.
Verket anför vidare:
Arbete pågår i Sverige för att utveckla nytande bränslen som i varierande utsträckning baseras på kol. Ett sådant bränsle kan komma att framställas ur kol så att en tjockoljeliknande konsistens erhålles. Förslaget i utredningen bör utformas så att anläggningar utförda för flytande bränslen som
huvudsakligen baseras på kol fär uppföras oberoende av bränsleförbrukning och drifttid.
Redan i dag provas i Sverige bränslen som består av en blandning av kol
och olja bl. a. i avsikt att reducera oljeberoendet. Det kan inte uteslutas att
sådant bränsle i framtiden kan bli aktuellt såväl vid ombyggnad som vid
nybyggnad av cl- och värmcproducerande anläggningar. Dispens bör kunna medges för sådana anläggningar speciellt i det fall att kolamlclcn i
bränslet är hög.
NE anser att det mycket väl kan bli ekonomiskt intressant att ersätta upp
till 40% eldningsolja med kol eller inhemska bränslen i blandningar som
kan eldas i befintliga oljepannor. På något längre sikt kan enligt N E
blandningar som innehåller mindre än 10% olja och resten kol samt något
vatten komma till användning. Om blandbränslen utnyttjas bör deras fastbränsleandt:I enligt NE räknas in i systemets totala fastbränslekapacitet.
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2.4 Miljökrm'
Flertalet remissinstanser tar upp frågor om miljökrav vid fastbriinsleeldning,
Statens nat11rl'årds1'erk anför:
En övergång till fasta briinslcn medför att nya miljöproblem skapas
jämfört med oljeeldning, UtsHippen av stoft och svaveldioxid torde minska
med användning av i dag känd teknik. medan utsläppen av kväveoxider.
kvicksilver och polycykliskt organiskt material kommer att öka kraftigt.
Avfallsmängderna kommer dessutom att mångdubblas, Fastbränslecldning
kan m:kså skapa problem med närmiljön för vissa dåligt lokaliserade anläggningar,
Naturvårdsverket tar speciellt upp frågan om emission av polycykliskt
organiskt material (POMJ vid fastbränslccldning och anför därvid:
Naturvårdsverket vill understryka att fortsatt uppmärksamhet behöver
ägnas åt utsläpp av cancerogena ämnen som polycykliskt organiskt material (POM) till följd av fastbränsleeldning, Mindre pannor har högre specifikt
utsläpp än större enheter och utsliippen är i hög grad beroende av förbränningsförhållandena, Låg fukthalt i bränslet samt hög förbränningstempcratur minskar utsläppen av POM, Enstaka mätningar visar att utsläppen av POM från olje- och kolpulvereldade pannor med jämförbara
storlekar blir av samma storleksordning, Förbränning av ved och torv ger
betydligt större utsläpp, Utsläpp vid förbränning av kol i rosteldade pannor
är ännu ej studerat. Överhuvudtaget iir storleken på utsläppen osäkrn,
Inom ramen för naturvårds verkets N E-projckt och Kol-Hälsa-Miljöprojektet behandlas dessa frågor. där en biologisk och kemisk karakterisering
av utsläppen kommer att genomföras,
I avsaknad av erforderliga underlag kan naturvårdwerket nu ej bedöma
vilka hälso- och miliöeffekter en ökad emission av POM kommer att
medföra till följd av fastbränslecldningen, Tekniska åtgärder för begränsning av dessa utsläpp bör emellertid kunna genomföras och naturvårdsverket avser att återkomma i frågan när ovanstående utredningar genomförts,
Naturvårdsverket är vidare kritiskt till användning av fastbränsle i småpannor och anför:
Användning av fasta bränslen i småpannor medför miljöproblem, En
centralisering av värmeanläggningar innebär stora fördelar härvidlag, Naturvårdsverket förordar att fasta bränslen till en början används i stora
anläggningar där effektiv rening och tillsyn lättare kan bäras ekonomiskt.

ÖEF. som liksom S/ND och NE anser att miljökraven vid fastbränslecldning måste fastställas snarast anför:
Lagstiftning är emellertid inte tillräckligt. F, n, råder oklarhet bL a, om
vilka miljökrav som ställs beträffande såväl koleldade anläggningar som
anläggningar för eldning med inhemska bränslen, Detta leder inte bara till
långdragna och osäkra tillståndsprövningar utan också till svårigheter att
bedriva projckteringsarbete och att göra riktiga investeringska\ky\eL Denna typ av problem måste snarast lösas om övergång till fastbränsleeldning
skall realiseras inom rimlig tid,
Samma krav riktas från Botkyrka, Gävle, Giitehorgs och Viixjö kommuner.
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Botkyrka kommun anför:
Miljökraven vid fastbränslccldning är ännu inte fastlagda. Detta är för
närvarande en källa till stor osäkerhet vid projektering av nya eldningsanläggningar. Särskild är det utrustning för rökgasavsvavling samt elektrofilterispärrfilter vid koleldning och vid små eldningsanliiggningar för ved/
flis/torv som höjer kostnaden för fastbränsleeldning. Det är nödvändigt att
dessa frågor avgörs innan eventuell lag om fastbriinslceldning triider i
kraft. Dessutom finns anledning att förmoda att strängare miljökrav kommer att ställas på större anläggningar än ptt mindre. De högre miljökraven
samt fastbränslekravct för större fjärrvärmesystem skulle. om inte andra
åtgärder vidtages, kunna innebära att utbyggnaden av ljärrvärme försvåras. Uppvärmning kan då komma att ske i mindre lokala oljeeldade värmeccntraler. varigenom lagen kommer att motverka sitt eget syfte. Detta
skulle kunna elimineras genom en strängare formulering av lagförslagets ~

3.
S1·enska kommw{förhundet som liksom SCPF för fram liknande tankegångar anför:
Miljörestriktioner för fastbränsleeldning och planerade ändringar av
energiskatten kan i hög grad påverka kostnaderna. Statliga besked härigenom saknas. Det är därför förklarligt att kommuner och andra stora energianvändare hittills inte varit beredda att göra de betydande investeringar
som krävs för eldning med fast bränsle. Det råder för närvarande stor
osäkerhet om vilka miljövårdskrav som gäller för fastbränslccldning. En
förutsättning för övergång till sådan eldning är därför att dessa krav fastställs. Detta gäller oberoende av vilka styrmedel som används för att
åstadkomma övergången. Staten måste således klargöra om några geografiska områden av miljövånlsskäl måste undantas från eldning med viss typ
av fast bränsle, t. ex. kol. Dessutom är det nödvändigt att fastställa de
varierande villkor för fastbränsleeldning som skall gälla för olika orter och
bränslen så att planering. projektering och uppförande av eldningsanliiggningar snabbt kan komma igång.

S1·c11ska l'ärmcl'crksförcningcn anför i samma fråga:
Föreningen finner det mycket beklagligt att miljökraven vid fastbränsleeldning ännu inte är fastlagda. Detta är en källa till stor osäkerhet hos
värmeverken vid projekteringar av nya eldningsanliiggningar. Särskilt gäller det utrustning för rökgasavsvavling vid koleldning samt elektrofilter/
spärrtilter, även vid små cldningsanläggningar för ved/flis/torv. som kan
skapa driftproblem och som ytterligare höjer kostnaden för fastbränsleeldning. Det är ett krav från värmeverken att dessa frågor avgörs innan en
eventuell lag om fastbränsleeldning träder i kraft. Miljökraven hör därvid
baseras på mätning av faktiska imissionsförhållanden i orter med fastbränsfeefdade anläggningar i drift, t. ex. Stockhofm/Hässefhy. Växjö och
Knivsta.

Stockholms kommun anser att staten bör utarbeta provisoriska normer
för kolhantering vilka kan gälla i avvaktan på resultat av projektet KolHälsa-Miljö.
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Nl:.D som liksom/,() och .lernkontorl'l anser att den föreslagna lagstiftningen inte kan genomföras innan projektet Kol-Hälsa-Miljö har redovi~at
sitt uppdrag anför:

En annan viktig synpunkt är huruvida kravet på fastbr~inslceldning är i
linje med statsmakternas föreskrifter och agerande på miljöskyddsomriidet. Det är väsentligt att miljölagstiftningen är utformad på ett sådant sätt
att den avsedda användningen av alternativa bränslen inte försvåras. Här
bör man kanske avvakta och ta del av vad projektet KOL-HÄLSA-MILJÖ
kan komma fram till för slutsatser beträffande just miljöeffekter av fastbränsleeldning. Risk föreligger annars att en eventuell lagstiftning idag ej
överensstämmer med dessa utredningsslutsatser och att man på så sätt är
låst i förväg.

2.5 Ekonomiska styrmedel
OEA har inte haft i uppgift att föreslå ekonomiska styrmedel. Enligt
flertalet remissinstanser behöver lagstiftningen kombineras med ekonomiska styrmedel eller finansieringsgarantier. exempelvis genom en utökning av de s. k. fjärrvärmelånen.
Statens industriverk tar upp frågan om en avgift på olja för att finansiera
fasta bränslen och anför:
Oavsett hur lagen utformas kommer det att erfordras mycket pengar för
kartläggning av hriinslcförsörjning, utveckling av hränsleproduktionsmetoder och för finansiering av eldningsanläggningar. kolhamnar m. m. En
möjlighet att ytterligare öka incitamentet att minska oljeförbrukningen är
att en succesivt ökande avgift för oljeeldning införes och att dessa pengar
användes till att subventionera ovan nämnda kostnader.
Industriverket anför vidare:
För att underlätta detta bör man emellertid beslutsamt stödja utvecklingen av nya metoder för att producera bränsleflis och torv så att de kan
framställas i tillräcklig mängd och så billigt att de kan konkurrera med
oljan. En kraftig satsning på prototyp- och demonstrationshidrag erfordras
i detta skede. Även för kolanvändning hehövs ett massivt ut.vecklingsstöd
så att nya miljövänliga metoder snabbt kommer fram. Samtidigt fordras
regionala kartläggningar av tillgången till lämpligt fastbränsle i hela landet.
OED behandlar i sitt yttrande fördelning mellan olika fasta bränslen och
anför:
Utredningen behandlar ej de ekonomiska stödåtgärder som kan vara
nödvändigt att vidtaga för att få i gång en kommersiell marknad för fasta
bränslen. OED anser att dessa styrmedel kan behövas för att en anläggning
som kan använda fasta bränslen även kommer att göra det. Ekonomiska
styrmedel kan även behövas för att få till stånd en lämplig fördelning
mellan olika fastbränslen. OED arbetar för närvarande med dessa frågor
och avser att komma med förslag inom den närmaste tiden.
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Utredningen om styrmedel för niiringslil'et.1· energihushållning anför i
samma fråga:
OEA har pekat på behovet av åtgärder för att styra mellan kol och
inhemska bränslen och anser, mot bakgrund av bl. a. den skiftande
tillgången till sådana bränslen i olika regioner. att den styrningen lämpligen
bör göras med ekonomiska styrmedel. Vi vill till detta foga den kommentaren att sådana styrmedel i dag inte står till förfogande. utom när det gäller
stöd till prototyper och demonstrationsanläggningar. De ekonomiska styrmedel som för närvarande övervägs är dels den aviserade fonden för
investeringar i energiteknik som snabbt kan ersätta olja. dels energibeskattningen som är föremål för utredning.
SABO som liksom NE. Hyresgästernas rik.\fiirhund och Landsting~fi_ir
hundet anser att generella ekonomiska styrmedel kan komma att behövas
anför:
Kravet att eldningsanläggningar skall utföras så. att de kan eldas med
fasta bränslen kommer att medföra betydande investeringar framför allt för
fjärrvärmeanläggningar. För att inte fjärrvärmens konkurrenskraft ska försämras. måste därför lagen kompletteras med statliga bidrag och finansicringsmöjligheter. Detta är också nödvändigt för att inte de boende i det
allmännyttiga bostadsbcståndet, som till ungefär 50% försörjs via fjärrvärme, ska behöva bära merparten av kostnaderna för en fastbränsleeldning som kan innebära fördelar för landet i sin helhet.
SABO förutsätter därför att de investeringar som lagen kan medföra kan
täckas med statliga lån och bidrag. Detta är också enligt utredningen
rimligt med tanke på att fastbränsleeldning tjänar samma syfte som energihushållande åtgärder, nämligen att minska landets oljeberoende. Om lagförslaget inte åtföljs av fördelaktiga lån och bidragsmöjligheter är risken
stor. att pannbyten som från energihushållningssynpunkt är angelägna,
skjuts upp. Detta är också ett tungt vägande skäl till att statligt stöd bör
utgå oavsett eldningsanläggningens storlek.
Umeå, Växjö, Giir/e, Östersunds. Botkyrka, Viisteräs och Gliteborg.1·
kommuner samt Sl'enska värmeverksföreningen behandlar behovet av
stöd för att upprätthålla fjärrvärmens konkurrenskraft.
Göteborgs kommun anför:
För kommunens del är det av särskilt stor betydelse att klarhet vinnes
om hur det ökade behovet av investeringsmedel skall kunna tillgodoses vid
övergång till fastbränsle. Redan idag föreligger betydande svårigheter att
finansiera angelägna fjärrvärmeprojekt.
Växjö kommun anför:
Kommunen delar helt utredningens uppfattning att det erfordras statliga
bidrag för att kompensera de kostnader som är förenade med kraven på
fastbränslccldning i fjärrvärmeverkens produktionsanläggningar så att
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konkurrensförmågan gentemot värmcproduktionsanläggningar i oljeeldade
mindre pannor inte försämras. vilket skulle kunna stoppa fjärrvärmens
vidare utbyggnad. Alternativet till detta är att verken måste allmänförklara
sina distributionsområden enligt lagen om allmänna fjärrvärmeanläggningar. Dessutom måste sannolikt det avtal som gäller mellan Svenska Värmcverksföreningen och hyrcsmarknadens parter beträffande högsta uttagbara
avgifter sägas upp för reglering till en högre nivå.

Si·enska kommunförbundet kräver som tidigare nämnts garantier att olja
långsiktigt inte skall bli lönsammare än andra bränslen och anför därvid:
Enligt förbundsstyrelsens uppfattning är det nödvändigt att genom statliga beslut klargöra att fasta bränslen måste användas i betydande utsträckning. Antingen fastbränsleanvändningen sker frivilligt eller till följd av
lagstiftning bör staten långsiktigt garantera att olja inte blir lönsammare än
andra bränslen beroende på ändrade prisrelationcr eller miljökrav.
Kommunförbundet anför vidare:
Det är inte möjligt eller nödvändigt att avgöra vilken metod som hör
användas för att garantera lönsamheten för fast bränsleeldning jämfört med
oUeeldning förrän cncrgiskatteutredningen genomfört sina analyser. Det
förefaller dock administrativt enklare att utforma energiskatten så att
användning av fasta bränslen stimuleras än att ge bidrag och fördelaktiga
lån till fastbränsleanläggningar.

Västerås kommun, statens rattcnfallsverk och CDL behandlar i sina
yttranden energibeskattningen.
Västerås kommun anför:
Där man står inför eventuella beslut om övergång till alternativbriinslc
har frågan om framtida energibeskattning - vid sidan om miljöföreskrifter
- en stor betydelse. Det är därför angeläget att man i detta avseende
snarast fastlägger en långsiktig statlig energipolitik.
Vattenfallsverket som liksom CDL förordar en höjning av skatten på
olja anför:
En ökad beskattning på olja är en styråtgärd som diskuteras i utredningen. En särskild utredning. energiskattekommitten. behandlar emellertid
f. n. beskattning av energi. Utredningen går därför inte närmare in på
frågan. Statsmakterna har uttalat att det är mycket angeläget att reducera
oljeberoendet. Samtidigt kan clförsörjningssituationcn under den närmaste
10-årsperiodcn sägas vara god. Vattenfall anser att det mot denna bakgrund är nödvändigt att ändra nuvarande diskriminering av elenergin från
heskattningssynpunkt. I avvaktan på encrgiskattckommittens behandling
av frågan om energins inlemmande i mervärdesskattcsystemct kan detta
ske genom höjning av oljeskatten.
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2.6 Beredskapslagring

OEA uttalar mot bakgrund av beräknade tider för ombyggnad av värmeverk till drift med inhemskt bränsle att det finns skäl att öka beredskapslagren av olja för att få en bättre överensstämmelse mellan omställningstid
och oljelagring. OEA anser att bl. a. denna fråga bör tas upp av den s. k.
kontrollstationen, dvs. oljelagringskommittcn. Omställningstiden för stora
eldningsanläggningar är ofta längre än den uthållighet som planeringen av
försörjningsbercdskapen på oljeområdet utgår från.
ÖEF instämmer i OEA:s uppfattning att reglerna för beredskapslagring
av olja skall i största möjliga utsträckning utformas så att anläggningsinnehavaren får incitament att övergå från olja till fasta bränslen. ÖEF anser
också att regler för beredskapslagring av kol bör utformas så att inhemska
bränslen gynnas på samma sätt.
Även Vii.tjii kommun delar utredningens uppfattning på denna punkt
under förutsättning att beredskapslagrets storlek bestämts med hänsyn till
anläggningens oljebehov under en kris och ej baseras pä de senaste årens
genomsnittliga oljeförbrukning under normala förhållanden som sker för
närvarande. Även de gemensamma beredskarslagren av olja bör enligt
kommunen kunna minska. Växjö kommun anser att den minskning av
samhällets kostnader som uppstär på detta siitt bör överföras till anläggningsägaren i form av anliiggningsbidrag för ombyggnaden.
Oljelagri11gskommitten. SPI och SCPF delar inte OEA:s uppfattning om
en förändring i bestämmelserna för oljelagring. Oljelagringskommitten anför:
Med anledning härav vill oljelagringskommitten anmäla att i det delbetänkande som kommitten avser framlägga inom kort. behandlas frågan om
behov av beredskapslager av olja i olika kristyper. Kommitten erinrar om
att erforderlig uthållighet beräknas med utgangspunkt i säkerhetspolitiska
överväganden och inte med utgångspunkt i tekniska omställningstider för
vissa eldningsanläggningar. Prövningen av frågor rörande försörjningsberedskapen på oljeområdet bör anstå till dess oljelagringskommitten i dessa
delar har si ut fört sitt arbete.
SPI anför:
OEA har slutligen också tagit upp frågan om bestämmelserna avseende
beredskapslagring av olja inte kan utformas så, att de stimulerar användningen av fasta bränslen. Institutet vill i anslutning härtill endast framhålla.
att den uppbyggnad av beredskapslagcr i fråga om eldningsoljor som ägt
rum och som förbruk~1rna fått betala genom högre oljepriser saknar motstycke i fråga om övriga importhränslcn. En ökad kolanvändning borde,
enligt Institutets uppfattning, medföra. att motsvarande krav på beredskapslagring, som gäller för olja, ställes i fråga om kol. Denna fråga
kommer att bli föremål för övervägande i 1980 års Oljelagringskommitte,
vari Institutet är representerat.
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SCPF anför:
Fi.ir att stimulera utvecklingen mot användning av fasta bränslen antyder
utredningen höjd skatt och ändrade bercdskapslagringsbestiimmelser för
olja. Dessa förslag vill vi bestämt avvisa med motiveringen att det skulle
slå ojämnt och ytterligare höja energikostnaden och försämra konkurrenskraften för företag som ime har behov av eller av <tndra anledningar inte är
beredda att investera i nya ångpannor. Om statsmakterna av försörjningsskäl önskar tvinga fram en övergang till fasta bränslen vid befintliga anläggningar bör detta i stället åstadkommas med positiva ekonomiska styrmedel, t. ex. bidrag som ti.icker mcrinvesteringen.

2. 7 Lagförslagets 2 §, gränsen SO 000 MWh

*

OEA har i lagförslagets 2 föreslagit att eldningsanläggningar vars
bränsleförbrukning kan beräknas uppgå till minst 50000 MWh per år skall
utföras för eldning med fast bränsle. Detta skall också gälla en mindre
eldningsanläggning som skall ingä i ett system om den sammanlagda bränsleförbrukningen i systemets pannor beräknas uppgå till minst 50000 MWh
per år. Om systemets årliga behov av varmvatten, hetvatten, ånga eller
hctolja efter det att anläggningen uppförts kan Läckas till minst 75 procent
genom produktion i anläggningar som drivs med fast bränsle. spillvärme,
solvärme el. dyl. fär dock anläggningen utföras för eldning med enbart olja.
Byggnadsstyrelsen I KBSl anser att gränsen 50000 MWh valts för låg
och anför:
För KBS 1.lcl ligger inga anliiggningar inom aktuellt område. De största
enheterna är i storleksordningen 10 MW och flertalet enheter inom intervallet några hundra kW upp till 2 a 3 MW. Verket vill likväl pt1pcka att
gränsvärdet valts mycket lågt. För byggnadsuppvärmning synes det rimligt
att ca 75 % av totala energibehovet täcks med fastbränsle m. h. t. ekonomi
och reglerbarhet. Vid ett totalt effektbehov av 25 MW skulle fa5thränslepannorna behöva dimensioneras för ca 8 a 10 MW effekt. Detta innebär att
gränsvärdet lagts på storlekar som är mindre iin de alternativ somjiimförs i
utredningen. Även om kalkylerna över totalkostnader i utredningen godtas
betyder detta att påstående om lönsamhet för fastbränsleeldning faller.
KBS tillmäter valet av gränsvärde betydelse då de ekonomiska konsekvenserna rimligen bör vara större om en aktuell anläggning ligger på en bråkdel
av gränsvärdet eller i samma storleksordning som gränsvärdet.
Bygg.forskningsrådet som anser att man genom att sätta gränsen till

50000 MWh hindrar utvecklingen mot små lokala värmesystem anför:
Rådet anser att lc1gförslagets gräns vid 50000 MWh iir ofullständigt
motiverad och att gränsvärdet 75 % för när oljeeldning för användas är
tveksamt och kan leda till orimliga konsekvenser. Gränsen 50000 MWh är
vald strikt enligt ekonomiska kriterier vad gäller värmecentral och anordningar för hälso- och miijöskydd uppbyggda enligt dagens teknik. Den tar
inte hänsyn till önskemål om framtida flexibilitet. En av konsekvenserna
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vid tillämpning av ett sådant gränsvärde skulle enligt rådets mening komma att bli att värmeunderlaget för framtida värmepump- och solvärmesystem reduceras kraftigt. Dylika system synes enligt dagens kunskapsnivå
bli mest ekonomiska inom området 5 000 till 100000 MWh årlig energi.

OED anser det hade varit värdefullt om utredningen hade redovisat de
ekonomiska och oljeersättningsmässiga konsekvenserna av att välja några
alternativa förbruksnivåer som lägsta gräns.
Hvre.1·giisternas rihfi_irhund anför:
Det verkar för närvarande rimligt att anläggningar vars bränsleförbrukning är minst 50000 MWh per år utgör en lämplig gräns för lagstiftning om
att eldningsanläggningar omedelbart kan drivas med fasta bränslen. Utredningens förslag att fjärrvärmesystems energibehov till 75 procent av årsbehovet kan täckas med fast bränsle. för att på så sätt minska de ökade
kapitalkostnaderna, anser förbundet ligga i konsumenternas intresse.
Enligt ÖJ:,F har OEA satt gränsen 50000 MWh per år med försiktighet så
att inte höga kostnader för fastbränslecldade anläggningar skall leda till
ekonomiska svårigheter när förutsättningarna är ogynnsamma.
Statens industril'erk som i likhet med \/VS-tekniska ji)reningen antyder
att gränsen kunnat väljas lägre anför:
Den föreslagna gränsen för lagens tillämpning - anläggRingar > 50000
MWh dvs. 10 - 20 MW - kan starkt ifrågasättas. Med de högre energikostnader som fastbränsleanläggningar skulle medföra finns risk att önskvärd utveckling mot större fjärrvärmeanläggningar bromsas till förmån för
oljeeldade småpannor. Då det dessutom visat sig att mindre anläggningar
för fliseldning - 5 MW eller mindre - ofta är lönsammare än de större
bl. a. på grund av kortare transportavstånd för flisen eller längre utnyttjningstid av pannan finns ingen saklig grund att sätta gränsen här.
Även för mycket smä pannor. t. o. m. villapannor torde det så småningom
med ny teknik t. ex. med hjälp av brännare för llis- eller torv-pellets bli
möjligt att elda fast bränsle utan ökade kostnader. dft man här utbyter Eo I
mot fast bränsle.

Statens 1·attenfal/n·erk föreslår att gränsen för tillfört bränsle skall anges
i joule i stället för i megawattimmar.

2.8 Lagförslagets 3 §, mindre anläggningar
OEA föreslår i 3 §att andra eldningsanläggningar än som avses i 2 ~ skall
utföras så att de kan ställas om till eldning med inhemskt fast bränsle utan
omfattande ombyggnadsarbeten och kompletteringar.
Beträffande nya mindre anläggningar anför Byggnadsstyre/sen:
KBS berörs endast av § 3 i lagförslaget som innebär krav på i stort
omedelbar möjlighet att ställa om till inhemska bränslen. Utredningen har
för de mindre anläggningarna valt att koppla ihop de nya kraven med
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gällande krav i byggnormcn om omställbarhet till inhemska bränslen i ett
krisläge. Denna koppling synes naturlig. Förslaget framställs som om inga
nämnvärda kostnadskonsekvenscr inträffar. Enligt KBS mening är detta
synsätt mycket diskutabelt av följande skäl.
I ett krisläge måste förutsättas att speciella förhållanden råder vilka
möjliggör att utrymmen i garage, källare, gårdar. parkering m. m. kan
anvi:indas som bränsleupplag, att personella resurser långt över ordinarie
driftspersonal kan mobiliseras m. m. I utredningen måste rimligen ha förutsatts att kravet på omställbarhet skall medge en i stort omedelbar övergång
till inhemska bränslen när bränsleprisrelationerna är lämpliga. KBS hävdar
att detta inte kan ske med mindre än att betydande kostnadsökningar
uppstår jämfört med gällande beredskapsbestämmclser. Som exempel kan
nämnas
- utbildning av driftspersonal.
- utökning av driftspersonal,
- inköp av truckar och lyftanordningar.
- annan planering av utrymmen t. ex. kan inte alternativanvändning av
vissa utrymmen tillåtas.
- skorstcnshöjder ändras och rökgasrcningsutrustning för stoft erfordras
sannolikt (miljökrav i samband med fastbränslccldning är f. n. oklara).
Beträffande bränsleval godtas i beredskapsbcstämmclserna ved samt
eventuellt flis samt cl fram till 1981. Även i föreliggande utredning har en
begränsning gjorts till inhemska bränslen. I vissa speciella fall kan man
även för mindre anläggningar tänka sig alternativ till ved och flis. t. ex.
torv, koks, vissa avfallsprodukter. Det väsentliga torde enligt KBS vara att
omställningen till annat bränsle från olja <och El'?) skall kunna ske. Enligt
KBS mening bör därför detta krav direkt anges i lagtexten.
Byggnadsstyrelsen behandlar även befintliga små anläggningar och anför därvid:
Utredningens förslag till ~ 3 i lagtexten innebär att i princip samma krav
som för nybyggnad gäller vid byte av oljeeldad panna. Beträffande beredskapsbestämmelserna är byggnormcn i detta avseende oklar. I praktiken
torde i flertalet fall pannbyte uppfattas som en undcrhållningsåtgärd där
byggnadslovsprövning inte erfordras. En stor del av marknaden för mindre
pannor avser f. n. utbyte av förslitna pannor. En tillämpning av det nya
lagförslaget får i många fall orimliga kostnadskonsekvenser främst p. g. a.
bristande utrymmen. transportvägar och upplagsplatser. Aktuella
pannbyten fram till 90-talet omfattar installationer gjorda på 60-talet och
början på 70-talet - en period av byggandet då både bercdskapsbestämmelserna och tillämpning av dessa var eftersatt.
KBS har för egen del översiktligt inventerat pannbeståndet m. h. t. omställningsmöjligheter vid en eventuell kris. Sammanfattningsvis kan om
denna studie sägas att omställningsmöjligheterna f. n. är mycket begränsade på kort sikt. Förbättringar kan åstadkommas bl. a. i samband med
undcrhållningsarbcten men i många fall kan man inte för rimliga kostnader
komma i den nivå som förutsätts i föreliggande utredning.

OED som anser att man på sikt bör kunna ställa samma krav på mindre
anläggningar anför:
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OEA pekar på att vid eldning med fasta bränslen i mindre anläggningar
blir såväl kapitalkostnaderan som personal- och underhållskostnaderna så
höga. att sådana anläggningar ej kan ifrågakomma för fastbränslceldning.
OED instämmer i dessa bedömningar men anser att ett intensifierat utvecklingsarbete inom området skulle på sikt kunna leda till att även mindre
eldningsanläggningar kan drivas med fasta bränslen. Även mindre anläggningar skulle därefter kunna åläggas krav på långtgående förberedelser för
eldning med fasta bränslen. Från vilken undre konsumtionsnivå detta krav
skall gälla bör utredas.
Statens industriverk som anser kravet i 3 § olämpligt anför:

Förslaget i ~ 3 att mindre anläggningar skall utföras så att de lätt kan
ställas om till eldning med inhemskt fast bränsle. är olämpligt av flera skäl.
De blir 2 till 3 gånger dyrare på detta sätt och får ofta sämre verkningsgrad
än om de utförts för ett bränsleslag. Detta medför förhöjd oljeåtgång. För
företaget är alternativet att efter nödtorftig upprustning behålla den gamla
pannan ytterligare ett antal år, vilket också medför förhöjd oljeåtgång
p. g. a. den sämre verkningsgraden hos en gammal panna. Bercdskapseffckten torde ej heller vara särskilt stor, då man inte kan börja elda fast
bränsle i en aldrig så väl förberedd panna, om man inte har frågan om
bränsleleveranser löst dessförinnan. För flis tar detta upp till ett år att
ordna och för torv 2-3 år i bästa fall. Kolalternativet finns som regel ej för
dessa mindre anläggningar.
O/jelagrinr:~-kommitten

har inget att erinra mot förslaget enligt 3 ~ och

anför:
OEA föreslår också att andra. dvs. mindre. nytillkommande eldningsanläggningar skall utföras så att de kan ställas om till eldning med inhemskt
fast bränsle utan omfattande ombyggnadsarbeten och kompletteringar.
Innebörden av förslaget är i praktiken att skyldigheten enligt Svensk
Byggnorm avseende möjlighet till uppvärmning av bostäder m. m. vid
utebliven tillförsel av importbränsle vidgas till att även omfatta mindre
eldningsanläggningar för industriändamål m. m. Oljelagringskommitten har
intet att erinra mot detta förslag.
NE har ingen uppfattning i frågan om en avgränsning krävs i den föreslagna lagstiftningen. Det är dock menar N E väsentligt att lagen formuleras och tillämpas på ett sådant sätt att fastbränsleeldning kommer till
stånd, eller långtgående förbereds, i alla fall där detta är realistiskt. Det är
enligt NE också väsentligt att undvika en situation där små lokala oljeeldade uppvärmningssystem ses som ett sätt att komma undan kravet på
fast bränsleeldning.
Umeå kommun som i likhet med Botkyrka kommun önskar en skärpning
i kraven för mindre anläggningar anför:

En fjärrvärmeleverantör. som baserar sin produktion på fasta inhemska
bränslen använda i nya anläggningar med stränga miljökrav, kan få svårt
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att ekonomiskt konkurrera med individuella oljeeldade anläggningar med
en beräknad förbrukning av strax under 50 GWh/år om kraven pä omställning ""till fasta bränslen utan omfattande ombyggnadsarbeten och kompletteringar"' tolkas liberalt. Styrelsen skulle därför här gärna se en strängare
skrivning som t. ex. "utan niimnvärda ombyggnadsarbeten eller kompletteringar". Möjligheten för byggnadsnämnd att medge dispens enligt ~ 4
kvarstår ju.

S1·e11ska 1·iimznerk.lfi'irc11i11ge11 anser som tidigare har niimnts att samma villkor skall giilla för alla anläggningar oberoende av storlek och anför:
Om inte särskilda åtgärder vidtas finns en uppenbar risk för att tillkommande men även vissa befintliga fjärrvärmeabonnenter i stället vill välja
enskild oljeeldning eller elvärme. Lagen skulle därmed komma att motverka sina egna syften. Med anledning härav anser föreningen att den nedre
storlcksgränsen för eldningsanläggningar som anses i lagförslagets 2 § bör
elimineras s;1mt att förslagets 3 ~ bör utga. Lagen skulle diirmed omfatta
samtliga nytillkommande anläggningar. oberoende av storlek. I gengäld
kunde dispensmöjligheterna enligt 4 §göras något liberalare.

2. 9 Lagförslagets 4 §, dispens
I lagförslaget 4 ~ anges att regeringen eller statlig myndighet som regeringen bestämmer får. om det föreligger särskilda skäl. medge undantag
från 2 och 3 ~§. Från kraven i 3 får efter regeringens bestämmande även
byggnadsnämnd medge undantag om särskilda skäl föreligger. Beslut om
undantag får förses JTH!d villkor.

*

State11s p/anrerk som liksom hyggnadsstyrelsen. Umeå. Giitehorg.1· och
Östers1111ds komm1111er samt S1·c11ska 1·ärmc1·crk.1fi'irc11i11gen utgär från att
dispens medges för provisoriska centraler och pannor för toppeffekt anför:
I fr[1ga om pannor för toppeffekt och reserveffekt anför utredningen att
det - med tanke på den ringa briinsleförbrukningen det rör sig om i dessa
fall - inte frnmstår som nödvändigt att anordna pannorna för fasta bränslen. Planverket ansluter sig till denna uppfattning. I vissa fall kan det
emellertid enligt planverkets mening finnas särskild anledning. t. ex. svärigheter att klara oljetransporter på ett betryggande sätt. som motiverar att
även pannor för topp- eller reserveffekt anordnas för fasta bränslen. Planverket förutsätter att i sådana fall möjligheterna att ge dispens enligt 4 §
tillämpas med återhållsamhet.

Östcrs1111ds kommu11 a11jiJr:
Utbyggnad av fjärrvärme sker ofta i relativt små områden som så småningom byggs samman till större system. Vid en sådan utbyggnad sker
uppvärmning hittills alltid i oljeeldade transportabla värmecentraler som
nyttjas i mellan 5-10 år. Enligt lagförslaget skall även sådana små anläggningar försörjas med fast bränsle när de ingår i ett större system så vida det
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inte är toppbelastanläggningar. För att inte tjärrvärmebolagen skall få en
försämrad konkurrenskraft och därmed mindre total utbyggnad bör dispensen för tillfälliga anläggningar förlängas till åtminstone 5 år.
När det gäller lagstiftningens utformning finner SABO utredningsförslaget i stort rimligt. SABO vill dock utvidga dispensmöjligheten för mindre
eldningsanläggningar (mindre än 50000 MWhl. i vilka endast enstaka
pannbyten sker. I de fall där inte utrymmet i det befintliga pannrummet
medger fastbränsleeldning och kostnaderna för en utvidgning blir orimligt
höga. bör enligt SABOs mening dispens kunna medges.

Statens naturvårdsverk anför:
Utredningen föreslår att undantag från lagstiftningen kan lämnas av
miljöskäl. Regeringen har nyligen ändrat miljöskyddskungörelsen. Förbränningsanläggningar med en tillförd effekt större än 50 MW måste ha
tillstånd eller dispens, oavsett bränsleslag. Anläggningar större än 10 MW
bränsleeffekt skall anmälas till länsstyrelsen innan anläggningarna uppförs.
Dessa regler gäller även ändring av befintliga enheter, exempelvis övergång från olja till fasta bränslen. Genom denna ändring blir det möjligt för
miljömyndigheterna att föreskriva skyddsåtgärder för de anläggningar som
omfattas av utredningens förslag. Naturvårdsverket förutsätter do1.:k att
undantag från den av utredningen föreslagna lagstiftningen automatiskt
lämnas i de fall där myndighet med stöd av miljöskyddslagstiftningen
meddelat förbud mot fastbränsleeldning.
OEA föreslår att dispens från fastbränslekravet bör kunna medges vid
användning av naturgas.

Svenska gasföreningen som finner förslaget rimligt anför:
En av förutsättningarna för naturgasintroduktion är att bränsleförsöi:iningstryggheten därigenom ökas. Motivet för krav på omställbarhet av
eldningsanläggningar för fasta bränslen försvagas därför väsentligt för
anläggningar som försörjes med eller kan beräknas komma att försörjas
med naturgas. Ett krav på omställbarhet skulle å andra sidan försvåra en ur
försörjningssynpunkt önskvärd övergång till naturgas eller i varje fall möjligheterna att utnyttja gasen på ett energiekonomiskt optimalt sätt. Föreningen vill av den anledningen understryka vikten av utredningens förslag
till regler för dispens från kravet på fastbränsleeldning för det fall en
anläggning har eller beräknas få tillgång till naturgas.

ÖEF som anser att hänsyn till heredskapsfrågor skall tas vid dispenser
anför:
Användning av naturgas medför även ytterligare problem från beredskapssynpunkt. Pannor för naturgas torde vara svårare att ställa om till
inhemskt bränsle än både kol- och oljepannor.
Vid importbortfall av kol och olja kan kvarstående tillförsel av dessa
bränslen lätt fördelas över hela landet. Om Sverige har flera naturgasnät så
39
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kan däremot inte ett bortfall i ett nät kompenseras genom överföring från
ett annat nät. Vid minskad tillförsel av energiråvara till stadsgasnät uppkommer risk för explosioner i nätet när inte trycket kan hållas uppe.
Liknande problem torde kunna uppstå i naturgasnät. Användning av naturgas ställer således särskilda krav på beredskapsåtgärder. ÖEF anser därför
att OEA:s förslag i detta avseende är väl motiverat.
Växjii konzm11n anser att även naturgaseldade anläggningar i en kris kan
behöva eldas med inhemska bränslen.
Sven.ska värmeverksföreningen och Umeå komm11n anser att de kommunala byggnadsnämnderna skall ha ett avgörande innytande i dispensärenden även vad gäller anläggningar som avses i 2 §.

2.10 Lagförslagets 5 §, tillsynen
I 5 § anges att tillsynen över efterlevnaden av lagen och de föreskrifter
som har meddelats med stöd av lagen utövas av statlig myndighet som
regeringen bestämmer. Regeringen kan också uppdra åt byggnadsnämnd
att utöva tillsyn.
Statens p/anl'ak anser att lagförslaget bör ändras så att det klart framgår
att byggnadsnämnden skall vara tillsynsmyndighet i fråga om uppvärmningsanordningar som regleras genom byggnadslagstiftningen.
Umeå kommun som förordar att byggnadsnämnden anförtros den 5 §
angivna tillsynen anför:
Energiverksstyrelsen vill understryka vi.klen av att de lokala byggnadsnämnderna anförtros den i § 5 angivna tillsynen. En sådan tillsyn i kombination med dispensrätten enligt § 4 förutsätter god lokalkännedom och god
kunskap om den aktuella kommunala energiplaneringen inkl. planerade
tjärrvärmeutbyggnader. Det torde vara orealistiskt anta att en statlig myndighet skulle besitta dessa kunskaper. Energiverksstyrelsen har inget emot
att statens planverk i sina bestämmelser tar in relevanta delar av den
föreslagna lagen. men anser att dennas tillämpning har en starkare anknytning till den kommunala energiplaneringen inkl. fjärrvärmeutbyggnader
och till statens energipolitiska mål än till de egentliga byggnadsbestämmelserna. Enligt styrelsens uppfattning bör tillämpningen utöver vad som
avses i planverkets bestämmelser anförtros industriverket.
Göteborgs kommun anser att för att byggnadsnämnden skall kunna
fullgöra sin roll som tillsynsmyndighet hör hyggnadslagen kompletteras så
att byte av panna, eldstad eller annan eldningsanläggning görs hyggnadslovspliktig.

2.11 Lagförslagets 9 §, överklaganden

I 9 § anges att beslut av tillsynsmyndigheten enligt 5 § kan överklagas
hos kammarrätten genom besvär. Beslut skall gälla utan hinder av anförda
besvär. om inte annat föreskrivs.
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Statens planverk som anser denna ordning vara mindre lämplig i det fall
byggnadsnämnden är tillsynsmyndighet anför:
Andra beslut av byggnadsnämnden som kan bli föremål för förvaltningsbesvär prövas i första hand av länsstyrelsen, i andra hand av kammarrätten. Detta bör gälla även beslut enligt den nu föreslagna lagen, bl. a.
med tanke på att överträdelser av lagen samtidigt kan innebära överträdelser av bestämmelser inom byggnadslagstiftningens ram och därför kräver ingripande enligt lagen om påföljder och ingripanden vid olovligt byggande m. m.
Planverket anför vidare:
Vid genomförandet av den föreslagna lagen bör uppriikningen i byggnadsstadgans 56 ~ I mom. av författningar som skall beaktas vid byggnadslovsprövningen kompletteras med den nya lagen.
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Bilaga 3
Det remitterade förslaget

Förslag till
Lag om utförande av eldningsanläggningar för fast bränsle
Härigenom föreskrivs följande.
I § En eldningsanläggning. som inte är tillfällig. skall enligt vad som
föreskrivs i denna lag uppföras eller installeras (utföras) så att den kan
eldas med fast bränsle och därefter bibehållas i ett sådant utförande så
länge den är i bruk.
Med eldningsanliiggning avses i lagen en eldningsanläggning i vilken
varmvatten, hetvatten, ånga eller hetolja framställs för byggnadsuppvärmning. elproduktion eller användning i en industriell process.
2 § En cldningsanläggning i vilken den årliga bränslcförhrukningen kan
beräknas normalt uppgå till minst 180 terajoule skall utföras för eldning
med fast bränsle och diirefter hihehållas i ett sådant utförande så länge den
är i hruk.
Detsamma gäller en eldningsanläggnig med lägre briinsleförbrukning i ett
system i vilket varmvatten. hetvatten. i'mga eller hetolja framställs för
sådant ändamål som anges i I ~ andra stycket. om
I. den f\rliga bränsleförbrukningen i systemet kan beräknas normalt
uppgå till minst 180 terajoule och
2. systemets årliga pehov av energi annars inte till minst 75 procent kan
tillgodoses på annat sätt än genom användning av gas eller av olja eller
annat flytande bränsle.
Innan ägaren eller den som annars förfogar över en cldningsanläggning
som avses i första eller andra stycket hestämmer för vilket slag av fast
bränsle anhiggningen skall utföras. skall han samråda med den myndighet
som regeringen bestämmer.
Andra eldningsanliiggningar än som avses i 2 § skall utföras så att de
utan omfattande ombyggnadsarbt:ten eller kompletteringar kan eldas med
inhemskt fast hränsle. De skall därefter bihehållas i ett sådant utförande så
liinge de är i bruk.
Inom områden där naturgas distribueras eller avses bli distrihuerad
giiller första stycket inte anliiggningar för eldning med naturgas.
] §

4 § Regeringen eller den myndighet som regeringen heslLimmer får medge undantag i särskilt fall frftn 2 § första eller andra stycket.
Undantag från 3 §första stycket får regeringen föreskriva för särskilt fall
eller för ett visst slag eller en viss grupp av eldningsanläggningar. Regeringen får också överlåta t1t hyggnadsniimnden eller annan myndighet att i
siirskilt fall medge undantag från 3 § första stycket.
S § Är en eldningsanläggning undantagen enligt 4 § Min vad som föreskrivs enligt 2 eller 3 ~ om utförande för eldning med fast bränsle och skall
en panna bytas i anläggningen, skall lagen i sin helhet åter tillämpas pä
anläggningen. Därvid skall vad som anges i 2 eller 3 §om utförande i stiillet
avse tindring av anläggningen.
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6 § Tillsyn över cfterievnaden av denna lag utövas enligt regeringens
bestämmande av byggnadsnämnden eller annan myndighet.
7 § Den som äger eller annars förfogar över en eldningsanläggning är
skyldig att på anfordran av tillsynsmyndigheten lämna myndigheten de
upplysningar och handlingar och det tillträde till anläggningen som behövs
för tillsynen. Polismyndigheten skall lämna tillsynsmyndigheten det biträde som behövs för att tillträdcsrättcn skall kunna utövas.
8 § Tillsynsmyndigheten får meddela den som äger eller annars förfogar
över en eldningsanläggning de förelägganden som behövs för att åstadkomma rättelse, om anläggningen inte uppfyller vad som krävs enligt H första
eller andra stycket eller 3 §första f>tyckct. Ett föreläggande får förenas med
vite.
Ett utdömt vite får inte förvandlas.
9 § Om ägaren dler den som annars fö1fogar över en eldningsanläggning
uppsåtligen cilcr av grov oaktsamhet bryter mot vad som gäller enligt 2 §
första eller andra stycket eller 3 §första stycket, skall han dömas till böter.

*

10 § Beslut av tillsynsmyndigheten om anfordran enligt 7 eller om
föreläggande enligt 8 § första stycket överklagas hos kammarrätten genom
besvär. Om byggnadsnämnden har utsetts till tillsynsmyndighet. överklagas dock dess beslut hos länsstyrelsen genom besvär. Länsstyrelsens
beslut överklagas hos kammarrätten.
Tillsynsmyndigheten får föreskriva att ett beslut skall omedelbart lända
till efterrättelse.
I. Denna lag träder i kraft den I januari 1982.
2. Lagen gäller inte en eldningsanläggning som är uppförd eller installerad före ikraftträdandet.
3. Har uppförande eller installation av en eldningsanläggning eller byte
av en panna påbörjats men inte slutförts före ikraftträdandet, får uppförandet, installationen eller pannbytet slutföras på det sätt som har avsetts utan
hinder av bestämmelserna i denna lag.
4. Byts efter ikraftträdandet en panna i en anläggning som avses i 2 eller
3, gäller dock lagen. Därvid skall vad som anges i 2 eller 3 §om utförande i
stället avse än.dring av anläggningen.
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Bihang C
Utdrag
LAGR.Å.DET

PROTOKOLL
vid sammanträde
1980.12.16

NärYarande: f. d. justitierådet Petren. regeringsrådet Hilding, justitierådet
Vängby.
Enligt lagrådet den 11 december 1980 tillhandakommet utdrag av prntokoll vid regeringssammanträde den 4 december 1980 har regeringen på
hemställan av statsrådet Petri beslutat inhämta lagrådets yttrande över
förslag till lag om utförande av eldningsanläggningar för fast bränsle.
Förslaget har inför lagrådet föredragits av hovrättsassessorn Per Erik
Lindeberg.
Det antecknas. att föredragningen inför lagrådet påbörjats innan lagförslaget fått slutlig utformning och att vissa under föredragningen framförda
jämkningsförslag av lagteknisk natur beaktats i det förslag som genom
remissen överlämnats till lagrådet.
Förslaget föranleder följande yttrande:

Lagrädet:
Förslaget lämnas utan erinran.

Viingby är såtillvida av skiljaktig mening att han i fråga om 9 § anför
följande:
I förevarande paragraf föreslås att ägaren eller den som annars förfogar
över en eldningsanläggning skall dömas till böter, om han uppsåtligen eller
av grov oaktsamhet bryter mot vad som gäller enligt 2 § första eller andra
stycket eller 3 § första stycket. En bötessanktion synes emellertid i förevarande sammanhang få osedvanligt liten effekt. När det gäller småpannor
och andra mindre eldningsanläggningar som säljs i standardutförande kan
man med hänsyn till den marknadsanpassning som lagen kommer att
medföra förvänta sig att inte några andra pannor kommer att försäljas än
s<ldana som utan omfattande ombyggnadsarbeten eller kompletteringar
kan eldas med inhemskt fast bränsle. Såvitt angår tillämpningen av 3 §
första stycket kan bötessanktion därför över huvud taget inte väntas bli
aktuell. När det giiller de stora anläggningar som avses i 2 § första och
andra styckena står så stora ekonomiska värden på spel, att en hötessanktion ter sig helt otillräcklig och därför meningslös. För att bevara straffets
trovärdighet som sanktionsform är det nödvändigt att undvika en urskillningslös kriminalisering, när andra och bättre påföljder står till huds. Den
mest ändamålsenliga sanktionen i detta fall är den som föreslås i 8 ~.
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nämligen möjligheten att genom vitesföreläggande framtvinga rättelse, särskilt som man bör kunna vänta sig en effektivisering av vitessanktionen
sedan viteskommittcn slutfört sitt arbete. De ekonomiska konsekvenserna
av en framtvingad rättelse blir sådana, att man torde kunna bortse från
risken för överträdelser. På grund av det anförda förordar jag att 9 ~ får
utgå ur förslaget.
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2

Förslag till

Lag om finansiering a\' framtida utgifter för använt kärnbränsle
m.m.
Härigenom föreskrivs följande.

t § Den som har tillstånd enligt atomenergilagen ( 1956: 306) att inneha
eller driva en kärnreaktor för kraftproduktion lreaktorinnchavarenl skall
svara för att
I. i reaktorn använt kärnbränsle och radioaktivt avfall som härrör från
detta hanteras och slutförvaras på ett säkert sätt.
2. reaktoranhiggningen avvecklas och rivs på ett säkert sätt och
3. den forsknings- och utvecklingsverksamhet bedrivs och de åtgärder i
övrigt vidtas som behöv~ för att vad som föreskrivs i I och 2 skall kunna
fullgöras.
2 § Utöver de kostnader som följer av reaktorinnehavarens skyldighet
enligt I § svarar han även för de kostnader som staten har för att
1. komplettera forsknings- och utvecklingsverksamhet som avses i I§-~·
., pröva frågor som avses i 5 §andra stycket eller 10 §och
3. övervaka och kontrollera slutförvar.
3 § Reaktorinnehavaren skall i samråd med övriga reaktorinnehavare
uppriitta eller låta upprlitta en plan för den forsknings- och utvecklingsverksamhet och de övriga åtgärder som anges i I~. Planen skall dels
innehålla en översikt över samtliga de åtgärder som kan bli behövliga, dels
närmare ange de åtgärder som avses bli vidtagna inom en tidrymd om
minst fem år. Planen skall årligen ses över.
Planen skall varje år insändas till regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer.

4 § Den myndighet som regeringen bestämmer skall upprätta en plan för
de åtgärder som avses i 2 § I och 3.
5 § För att säkerställa att medel finns tillgängliga för att betala de kostnader som följer med reaktorinnehavarens skyldighet enligt I § och de kostnader som avses i 2 §skall reaktorinnehavaren årligen, så länge reaktorn iir
i drift. erlägga en avgift till staten. Såvitt angår kostnaderna för hantering
och slutförvaring av använt kärnbränsle skall skyldigheten att betala avgift
av~e de kostnader som är förenade med bränslet sedan detta har förts bort
från reaktoranläggningen. Avgiften utgår i förhållande till den från reaktoranläggningen levererade energin.
Avgiftens storlek fastställs årligen för nästföljande kalenderår av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.
Den årliga avgiften skall bestämmas så att de sammanlagda avgiftsbeloppen som erläggs under reaktorns drifttid täcker de kostnader som avses i
första stycket.
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6 § Den årliga avgiften bestäms med ledning av de planer som avses i 3
och 4 §§ och med hänsyn till de beräknade utgifterna för åtgärder som
avses i I och 2 §§. I fråga om åtgärder som avses i I §skall härvid beaktas
tidigare vidtagna åtgärder för omhändertagande av använt kärnbränsle och
radioaktivt avfall som häITör från detta. reaktoranläggningens beskaffenhet och övriga omständigheter som kan påverka avgiftsberäkningen.
Om uppgifter saknas eller är så bristfälliga att de inte kan läggas till
grund för avgiftsberäkningen. bestäms avgiften till skäligt belopp.
7 § Avgiften skall inbetalas till drn myndighet som regeringen bestämmer. Avgiftsmedlen skall av myndigheten sättas in på räntebärande konto i
riksbanken. Upplupen ränta skall läggas till kapit~let.
8 § Av avgifter som en reaktorinnehavare betalat in kan lån meddelas
reaktorinnehavaren. För sådant lån skall ställas säkerhet.
På lånet utgår ränta som svarar mot lägst den inlåningsränta som riksbanken erlägger för där insatta avgiftsmedel. Räntan sätts in på konto som
sägs i 7 § och läggs till kapitalet.
Lånet skall i övrigt förenas med de villkor som behövs för att säkerställa
att medel finns tillgängliga för ändamål som avses i 9 §.
9 § Avgifter som en innehavare av en reaktor betalat in får användas för
att ersätta reaktorinnehavaren för hans kostnader för åtgärder som avses i
I § med den begränsning som följer av 5 § första stycket andra meningen
och för att bestrida statens kostnader för åtgärder enligt I och 2 §§ hänförliga till reaktorn eller förenade med bränsle som använts i reaktorn.
10 § Frågor om kompletterande forsknings- och ut vecklings verksamhet,
övervakning och kontroll av slutförvar. utlåning till reaktorinnehavaren av
inbetalade avgifter och villkoren för sådant lån samt användande av inbetalade avgifter prövas av regeringen eller den myndighet. som regeringen
bestämmer.
11 § Reaktorinnehavaren skall på anfordran lämna de upplysningar och
tillhandahålla de handlingar som behövs för att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer skall kunna fastställa avgift enligt 5 §
andra stycket och pröva frågor som avses i 10 §. I den mån det behövs för
nyss angivna ändamål skall reaktorinnehavaren på anfordran även lämna
tillträde till anläggningar eller platser där använt kärnbränsle eller radioaktivt avfall som härrör från detta förvaras eller hanteras.

12 § Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet lämnar oriktig uppgift
eller på annat sätt åsidosätter sina skyldigheter enligt 11 §döms till böter.
om ej gärningen är belagd med straff i brottsbalken.

Denna lag träder i kraft den I juli 1981. Bestämmelserna i .'i§ första
stycket tillämpas första gången för kalenderåret 1982.
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Bihang E

Lagrådsremiss
med förslag till lag om finansiering av framtida utgifter för använt
kärnbränsle m. m.
beslutad den 11 december 1980.

Regeringen överlämnar för lagrådets yttrande det förslag som har upptagits i bifogade utdrag av regeringsprotokoll.
På regeringens vägnar

CARL AXEL PETRI
Per Nyqvist

Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll
Lagrådsremissen innehåller förslag till lag om finansiering av framtida
utgifter för använt kärnbränsle m. m.
I lagen slås fast att den som har tillstånd att inneha eller driva en
kärnreaktor skall svara för att det i reaktorn använda kärnbränslet och det
radioaktiva avfall som härrör från detta hanteras och slutförvaras och
reaktoranläggningen avvecklas och rivs på ett säkert sätt. Av denna skyldighet följer en skyldighet att svara för de kostnader som är förenade med
det använda bränslet m. m.
Lagen innebär vidare att reaktorinnehavaren årligen, så länge reaktorn
är i drift. skall erlägga en avgift till staten. Avgiften avser att säkerställa att
pengar finns tillgängliga för att betala kostnaderna för de åtgärder som
måste vidtas för att uppfylla nyss angivna skyldigheter och för att täcka
vissa statliga kostnader. A vgiftsmedlen skall inbetalas till den myndighet
som regeringen bestämmer och av denna sättas in på räntebärande konto i
riksbanken.
I lagen ges också föreskrifter om hur avgiftsmedlen får användas.
Lagen föreslås träda i kraft den I juli 1981. Skyldighet att första gången
erlägga avgift föreslås inträda för år 1982.
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Utdrag
PROTOKOLL
vid regeringssammimträdc
1980-12-11

Närvarande: statsministern Fälldin, ordförande, och statsråden Ullsten.
Bohman, Wikström, Mogånl, Dahlgren, Åsling, Söder, Krönmark, Burenstam Linder, Johansson, Wirten, Holm, Andersson, Boo, Winberg, Adelsohn, Danell. Petri, Eliasson
Föredragande: statsrådet Petri
Lagrådsremiss med förslag till lag om finansiering av framtida utgifter för
använt kärnbränsle m. m.

l

Inledning

Inom industridepartementet förbereds f. n. en proposition om energipolitiken, som jag räknar med att regeringen kan förelägga riksdagen i början
av år 1981.
I min anmälan till den energipolitiska propositionen avser jag att ta upp
bl. a. frågor som rör verksamheten på kärnenergiområdet. En sådan fråga
gäller finansieringen av kostnaderna för hantering och förvaring av använt
kärnbränsle och radioaktivt avfall. Ett förslag som behandlar denna fråga
har lämnats av en särskild utredare' i betänkandet (SOU 1980: 14) Kärnkraftens avfall - organisation och finansiering. En sammanfattning av
betänkandet i de delar som här är av intresse har upprättats inom industridepartementet. Sammanfattningen bör fogas till protokollet i detta ärende
som bilaga I.
Efter remiss har yttranden över betänkandet avgetts av försvarets
forskningsanstalt, statskontoret, riksrcvisionsverket, riksskatteverket,
statens naturvårdsverk, statens strålskyddsinstitut, Sveriges geologiska
undersökning. nämnden för energiproduktionsforskning, statens industriverk, statens vattenfallsverk, statens kärnkraftinspektion, styrelsen för
teknisk utveckling, programrådet för radioaktivt avfall. länsstyrelserna i
Uppsala, Kalmar, Malmöhus och Hallands län, fullmäktige i riksbanken,
fullmäktige i riksgäldskontoret, Allmänna pensionsfonden. första, andra
och tredje fondstyrelserna, Studsvik Energiteknik AB. Forsmarks Kraft1

Landshövdingen Bertil Löfberg.
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grupp AB. lngenjörsvetenskapsakademien. Landsorganisationen i Sverige. Näringslivets energidelegation. Oskarshamns verkets Kraftgrupp AB,
Svensk industriförening. Svensk Kärnbränsleförsö1jning AB. Sveriges civilingenjörsförbund. Sydkraft AB och ·tjänstemännens centralorganisation.
Härutöver har yttranden inkommit från statens provningsanstalt och
Svensk Bankförening.
En sammanställning av remissyttrandena bör fogas till protokollet i detta
ärende som bilaga 2.
Frågan om lagstiftning på grundval av betänkandet bör redan nu tas upp
till behandling med hänsyn till att lagrådets yttrande bör inhämtas. Jag
räknar med att sedan så skett förslag till lagstiftning kan föreläggas riksdagen i samband med den inledningsvis nämnda propositionen om energipolitiken.

2 Använt kärnbränsle och radioaktivt a\'fall från kärnteknisk verksamhet
Radioaktiva restprodukter i form av använt kärnbränsle och annat aktivt
avfall från kärnteknisk verksamhet uppkommer i Sverige huvudsakligen
vid framställning av energi i kärnkraftverk med lättvattenreaktorer. Till
kärnteknisk verksamhet som ger upphov till likartade radioaktiva restprodukter kan därutöver hänföras driften av forskningsreaktorer och viss
därtill knuten forskning om kärnbränsle, konstruktionsmaterial och säkerhet.
Vid sidan av den kärntekniska verksamheten uppkommer radioaktiva
restprodukter från olika verksamheter vid sjukhus, industrier och forskningsinstitutioncr som använder radioaktiva ämnen.
Radioaktiva restprodukter från kärnkraftverken varierar i hög grad i
fråga om sammansättning och egenskaper. I betänkandet. 3 kapitlet. har
översiktligt redogjorts för de olika slagen av restprodukter. deras uppkomst, förekomst och egenskaper. Vidare har översiktligt redovisats de
förslag till former för hantering och förvaring av restprodukter som blivit
resultatet av det i Sverige bedrivna utvecklingsarbetet.
En sammanfattning av redogörelsen i betänkandet har upprättats inom
industridepartementet. Sammanfattningen bör fogas till protokolkt i detta
ärende som hila!,!a 3.
Använt kärnbränsle och radioaktivt avfall uppkommer främst från de
tolv reaktorer som innefattas i det svenska kärnkraftprogrammet. Av de
tolv reaktorerna är tio i drift för kraftproduktion. under idrifttagning eller
färdigbyggda. Två reaktorer är under uppförande.
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Kiimreaktvrer i drifi, under hyggnad eller hestiillda
Netto el<Hekt MW
Oskarshamn I
Oskarshamn 2
Oskarshamn 3
Barsebäck 1
Barsebäck 2
Ringhals I
Ringhals 2
Ringhals 3
Ringhals 4
Forsmark 1
Forsmark 2
Forsmark 3

450
580
1000 (beräknad effekt)
580
580
760
820
900
900
900
900
1000 <beräknad effektl

Riksdagen har uttalat (NU 1979/80: 70, rskr 1979/80: 410) att. samtliga
reaktorer skall ha tagits ur drift år 2010.

3 Föredraganden
Sedan 1950-talet har i Sverige liksom i andra industriländer stora resurser lagts ned på utveckling av kärnenergi för civila ändamål. Utvecklingsarbetet har i huvudsak inriktats på att öka produktionen av elkraft i
kärnkraftreaktorcr och att fortlöpande förbättra reaktorerna med avseende
på effekt och driftsäkerhet. På senare tid har de problem och risker som är
förbundna med kärnkraften och då inte minst hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall allt mer kommit att uppmärksammas.
Verksamheten på kärnenergiområdct regleras främst av atomenergilagen ( 1956: 306). Lagen tillkom i samband med att riktlinjer för utvecklingsarhetet på kärnenergiområdet fastställdes. Endast smärre ändringar och
tillägg har gjorts under de snart 25 år som lagen har varit i kraft.
Enligt atomenergilagen krävs tillstånd för förvärv. innehav. överlåtelse
och bearbetning av eller annan befattning med bl. a. uran, plutonium eller
annat ämne som används som kärnbränsle i kärnreaktor liksom kärnbränsle som använts i kärnreaktor (I § ). Vidare behövs tillstånd till utförsel
av kärnbränsle eller ämne som kan omvandlas till kärnbränsle samt för
utförsel av använt kärnbränsle.
Enligt 2 § atomenergilagen krävs tillstånd för att uppföra. inneha och
driva kärnreaktor eller, vilket tillagts genom en lagändring år 1978
(1978: 281 ). anläggning för bearbetning, lagring eller förvaring av använt
kärnbränsle m. m.
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Vid meddelande av tillstånd liksom under tillstånds giltighetstid får
uppställas sådana villkor som är påkallade av säkerhetsskäl eller annars
från allmän synpunkt (4 § J. Möjligheten att föreskriva nya eller ändrade
villkor under tillstånds giltighetstid har tillkommit med hänvisning till att
den snabba tekniska utvecklingen på kärnenergiområdet gör att det kan
uppkomma behov av att uppställa villkor som inte var aktuella när tillstånd
meddelades (prop. 1956: 178 s. 26). Ett meddelat tillstånd kan återkallas,
orn uppställt villkor inte iakttas eller annars synnerliga sbl föranleder
därtill.
Atomenergilagen innehåller också ansvarshestämmelser samt föreskrifter om förverkande, vite och besvär över tillsynsmyndighets beslut.
Enligt förordningen ( 1976: 12) om tillsynsmyndighet enligt atomenergilagen m. m. utövar statens kärnkraftinspektion tillsynen över efterlevnaden
av 1-3 §§ atomenergilagen samt av villkor som har meddelats med stöd av
4 § samma lag. Inspektionen får meddela de föreskrifter som behövs för att
säkerställa efterlevnaden av föreskrivna villkor.
Frågor om skydd mot strålningsskador regleras med stöd av strålskyddslagen ( 1958: 110). Tillstånd enligt denna lag krävs inte för vad som omfattas
av tillstånd enligt atomenergilagen, om inte annat föreskrivs i det tillståndet (2 § femte stycket). När tillstånd har beviljats enligt atomenergilagen
får emellertid, utöver de för tillståndet gällande villkoren. meddelas sådana
särskilda föreskrifter som behövs för strålskyddet. Frågor om tillstånd
prövas och särskilda föreskrifter meddelas av strålskyddsmyndigheten.
Strålskyddsmyndighet är statens strålskyddsinstitut. Institutet utövar också tillsyn över efterlevnaden av strålskyddslagen och de föreskrifter som
har meddelats med stöd av lagen. Dessa föreskrifter har sin grund i internationella rekommendationer. främst av Internationella strålskyddskommissionen och Förenta nationernas vetenskapliga strålningskommitte.
Uppmärksammandet av de problem och risker som är förbundna med
använt kärnbränsle och radioaktivt avfall har tagit sig uttryck i bl. a.
tillkomsten av lagen ( 1977: 140) om särskilt tillstånd att tillföra kärnreaktor
kärnbränsle. m. m .. den s. k. villkorslagcn. Genom denna lag ställs krav i
fråga om hanteringen av det använda kärnhränsle och det s. k. högaktiva
avfall som erhålls vid drift av kärnkraftreaktorer. Lagen innebär i korthet
att tillstånd att tillföra kärnbränsle får meddelas endast om reaktorinnehavaren har företett avtal, som på ett betryggande sätt tillgodoser behovet av
upparbetning av använt kärnbränsle. och har visat hur och var en helt
säker slutlig förvaring av det vid upparbetningen erhållna högaktiva avfallet kan ske. Om använt kärnbränsle inte avses bli upparbetat, krävs för
tillstånd att reaktorinnehavaren har visat hur och var en helt säker slutlig
förvaring av det använda kärnbränslet kan ske.
De krav som villkorslagen uppställer har medfört att kärnkraftindustrin
under våren 1977 har inlett det s. k. projekt Kärnbränslesäkerhet ( KBSJ.
KBS-projektet har presenterat två rapporter. Kärnbränslecykelns slutsteg.
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förglasat avfall från upparbetning och Kärnbränslecykelns slutsteg. slutförvaring av använt kärnbränsle. Den först nämnda rapporten har legat till
grund för regeringens prövning och tillståndsbeslut vad gäller att tillföra
kärnreaktorerna Ringhals 3 och 4 och Forsmark 1 och 2 kärnbränsle.
Båda rapporterna har remissbehandlats. Remissinstanserna har funnit
att de förslag som rapporterna innehåller lämpligen kan tjäna som utgångspunkt för det fortsatta arbetet när det gäller att bestämma en metod för att
omhänderta förglasat högaktivt avfall och använt kärnbränsle. Jag delar
denna uppfattning. Men enligt min mening är det f. n. inte lämpligt att
slutligt fastlägga den teknik som skall tillämpas vid omhändertagande av
det högaktiva förglasade avfallet och det använda kärnbränslet.
Varje kraftföretag, som har kärnkraftproducerandc anläggningar, har
ansett sig ha ansvar för att använt kärnbränsle och reaktoravfall från
företagets anläggningar hanteras på ett godtagbart sätt. Kraftföretagen
medräknar i sina priskalkyler och sina bränslekostnader vid elproduktionen i kärnkraftanläggningarna även de kostnader som uppkommer för
det använda bränslet. Detta beräkningssätt är nödvändigt dels för att få
täckning för och en riktig fördelning på elabonnenterna av kostnaderna för
hantering av använt kärnbränsle m. m .. dels för att säkerställa erforderlig
behandling av detta. Som en följd härav gör de kraftföretag som driver
kärnkraftanläggningar särskilda avsättningar i sina räkenskaper för framtida kostnader för hanteringen av det använda bränslet. Sådana avsättningar
krävs enligt bokföringslagen (1976: 125) och enligt god redovisningssed.
Kravet innebär att avsättning skall göras öppet och som en separat post
med rubricering som anger karaktären av avsättningen.
Riksdagen har med anledning av prop. 1978/79: 39 beslutat om en ändring i kommunalskattelagen ( 1928: 370) (SkU 1978/79: 18, rskr 1978/79: 88).
Ändringen, som avsåg anvisningarna till 41 ~ kommunalskattclagen, innebär att företag, som driver kärnkraftanläggning, får avdrag för belopp som i
räkenskaperna för beskattningsåret avsätts för att täcka företagets utgifter
för framtida hantering av utbränt kärnbränsle. radioaktivt avfall o. d. Bestämmelsen tillämpades första gången vid 1979 års taxering.
Regeringen har bemyndigat riksskatteverket att utfärda föreskrifter vad
gäller kraftföretagens avsättningar för hantering av utbränt kärnbränsle.
Riksskatteverket har den 15 mars 1979 utfärdat sådana föreskrifter. Enligt
dessa får avdrag för avsättning för framtida utgifter för hantering av utbränt kärnbränsle, radioaktivt avfall o. d. inte överstiga 8 kr. per kärnkraftproducerad megawattimme (MWh) som är intäktsredovisad under beskattningsåret eller tidigare. Föreskrifterna tillämpades vid 1979 års taxering.
För tillämpning vid 1980 års taxering har det medgivna avdraget höjts till 9
kr. per MWh.
Kostnaderna för hantering av använt kärnbränsle faller såväl under
kärnkraftreaktorernas drifttid som under lång tid därefter. Ett av problemen när det gäller hantering och förvaring av radioaktivt avfall och
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använt kiirnbränsle är all säkerställa att medel finns tillgängliga för ett
säkert omhändertagande av det använda kärnbränslet och det radioaktiva
avfallet under den mycket långa tidsrymd som det är fråga om. Även efter
slutförvarets tillslutande. d. v. s. ca femtio år efter det att driften av kärnkraftreaktorcrna har upphört, behövs vissa åtgärder som medför kostnader. Det problem jag nyss har berört tas bl. a. upp till behandling i betänkandet ISOU 1980: 14J Kärnkraftens radioaktiva avfall, organisation och
finansiering. I betänkandet föreslås bl. a. all, i likhet med vad som f. n. är
fallet, medel även fortsättningsvis skall avsättas av kraftföretagen för
hantering av det radioaktiva avfallet och att dessa avsättningar skall stanna
i företagen. Enligt utredarens förslag skall de avsatta medlen rå tas i
anspråk för investeringar för andra än dessa ändamål om säkerhet ställs.
De förslag som framförs i betänkandet om kärnkraftens avfall avser
använt kärnbränsle och radioaktivt avfall från detta. Hit hänförs i betänkandet också de produkter som uppstår vid avveckling och rivning av
reaktoranläggningar och anläggningar för hantering av radioaktivt avfall
och använt kärnbränsle.
Utredarens förslag vad gäller bl. a. avsättningarna och förvaltningen av
de använda medlen har mötts av en splittrad rcmissopinion. Vissa remissinstanser godtar förslaget medan andra anser att större trygghet bör skapas
för all avsatta medel kan användas för avsett ändamål.
För egen del vill jag anföra följande.
De stora mängderna kärnbränsle och radioaktivt avfall uppkommer vid
kärnreaktorer. avsedda för energiproduktion. Det är enligt min mening de
frågor som sammanhänger med omhändertagandet av detta avfall som
måste lösas i första hand.
Härutöver finns också radioaktivt avfall som inte härrör direkt från
driften av kärnkraftverk. t. ex. radioaktivt avfall från viss forsknings verksamhet och radioaktivt sjukhusavfall.
Även drift av forskningsreaktorer ger upphov till använt kärnbränsle, låt
vara i mindre omfattning. Detta avfall bör tas om hand på samma sätt som
motsvarande avfall från kärnkraftreaktorer. eftersom samma krav på säkerhet måste gälla för denna typ av avfall. De speciella förutsättningarna
som gäller för drift av forskningsreaktorer liksom den ringa mängd avfall
som genereras vid dessa innebär emellertid enligt min uppfattning att
avfallet från dessa anläggningar kan behandlas i särskild ordning. De
ekonomiska problemen i samband med denna hantering är vidare enligt
min mening inte av samma art som när det gäller använt kärnbränsle och
radioaktivt avfall från kraftproducerande reaktorer.
Det låg- och medelaktiva avfallet kriiver betydligt kortare förvaringstider och ställer betydligt lägre krav beträffande omhändertagande. hantering och förvaring. Hanteringen av detta avfall sker vidare till övervägande
del under den tid kärnkraftanläggningen är i drift. Denna typ av avfall kan
därför lämnas åsido i detta sammanhang.
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Med hänsyn till vad jag anfört begränsar jag mig i det följande till frågor
om åtgärder för och finansiering av omhändertagande, hantering och slutförvaring av använt kärnbränsle och radioaktivt <1vfall från de kraftproducerande reaktorerna. I detta sammanhang avser jag att ta upp också frågor
om åtgärder och kostnader för att avveckla och riva reaktorerna. I de
kostnader som är förenade med det använda kärnbränslet ingår också
kostnaderna för att avveckla och riva de anläggningar som hör samman
med omhändertagande, hantering och förvaring av använt kärnbränsle och
radioaktivt avfall.
För att bredda beslutsunderlaget när det gäller omhändertagande av
använt kärnbränsle och radioaktivt avfall bör regeFingcn. eller den myndighet regeringen bestämmer, ha möjlighet <1tt bedriva viss verksamhet som
kompletterar det projektinriktade arbete som kraftindustrin förväntas bedriva. Denna verksamhet. som främst torde utgöras av övergripande studier kompletterade med viss forskning, bör även den inbegripas i kostnaderna för hantering och omhändertagande av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall. Härtill kommer vissa kostnader av administrativ natur för
staten och kostnader som blir behövliga för övervakning och kontroll av
slutförvar.
Innan jag närmare redogör för de finansiella lösningar jag förordar när
det gäller hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall från
upparbetning av använt kärnbränsle vill jag fastlägga de grundläggande
principer som bör gälla för denna hantering.
En grundläggande princip bör vara <1tt kostnaderna för verksamheten
skall täckas av intäkterna från den produktion av energi som har gett
upphov tifl dem. Med hänsyn till den långa tid som krävs för hantering och
förvaring, kommer utgifter att uppstå långt efter det att produktionen vid
en anläggning, som de radioaktiva restprodukterna direkt kan hänföras till.
har upphört. Därmed finns inte heller några löpande inkomster att disponera för att bestrida utgifterna. Till hanteringen av restprodukter hänförs i
detta sammanhang även avveckling och rivning av den anläggning där
produktionen har ägt rum.
Dessa förhållanden innebär att medel för att bestrida framtida utgifter
för verksamheten fortlöpande måste tas ur intäkterna från energiproduktionen och hållas samlade på ett sådant sätt att de säkert successivt kan
disponeras för sitt ändamål. Dispositionen av medel sker såväl under den
tid produktionen pågår som under avsevärd tid därefter.
En annan grundläggande princip bör vara att den som bedriver verksamhet, där radioaktiva restprodukter uppkommer, har att svara för att dessa
restprodukter tas om hand på ett säkert sätt. Det innebär att de företag som
bedriver sådan verksamhet inte endast har att tillhandahålla fin<1nsiella
medel härför, utan även har att svara för att erforderliga åtgärder faktiskt
kommer till stånd. De måste ombesörja att tekniskt kunnande, kompetens,
utrustning, anläggningar m. m. finns tillgängliga i erforderlig utsträckning
40 Riksdagen 1980181. I sam/. Nr 90
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och utnyttjas. Det kan ske såväl inom den egna organisationen som genom
köp av erforderliga tjänster.
En tredje grundläggande princip bör vara att staten har ett övergripande
ansvar för det radioaktiva avfallet. Det långsiktiga ansvaret för hantering
och förvaring av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall bör ligga hos
staten. Ansvaret för verksamheten bör således fördelas mellan kraftföretagen och staten.
Organisationen för hantering och förvaring av radioaktivt avfall bör utgå
från dessa grundläggande principer. Den bör således återspegla ansvarsförhållandena men också möjliggöra nära samverkan mellan staten och
kärn kraftföretagen.
I betänkandet föreslås ett system med avsättningar. Jag delar bedömningen att kraftföretagen liksom f. n. bör göra avsättningar för de kostnader som är förenade med omhändertagande. hantering och förvaring av
använt kärnbränsle och radioaktivt avfall. I betänkandet föreslås att de
avsatta medlen skall få finnas kvar i kärnkraftföretagen och disponeras av
dem i deras rörelse. Om medlen investeras skall enligt förslaget säkerhet
ställas.
Vad gäller var medlen skall finnas och under vilka förutsättningar de
skall få utnyttjas har remissinstanserna redovisat skilda uppfattningar.
För egen del vill jag i dessa frågor anföra följande. När det gäller
medlens användning måste hänsyn tas till dels den långa tid över vilken
verksamheten sträcker sig, dels behovet av värdesäkring av medlen.
Riksdagens beslut med anledning av resultatet av folkomröstningen i
kärnkraftsfrågan som hölls våren 1980 innebär att kärnkraft inte skall
utnyttjas i Sverige efter år 2010. Detta innebär att de tre aktiebolag som nu
endast har till uppgift att driva kärnkraftreaktorer inte. med de förutsättningar som gäller beträffande nuvarande verksamhet. kommer att bedriva
någon intäktsgivande verksamhet efter detta år. Att i denna situation ställa
krav på dessa företag som innebär att de skall fondera medel för en
verksamhet som beräknas pågå till år 2060 finner jag direkt olämpligt.
Såväl det direkta som det övergripande ansvaret för verksamheten torde
vid denna tidpunkt helt ha övergått till staten.
Det synes mig också osäkert om kraftföretagen eller deras dotterbolag
kan ställa sådana säkerheter att de framtida finansieringsbehoven i alla
situationer kan tillgodoses.
Med hänsyn till vad jag nu har anfört anser jag att de kostnader som är
förenade med hanteringen av det använda kärnbränslet och med de övriga
åtgärder som jag har angett bör finansieras genom att medel härför uttas
genom en avgift till staten. Avgiften hör erläggas till den myndighet som
regeringen bestämmer och av denna insättas på räntebärande konto i
riksbanken. Räntan som utgår på medlen bör läggas till kapitalet. Härigenom erhålls en viss värdesäkring av medlen.
A vgiftsmedlcn bör få användas till att täcka kostnader för åtgärder för
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omhändertagande, hantering och förvaring av använt kärnbränsle och
radioaktivt avfall från detta. Medlen bör även få anviindas för kostnader i
samband med avveckling och rivning av kiirnkrartverk och anläggningar
som uppförts för hantering och omhändertagande av det använda kärnbriinslet och det högaktiva avfallet. Skulle behov uppstft hör. i mån av
tillgång. inbetalade medel också kunna lånas ut för andra än här angivna
ändamål. t. ex. till investeringar i andra typer av elproduktionsanläggningar. till den kraftproducent som gjort inbdalningarna. Med hänsyn till syftet
med inbetalningarna bör härvid erforderlig säkerhet ställas. Ränta bör
utgå. Eftersom ränta utgår medan medlen står på kontot i riksbanken, bör
återlåningsräntan inte bestämmas lägre.
Den skyldighet att erlägga avgift som jag föreslår skall åläggas innehavaren av ett kärnkraftverk för att täcka kostnaderna för omhändertagande.
hantering och förvaring av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall bör
beräknas på levererad energi. Eftersom kostnaderna kan förväntas bli
olika stora för olika kärnkraftreaktorer, anser jag att avgifterna bör bestämma!> för varje reaktor enskilt. Härigenom erhålls ett mått på den
mängd kärnbränsle som används i reaktorn. Det innebär bl. a. att. t. ex. vid
ett långvarigt driftstopp då något kärnbränsle inte används i reaktorn.
avgiften kommer att utgå med hänsyn härtill. Ansvaret för avgiftens inbetalande bör ligga på den som fått tillstånd enligt atomenergilagen att inneha
eller driva kärnkraftreaktorn.
Avgiften bör beräknas så att den inbegriper samtliga kostnader för att
utanför reaktorblocket ta hand om. hantera och slutf'örvara i reaktorn
använt kärnbränsle och det radioaktiva avfallet från detta.
När avgiften beräknas bör alltså kostnaderna för forsknings- och utvecklingsinsatser för omhändertagande av kärnbränsle. transporter. byggande
och drift av avfallsanläggningar liksom kostnaderna för inköp av för
avfallshanteringen nödvändiga tj~inster beaktas.
Härutöver bör de kostnader som staten får med anledning av verksamheten inbegripas i avgiften.
I avgiften bör vidare ingå kostnader för åtgärder som blir nödvändiga for
att avveckla och riva reaktorn och övriga anläggningar som uppförts för att
omhänderta det använda kärnbränslet och det radioaktiva avfallet från
detta. Sådana kostnader kan t. ex. vara rengöring och dekontaminering av
radioaktiva delar i anläggningarna. nedmontering och deponering av sådana anläggningar som inte längre kan utnyttjas samt omhändertagande av
radioaktiva komponenter i sådana anläggningar som kan utnyttjas till annat.
Vid beräkning av avgiften hör hänsyn tas till de medel som redan avsatts
inom kraftföretagen och som är avsedda för att täcka framtida kostnader
för hantering och omhändertagande av använt kiirnbränsle och radioaktivt
avfall. De redan avsatta medlen bör tas i anspråk innan de medd som. i
form av avgifter. inbetalats till staten tas i anspråk. Det ankommer på
regeringen att utfärda föreskrifter om detta.
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De skyldigheter som jag nu har förordat skall åvila reaktorinnehavarna
vad avser att vidta m:h bekosta åtgärder för omhändertagande av använt
kärnbränsle och därav härrörande radioaktivt avfall saknar uttrycklig motsvarighet i vad som f. n. gäller. Atomenergilagen uppställer krav på tillstånd i olika skeden av verksamheten och ger möjlighet att föreskriva
villkor som finns påkallade av säkerhetsskäl eller eljest ur allmän synpunkt. Sådana villkor har dock intt: föreskrivits vad gäller använt kärnbränsle och radioaktivt avfall från detta. De skyldigheter som jag nu
föreslår är långtgående. De möjligheter som i och för sig kan föreligga att
föreskriva vissa av skyldigheterna som villkor för givna tillstånd enligt
atomenergilagen bör enligt min mening inte komma i fråga. Jag anser att
skyldigheterna bör föreskrivas i lag.
Atomenergilagen är tillämplig på hela den s. k. kärnbränslecykeln. Den
avser att trygga en säker befattning. hantering och drift i kärnbränslecykelns samtliga led. Den tillsyn som sker enligt atomenergilagen är anpas<;ad hiirefter.
De av mig förordade skyldigheterna att vidta och bekosta ätgiirder fi.ir
omhändertagande av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall från detta
avser endast de slutliga leden i kärnbränslecykeln. De principer som jag
har angett som grund för skyldigheterna tar främst sikte på dessa. De
allmänna grundsatser som gäller i fråga om kärnenergin som helhet måste
med nödvändighet vara vidare.
De nu ifrågavarande skyldigheterna att svara för använt kärnbränsle och
radioaktivt avfall från detta samt for avveckling och rivning av reaktoranläggningen är inte omedelbart förknippade med driften av n:aktorn eller
med de skyldigheter som tillsynen enligt atomenergilagen omfattar utan
avser kommande behov. Atomencrgilagen och de föreskrifter som meddelats med stöd av denna lag avser åtgärder som iir förenade med driften.
Föreskrifterna meddelas av tillsynsmyndigheterna. Tillsynen sker beträffande den tekniska sidan av verksamheten av statens kärnkraftinspektion
och vad avser strålskyddet av statens strålskyddsinstitut. Dessa myndigheter meddelar de föreskrifter för verksamheten :mm behövs. Detta följer
av meddelat tillstånd enligt atomcnergilagen att driva reaktorn. Vid brist i
något hänseende som hör till driften åligger det reaktorinnehavaren att
följa de föreskrifter som tillsynsmyndigheterna kan utfärda. Ytterst kan
det bli fråga om att stoppa driften.
Den skyldighet att vidta åtgärder som nu föreslås bli ålagd en reaktorinnehavare går således liingre än vad som följer av det sätt på vilket atomenergilagen hittills har tilli\mpats. Vad gäller använt kärnbriinsle avses hiir de
åtgärder och kostnader som är förenade med bränslet sedan detta har förts
bort från reaktoranläggningen. Som jag tidigare har nämnt bör åtgärderna
säkerställas genom att medel finns tillgängliga för att tiicka kostnaderna
häiför. Detta föreslås ske genom en avgift. Denna bör avse ocks{i de
åtgärder som medför kostnader för staten.
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De skyldigheter som nu föreslås synes svårligen kunna inarbetas i atomenergilagcns nuvarande regelsystem. Lagens uppbyggnad medger inte att
skyldigheterna tas in i lagen utan omfattande systematisk omarbetning av
denna. Den nuvarande lagstiftningen inom atomcnergiområdct ses f. n.
över av en särskilt tillkallad kommitte. atomlagstiftningskommittcn (I
1979: 05).
Med hänsyn till det anförda anser jag att de skyldigheter som jag föreslår
skall åläggas reaktorinnehavarna tas upp i en särskild lag.
Till ledning för avgiftens bestämmande bör de åtgärder som behövs för
att omhänderta använt kärnbränsle och radioaktivt avfall från detta och för
att avveckla och riva reaktoranläggningen anges. Detta bör ske i en plan. I
lagen bör en skyldighet att upprätta en sådan plan föreskrivas. Också i
fråga om åtgärder som kan medföra kostnader för staten bör en plan
upprättas.
I den föreslagna lagen bör vidare föreskrifter lämnas om bestämmande
och beräkning av avgiften. Denna bör bestämmas årligen för nästföljande
år. Härigenom kan avgiften anpassas allteftersom underlaget för dess
beräkning ändras. Utgångspunkten för avgiftsberäkningen måste vara att
de sammanlagda avgiftsbclopp som erläggs under en reaktors drifttid
täcker kostnaderna för de åtgärder som behövs för att i reaktorn använt
kärnbränsle och radioaktivt avfall från detta skall kunna hanteras och
slutförvaras och reaktoranläggningen avvecklas och rivas på ett säkert
sätt. Hänsyn bör härvid tas till sådana omständigheter som kan påverka
avgiftsberäkningen. Med hänsyn till behövliga åtgärder och kostnaderna
för dessa och till reaktorns beräknade drifttid bestäms avgiften i förhållande till den från reaktoranläggningen levererade energin. Om underlaget för
avgiftsberäkningen är bristfälligt eller uppgifter i något hänseende saknas.
bör avgiften bestämmas till skäligt belopp.
Vidare bör i den föreslagna lagen tas in föreskrifter om inbetalning av
avgifter, användning av dessa och om utlåning till reaktorinnehavaren. I
lagen bör också anges de villkor som bör gälla för reaktorinnehavarens lån
av avgiftsmedel.
Det bör ankomma på regeringen eller den myndighet som n:geringen
bestämmer att pröva de frågor som uppkommer i samband med finansieringen av framtida utgifter för använt kärnbränsle m. m. Regeringen eller
den myndighet som regeringen bestämmer bör härvid ha rätt att få de
upplysningar, del av de handlingar och det tillträde som behövs för att
kunna fullgöra uppgifterna. En skyldighet i dessa hänseenden bör åläggas
reaktorinnehavaren. Straff bör kunna följa om skyldigheterna åsidosätts.
Vad jag nu anfört bör tas upp i lagen.
Lagen bör träda i kraft den I juli 1981. Skyldighet att erlägga avgift första
gången bör inträda för år 1982. En föreskrift härom bör tas in i lagens
övergångsbestämmelser.
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Upprättat lagförslag
I enlighet med vad jag nu har anfört har inom industridepartementet

uppriittats förslag till
lag om finansiering av framtida utgifter för använt kiirnbriinslc m. 111.
Förslaget bör fogas till regeringsprotokollct i detta ärende som hilaga 4.

5 Specialmotivering
I

~

I paragrafen läggs fast vissa grundliiggande principer om ansvaret för
hantering och förvaring av anviint kärnbränsle m:h radioaktivt avfall. Principerna. som rår anses vara allmänt accepterade och som i sak svarar mot
vad som f. n. anses gälla. tar sikte på den s. k. kiirnbriinslccykdns slutsteg
och ptt kärnkraftanläggningar som har tagits ur drift.
I enlighet med de överväganden som har redovisats i tkn allmänna
motiveringen föreskrivs skyldighet för reaktorinnehavaren alt svara för att
det kärnbränsle som använts i en ~eaktor och det radioaktiva avfall som
härrör från det använda kärnbriinslet hanteras och slutförvaras på ett
säkert siitt. Föreskrifterna avser alltså det s. k. högaktiva avfallet. Föreskrifterna utgår frän principen att den som driver industriell verksamhet
också skall ansvara för att de problem som verksamheten ger upphov till
kan lösas. Denna princip ligger till grund för bl. a. lagen ( 1977: 140) om
siirskilt tillständ att tillföra kärnn::aktor kärnbränsle. m. 111 .• den s. k. villkorslagen tprop. 1976/77: 53 s. 171. Som framgttr av vad som uttalas i
förarbetena till denna lag mfiste de krav som ställs p{t omhiindertagandc av
använt kiirnbränsle och radioaktivt avfall från detta med nödvändighet
vara mycket lfogtgäende.
I paragrafen föreskrivs vidare en skyldighet att svara för att reaktoranliiggningen avvecklas och rivs på ett siikert sätt. Skälen härtill har redovisats i den allmiinna motiveringen. Skyldigheten avser fullständig demontering och bortforsling av reaktorn och de övriga anordningar som ingår i
reaktoranliiggni ngen.
Paragrafen innebär också att reaktorinnehavaren iir skyldig att vidta alla
de ätgilrder som behövs för att använt kärnbränsle och radioaktivt avfall
från detta skall kunna hanteras och slutförvaras och reaktoranliiggningen
avvecklas och rivas på ett säkert sätt. Häri ligger bl. a. ett ansvar för att
klarlägga vilka ätgiirder som behövs och hur dessa åtgiirder skall kunna
vidtas. Det innebär att en reaktorinnehavare är skyldig att bedriva den
forsknings- och utvccklingsverksamhet som behövs för att det anvilnda
kärnbriinslet och det radioaktiva avfall som härrör från detta skall kunna
hanterns och slutförvaras på ett säkert sätt. Motsvarande skyldighet gäller
i fråga om avveckling och rivning av reaktoranläggningen. Reaktorinneha-
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varen är vidare skyldig att ombesörja att bl. a. tekniskt kunnande. kompetens. utrustning och anläggningar finns tillgängliga i behövlig utstriickning
och också utnyttjas.
Reaktorinnehavaren behöver emellertid inte sjiilv bedriva forskningseller ut vecklings verksamhet eller annars vidta åtgiirder. Det kan ske inom
ett av kiirnkraftproduccnterna ägt bolag eller en av dem upprättad organisation eller genom köp av tjiinster. Ansvaret ligger dock hos reaktorinnehavaren. Detta har i paragrafen uttryckts så att reaktorinnehavaren skall
svara för de i punkterna I - J angivna åtgiirderna.
De åtgärder som behövs i fråga om använt kärnbriinsle och radioaktivt
avfall från detta skiljer sig från de åtgärder som behövs för avveckling och
rivning av reaktoranläggningar. Ämnen som ingår i den först niimnda
kategorien måste med hänsyn till den stralning som ämnena avger hällas
avskilda från organiskt liv under mycket !äng tid. För produkter från
avveckling och rivning av en reaktoranläggning kriivs endast för vissa av
produkterna att de hålls isolerade. Isolering behövs för betydligt kortare
tid beträffande dessa jämfört med vad som krävs beträffande ämnen som
hör till den först niimnda kategorien.
De skyldigheter som nu har angetts ävilar som nämnts dem som har
tillstånd enligt atomenergilagcn att inneha eller driva kärnkraftrcaktorer.
reaktorinnehavarna. Tillstånd som här avses har meddelats för Forsmarks
Kraftgrupp AB (3 reaktorer). Oskarshamnsverkets Kraftgrupp AB (3 reaktorer). statens vattenfallsverk !4 reaktorer) och Sydsvenska Värmckrali
AB <2 reaktorer). Skyldigheterna är säledcs begränsade till innehavare av
reaktorer som är avsedda för kraftproduktion. De gäller inte innehavare av
tillstånd. som avser reaktorer som används för annat iin kiirnkraftproduktion. t. ex. forskningsrcaktorcr. eller som avser annan verksamhet på
kärnenergiområdet. Ansvaret är inte begränsat till den tid varunder tillståndet giiller eller kärnkraftreaktorn faktiskt drivs. Ansvaret avser dock
enbart det bränsle som förts bort från reaktoranläggningen under reaktorinnehavarens innehavartid.

2

~

I skyldigheten enligt I ~ att svara för åtgärderna beträffande anviinl
kärnbränsle och radioaktivt avfall från bränslet ligger också en skyldighet
att svara för kostnaderna för åtgärderna. Härutöver föreskrivs i paragrafen
en skyldighet att svara för vissa statliga kostnader. Kostnader för staten
uppkommer huvudsakligen i tre fall. Den reaktorinnehavaren åvilande
skyldigheten att bedriva forsknings- och utvecklingsverksamhet kan behöva kompletteras med insatser från statens sida. Vidare uppkommer vissa
administrativa kostnader för staten genom den verksamhet som behövs
med anledning av reaktorinnehavarens skyldighet att vidta åtgärder och
för att säkerställa att medel finns tillgängliga för att bestrida kostnaderna
för åtgärderna. Slutligen beräknas kostnader uppstå för åtgärder som be-
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höver vidtas till följd av statens övergripande ansvar för hantering och
förvaring av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall. Sådana åtgärder
kan hli behövliga fr~imst vid slutförvaring av det använda brnbränslet och
det radioaktiva avfall som härrör fr;ln detta.
I paragrafens andra stycke anges vad gäller anvilnt kärnbrilnsle vilka
kostnader reaktorinnehavaren har att svara för.
När kärnbränsle som har anviints i en reaktor tas ur denna, förvaras det
en tid för att svalna i de vattenbassänger som ingår i reaktoranläggningen.
Detta förfarande ingår som ett normalt led i driften av reaktorn. En ny
situation kan sägas uppstå när det använda kärnbränslet tas ur hassiingerna
och förs bort från anläggningen. I paragrafens andra stycke anknyts till
denna tidpunkt. Det föreskrivs att skyldigheten att svara för de kostnader
som är förenade med det anviinda kärnbränslet gäller sedan bränslet har
förts bort från reaktoranläggningen. Skyldigheten omfattar samtliga de
kostnader som är förenade med det använda kärnbränslet, dvs. kostnader
för hantering, lagring. upparbetning. annan bearbetning och slutförvaring.
Häri ingår också kostnader för det radioaktiva avfall som härrör från det
använda kärnbränslet, t. ex. sådant radioaktivt avfall som uppkommer vid
upparbetning av bränslet.
Den föreskrivna skyldigheten att svara för de kostnader som är förenade
med använt kärnbränsle gäller i fråga om allt det bränsle som har använts i
reaktorn under dennas drifttid, förutsatt att reaktorinnehavaren har haft
tillstånd enligt atomcncrgilagen att inneha reaktorn under denna tid.
3 §
I förevarande paragraf föreskrivs att reaktorinnehavaren skall upprätta
eller låta upprätta en plan för den forsknings- och utvecklingsverksamhet
och de övriga åtgärder som anges i I ~.
Skyldigheten att upprätta en plan syftar till att klargöra vilka åtgärder
som måste vidtas och vilka problem som dessa ger upphov till. Problemen
är i allmänhet gemensamma för samtliga reaktorinnehavare. Vidare kan
åtgärderna antas vara sådana att de med avseende på t. ex. omfattningen
av insatser lämpligen hör vidtas gemensamt av reaktorinnehavarna. Upp-

rättande av en gemensam plan synes således kunna ha fördelar. En sådan
plan kan också läggas till grund för en samlad bedömning av behovet av
åtgärder och av forsknings- och utvecklingsinsatser. Möjlighet att upprätta
en gemensam plan ges genom föreskriften att en reaktorinnehavare skall
upprätta eller låta upprätta en åtgärdsplan i samråd med övriga reaktorinnehavare. I likhet med vad som gäller i fråga om skyldigheten att vidta
åtgärder är en reaktorinnehavare inte skyldig att själv upprätta planen.
Reaktorinnehavaren svarar dock för att en plan upprättas.
I planen skall anges vilka åtgärder som bedöms bli behövliga att vidta för
att hantera och förvara använt kärnbränsle och radioaktivt avfall som
härrör från detta samt för att avveckla och riva reaktoranläggningen.
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Bedömningen skall göras dels på lång, dels på kort sikt. Den senare
tidrymden anges till minst fem år. Planen skall alltså innehålla en översiktlig del i vilken anges samtliga de åtgärder som kan antas bli behövliga att
vidta och en mera detaljerad del som behandlar de åtgärder som avses bli
vidtagna inom en period om minst fem år.
På grundval av de i planen lämnade uppgifterna kan en uppskattning
göras av de kostnader som är förenade med åtgärderna. Den teknik och de
tekniska lösningar som åtgärderna ger uttryck för kan emellertid komma
att ändras. Ny teknik och nya lösningar kan framkomma. Planen skall
därför ses över varje år.
Planen skall varje år insändas till regeringen eller till myndighet som
regeringen bestämmer.
4 §
Paragrafen innehåller bestämmelser om att en plan årligen skall upprättas för den kompletterande statliga forsknings- och utvecklings verksamheten och för de åtgärder som staten skall vidta för övervakning och kontroll
av slutförvar.

5§
I paragrafen föreskrivs skyldighet för en reaktorinnehavare att erlägga
avgift till staten. Frågor som hänger samman med avgiftsskyldigheten har
behandlats i den allmänna motiveringen.
Som tidigare har anförts kommer utgifter för åtgärder för att hantera och
slutförvftra använt kärnbränsle och radioaktivt avfall från detta att uppstå
långt efter det att produktionen har upphört i den reaktor. där bränslet har
använts. Det är i viss mån fallet också när det gäller åtgärder för att
avveckla och riva reaktorn. Därmed saknas löpande inkomster som kan
disponeras för att bestrida utgifterna. Det innebär att medel för dessa
framtida utgifter fortlöpande måste tas av intäkterna från energiproduktionen. Medlen måste vidare hållas samlade på ett säkert sätt för att efter
hand kunna användas för sitt ändamål. Medlen kommer att användas såväl
under den tid som produktionen pågår som under avsevärd tid därefter.
Med hänsyn till det anförda har föreskrivits att reaktorinnehavaren skall
vara skyldig att så länge reaktorn är i drift årligen erlägga en avgift till
staten. Syftet med avgiften är att säkerställa att medel finns tillgängliga för
att betala de kostnader som avses i 2 ~Med att reaktorn är i drift förstås att den används för energiproduktion.
Tillfälliga avbrott i driften för t. ex. underhåll eller reparation medför inte
avgiftsbefrielse.
Kostnaderna som är förenade med det använda kärnbränslet sedan detta
förts bort från reaktoranläggningen kan variera mellan olika reaktorer.
Motsvarande gäller i fråga om kostnaderna för avveckling och rivning av
reaktoranläggningen. För att få till stånd en rättvisande fördelning av
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avgifterna bör dessa bestämmas med beaktande av förhållandena vid varje
enskild reaktor. Att avgifterna skall bestämmas på detta sätt framgår av
ordalydelsen i paragrafens första och tredje stycken.
Den årliga avgiften skall bestämmas så att de avgiftsbelopp som erläggs
under en reaktors drifttid sammantagna täcker de kostnader som avses i
')

....

~

~.

Avgiften utgår i förhållande till den från reaktoranläggningen levererade
energin. Den energimängd som produceras i reaktorn är större än den
energimängd som levereras från n:aktoranläggningen. Skillnaden består i
omvandlingsförluster och egen förbrukning. Eftersom reaktorinnehavaren
får ersättning endast för den energimängd som lämnar reaktoranläggningen
skall avgiften beräknas med hänsyn härtill. Avgiften utgår således med
visst belopp per levererad kWh. Avgiftens storlek. dvs. avgiftsbeloppet.
fastställs årligen för nästföljande kalenderår av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

§6
I paragrafen ges föreskrifter om hur den årliga avgiften skall beräknas.
Utgångspunkten för avgiftsberäkningen är de planer som enligt 3 och
4 §§ skall upprättas för åtgärderna. Med ledning av dessa beräknas de
utgifter som blir nödvändiga för att genomföra åtgärderna. Härvid beräknas utgifterna för använt kärnbränsle på allt det bränsle som används i en
reaktor under den tid som den är i drift. Den årliga avgiften bestiims genom
att beräknade utgifter f'ör använt kärnbränsle och för avveckling och rivning av reaktoranläggningen slås ut på det antal år som reaktorn beräknas
ännu vara i drift. De sammanlagda avgiftsbelopp som erläggs under reaktorns drifttid skall täcka kostnaderna för de åtgärder som behöver vidtas.
En föreskrift härom ges i :'i ~.
Vid beräkning av den årliga avgiften skall hänsyn tas till omständigheter
som kan påverka avgiftens storlek. Det kan gälla åtgiirder som reaktorinnehavaren tidigare har vidtagit för att ta hand om använt kärnbränsle.
Sådana åtgärder kan varat. ex. att avtal om upparbetning av det använda
kärnbränslet har träffats eller att ett centrallager för använt bränsle har
uppförts. Andra omständigheter som kan påverka avgiftens storlek är
omfattningen av en reaktoranläggning och de anordningar som finns inom
anläggningen.
I paragrafens andra stycke ges en föreskrift om att den årliga avgiften
skall bestämmas till skäligt belopp om uppgifter saknas eller är så bristfälliga att de inte kan läggas till grund för avgiftsberäkningen. Detta är fallet
bl. a. om den plan som reaktorinnehavaren skall upprätta och som skall
läggas till grund för avgiftsberäkningen inte har upprättats eller om den
saknar vissa uppgifter eller annars är bristfällig.
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*

I paragrafen föreskrivs att avgift enligt 5 § skall inbetalas till myndighet
som regeringen bestämmer. Avgiftsmedlen skall sättas in på räntebärande
konto i riksbanken.
Genom systemet med avgifter säkerställs att medel finns tillgiingliga för
att betala kostnaderna för de åtgärder som behövs för att omhänderta i en
reaktor använt kärnbränsle och radioaktivt avfall från detta och fi.ir att
avveckla och riva reaktoranläggningen. Medel kommer också att finnas
tillgängliga för att täcka statens kostnader enligt 2 *första stycket. Genom
avgiftssystemet uppnås vidare att medlen hålls samlade på ett säkert siitt
för att successivt kunna utbetalas för sitt ändamftl. Det innebär bl. a. att
medlen inte kan tas i anspråk för reaktorinnehavarens förbindelser.
Avgiftsmedlcn kan komma att innestå på konto i riksbanken under
avsevärd tid. Genom att ränta utgår på kontot och upplupen ränta skall
läggas till kapitalet uppnås en viss värdesäkring av de insatta medlen.

8

*

I paragrafen ges bestämmelser om anviindningen av avgiftsmedlen. Frt1gan
har behandlats i den allmiinna motiveringen.
Syftet med avgiftssystemet är, som tidigare har sagts, att säkerställa att
medel finns tillgängliga och att de hälls samlade för att successivt utbetalas
för sitt ändamäl. Avgiftsmedlen skall alltsä användas för att betala kostnaderna som avses i 2

*efter hand som kostnaderna uppkommer.
*kriivs ett särskilt

För användning av avgiftsmedlcn fiir åtgiird enligt I

medgivande. Frågor om medgivande prövas enligt 10 *av regeringen eller
myndighet som regeringen besWmmer.
I paragrafen öppnas vidare en möjlighet för en reaktorinnehavare att. om
t. ex. ett tillfälligt behov av medel skulle uppkomma hos denne, ftt det

tillgodosett med de avgiftsmedel som han har inbetalat. Detta sker genom
att avgiflsmedel lånas ut till reaktorinnehavaren. I niistfiiljande paragraf
ges föreskrifter om de villkor som härvid skall giilla.

9

*Paragrafrn innehåller bestämmelser om villkor för lån till en reaktorin-

nehavare. För ett sädant lån skall ställas säkerhet. I övrigt får frågor om
säkerhetens utformning och beskaffenhet bedömas i det enskilda fallet.
På litnet skall vidare utgå ränta. Denna skall bestiimmas så att den inte
understiger den ränta som utgär niir medlen iir insatta på konto i riksbanken. Om det i övrigt krävs villkor för att tillgodose syftet med avgiftssystemet. skall sådana villkor uppställas för lånet.

10

*

Enligt paragrafen ankommer det på regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer att pröva fdgor om kompletterande forsknings- och
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utvecklingsverksamhet. övervakning och kontroll av slutförvar. medgivande att använda inbetalade avgifter samt villkor för lån till reaktorinnehavaren. Att det också ankommer på regeringen eller myndighet som
regeringen bestämmer att fastställa avgiftens storlek framgår av .'i

*·

Il §
De uppgifter som ankommer på regeringen eller myndighet som rege-

ringen bestämmer förutsätter. främst när det gäller att fastställa avgifternas
storlek. rätt att få vissa upplysningar av och tillgång till vissa handlingar
hos reaktorinnehavarna och att få tillträde till anläggningar eller platser där
använt kärnbränsle eller radioaktivt avfall som härrör från detta hanteras
eller förvaras. Genom föreskrifterna i denna paragraf åläggs reaktorinnehavaren skyldighet att på anfordran lämna de upplysningar och låta regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer ta del av de handlingar
som behövs för att kunna fastställa avgift. Reaktorinnehavaren skall också
lämna tillträde till anläggningar eller platser där använt kärnbränsle eller
radioaktivt avfall från detta hanteras eller förvaras.
12 §
I paragrafen ges bestämmelser om straff för den som uppsåtligen eller av
grov oaktsamhet lämnar oriktig uppgift eller på annat sätt åsidosätter sina
skyldigheter enligt 11 §. Straffet är böter. Om gärningen är belagd med
straff i brottsbalken, döms inte till straff enligt denna paragraf.

Öi·ergängshestiimmelser
Skyldigheten att erlägga avgift inträder för kalenderåret 1982. Härigenom ges tid att vidta de förberedande åtgärder som behövs för avgiftssystemets införande.
Plan som anges i 3 § och som skall insändas till regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer kan år 1981 antas bli upprättad i förenklad
form. Enligt 6 § andra stycket skall avgiften bestämmas till skäligt helopp,
om uppgifter saknas eller är så bristfälliga att de inte kan läggas till grund
för avgiftsberiikningen.

6

Hemställan
Jag hemställer att lagrådets yttrande inhiirntas över förslaget till lag om

finansiering av framtida utgifter för använt kärnbränsle m. m.

7

Beslut
Regeringen beslutar i enlighet med föredragandens hemställan.
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Bilaga I

Sammanfattning av betänkandet (SOU 1980: 14) Kärnkraftens avfall, organisation och finansiering
Regeringen bemyndigade den 30 november I 978 statsrådet Carl Tham
att tillkalla en särskild utredare med uppgift att lämna förslag till en samlad
framtida lösning av organisations- och finansieringsfrågor rörande hantering och förvaring av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall.
Som särskild utredare förordnades landshövdingen Bertil Lölberg. Utredaren överlämnade i april 1980 sitt betänkande !SOU 1980: 14) Kärnkraftens avfall - organisation och finansiering.
I betänkandet föreslås att den egentliga hanteringen och förvaringen av
använt kärnbränsle och radioaktivt avfall i huvudsak skall samlas i en
organisation med gemensam ledning för de skilda leden i verksamheten.
Detta kan åstadkommas genom ett aktiebolag med ansvar för den direkta
hanteringen och förvaringen av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall
och en ny myndighet för vissa styrande och kontrollerande uppgifter.
Aktiebolaget skall enligt förslaget samordna, planera och vidta åtgärder
för att åstadkomma en säker hantering och förvaring av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall. I verksamheten skall i första hand utnyttjas
den kompetens och de resurser som disponeras av delägarna. kärnkraftföretagen.
Företaget skall varje år ställa samman ett program för verksamheten och
dess finansiering. Detta skall underställas myndigheten för bedömning och
godkännande.
Aktiebolaget skall bildas i samverkan mellan alla kärnkraftföretagen,
som också svarar för att verksamheten upprätthålls så länge som behövs.
Till grund för företaget och dess verksamhet skall ligga ett konsortialavtal som godkänns av regeringen. Medverkan i företaget skall vara en
förutsättning för att ett kraftföretag skall få driva kärnkraftverk.
Myndigheten skall enligt förslaget vara central förvaltningsmyndighet
för hantering och förvaring av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall.
Den skall ha tillsyn över hela den verksamhet som bedrivs inom landet och
befogenhet att vidta eller föreslå de åtgärder som behövs för att åstadkomma en säker hantering och förvaring av de radioaktiva restprodukterna.
Detta avses i första hand ske genom bedömning och godkännande av det
program för verksamheten som bolaget skall tillställa myndigheten.
Myndigheten skall även bedriva visst forsknings- och utvecklingsarbete
inom området.
Det föreslagna systemet för finansiering av kärnkraftens restkostnader
innebär i korthet följande.
Kärnkraftföretagen och det av dem ägda gemensamma företaget för
hantering och förvaring av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall svarar
själva för att erforderliga medel för att bestrida kärnkraftens restkostnader
avsätts och förvaltas så att de finns tillgängliga när de behövs.
Den föreslagna statliga myndigheten utövar allmän tillsyn över finansieringen och påverkar den genom att godkänna eller på annat sätt ta
ställning till vissa åtgärder m. m.
Kraftföretagen avsätter årligen i sina bokslut de medel som erfordras
enligt aktuella beräkningar av de samlade restkostnaderna. De årliga avsättningarna redovisas av varje företag i resultaträkningen. De ackumule-
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rade avsättningarna redovisas i balansräkningen under en särskild rubrik.
De avsatta medlen förvaltas av kiirnkraftföretagen sjiilva. De avsatta
medlen skall härvid i första hand anviindas för investeringar i företagets
egen verksamhet eller lånas ut till företagets iigare.
I den mån så inte sker skall medlen placeras på bankkonto eller riintcbä- ·
rande konto i riksbanken eller riksgäldskontoret. För de avsatta medlen
som kiirnkraftföretagen placerar i egna investeringar eller lånar ut till sina
iigare skall ställas fullgoda säkerheter. Placeringen av avsatta medel skall
ske i samråd med myndigheten som skall godkänna de siikerheter som kan
erbjudas.
Medel som kärnkraftföretagen sätter av för att bestrida kärnkraftens
restkostnader skall vara avdragsgilla vid inkomsttaxeringen. Avkastningen
av placerade medel beskattas.
De avsatta medlen tas i anspråk för att bestrida de kostnader som
uppkommer för olika åtgärder i hanteringen och förvaringen av kärnkraftens avfall.
Kiirnkraftföretagen betalar en avgift för att finansiera statlig insyn och
kontroll genom myndigheten och viss forskning och visst utvecklingsarbete. Avgiften debitera<; och uppbärs av myndigheten.
Kraftföretagens årliga avsiittningar bestäms till ett visst belopp per
kilowattimme (kWh) elenergi som har levererats från kärnkraftverket. För
tiden t. o. m. år 1980 hör avsättningarna motsvara 1.4 öre/kWh. Beloppet
per kWh skall i framtiden korrigeras med hänsyn till resultaten av nya
beräkningar av kostnaderna.
Avgiften för statlig tillsyn m. m. och viss forskning och visst utvecklingsarbete bestäms också för varje år till ett visst belopp per kWh. Om den
skulle ha utgått för år 1980 skulle den behöva vara 0, I öre/kWh.
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Bilaga 2

Remissyttrandena
Allmänna överväganden
Av de instanser som yttrat sig har statens naturvårdsverk och styrelsen
för teknisk utveckling förklarat sig inte ha några synpunkter att framföra.
Statens strålskyddsinstitut (SSI) och Studsvik Energiteknik AB
(STUDSYlK) framhåller att det är viktigt att man snarast finner en lösning
på organisations- och finansieringsfrågorna vad gäller icke kärnkraftbundet avfall.
Svensk Kärnbränsleförsörjning AB (SKBf) anför i sitt yttrande att det
för genomförandet av ett system liknande det som skisserats i betänkandet
krävs vissa ändringar i gällande lagar och förordningar. Det är enligt SKBF
särskilt angeläget att påpeka att sådana ändringar bör genomföras så
snabbt att full avdragsgillhet för avsättningar för hantering och förvaring
av radioaktivt avfall kan tillämpas vid 1981 års taxering.
Organisation för hantering och förvaring av
kärnkraftens radioaktiva avfall
l betänkandet föreslås en organisation för hanteringen av kärnkraftens
radioaktiva avfall som innebär att de fyra organisationerna som driver
kärnkraftverk bildar ett gemensamt ägt aktiebolag som skall samordna,
planera och vidtaga åtgärder för att åstadkomma en säker hantering och
förvaring av använt kärnbriinsle och radioaktivt avfall. Statens del av
ansvaret för hanteringen skall enligt betänkandet utövas av en särskild
statlig myndighet som endera kan vara ett verk eller en statlig nämnd. ·
Denna myndighet skall utöva parlamentarisk insyn och kontroll inom
området för hantering och förvaring av radioaktiva restprodukter.
Flertalet av remissinstanserna däribland länsstyrelserna i Uppsala och
Kalmar län, statens industriverk. Landsorganisationen i Sverige <LO).
Tjänstemännens centralorganisation (TCO), Sveriges civilingenjörsförbund (CF), SKBF och STUDSVIK stöder huvuddragen i det framlagda
förslaget.
SKBF anför därutöver att det är av stor vikt att klara riktlinjer anges för
gränsdragningen mellan å ena sidan statens kärnkraftinspektion (SKl)
resp. SSI:s kompetensområden och kompetensområdet för den statliga
myndighet som har skisserats av utredaren.
När det gäller fördelning av arbetsuppgifter och kompetensområden
anför statskontoret följande i sitt yttrande: Statskontoret avstyrker att en
särskild nämnd inrättas för kontroll av den verksamhet som bedrivs av
aktiebolaget och SKL Klar ansvarsfördelning bör råda mellan aktiebolaget, SKI och regeringskansliet. En nämnd utan klart definierade verksamhetsområden kan skapa oklarhet i ansvarsfördelningen.
De prövningar som måste göras bör därför ske inom ramen för departementsbehandlingen. Med hänsyn till ärendenas karaktär finner statskontoret det naturligt att berört departement förstärker sina resurser för detta
ändamål. Om man anser sig behöva beredning på myndighetsnivå är det i
så fall i första hand statens industriverk som bör komma i fråga. Ärenden
rörande finansieringen av verksamheten och kärnkraftföretagens fonderingar för detta bör också handläggas inom regeringskansliet. I den mån
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särskild expertis erfordras, bör detta tillgodoses genom en förstiirkning av
berört departements resurser.
Försvarets forskningsanstalt <FOA) anför följande angående det statliga
programansvaret: Det övergripande. statliga programansvaret kan begriinsas till dels utformning av regler om hur fonderna skall byggas upp och
användas samt tillsyn och revision av fondförvaltningen. dels pL:riodisk
översyn av inriktningen i stort av avfallshanteringsprogrammet inkl. tillhörande forskning och utveckling.
Statens vattenfalls verk avstyrker bestämt de förslag som utredaren lämnat om att det centrala statliga organet även skall kunna utföra egna
revisioner hos kärnkraftföretagen.
Utredarens förslag om att kärnkraftsindustrin bör bilda ett gemensamt
ägt bolag för att svara för hantering och förvaring av utbränt bränsle och
radioaktivt avfall stöds av en majoritet av remissinstanserna. t. ex. SKL
SSL Sveriges geologiska undersökning (SGU). programrådet för radioaktivt avfall !PRAVJ, fullmäktige i riksbanken och länsstyrelsen i Hallands
län. Fullmäktige i riksbanken framhåller därutöver att befintliga resurser
inom SKBF bör utnyttjas och i mån av behov byggas ut i stället för att ett
nytt bolag bildas.
Även kärnkraftföretagen sjiilva stöder utredarens förslag att ett för
kärnkraftinnehavarna gemensamt ägt bolag bildas för att handha hanteringen av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall.
De förslag som utredaren framfört om att ett nytt statligt verk bildas för
att bevaka statens övergripande ansvar inom kärnavfallsområdet stöds av
SGU, PRAV och nämnden för energiproduktionsforskning (NEl. NE tar
dock inte ställning till om myndighetsfunktionen med nödvändighet behöver utövas av en helt ny myndighet. NE kan även tänka sig att SKI kan
utöva den myndighetsfunktion som utredaren föreslagit.
En majoritet av remissinstanserna vänder sig emot bildandet av en ny
statlig myndighet på kärnavfallsområdet. Sålunda anför t. ex. statens
provningsanstalt !SPl att de av utredningen redovisade motiven för att
skapa en ny myndighet framstår som oklara och delvis motsägande.
SK! och SSI framhåller var för sig att myndighetsuppgifterna kunde
uppdras åt redan befintliga myndigheter. Enligt SSI är det principiellt
viktigt att uppgifterna läggs utanför tillsynsmyndigheterna. Även länsstyrelserna i Uppsala och Kalmar Hin, TCO och CF ställer sig tveksamma till
tillskapandet av en ny central förvaltningsmyndighet.
Svensk Bankförening framhåller i sitt yttrande att föreningen finner
utredarens förslag om tillskapandet av en ny myndighet för avfallshanteringen mindre välbetänkt. Enligt bankföreningens mening borde ifrågavarande övervakningsuppgiftcr handläggas inom ramen för redan befintliga
myndigheter och statliga organ.
Svensk Industriförening intar en liknande ståndpunkt och anför: Niir det
gäller organisationsformen för de aktuella uppgifterna föreslår utredaren
att en särskild myndighet inrättas. Detta är och kommer att i vårt genominstitutionaliserade och överbyråkratiserade samhälle vara i högsta grad
diskutabelt.
Statens industriverk framhåller i sitt yttrande: Verket delar inte utredarens huvudförslag att en ny statlig myndighet eller överstyrelse skapas
för att vid sidan av SK! och SSl utöva kontroll och tillsyn av verksamheten
i både finansiellt och tekniskt avseende. I stället ansluter sig verket till
utredarens alternativa förslag och förordar att den tekniska kontrollen och
tillsynen utövas av SKI medan den finansiella utövas av en särskild expertnämnd knuten till statens industriverk.
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SKBF och kraftföretagen anför i sina yttranden att utredningens önskemål om en central förvaltningsmyndighet för insyn och kontroll av verksamheten inom kärnavfallsområdet bäst tillgodoses om det statliga organet
får formen av en huvudsakligen parlamentariskt sammansatt. av regeringen utsedd nämnd. SKBF:s och kärnkraftindustrins gemensamma förslag
till organisation inom området framgår av figuren nedan.
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I stället för att inrätta en ny central förvaltningsmyndighet för tillsyn och
kontroll av avfallshanteringen inom kärnkraftsområdet föreslår ett flertal
remissinstanser bl. a. FOA. statskontoret, länsstyrelserna i Kalmar och
Hallands län, Svensk Industriförening, fullmäktige i riksbanken. fullmäktige i riksgäldskontoret och riksrevisionsverket <RRVJ att SKI bör ges
rollen som central förvaltningsmyndighet.
Den forskning som behövs att säkerställa en tillfredsställande hantering
av det utbrända kärnbränslet och det radioaktiva avfallet från kärnkraftindustrin har kommenterats av några remissinstanser. STUDSVIK framhåller vikten av att kontinuiteten bibehålls när programansvaret för forskningsverksamheten flyttas i enlighet med vad utredaren föreslagit. lngenjörsvetenskapsakademien (IV A) framhåller i sitt yttrande följande: Den
kontinuerliga forskning som bedrivs inom kärnkraftbolagen, deras nu existerande gemensamma bolag för kärnbränsle och statliga inspektioner bör i
framtiden organiseras så att forskning och utveckling som direkt sammanhänger med hantering och förvaring av utbränt kärnbränsle och övriga
restprodukter utförs av det planerade gemensamma bolaget för dessa
frågor. De statliga inspektionerna fortsätter sin forskning i syfte att säkra
kompetensen för kontroll av säkerheten.
Även SGU kommenterar forskningsverksamheten och säger: Den övervakande myndigheten skall följa och utvärdera den fou som bedrivs på
41
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annat håll inom och utom landet. Vidare anser SG U. liksom utredaren. det
vara mycket att den övervakande myndigheten får resurser för att initiera
och bedriva en sådan allmän forskning och utveckling av grundforskningskaraktär inom området att en så allsidig belysning av problemkomplexet
om möjligt kan komma till stånd. Denna forskning bör utföras vid sidan av
den mera direkt tillämpningsinriktade forskning och utveckling som genomförs av aktiebolaget.
PRA V konstaterar i sitt yttrande att utredaren föreslår alt programrådet
avvecklas samtidigt med att den nya organisationen börjar verka. I detta
sammanhang framhåller PRA V att de forskningsarbeten som rådet finansierar i många fall inte kan planeras att upphöra vid denna tidpunkt. Rådet
förutsätter därför att de medel som uppbundits för slutförande av utlagda
arbeten överförs till den nya organisation som utredaren föreslagit tillsammans med ansvaret för administration och betalning av återstående insatser.
Såväl SP som SKBF anser det viktigt att tillsynsmyndigheterna även
framledes bör ha det samlade övergripande ansvaret för tillstånd och
tillsynsfrågor enligt gällande lagstiftningar och således i framtiden förbli de
enda myndigheterna med ansvar för sådana frågor.
Finansiering av omhändertagande, hantering och
förvaring av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall

Utredaren framhåller som en grundläggande princip att kostnaderna för
hantering och förvaring av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall från
kärnkraftverken helt skall täckas av intäkter från den produktion av energi
som har gett upphov till avfallet. Till denna princip ansluter sig bl. a. SSI.
länsstyrelsen i Uppsala län, LO, Svensk Industriförening samt SKBF och
kärn kraftföretagen.
Utredaren föreslår att de medel sorriavsätts för framtida kostnader för
omhändertagande. hantering och förvaring av använt kärnbrärisle och
radioaktivt avfall skall fonderas i kärnkraftföretagen. Utredaren föreslår
också att de fonderade medlen skall få användas till investeringar hos
kärnkraftföretagen eller deras delägare om de kan ställa säkerheter för
ianspråktagna medel. Ett flertal remissinstanser, t. ex. SKBF och kärnkraftföretagen, IV A och Svensk Bankförening. instämmer i utredarens
förslag på denna punkt. Kärnkraftföretagen avstyrker emellertid genom
SKBF de krav på ställande av säkerhet för avsatta medel som utredaren
förordar.
Som argument mot ställande av säkerheter anför kraftbolagen att utländska långivare idag lämnar kärnkraftföretagen lån mot s. k. negativ
klausul. Att framgent på detta sätt låna, vare sig på den utländska eller den
inhemska lånemarknaden. utan säkerhet skulle med all sannolikhet vara
omöjligt om inte svenska staten visar samma förtroende för kärnkraftföretagen och dessas ägare som de utliindska långivarna gör.
Statens vattenfalls verk framför i sitt yttrande att ett system för fondering
av avsatta medel för vattenfalls del kan utformas så att medlen sätts in på
konto hos riksgäldskontoret.
Avvikande mening gentemot utredaren då det gäller hur de avsatta
medlen skall förvaltas framförs av bl. a. fullmäktige i riksbanken, fullmäktige i riksgäldskontoret och riksskatteverket (RSVJ. Fullmäktige i riksbanken anför följande i sitt yttrande: Fullmäktige ställer sig starkt skeptisk till
den förordade lösningen. Den innebär att ett statligt organ åläggs att
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kontroliera hur de enskilda företagen placerar sina finansiella överskott.
Att granska de säkerheter företagen ställer för den interna användningen
av fonderade medel och de säkerheter företagen erhåller för utlämnade lån
till sina ägare skulle bli mycket besvärligt och en sådan granskning är
knappast tillbörlig. Enligt fullmäktiges mening bör en annan lösning för
finansieringsfrågorna väljas. Fullmäktige avstyrker således utredarens förslag att avsatta medel skall förvaltas inom företaget och förordar en lösning
enligt vilken medlen insätts i riksbanken. alternativt riksgäldskontoret för
att utnyttjas när den statliga myndigheten så medger.
Fullmäktige i riksgäldskontoret säger i sitt yttrande: Fullmäktige anser
att systemet med fonderingar inom kärnkraflföretagen skulle innebära au
man på så sätt skulle skapa en mycket betydande - av allmänheten
tillskjuten - finansieringskälla till vilken dessa företag skulle ha prioritet.
De avsatta medlen bör istället fonderas och insättas på räntebärande konto
i riksgäldskontoret på samma sätt som föreslås för statens vattenfallsverk.
I båda fallen bör dessutom medlen särredovisas och inte, som utredaren
föreslår. få disponeras utan vidare for att täcka behovet av rörelsekapital.
I ett särskilt yttrande som fogats till länsstyrelsens i Hallands läns
yttrande uttalar landshövdingen Johannes Antonsson m. fl. att kärnkraftföretagets avsättningar bör göras till en särskild statlig fond.
RSV anför i sitt yttrande angående fonderingen av avsatta medel följande: För alt undanta avkastningen av de avsatta medlen från beskattning
föreslås att dessa inbetalas till en fond som också förvaltar medlen. Avkastningen av fonden skulle genom en särskild föreskrift i kommunalskattclagcn kunna undantas från beskattning i likhet med bl. a. norrlandsfonden och fonden för industriellt utvecklingsarbete.
Länsstyrelsen i Kalmar län förordar ett system i vilket de olika kärnkraftföretagen årligen inlevererar gjorda avsättningar till det gemensamma
aktiebolag som praktiskt skall hantera kärnkraftens restprodukter och att
detta bolag placerar medlen samt att det från statsmakternas sida formuleras bestämda likviditetsregler.
Utredaren föreslår alt kostnader för omhändertagande av avfall m. m.
skall göras genom att avsättningar görs per kilowattimme levererad elenergi. CF och Svensk Industriförening förordar att avsättningen istället
skall göras proportionell mot mängden bestrålat kärnbränsle vilket enligt
dessa remissinstanser skulle vara mer anpassat till de verkliga förutsättningarna. Svensk Industriförening anför därutöver följande: Föreningen
anser att utredaren inte tillräckligt seriöst eller grundligt tacklat bl. a.
frågorna om värdesäkrandet av de medel som måste samlas och fondaas i
långa tider.
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Bilaga 3

Sammanfattning av kapitel 3 i betänkandet (SOU 1980: 14)
Kärnkraftens avfall, organisation och finansiering
Klassificering av radioaktiva restprodukter
De radioaktiva restprodukternas sammansättning och egenskaper varierar i hög grad. Det beror bl. a. på deras ursprung. En följd härav är att det
tekniska och säkerhetsmässiga krav som ställs på restprodukternas hantering, behandling och förvaring också varierar mycket.
En allmängiltig indelning av de radioaktiva restprodukterna saknas. Det
går därför inte att på ett enkelt och entydigt sätt ange produkternas allmänna eller speciella egenskaper och ställa krav på deras siikra hantering
och förvaring. De radioaktiva restprodukterna kan klassificeras på olika
sätt. Ett sätt är att utgå från aktiviteten i dem. Detta sätt tar sikte på främst
behoven av strålskärmning och kylning av produkterna under hantering
och förvaring. Aktivitetsnivån är i sig emellertid inte en tillräcklig grund
för att bestämma riskerna med olika restprodukter. Faktorer som måste
beaktas för hantering och förvaring av dem är också bl. a. arten och
varaktigheten hos den strålning som produkterna avger och förmågan hos
de ämnen som ingår i restprodukterna att nå levande organismer och bli
kvar i dem. Ett annat sätt att klassificera restprodukterna utgår mera
härifrån och avser den tid som produkterna måste hållas isolerade och de
krav i övrigt som måste ställas på isoleringen vid bl. a. den slutliga förvaringen.
Ett tredje sätt att klassificera de radioaktiva restprodukterna är att utgå
från deras ursprung. Detta kan vara lämpligt niir det gäller att bedöma
fri'tgor om fördelning av ansvar m. m. for olika åtgärder avseende hantering
och förvaring.
Det vanligaste sättet att indela de radioaktiva restprodukterna är emellertid att utgå från deras aktivitet. De betecknas härvid som högaktiva,
medclaktiva och lågaktiva. Denna indelning innebär i huvudsak följande.
Högaktivt avfall har så hög koncentration av radioaktiva ämnen och
stark värmeutveckling att det förutom effektiv strålskärmning till en början
även kräver kylning för att kunna lagras på ett säkert sätt. Med hänsyn till
strålningen måste det hållas avskilt från organiskt liv under mycket lång
tid. Som högaktivt avfall betecknas främst de klyvningsprodukter som
finns i använt kärnbränsle eller avskiljs ur sådant genom upparbetning av
bränslet.
Medelaktivt avfall måste strålskärmas men behöver inte kylas för att
kunna hanteras på ett säkert sätt. Det lågaktiva avfallet kan hanteras och
lagras i förpackningar av konventionell typ utan särskilda skyddsåtgärder i
övrigt. I vissa fall behöver även låg- och medelaktivt avfall lagras under
mycket lång tid innan det kan betraktas som inaktivt. Det medelaktiva
avfallet utgörs bl. a. av filter och s. k. jonbytarmassor som används för
reningsändamål i reaktordriften samt utbytta konstruktionsdetaljer från
reaktorhärden.
Delar av reaktortanken med innehåll och den närliggande betongen. som
tas ut när anläggningen rivs, blir också medclaktivt avfall. Sådant avfall
uppkommer också vid upparbetning av använt kärnbränsle.
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Material som används inne i lokaler där radioaktivitet kan förekomma
betraktas som lågaktivt avfall. Dc:t gäller t. ex. skyddsklädcr. tyg, arbetsmaterial och olika slag av sopor som inte klart kan visas vara inaktiva.
Uppkomst och förekomst av radioaktiva restprodukter

Ett vanligt sätt att beskriva förekomst av radioaktiva restprodukter från
energiframställning i kärnkraftreaktorer är att knyta an till de olika stegen i
kärnbränslegången eller i kärnbränslecykeln.
De viktigaste stegen i bränslegången är
- utvinning av uran ur malmer inom gruvbrytning och därtill knutna
processer med mineralberedning. lagring. vätskelösning m. m. vid urangruvor och uranverk
- omvandling (konvertering) av uran till den gasformiga förening uranhexatluorid vid konverteringsanläggningar
- ökning av halten uran -235 genom anrikning enligt olika metoder vid
anrikningsanläggningar
- tillverkning av bränsleelement. genom omvandling av uran-uranhexatluorid till uranoxid. sammanpressning av uranoxidpulver till små
cylindriska s. k. kutsar och inkapsling av kutsarna i rör av zirkaloy vid
bränslefabriker
- användning av bränslet i en reaktor vid ett kärnkraftverk
- upparbetning av använt bränsle vid en upparbctningsanläggning. varvid
uran och plutonium återvinns och kan användas för ny bränsleframställning. eller direkt omhändertagande av det använda bränslet
- lagring och slutförvaring av restprodukter från upparbetningen eller av
det direkt omhändertagna använda bränslet i lagringsanläggningar och
slutförvar.
Utan direkt samband med kärnbränslegången kommer stora mängder
radioaktiva restprodukter att erhållas vid nedläggning eller rivning av
kärnkraftverk.
Inom det svenska kärnenergiprogiammet är det endast i de tre senare
leden i kärnbränslegången som radioaktivt avfall av sådan art uppkommer
att det måste hållas avskilt från allt mänskligt liv under mycket lång tid.
Dessutom torde vissa delar av det radioaktiva material som erhålls vid
rivning av kärnkraftverk komma att behöva hållas avskilt från organiskt liv
under mycket lång tid. Radioaktivt avfall från dessa steg i kärnbränslegången torde därför behöva bli föremål för särskilda åtgärder. Framställningen koncentreras fortsättningsvis på dessa steg.
Driften av en kärnkraftreaktor ger upphov till relativt stora mängder
radioaktiva restprodukter. Vid den kärnklyvning som sker i briinslestavarna bildas klyvningsprodukter. Samtidigt uppstår aktiveringsprodukter i
reaktortanken. betongväggarna m. m. De olika delar av reaktortanken med
innehåll och den närliggande betongen i reaktorinneslutningen som har
aktiverats kommer att utgöra mcdclaktivt avfall när anläggningen rivs.
Klyvningsprodukterna i det använda bränslet har den största aktiviteten
och klassas som högaktivt avfall. Använt bränsle tas ut ur reaktorn genom
bränslebyte vilket sker ungefär en gång per år under reaktorns hela livslängd. Vissa reaktorkomponenter som används för övervakning och styrning av kärnklyvningen förbrukas eller skadas och måste ersättas eller
bytas ut vid olika tidpunkter under driften. De utgör då medclaktivt avfall.
Under reaktordriften uppstår vidare avfall vid rening av reaktorvatten och
andra processvätskor. Vid driften av ett kärnkraftverk uppkommer dessutom många andra typer av låg- och medelaktivt avfall.
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Upparbetning är en process där man på kemisk väg skiljer de olika
delarna i det använda bränslet. Härvid får man uran. plutonium och högaktivt avfall som består av en blandning av olika klyvningsprodukter. Det
högaktiva avfallet utgör ca 3 % av det använda bränslet. Det högaktiva
avfallet utvinns i flytande form men kan överföras till fast form genom
olika metoder.
Vid upparbetning uppkommer. utöver det högaktiva avfallet. också medel- och lågaktivt avfall.
Direkt lagring och slutförvaring av det använda kärnbränslet är ett
alternativ till upparbetning. Det använda kärnbränslet betraktas då i sin
helhet som högaktivt avfall.
Lagring och slutförvaring under kontrollerade former är lika nödvändiga
för såväl det högaktiva avfallet från upparbetning som det direkt omhändertagna. använda kärnbränslet.
Vid nedläggning och rivning av ett kärnkraftverk uppkommer stora
mängder radioaktiva restprodukter. Det gäller bl. a. skrot från reaktorn
och från annan utrustning. Vidare uppstår avfall från olika slag av rengöring av anläggningarna som ingår i demontering och rivning. De största
aktiviteterna finns i reaktortank och reaktorinneslutning. Restprodukter
härifrån kan huvudsakligen betecknas som medelaktivt avfall. Övrigt skrot
från byggnader och utrustning, rengöringsavfall m. m. blir främst lågaktivt
avfall och kan eventuellt klassas som icke aktivt avfall.
Annan kärnteknisk verksamhet i Sverige, huvudsakligen drift av forskningsreaktorer, ger i princip samma slag av radioaktiva restprodukter som
verksamhet från framställning av energi i kärnkraftreaktorer. Därutöver
uppkommer även visst radioaktivt avfall vid tillverkning och användning
av radiofarmaka vid sjukhus o. dyl.
Allmänna principer för hantering av radioaktiva restprodukter

För flera led i hanteringen av framförallt högaktiva restprodukter från
kärnteknisk verksamhet fram till slutlig förvaring saknas f. n. praktiska
erfarenheter. Olika tekniska lösningar har dock prövats praktiskt för stora
delar av hanteringen. Därutöver pågår ett omfattande utvecklingsarbete i
de länder som utnyttjar kärnkraft i nämnvärd omfattning och även inom
olika internationella samarbetsorgan.
Högaktiva restprodukter - huvudsakligen använt kärnbränsle och avfall
från upparbetning av detta - avger sådan strålning att de måste hållas
skilda från allt organiskt liv genom avskärmning under mycket lång tid. Till
en början alstrar det radioaktiva sönderfallet även värme som måste kylas
bort.
När det använda bränslet tas ur reaktorn avskärmas det och kyls i
vattenbassänger vid kärnkraftverket. Bränslet får svalna i bassängen under
åtminstone tre månader. I praktiken förvaras det betydligt längre vid
kärnkraftverket. Någon övre tidsgräns för förvaring i vattenbassänger har
inte kunnat fastställas. Hittills finns erfarenheter av förvaring i vattenbassänger sedan år 1950. För högutbränt bränsle från lätt vattenreaktorer finns
omkring tio års erfarenheter. Även förvaring av det använda kärnbränslet
kan vara ett möjligt alternativ. En relativt lång förvaring före upparbetning
underlättar i flera avseenden upparbetningen och hanteringen av bränslet i
övrigt.
Använt kärnbränsle, som skall upparbetas, transporteras i avskärmade
behållare till en särskild upparbetningsanläggning. Före upparbetningen
förvaras bränslet i vattenbassänger även vid upparbctningsanläggningen.

Prop. 1980/81: 90

Bilaga 1 Industridepartementet

631

De högaktiva restprodukterna från upparbetning är i flytande form. De
är svåra att förvara och transportera och bör därför överföras i fast form.
solidifieras. för den fortsatta hanteringen. Solidifieringen syftar till att ge
en fast produkt <>om har en god förmåga att motstå mekaniska angrepp.
F. n. är förglasning den bäst utvecklade metoden.
Det solidilierade avfallet lagras under fortlöpande övervakning under
lång tid. Lagring kan till en början ske vid upparbetningsanläggningen för
att därefter flyttas till en särskild lagringsanläggning. Lagret måste vara
avskärmat och kylt.
Om det använda kärnbränslet inte upparbetas. bör det efter den begränsade förvaringen vid kärnkraftverken föras direkt till övervakad lagring i
särskilda anläggningar.
Slutgiltig förvaring av de högaktiva restprodukterna föreslås ske i stabila
geologiska formationer. De tidrymder som krävs för avfallets ostörda
förvaring är mycket långa i förhållande till mänsklig erfarenhet men korta i
ett geologiskt perspektiv.
För avfall från upparbetning av använt kärnbränsle gäller en förvaringstid av 1000-tals år. För använt bränsle som inte upparbetas blir det fråga
om 100000-tals år. Förvaret måste utformas med hänsyn till de mycket
långa tidrymder som är aktuella.
Låg- och medelaktiva restprodukter från kärnteknisk verksamhet kräver
också särskilda åtgärder för strålskärmning och förvaring. Dessa åtgärder
kan göras betydligt enklare än vad som är fallet för de högaktiva produkterna.
Nuvarande hantering av radioaktiva restprodukter från kärnteknisk Yerksamhet i Sverige
De radioaktiva restprodukter från kärnteknisk verksamhet som f. n. är
aktuella för hantering och förvaring i Sverige är huvudsakligen använt
kärnbränsle, högaktivt avfall från upparbetat kärnbränsle samt driftsavfall
från kärnreaktorer.
Hantering av använt kärnbränsle
Använt kärnbränsle som har tagits ut ur kärnkraftreaktorerna i Sverige
har hittills endast till en liten del sänts till upparbetning utomlands.
Det gäller en del av bränslet från två reaktorer, Oskarshamn 1 och 2.
som har transporterats till en upparbetningsanläggning i Windscale i Storbritannien.
I övrigt lagras använt kärnbränsle i vattenbassänger vid de tre kärnkraftverk. Oskarshamn, Ringhals och Barsebäck. som har reaktorer i drift.
Lagringskapaciteten vid kärnkraftverken beräknas efter viss utökning vara
sådan att borttransport av använt bränsle inte behöver ske förrän tidigast
år 1984 eller år 1985 om de avtal om upparbetning som träffats för bl. a.
dessa bränslen utnyttjas på lämpligt sätt.
I bassängerna för använt kärnbränsle vid kärnkraftverken lagras också
sådana komponenter med hög radioaktivitet som har tagits ut vid underhåll
eller reparation av reaktorerna.
Upparbetning av använt kärnbränsle
För upparbetning av använt kärnbränsle har avtal slutits mellan Oskarshamnsverkets Kraftgrupp AB och British Nuclear Fuels Ltd (BNFLJ och
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mellan Svensk Kärnbränslcförsörjning AB (SKBF) och det franska företaget Compagnie Gcncrale dcs Matieres Nud~aires (COGEMAl. Avtald
med BNFL gäller 140 ton bränsle som tas ur två reaktorer, Oskarshamn I
och 2. Mellan SKBF och COGEMA finns tre upparbetningsavtal. Två
avtal, de s. k. sjuttiotalsavtalen. avser cirka 55 ton använt kärnbränsle som
tas ur svenska reaktorer t. o. m. år 1979. Det tredje avtalet, det s. k.
åttiotalsavtalet. gäller 620 ton använt kärnbränsle som tas ur svenska
reaktorer under åren 1980-1990. Enligt avtalet med BN FL åtar sig detta
företag att ta hand om det högaktiva avfallet från upparbetningen. Enligt
avtalen med COGEMA har detta företag rätt att påfordra att avfall från
upparbetning motsvarande avfallet från den mängd använt kärnhriinslc
som svenska kraftföretag har låtit upparbeta hos COGEMA skall sändas
tillbaka till Sverige för slutförvaring.

Radioaktiva restprodukter från annan kärnteknisk verksamhet, m. m.
Kärnteknisk verksamhet som ger upphov till radioaktiva restprodukter
av samma slag som från kärnkraftreaktorer förekommer vid de anläggningar i Studsvik som drivs av Studsvik Energiteknik AB.
Radioaktiva restprodukter frän nedläggning av kärntekniska anläggningar förekommer f. n. endast i relativt begränsad omfattning. De hiirrör från
Ågesta kraftvärmeverk och forskningsrcaktorn R I i Stockholm.

Förutsättningar för framtida hantering och förvaring a,· radioaktiva restprodukter
De förslag som har kommit fram genom arbete inom ramen för projekt
kärnhränslesäkerhet ( KBS) och det arbete som utförts av programrådet för
radioaktivt avfall (PRA V) gör del möjligt att ange en relativt fullständig
modell för hur hantt:ring och förvaring av kärnkraftens radioaktiva restprodukter i Sverige kan komma att ske i framtiden.

Forskning och utveckling inom avfallsområdet
KärnkralHöretagens insatser röran.Je forskning och utveckling är till
stor del gemensamma och sker inom ramen for KBS. Den forskning och
utveckling som har skett inom KBS har kommit till stånd i syfte att
uppfylla de krav i frflga om hantering och slutförvaring av använt kärnbränsle eller högaktivt avfall som anges i lagen ( 1977: 140) om siirskilt
tillstånd att tillföra kärnreaktor kärnbränsle. m. m .. den s. k. villkorslagen.
Resultatet av arbetet i KBS har redovisats i bl. a. två rapporter. I
december 1977 publicerades rapporten Kärnbränslecykelns slutsteg förglasat avfall från upparbetning och i oktober 1978 rapporten Kärnbränslecykelns slutsteg - slutförvaring av använt kärnbränsle.
I rapporten om förglasat avfall från upparbetning föreslås en hantering
som i korthet. innebär följande.
Det använda bränslet upparbetas utomlands. Det högaktiva avfallet från
upparbetningen förglasas och sänds tillbaka till Sverige. Detta sker tidigast
under 1990-talet. Det förglasade avfallet, som är inneslutet i behållare av
rostfritt stål. lagras i cirka 30 år i ett s. k. mellanlager i väntan på slutlig
förvaring.
Efter ytterligare inneslutning i en ytterkapsel läggs avfallet ner i ett
slutförvar som byggs på cirka 500 meters djup i berg med låg genomsläpplighet för vatten. När slutförvaret är fyllt tillsluts alla tunnlar.
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Rapporten om slutförvaring av använt kärnbränsle innehåller förslag
som i korthet innebär följande.
Det använda kärnbränslet transporteras till ett centralt lager för använt
bränsle, där det förvaras i cirka 40 år. Därefter skiljs bränslestavarna från
bränsleelementens övriga delar. Stavarna innesluts i kapslar som placeras
på motsvarande sätt som kapslarna med förglasat avfall i slutförvar på
cirka 500 meters djup i urberg. Förvaret tillsluts på samma sätt som
förvaret för högaktivt avfall.
Givna tillstånd

Med stöd av bl. a. rapporten om förglasat avfall från upparbetning ansökte statens vattenfallsverk och Forsmarks Kraftgrupp AB år 1977 respektive 1978 om tillstånd att starta de nyuppförda reaktoranläggningarna
Ringhals 3 och Forsmark 1. Regeringen remitterade ansökningarna för
yttrande till myndigheter och andra organisationer såväl inom som utom
Sverige. Efter viss komplettering av ansökningarna från kraftbolagen meddelade regeringen i juni 1979 de begärda tillstånden.
Under år 1979 sökte statens vattenfallsverk och Forsmarks Kraftgrupp
AB tillstånd enligt villkorslagen att starta också de då färdigställda kärnkraftblocken Ringhals 4 och Forsmark 2. Också i dessa ansökningar åberopades bl. a. rapporten om förglasat avfall från upparbetning. Regeringen
meddelade i april 1980 de begärda tillstånden.
Också i fråga om rapporten om slutförvaring av använt kärnbränsle har
regeringen inhämtat yttranden från olika svenska och utländska myndigheter, institutioner och organ.
I förslaget från KBS om system för omhändertagande av högaktivt avfall
och använt kärnbränsle ingår även ett centralt lager för använt kärnbränsle. Regeringen har efter prövning enligt byggnadslagen. miljöskyddslagen och atomenergilagen givit SKBF tillstånd att uppföra och driva ett
sådant centrallager.
Underlag för framtida ställningstaganden rörande högaktivt a\'fall och använt kärnbränsle

Regeringens beslut att medge start av kärnkraftanläggningarna Ringhals
3 och 4 samt Forsmark I och 2 och tillståndet att uppföra och driva
centrallagret för använt kärnbränsle innebär ett ställningstagande för att
hittills framtagna förslag till lösningar för hantering och förvaring av högaktivt avfall är möjliga att tillämpa.
Kraftindustrins utvecklingsprojekt och delutredningar är alla huvudsakligen inriktade på att fullfölja och komplettera de lösningar som redan har
föreslagits från KBS.
De förslag som har tagits fram genom bl. a. KBS avser omhändertagande
av restprodukter i ett kärnkraftprogram med 13 reaktorer. som är i drift så
länge som tekniska och ekonomiska krav medger, vilket för en reaktor
beräknas vara ca 30 år. De förslag som lades fram i proposition 1979/
80: 170 om vissa energifrågor !NU 1979/80:70, rskr 1979/80:4101 innebär.
en begränsning av kärnkraftprogrnmmet till tolv reaktorer. Denna begränsning ändrar inte nämnvärt på förutsättningarna för den lösning av frågor
om hantering och förvaring av de radioaktiva restprodukterna som KBS
har presenterat.
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KBS:s förslag för hantering och förvaring

KBS:s förslag för hantering och förvaring av kärnkraftens radioaktiva
restprodukter kan sammanfattas enligt följande. Som tidigare har nämnts
har KBS utarbetat två fö1faranden om omhändertagande av det använda
kärnbränslet. De båda förfarandena är upparbetning av bränslet och slutlig
förvaring av det förglasade avfallet från upparbetning samt slutlig förvaring
av det använda bränslet utan föregående upparbetning.
När det gäller upparbetning och slutlig förvaring av det förglasade avfallet kan detta förfarande i korthet beskrivas som följer.
- Det använda kärnbränslet lagras efter det att det har tagits ut ur kärnreaktorn vid kärnkraft verket eller i ett centralt lager för använt bränsle.
- Bränslet upparbetas. Upparbetningen sker normalt 2-10 år efter det att
bränslet har tagits ut ur reaktorn. Avfall från upparbetningen kan komma att sändas till Sverige tidigast under 1990-talct.
- Det förglasade avfallet lagras i ett mellanlager i avvaktan på att placeras
i ett slutförvar. Lagringstiden är cirka 30 år.
- Avfallet kapslas in i ett långtidsbeständigt material.
- Kapslarna placeras i ett slutförvar på cirka 500 meters djup i urberget.
- Slutförvaret förseglas.
Efter det att slutförvaret förseglats krävs ingen bevakning av förvaret
förutom en viss kontroll av att ingen onormal radioaktivitet förekommer.
I förfarandet med slutförvaring av det använda kärnbränslet utan föregående upparbetning kan stegen i bränslets väg till slutförvaring i korthet
beskrivas enligt följande.
- Det använda kärnbränslet lagras i kärnkraftverken under minst sex
månader och förs därefter till ett centralt lager för använt kärnbränsle.
- Bränslet lagras i detta centrala bränslelager i 40 år.
- Bränslet förs till en inkapslingsstation där bränslestavarna skiljs från
bränsleelementens övriga delar och kapslas in.
- Kapslarna placeras i ett slutförvar på cirka 500 meters djup i urberg.
- Slutförvaret förseglas.
Det förseglade slutförvaret kräver samma tillsyn som förvaret för radioaktivt avfall.
När det gäller avveckling äV kärnkraftverk finns flera olika tillvägagångssätt. Något stort kärnkraftverk har ännu inte avvecklats. Praktisk
erfarenhet finns ännu bara för avveckling av mindre kärnreaktorer, huvudsakligen forskningsreaktorer. A vvecklingsarbetet kan indelas i följande tre
skeden.
- Kärnkraftverket ställs av, det använda kärnbränslet förs bort. radioaktiva delar av de olika systemen innesluts och hela anläggningen konserveras och försluts.
- Radioaktiva system och byggnadsdelar nedmonteras och förs samman i
en avgränsad del av anläggningen. Denna förstärks så att radioaktivitet
inte sprids och tillträde hindras. Anläggningen i övrigt rengörs, kontrolleras och kan antingen rivas eller användas för andra ändamål.
- Anläggningen rivs eller rengörs helt så att anläggningsområdet och
eventuella kvarvarande byggnader kan användas för andra ändamål
utan begränsningar.
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Bilaga 4

Förslag till
Lag om finansiering av framtida utgifter för använt kärnbränsle
m.m.
Härigenom föreskrivs följande.
§ Den som har tillstånd enligt atomenergi lagen <I 956: 306) att inneha
eller driva en kärnreaktor för kraftproduktion (reaktorinnehavaren) skall
svara för att
I. i reaktorn använt kärnbränsle och radioaktivt avfall som härrör från
detta hanteras och slutförvaras på ett säkert sätt,
2. reaktoranläggningen avvecklas och rivs på ett säkert sätt och
3. den forsknings- och utvecklingsverksamhet bedrivs och de åtgärder i
övrigt vidtas som behövs för att vad som föreskrivs i I och 2 skall kunna
fullgöras.

2 § Reaktorinnehavaren skall svara inte bara för de kostnader som följer
av hans skyldighet enligt I § utan även för de kostnader som staten har för
att
I. komplettera forsknings- och utvecklingsverksamhet som avses i I§ 3.
2. pröva frågor som avses i 5 § andra stycket eller 10 § och
3. övervaka och kontrollera slutförvar.
Vad gäller använt kärnbränsle avser skyldigheten de kostnader som är
förenade med bränslet sedan detta har förts bort från reaktoranläggningen.
3 § Reaktorinnehavaren skall i samråd med övriga reaktorinnehavare
upprätta eller låta upprätta en plan för den forsknings- och utvecklingsverksamhet och de övriga åtgärder som anges i I§. Planen skall innehålla
en översikt över behövliga åtgärder och närmare ange de åtgärder som
avses bli vidtagna inom en tidrymd av minst fem år. Planen skall årligen
ses över.
Planen skall varje år insändas till regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer.
4 § Myndighet som regeringen bestämmer skall upprätta en plan för de
åtgärder som avses i 2 § första stycket 1 och 3.

5 § För att säkerställa att medel finns tillgängliga för att betala de kostnader som avses i 2 § skall reaktorinnehavaren årligen, så länge reaktorn är i
drift. erlägga en avgift till staten. Avgiften utgår i förhållande till den från
reaktoranläggningen levererade energin.
Avgiftens storlek fastställs årligen för niistföljande kalendaår av regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer.
Den årliga avgiften skall bestämmas så att de sammanlagda avgiftsbeloppen som erläggs under reaktorns drifttid täcker de kostnader som avses i
första stycket.
6 § Den årliga avgiften bestäms med ledning av de planer som avses i 3
och 4 §§ och med hänsyn till de beräknade utgifterna för åtgärder som
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*

avses i I och 2 § första stycket. I fråga om åtgärder som avses i I § skall
härvid beaktas tidigare vidtagna åtgärder för omhändertagande av använt
kärnbränsle och radioaktivt avfall som härrör från detta. reaktoranliiggningens beskaffenhet och övriga omständigheter som kan påverka avgiftsberäkningen.
Om uppgifter saknas eller är sä bristfälliga att de inte kan läggas till
grund för avgiftsberäkningen. bestäms avgiften till skäligt belopp.
7 § Avgiften skall inbetalas till myndighet som regeringen bestämmer.
Avgiftsmedlen skall sättas in pil räntebärande konto i riksbanken. U pplupen ränta skall läggas till kapitalet.
8 § Avgifter som en reaktorinnehavare har betalat in får efter särskilt
medgivande användas för att betala de kostnader som uppkommer för
reaktorinnehavaren för åtgärder som anges i I § eller för att lånas ut till
reaktorinnehavaren.
9 § För lån till reaktorinnehavaren skall stiillas säkerhet.
På lånet utgår ränta som svarar mot lägst den inlåningsriinta som riksbanken erlägger för där insatta avgiftsmedel.
Lånet skall i övrigt förenas med de villkor som behövs för att säkerställa
att medel finns tillgängliga för avsett ändamål.

IO § Frågor om kompletterande forsknings- och utveeklingsverksamhet.
övervakning och kontroll av slutförvar, medgivande att använda inbetalade avgifter och villkor för lån till reaktorinnehavaren prövas av regeringen
eller myndighet som regeringen bestämmer.

*

11
Reaktorinnehavaren skall pil anfordran lämna de upplysningar och
tillhandahålla de handlingar som behövs för att regeringen eller myndighet
som regeringen bestämmer skall kunna fastställa avgift enligt 5 § andra
stycket och pröva frågor som avses i 10 § samt Himna tillträde till anläggningar eller platser där använt kärnbränsle eller radioaktivt avfall som
härrör från detta förvaras eller hanteras.

*

12
Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet lämnar oriktig uppgift eller pft annat sätt åsidosiiller sina skyldigheter enligt 11 § döms till
böter. om ej gärningen är belagd med straff i brotlsbalken.

Denna lag träder i kraft den I juli 1981. Bestiimmclserna
stycket tillämpas första gången för kalendeniret 1982.

*

5 första
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LAGRÅDET

Utdrag
PROTOKOLL
vid sammanträde
1980-12-29

Nänarande: f. d. justitierädet Petren. regeringsrådet Hilding. justitierådet
Yiingby.
Enligt lagrådet den 16 december 1980 tillhandakommet utdrag av protokoll vid regeringssammanträde den 11 december 1980 har regeringen på
hemställan av statsrådet Petri beslutat inhämta lagrt1dets yttrande över
förslag till lag om finansiering av framtida utgifter för anviint kiirnhränsle
m.m.
Förslaget har inför lagrådet föredragits av hovriittsassessorn Staffan
Laurcn.
Förslaget föranleder följande yttrande av lagrådet:

Enligt förevarande paragraf skall reaktorinnehavaren "svara för" bl. a.
att använt kärnbränsle m. m. hanteras och slutförvaras på säkert sätt och
att reaktoranläggningen avvecklas och rivs på ett säkert sätt. Enligt lagrådets mening bör häri läggas en skyldighet. inte enbart att vidta och bekosta
de faktiska åtgärder som krävs utan iiven att ansvara med återstoden av
företagets förmögenhet för kostnader som staten skulle kunna ådra sig för
sådana åtgärder, ifall reaktorinnehavaren skulle underläta att fullgöra sina
skyldigheter m:h staten därför nödgas vidtaga åtgärderna. Den ersättningsskyldighet som enligt lagen (1973: I 198) om ansvarighet för oljeskada till
sjöss åvilar ett fartygs ägare anses omfatta även stats och kommuns kostnader för sanering av oljeskador. För att undanröja den tvekan som kan
föranledas av rättsfallet NJA 1950: 610 har i 2* nämnda lag som ett tredje
stycke tagits in en bestämmelse av innebörd att ersättning för åtgärder med
anledning av oljeskada utgår enligt Jagen även då skyldighet att vidta
åtgärderna förelegat enligt lag eller annan författning (se prop. 1973: 140 s.
53 ). Något liknande förtydligande synes inte erforderligt i förevarande
sammanhang utan det får anses tillräckligt att uttrycket "svara för" genom
motivuttalanden ges den innebörd som förut anförts.

2

*
Reaktorinnehavaren skall enligt första stycket av denna paragraf svara

"inte bara för de kostnader som följer av hans skyldighet enligt I

*"

utan
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även för vissa särskilda kostnader som uppkommer för staten. Sammanhanget mellan det citerade uttrycket och I § framstår som oklart. Inledningen till förevarande paragraf synes lämpligen böra ges följande lydelse:
"Utöver de kostnader som följer av reaktorinnehavarens skyldighet enligt
I§ svarar han även för de kostnader som staten har för - - - ".
Den i andra stycket upptagna bestämmelsen synes sakna samband med
innehållet i övrigt av förevarande paragraf. Den begränsning i kostnadsansvaret för använt kärnbränsle som här föreskrivs synes enbart hänföra sig
till skyldigheten att betala avgift. Bestämmelsen bör därför lämpligen
upptas i 5 §.

3 §

Syftet enligt motiven att planen skall bestå av två delar. en med bedömning på lång sikt och en avseende de närmaste åren. kan inte anses ha
kommit till uttryck med önskvärd tydlighet i lagtexten. Lagrådet förordar
att andra meningen i första stycket av förevarande paragraf ges följande
lydelse: "Planen skall dels innehålla en översikt över samtliga de åtgärder
som kan bli behövliga dels närmare ange de åtgärder som avses bli vidtagna inom en tidrymd om minst fem år.'·

4

§

Genomförs lagrådets förslag att andra stycket i 2 § utgår, skall i förevarande paragraf hänvisningen till 2 §första stycket I och 3 i stället avse 2 § I
och 3.

5 §
Godtas det förslag till ändrad lydelse av inledningen till 2 § som förts
fram i det föregående, bör första stycket första meningen av förevarande
paragraf ges föijande lydelse: "För att säkerställa att medel finns tillgängliga för att betala de kostnader som följer med reaktorinnehavarens skyldighet enligt I § och de kostnader som avses i 2 § skall reaktorinnehavaren
årligen. så länge reaktorn är i drift. erlägga en avgift till staten.·•
Som ett nytt stadgande bör i paragrafen tas upp en motsvarighet till den i
2 § andra stycket av det remitterade förslaget intagna bestämmelsen om
begränsning av kostnadsansvaret för använt kärnbränsle. Stadgandet som lämpligen kan skjutas in som en ny andra mening i första stycket bör ges följande lydelse: "Såvitt angår kostnader för hantering och slutförvaring av använt kärnbränsle skall skyldigheten att betala avgift avse de
kostnader som är förenade med bränslet sedan detta har förts bort från
reaktoranläggningen.''
Det bör understrykas att avgiften skall beräknas så att den är tillräcklig
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för att täcka statens kostnader även för avveckling och rivning av de
anläggningar som används för hanteringen av använt kärnbriinsle. t. ex.
anläggningar för mellanlagring. även om sådana anläggningar tillhör annan
juridisk person än reaktorinnehavaren och denne sålunda inte sjiilv kan
vidta åtgärder för att avveckla och riva anläggningarna i fråga.

6 §
Om, såsom lagrådet föreslagit. andra stycket i H utgår, skall hänvisningen i förevarande paragrafs första mening till I § och 2 § första stycket i
stället gälla I och H§.

7 §
Stadgandet i förevarande paragraf skulle enligt lagrådets mening vinna i
tydlighet om i andra meningen direkt anges att myndigheten skall sätta in
avgiftsmedlen på räntebärande konto i riksbanken.

8 och 9 §§
De inbetalade avgifterna utgör staten tillhöriga medel. Avsikten är att
medlen skall vara reserverade för att användas för vissa bestämda ändamål
nämligen för de kostnader som är förenade med använt kärnbränsle sedan
detta förts bort från reaktoranläggningen, kostnader för avveckling och
rivning av reaktorn. viss forsknings- och utvecklingsverksamhet samt
kostnader för uppgifter som enligt 2 § ankommer på staten. I 8 § i det
remitterade förslaget regleras - utom möjligheten att placera medlen genom utlåning till reaktorinnehavaren - dennes 'rätt att ur medlen få ersättning för kostnader för sådana åtgärder som medlen är avsedda för. Däremot behandlas ingenstädes i lagen att medlen kan tagas i anspråk för att
bestrida statens kostnader. Dessa kan avse inte blott åtgärder som avses i
2 §. Om reaktorinnehavaren - t. ex. därför att rättssubjektet upphört att
finnas till - inte kan fullgöra de uppgifter som enligt I § rätteligen ankommer på detta, måste staten rycka in och svara för att erforderliga åtgärder
vidtages. Uppenbarligen bör staten för kostnader för sådana åtgärder äga
tillgodogöra sig ifrågavarande medel. Det kan sägas att eftersom medlen
redan är statens i lagen ej behöver anges för vilka ändamål staten kan
disponera dem. Från reaktorinnehavarens synpunkt måste det dock vara
av värde om i lagen anges att ianspråktagande av medlen för kostnader
som staten haft är begränsat till kostnader för sådana åtgärder som nyss
nämnts. Lagrådet förordar att så sker.
Genom 8 § i det remitterade förslaget öppnas vidare möjlighet för reaktorinnehavaren att få låna tillbaka inbetalade medel. Denna fråga är till sin
art skild från den nyss behandlade: den gäller frågan om de inbetalade
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medlens placering m:h stär st1lunda nära den fråga som behandlas i 7 §.
medan regeln i övrigt i 8 *gäller medlens slutliga disposition. m. a .o. deras
förbrukning. Lagcn skulle enligt lagrådets mcning vinna i övcrsk~ldlighct

*.

genom en viss omdisposition. Sft kan i paragrafen närmast efter 7 dvs. i
8 ~- bchandlas frågan om n;aktorinnehavarens möjlighet att erhålla lån av
inbetalade avgifter. inbegripande även de i dl!! rcmitteradc förslagets 9
upptagna bcstiimmclscrna om villkoren för siidant lån. I den diirpt1 följandc

*

paragrafen. 9 *· kan upptagas reglerna om den slutliga dispositionen av
avgiftsmcdlcn.
Vad gäller de i 9 *av dct remitterade förslaget upptagna bestämmelserna
synes lämpligt att. för att uppni1 parallellism med reglerna i 7 *· införa en
föreskrift om att räntan på lånet skall insättas på konto som siigs i 7 * och
läggas till kapitalet.
Under hänvisning till det anförda förordar lagrädet all 8 och 9 **erhåller
fiiljande lydelse:
''8 §

Av avgifter som en reaktorinnehavare betalat in kan Ian meddelas reaktorinnehavaren. För sådant ltin skall ställas säkerhet.
På länet utgår ränta som svarar mot lägst den inlåningsränta som riksbanken erlägger för där insatta avgiftsmedeL Räntan siitts in pä konto som
siigs i 7 § oi.:h läggs till kapitalet.
Lånet skall i övrigt förenas med de villkor som behövs för att siikerställa
att medel finns tillgängliga för ändamål som avses i 9

9

*·

*

Avgifter som en innehavare av en reaktor betalat in får anviindas för att
ersätta reaktorinnehavaren för hans kostnader för åtgärder som avses i I*
med den begränsning som följer av 5 första stycket andra meningen och
för att bestrida statens kostnader för <l.tgiirder enligt I och 2 §* hiinförliga
till reaktorn eller förenade med briinsle som använts i reaktorn."

*

10

*

**

Förslaget till omformulering av 8 och 9 föranleder att viss justering av
förevarande paragraf bör göras. Det föreslås att paragrafen gives följande
lydelse: "Frågor om kompletterande forsknings- och utvecklingswrksamhet, övervakning och kontroll av slutförvar. utlåning till reaktorinnehavaren av inbetalade avgifter och villkoren for sådant lån samt användande
av inbetalade avgifter prövas av regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer. ..
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Il §

Skyldigheten enligt förevarande paragraf att lämna tillträde till anläggningar m. m. kan ej antagas avse annat ändamål än det för vilket reaktorinnehavaren skall lämna upplysningar och tillhandahålla handlingar och som
anges i den tidigare delen av paragrafen. I förtydligande syfte föreslås att
regeln om skyldighet att lämna tillträde tages upp i en särskild andra
mening som kan inledas på följande sätt: "~den mån det behövs för nyss
angivna ändamål skall reaktorinnehavaren på anfordran även lämna tillträde till etc. - - -."

42 Riksdagen 1980181. I sam/. Nr 90
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Bih<1ng G

3

Förslag till

Lag om ändring i kommunalskattelagen (1928: 370)
Härigenom föreskrivs att punkt I b av anvisningarna till 41
nalskattclagen ( 1928: 370) skall ha nedan angivna lydelse.

*kommu-

Fiiresl<1gen lydelse

Nul'llrande lydelse

Anvisningar
till 41 ~

l.b. Företag. som driver kärnkraftsanläggning, får avdrag för belopp som i räkenskaperna för beskattningsåret avsätts för att täcka
företagets utgifter för framtida hantering av utbränt kärnbränsle, radioaktivt avfall o. d. Avdrag medges dock endast .t<>r den del m· hanteringsutgiftema som belöper på
den verksamhet som bedrivits under beskattningsåret eller tidigare.
Regeringen eller efter regeringens
bemyndigande riksskatteverket utfärdar årligen föreskrifter för beräkning av avdraget. Medgivet avdrag
skall återföras till beskattning nästföljande beskattningsår.

l.b. Företag, som driver kärnkraftsanläggning, får avdrag för belopp som i räkenskaperna för beskattningsåret avsätts för att täcka
företagets utgifter för framtida hantering av utbränt kärnbränsle, radioaktivt avfall o. d. Avdrag medges dock inte for hanteringsutgijier
som belöper på verksamhet som
bedrivs ejier beskattningsårets utgång och inte heller för hanteringsutg(fter fiir l'ilka företaget kan pclriikna ersättning enligt 9 § lagen
( 1981 :00) om finansiering al' fmmtida utg(fter för wn·änt kärnbränsle
m. m. Regeringen eller efter regeringens bemyndigande riksskatteverket utfärdar årligen föreskrifter
för beräkning av avdraget. Medgivet avdrag skall återföras till beskattning nästföljande beskattningsår.

Vad i föregående stycke sagts gäller även i fråga om företag, som icke
driver kärnkraftsanläggning, såvida företaget mot förskottsbetalning åtagit
sig att svara för framtida utgifter för hantering av utbränt kärnbränsle.
radioaktivt avfall o. d.
Denna lag träder i kraft den I juli 1981 och tillämpas första gången vid
1983 års taxering.
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4 Förslag till
Lag om ändring i lagen (1973: 1216) om särskild beredskapsavgift för
oljeprodukter
Härigenom föreskrivs att 2 §lagen (1973: 1216) om särskild bcredskapsavgift för oljeprodukter 1 skall ha nedan angivna lydelse.
PöreslaR<'fl lydelse

N11\"(/rancle lydelse

2
Särskild beredskapsavgift utgår
för hensin med sjutton öre för liter
och för motorhrännolja, eldningsolja och bunkerolja med sextiosex
kronor för kuhikmeter.

§2

Särskild heredskapsavgift utgår
för hcnsin med sjutton öre för liter
och för motorbrännolja, eldningsolja och bunkerolja med åttionio kronor för kubikmeter.

Denna lag träder i kraft den I juli 1981.
1

Senaste lydelse av lagens ruhrik 1975: '!.75.
lydelse 1980: 1083.

~Senaste
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5 Förslag till
Lag om ändring i lagen (1978: 160) om vissa rörledningar Härigenom föreskrivs att I § lagen ( 1978: 160) om vissa rörledningar
skall ha nedan angivna lydelse.
Nul'arande lydelse

Föreslagen lydelse
I §

Rörledning för transport av
råolja, naturgas eller produkt av
råolja eller naturgas eller av annan
vätska eller gas som är ägnad att
användas som bränsle får ej utan
särskilt tillstånd (koncession) framdragas eller begagnas.

Rörledning för transport av fjärr\'ärme, råolja, naturgas eller produkt av råolja eller naturgas eller av
annan vätska eller gas som är ägnad
att användas som bränsle får ej utan
särskilt tillstånd <koncession) framdragas eller begagnas.

Koncession kräves icke för ledning som
I. har eller avses få en längd av högst 20 kilometer.
2. huvudsakligen skall nytttjas för tillgodoseende av enskilda hushålls
behov eller
3. uteslutande skall nyttjas inom hamn- eller industriområde.
Regeringen får i visst fall medge undantag från koncessionsplikt.
Denna lag träder i kraft den I juli 1981.
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6 Förslag till
Lag om ändring i lagen (1942: 335) om särskilda skyddsåtgärder för vissa
kraftanläggningar m. m.

Härigenom föreskrivs att 2 och 12 §§ lagen ( 1942: 335) 1 om särskilda
skyddsåtgärder för vissa kraftanläggningar m. m. skall ha nedan angivna
lydelse.

Föreslagen lydelse

Nm'arande lydelse

2§
Med anläggning. som i 1 § sägs.
avses
I) elektriskt kraftverk. som är
avsett för generatoreffekt av minst
tjugofemtusen kilovoltampere;
2) anläggning för tillgodogörande
av vattenkraft genom vattenreglering, om vattenmagasinet är avsett
att rymma minst etthundra miljoner
kubikmeter;
3) elektrisk ledning, som är avsedd för spänning av minst tvåhundra kilovolt mellan två ledare;
4) transformator- eller kopplingsstation. vilken är avsedd för
spänning av minst sjuttio kilovolt
mellan två ledare och en genomgångseffekt av minst tjugofemtusen
kilovoltampere; samt
5) rörledning för vilken kräves
koncession enligt lagen ( 1978: 160)
om vissa rörledningar.

Med anläggning. som i I § sägs,
avses
I) elektriskt kraftverk. som är
avsett för generatoreffekt av minst
tjugofemtusen kilovoltampere:
2) anläggning för tillgodogörande
av vattenkraft genom vattenreglering. om vattenmagasinet är avsett
att rymma minst etthundra miljoner
kubikmeter:
3) elektrisk ledning. som är avsedd för spänning av minst tvåhundra kilovolt mellan två ledare;
4) transformatoreller kopplingsstation, vilken är avsedd för
spänning av minst sjuttio kilovolt
mellan två ledare och en genomgångseffekt av minst tjugofemtusen
kilovoltampere; samt
5) rörledning för vilken krii1·s
koncession enligt lagen ( 1978: 160)
om vissa rörledningar. dock ej rörledninl( för transport av fjärrvärme.

12
Mål om tillstånd enligt vattenlagen (1918:523) till anläggning, som
under 2 § I) eller 2) sägs. eller till
väsentlig ombyggnad, ändring eller
utvidgning av sådan anläggning må
ej avgöras med mindre krigsskyddsnämndens utlåtande föreligger.

§

1

Lagen omtryckt 1978: 163.

43

Riksdagen 1980/81. 1 sam/. Nr 90

Mål om tillstånd enligt vattenlagen ( 1918: 523) till anläggning, som
under 2 § I) eller 2) sägs, eller till
väsentlig ombyggnad, ändring eller
utvidgning av sådan anläggning må
ej avgöras med mindre krigsskyddsnämndens utlåtande föreligger.
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Nuvarande lydelse
Vad i första stycket är stadgat
gäller ock ärende angående tillstånd
enligt 2 §lagen (1902: 71 s. I), innefattande vissa bestämmelser om
elektriska anläggningar, till utförande av elektrisk ledning som under
2 § 3) i denna lag sägs samt ärende
angående koncession enligt lagen
(1978: 160) om vissa rörledningar.

646

Föreslagen lydelse
Vad i första stycket är stadgat
gäller också ärende angående tillstånd enligt 2 §lagen ( 1902: 71 s. 1).
innefattande vissa bestämmelser
om elektriska anläggningar, till utförande av elektrisk· ledning som
under 2 § 3) i denna lag sägs samt
ärende angående koncession enligt
lagen ( 1978: 160) om vissa rörledningar, dock ej om ärendet avser
rörledning för transport al' fjärrvärme.

Denna lag träder i kraft den I juli 1981.
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Bihang K

7

Förslag till

Lag om ändring i lagen (1902: 71 s. 1), innefattande vissa bestämmelser om elektriska anläggningar
Härigenom föreskrivs att 15 *lagen (1902:71 s.IJ, innefattande vissa
bestämmelser om elektriska anläggningar skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse

Fiireslagen lydelse
15 § 1

Regeringen bemyndigas att meddela föreskrifter som anJiår elektrisk anläggning. anordning som är
m•sedd att anslutas till sädan anläggning. elektrisk materiel eller
elektrisk installation.

Regeringen bemyndigas att meddela föreskrifter
1) som angclr elektrisk anläggning. anordning som är m·sedd att
anslutas till sådan anläggning,
elektrisk materiel eller elektrisk installation,
2) om m·g(lier för ansiikningar i
ärenden enligt denna lag eller enligt .fi"ireskr(fter. som meddelat.i·
med stöd m· denna lag.

Regeringen får överlåta åt förvaltningsmyndighet att meddela föreskrifter som avses i första stycket.
Denna lag träder i kraft den I juli 1981.

' Senaste lydelse 1975: 68.
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Bihan};IL

8

Förslag till

Lag om ändring i lagen (1977: 439) om kommunal energiplanering
Härigenom föreskrivs i fråga om lagen ( 1977: 4391 om kommunal
energiplanering
dels att nuvarande 3 och 4 *~skall betecknas 4 respektive 5
dels att nya 5 respektive 7 § skall ha nedan angivna lydelse.

*·

dels att i lagen skall införas en ny paragraf. 3
lydelse.
Nuvarande lydelse

*·

av nedan angivna

Föreslagen lydelse
3 §
I mrje kommun skall det finnas
en aktuell pla11 för att minska oljeam·ii11dninge11 i kommu11en.
Planen beslutas m• kommun.fiillmiiktige.
5 (/

Fullgöres ej uppgiftsskyldighet
enligt 3 §, får länsstyrelsen vid vite
kalla den uppgiftsskyldige till överläggning med kommunen, om denna begär det.

Fullgörs ej uppgiftsskyldighet enligt 4 §, får länsstyrelsen vid vite
kalla den uppgiftsskyldige till överläggning med kommunen, om denna begär det.

7 §
Kommun är skyldig att på begäran av myndighet som regeringen
bestämmer lämna myndigheten
uppgifter om fullgörandet av kommunens skyldighet enligt I eller 2 §.

Kommun är skyldig att på begäran av myndighet som regeringen
bestämmer lämna myndigheten
uppgifter om fullgörandet av kommunens skyldighet enligt I. 2 eller
3 §.
.

Denna lag träder i kraft den I juli 1982.

1

Förutvarande 5 §upphävd genom 1980: 242.
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Energienheter m. m.
E11ergi

Grundenheten för energi enligt det internationellt fastställda SI-systemet
är joule (J). Ännu används dock i Sverige ofta enheterna kalorier (ca]) och
wattimmar (Wh). Både kalorier och wattimmar används som beteckning
för värmemängd. Wattimmar används som beteckning för elenergimängd.
I 000 Wh = I kWh= 3 600000 J = 859.2 kcal.
Bränslen mäts i regel i vikt eller volym, vilket från jämförelsesynpunkt
kan vara opraktiskt. Värmevärdet, dvs. energiinnehållet per vikt- eller
volymenhet är olika för olika bränslen. Bränslemärigden anger man dälför
ofta genom att referera till den kvantitet av ett bränsle som motsvarar
samma energiinnehåll. Vanligtvis används därvid energiinnehållet i I ton
olja, ton-olje-ekvivalent (toe).
Effekt

Effekt är energi per tidsenhet, dvs. energi= effekt x tid.
Ett kraftverks eleffekt mäts i watt (eller multiplar därav). Även värmeeffekt kan mätas i watt.
Multipelenheter

Multipelenheter erhåller man genom att kombinera enheten med ett
prefix, varvid enheten multipliceras med en viss talfaktor (tiopotens).
I 000
k (kilo) = 103
I 000000
M (mega) .= 106 =
109 =
I 000000000
G (giga)
1012 =
T (lera)
I 000 000 000 000
10'-' =
P (peta)
I 000 000 000 000 000
Enheter och beteckningar för skogshriinslen

m3 fast mått (virkets volym vid 100% fast massal
m3 f
m'sk = skogskubikmeter (avser volymen av hel trädstam inkl. topp och
bark)
TS
= torrsubstans

Ommndling me/la11 e11ergie11heter

Följande samband gäller mellan de
vanligaste enheterna:
I PJ
= 0.2778 TWh = 0.0239 Mtoe
I TWh = 3,6 PJ = 0,0860 Mtoe
I Mtoe= 41.87 PJ = 11.63 TWh
I GJ = 277,8 kWh= 0.0239 toe
I toe = 41.87 GJ = 11630 kWh

energiförsörjningssammanhang
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I fat olja= 158.98 I
I fat per dag (eng. bpd) =ca 50 ton per år
Ungefärliga omriikningsfaktorer mellan l'is.rn energibiirare
Råolja
Lätt eldningsolja
Tung eldningsolja
Naturgas
Kol
Skogsbränsle
Torv (50 % fukthalt)
Motorbensin
Metanol
Etanol

Mton= 1,16 Mm 3 = Il TWh=42 PJ
Mton = 1,20 Mm 3 = 12 TWh = 43 PJ
Mton = 1,06 Mm 3 = 11 TWh = 41 PJ
Gm 3 = 9,5 TWh = 34 PJ
I Mton = 7-8 TWh = 25-30 PJ
I Mton TS = 5-5,5 TWh = 18-20 PJ
I Mton = 2,5-3 TWh = 9-11 PJ
I Mton = 1.37 Mm 3 = 12 TWh = 43 PJ
I Mton = 1.27 Mm 3 = 5.5 TWh = 21 PJ
I Mton = 1.27 Mm 3 = 8 TWh = 29 PJ
I
I
I
I

Index för olika energiformer
Ibland markeras energiformen med ett index, Följande index används:
Elektrisk energi: e eller el
Värme (termisk energi): th eller v
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Innehåll
Föredraganden

2

3
4

5

6
7

Inledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Den internationella bakgrunden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1 Energipolitik i ett internationellt perspektiv . . . . . . . . . . . . . .
2.2 Internationella utvccklingstendenser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2. I Allmänt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.2 I-länderna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.3 U-liinderna (exkl. OPEC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.4 Öststaterna och Kina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.5 OPEC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.6 Den globala energisituationen på sikt . . . . . . . . . . . . .
2.3 Internationellt energisamarbete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Den ekonomiska bakgrunden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Energihushållning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.1 Energianvändningens struktur och utveckling . . . . . . . . . . . .
4 , Encrgihushållningsprogram - mål och medel . . . . . . . . . . . .
4.2.1 Principer och inriktning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2.2 Styrmedel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2.3 Energibeskattningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2.4 Sammanfattning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.3 Energihushållningsprogram för industrin . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.3.1 Nuvarande energianvtindning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Bilaga 2
Utdrag

JORDBRUKSDEPARTEMENTET

PROTOKOLL
vid regeringssammanträde
1981-01-29

Föredragande: statsrådet Söder
Anmälan till proposition om riktlinjer för energipolitiken såvitt avser jordbruksdepartementets verksamhetsområde

Beredskapen mot olyckor i kärnkraftverk
l

Inledning

Jag kommer i det följande att lägga fram förslag om beredskapen mot
omgivningskonsekvenser vid olyckor i kärnkraftverk. Mina förslag utgår i
huvudsak från strålskyddsinstitutets rapport Effektivare beredskap och
remissyttrandena över rapporten. En sammanfattning av rapporten och
remissyttrandena bör fogas till protokollet i detta ärende som bilaga 2. I
och 2.2.
Som underlag för mina stäliningstagandcn har jag också haft ett flertal
kompletterande rapporter som utarbetats efter uppdrag från regeringen.
Regeringens be:;lut om dessa uppdrag samt sammandrag av rapporterna
bör fogas till regeringsprotokollct som bilagor, nämligen
beslut av regeringen den 26juni 1980 och den 23 oktober 1980 angående
beredskapen mot kärnkraftolyckor (bilaga 2.3).
rapport fdm strålskyddsinstitutet rörande jodtabletter samt anordnande
av telekommunikationer mellan kärnkraftverken och berörda länsstyrelser
(bilaga 2.4),

rapport från televerket rörande telefonalarmering (bilaga 2.5).
rapport från räddningstjänstkommittcn rörande larm med tyfoner (bilaga 2 .6),

rapport från överbefälhavaren om utnyttjande av försvarets telenät (bilaga 2.7),
rapport från lantbruksstyrelsen rörande problem för jordbruket (bilaga
2.8) samt
rapport frän hrandniimnden rörande utbildningsfrågor rhilaJ;:a 2.9).
Jag lägger i det följande fram förslag till lag om ändring i lagen ( 1960: 331)
om skyddsåtgärder vid olyckor i atomanläggningar m. m. Mitt förslag bör
fogas till det!a regeringsprotokoll som bihang.
44
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Förslagen i det följande berör i delar försvars-, social-, kommunikations-, industri- och kommundepartementen. Mina förslag i det följande
framläggs efter samråd med resp. departementschef och med statsrådet
Petri.
Vid min redovisning av olika praktiska beredskapsåtgärdcr m. m. behandlar jag vissa frågor som inte är av den karaktären att de kräver beslut
av riksdagen. Jag har emellertid ansett det angeläget att inriktningen av
den fortsatta beredskapsplaneringen mot kärnkraflsolyckor skall kunna
redovisas i ett sammanhang.

Föredragandens överväganden
2 Allmänna utgångspunkter för planering av beredskapen mot
kärnkraftsolyckor
2.1 Inledning
Ett omfattande material som belyser häl<;o- och miljöproblemen vid
användning av olika energislag ·har tagits fram under senare år genom
arbete! i bl. a. energikommissionen och energi- och miljökommittcn. Materialet redovisades i prop. 1978/79: 115 om riktlinjer för energipolitiken.
Energislag som skulle kunna ge mera väsentliga bidrag till vår energiförsörjning är förenade med risker för hälsa. miljö och säkerhet. Användning
av fossila bränslen medför utsläpp av föroreningar som visserligen kan
minskas med reningsteknik etc. men inte helt elimineras. Aven förbränning av biomassa kan ge utsläpp av skadliga ämnen. Utbyggnad av vattenkraft medför ingrepp i naturen. Användning av kärnenergi medför bl.a.
radioaktivt avfall och risker för olyckor med stora konsekvenser för omgivningen, även om sannolikheten för sådana olyckor är liten.
l föreliggande sammanhang begränsas redovisningen till de risker för
olyckor och utsläpp som sammanhänger med anviindningen av kärnkraft.
Som statsrildet Pctri cidigare denna dag framhållit iir, jämfört med andra
typer av energiomvandling, de speciella förhållanden som råder vid elkraftproduktion i kärnkraftverk i många avseenden unika. Deua är fallet
t. ex. när det gäller förekomsten av omfattande joniserande strföning,
konsekvenser av en stor olycka, hantering av det radioaktiva :ivfallet och
risken för kärnvapenspridning. De speciella risker som är förenade med
energiproduktion i kärnkraftverk har inneburit att verksamheten frtm början varit föremål för en omfattande kontroll.
Genom folkomröstningen om kärnkraften och därpå följande riksdagsbcslut med anledning av prop. 1979/80: 170 om vissa energifrågor har
förutsiittningarna angivits för den fortsatta användningen av kärnkraften i
Sverige. Beslutet innebär att ingen ytterligare kärnkraftsutbyggnad skall
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förekomma utöver de tolv reaktorer som är i drift. färdiga eller under
arbete. Kärnkraften skall avvecklas i den takt som är möjlig med hänsyn
till behovet av elektrisk kraft för alt upprätthålla sysselsättning och välfärd. Säkerhetssynpunkter bör vara avgörande för i vilken ordningsföljd
reaktorerna skall tas ur drift. Den sista reaktorn skall stängas senast år
2010.
Vid fullföljandet av det kärnkraftsprogram för vilket ramarna nu beslutats måste en allmän utgångspunkt vara att mycket höga säkerhets- och
miljökrav skall upprätthållas.
Utgångspunkten för överväganden om såväl reaktorsäkerhetsåtgärder
som beredskapsfrågor måste utgöras av en uppskattning av kärnkraftens
risker i olika hänseenden i förhållande till andra risker. Ett viktigt inslag i
en sådan analys är jämförande studier av risker förknippade med andra
energislag. En avvägning mellan sannolikhet och konsekvenser är nödvändig för att säkerhetsresurser skall kunna satsas pä effekcivast möjliga sätt.
Men också avvägningen av de olika säkerhets- och beredskapsåtgärder
som bedöms nödvändiga för användning av kärnenergin måste göras på ett
sådant sätt att säkerheten blir den största möjliga. Med denna utgångspunkt är det naturligt att säkerhets- och beredskapsåtgärderna påverkas
om större förändringar i synen på olika händelsers sannolikhet och/eller
förlopp inträffar.
Det är min bedömning att beredskapen vid svenska kärnkraftverk behöver förstärkas. Jag vill samtidigt understryka att de åtgärder jag i det
följande kommer att redovisa utgår från den kunskap som i dag finns
tillgänglig.
Grum.lläggande för säkerhetsarbetet är de säkerhetsåtgärdcr som vidtas i
kärnkraftverken. Syftet med dessa åtgärder måste vara att så iångt det är
mQjligt förebygg<I utsläpp av radioaktiva ämnen i omgivningen. Säkcrhctsarbetet vid kärnkraftverken måste således inriktas på att förhindra att
olyckor över huvud taget inträffar. Statsrådet Petri har tidigare denna dag
lagt fram förslag om ytterligare insatser när det gäller det förebyggande
säkerhetsarbetet.
Även om omfattande åtgärder vidtas i syfte att minska riskerna för
olyckor i kärnkraftverken och diirav följande radioaktiva utsläpp går det
emellertid inte att helt utesluta möjligheten av att en olycka inträffar som
kan få mycket omfattande konsekvenser för omgivningen. Det är därför
nödvändigt att säkerhetsarbetet inom kärnkraft verken kompletteras med
en effektiv beredskap för att skydda i första hand befolkningen om en
olycka ändock skulle inträffa.
Genom strålskyddsinstitutets rapport. remissbehandlingen därav och de
kompletterande utredningar som därefter genomförts har ett omfattande
underlag tagits fram för de beslut, som nu behöver fattas om en effektivisering av beredskapen som i första hand kommit att inriktas på att möta de
situationer som kan uppstå vid begränsade olyckor. På grundval av detta
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underlag kommer jag i det följande att förorda en rad åtgärder som syftar
till en förbättrad beredskap mot kärnkraftsolyckor. Det är angeläget att
denna effektivisering av beredskapen kan genomföras så snart som möjligt. Jag vill också framhålla att beredskapsplaneringen fortlöpande behöver ses över mot bakgrund av de praktiska e1farenheter som görs och de
nya kunskaper om risker och konsekvenser som kommer fram.

2.2 Kärnkraftens riskbild
Planeringen av beredskapen mot kärnkrnftsolyckor måste naturligtvis
göras med utgångspunkt i en bedömning av de olycksrisker som driften av
kärnkraftsreaktorer kan medföra. Följande mycket översiktligt tecknade
riskbild bör utgöra underlag för övervägandena om beredskapsplaneringen.
I kraftreaktorers bränsle bildas under drift stora mängder radioaktiva
ämnen. Kommer dessa ämnen ut i omgivningen kan omfattande och långvariga skador uppstå på människor, djur och miljön i övrigt. Stora utsläpp
kan ske främst från kraftreaktorer under drift. För att reaktorn skall kunna
alstra ånga för drift av turbin och generator krävs att den arbetar vid högt
tryck och hög temperatur. Under reaktorns drift finns följaktligen krafter
upplagrade som, om de frigörs på ett okontrollerat sätt, kan sprida de
radioaktiva ämnena i omgivningen.
Säkerhetsåtgärder i kärnkraftverken är i första hand inriktade på att
förebygga sådana fel som skulle kunna leda till allvarliga reaktorskador
eller omgivningskonsekvenser. Bland förebyggande åtgärder i detta syfte
kan nämnas dubblering av viktiga säkerhetssystem, skilda funktionsprinciper för olika delsystem. en ingaende kvalitetskontroll samt utbildning av
driftpersonalen så att den skall kunna hantera även icke förutsedda situationer. Omfattande tekniska åtgärder har också vidtagits för att förhindra
eller begränsa omgivningsverkningarna om en allvarlig reaktorskada trots
allt skulle uppstå. I första hand är det reaktorns inneslutningsbyggnad med
dess hjälpsystem som har denna funktion.
Säkerhetsåtgärderna vid kärnkraftsreaktorer av sådana typer som är
aktuella i vårt land har hittills varit framgångsrika. Så vitt känt har inget
haveri inträffat någonstans i världen som lett till allvarliga omgivningskonsekvenser. Haveriet vid Three Mile Island, USA, innebar enligt den s. k.
Kemenykommissionen att huvuddelen av de radioaktiva ämnena stannade
i inneslutningen trots allvarliga skador på anläggningen och att de faktiska
utsläppen fick försumbar inverkan på människors fysiska hälsa. Samtidigt
har detta haveri bekräftat att allvarliga reaktorolyckor inte är uteslutna och
att förloppen vid dessa inte i alla delar kan förutses.
Enligt strålskyddsinstitutet kan de olika typer av olyckor som institutet
redovisar med avseende på omgivningskonsekvenserna grovt indelas i tre
olyckskategorier, nämligen sådana som medför

Prop. 1980/81: 90

Bilaga 2 Jordbruksdepartementet

5

- utsläpp av enbart ädelgaser.
- utsläpp av ädelgaser samt begränsade mängder jod och cesium m. m.,
- utsläpp av ädelgaser samt stora delar av härdens innehåll av jod och
liinglivade ämnen som cesium och tellur m. m.
Den första olyckstypen innebär enligt institutet endast mycket små
hälsorisker i omgivningen. Utsläpp av begränsade mängder jod och cesium
anges däremot vålla betydande problem. Jod kan förorena betesmarker
och därmed mjölk på stora avstånd. Den tredje olyckskategorin kan enligt
institutet få mycket allvarliga och beroende på väderförhållandena vidsträckta konsekvenser samtidigt som denna kategori av olyckor bedöms
som mycket osannolik. Enligt energi- och miljökommitten. som åberopats
av strålskyddsinstitutet, skulle en mycket svår olycka som inträffar under
ogynnsamma väder- och vindriktningsförhållanden efter hand kunna ge
upphov till många tusen cancerfall. Antalet ärftliga skador skulle sannolikt
bli mindre än antalet cancerfall. Antalet dödsfall till följd av akuta strålskador skulle sannolikt också bli mindre än antalet cancerfall. men ändå i
ogynnsammaste fall kunna uppgå till något eller några tusental. Beläggning
med radioaktiv jod skulle kunna göra mjölken skadlig att dricka under
någon månad. En beläggning med radioaktivt cesium skulle begränsa
markanvändningen i berörda områden under lång tid och kräva omfattande
och svårgenomförbara saneringsåtgärder.
Strålskyddsinstitutet framhåller att riskerna för skada eller död för en
given enskild individ är mycket små även vid allvarliga olyckor. Men för
reaktorlägena vid västkusten kan de sammantagna skadorna och därmed
de sociala och ekonomiska konsekvenserna för samhället bli stora.
Den riskbild som refererats ovan utgår från teoretiska analyser. Det
föreligger därför osäkerhet såväl när det gäller de möjliga typerna av
reaktorskador som beträffande utsläpps- och spridningsprocesserna för de
radioaktiva ämnena vid sådana skador. Genom fortsatta utredningar m. m.
bör kunskaperna om många av de faktorer som är av betydelse för bedömningen av olycksriskerna fortlöpande kunna förbättras. Nyligen hart. ex.
den s. k. ångexplosionskommitten (Os I 1980: 28) redovisat sin hedömning
att ångexplosioner knappast kan vålla de reaktorskador som hittills antagits.
Jag kommer i det följande att redovisa de beredskapsåtgärder som är
motiverade mot bakgrund av den riskbild jag nu tecknat. Skulle utvecklingen inom reaktorsäkerhetsområdet eller erfarenheter från inträffade
olyckor efter hand motivera en väsentligt förändrad riskhild bör beredskapsåtgärdern& självfallet anpassas härtill.

2.3 Konsekvenser av utsläpp och allmänna skyddsåtgärder
Innan jag närmare tar upp beredskapsplaneringen vill jag ytterligare
något beskriva dels den risksituation som skulle uppstå vid ett allvarligt
haveri. dels de allmänna skyddsåtgärder för befolkningen som kan vara

Prop. 1980/81: 90

Bilaga 2 Jordbruksdepartementet

6

aktuella i anledning av ett si'1danl haveri. Redovisningen grundas i huvudsak på strålskyddsinstitutets rapport.
Omfattande utsläpp av radioaktiva ämnen kan inträffa när reaktorbränslet överhettas kraftigt. dvs. vid en s. k. härdsmälta. Efter det att en ursprunglig skada uppstått i reaktorn står viss tid till förfogande innan härden
hunnit smälta, reaktorns inneslutning eventuellt genomträngts och utsläpp
till omgivningen börjat ske. Denna s. k. fördröjningstid kan vara allt l'riin
några timmar upp till över ett dygn. För_ kokarreaktorer. såsom i Barsebikk. Simpevarp och Forsmark. anger den s. k. Rasmussenrapporten en
fördröjningstid av 30 timmar för de flesta svära utsläppsfallen. För tryckvattenreaktorer såsom i Ringhals är tiden kortare. Själva utsläppet kan
sedan i sin helhet ske praktiskt taget omedelbart eller vara utdraget över
några timmar.
Vid ett utsläpp sprids de radioaktiva ämnena i vindriktningen på i huvudsak likadant sätt som rök från en fabriksskorsten. Dd utspridda materialet
antas bestå dels av ämnen i gasform. dels av små partiklar som sakta
sjunker mol marken samtidigt som de förflyttas i vindriktningen. Det är
främs.t dessa partiklar som ger upphov till radioaktiv markheläggning vid
en allvnrlig olycka och som förutsätter att särskilda indikeringsmetoder
utnyttjas.
Utspridningen i atmosfären innebär dels en uttunning, dels en ytterligare
fördröjning. Väderbetingelserna i form av vindriktning och vindstyrka.
ncderbördsförhållanden samt temperaturfördelning mellan olika skikt av
atmosfären är av avgörande betydelse för konsekvenserna nv ett utsläpp.
Strålningen från de radioaktiva ämnena kan nå människan på olika
vägar. Den som vistas inuti eller nära ett radioaktivt moln bestrålas utifrån
i större eller mindre utsträckning. Den som b~finner sig oskyddad inne i
molnet kommer dessutom att inandas radioaktiva ämnen. som till en del
fastnar i luftvägar och lungor. Från mark. där beläggning med radioaktiva
partiklar ägt rum. erhålls en bestrålning som bestäms bl. a. av de radioaktiva ämnenas avklingningslid. Denna tid kan vid mycket stora olyckor vara
många år för viktiga ämnen, vilket innebär alt långvariga vistelserestriktioner kan krävas för att begränsa doserna. Slutligen kan radioaktiva
ämnen nå människan via näringskedjorna. Här är det dock, med undantag
friimst för mjölken, fråga om långa fördröjningstider, från veckor upp till
tlera år vilket ger gott utrymme för mätningar och skyddsåtgärder.
De viktigaste biologiska strålverkningarna är enligt strålskyddsinstimtct
dels skador av "'akut" typ, dvs. akut strålsjuka, lunginflammation och
nedsatt sköldkörtelfunktion, dels fosterskador i form av utvecklingsrubbningar. dels s. k. sena skador, dvs. cancer eller ärftliga skador. Skador av
akut typ uppträder när stråldosen överstiger vissa relativt höga tröskelvärden. Inom de första timmarna kan de drabbade må illa och kräkas. men de
tillfrisknar sedan tillfälligt för att åter bli sjuka efter två till tre veckor. när
antalet livsviktiga blodkroppar har minskat till farligt låga värden och
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kroppens motståndskraft mot infektioner därför är nedsatt. Eftersom den
kritiska tidpunkten kommer först efter ett par veckor finns tid för att
förhereda vården av patienter med akut strålsjuka.
Vid stora olyckor finns risk att inandade radioaktiva ämnen vid höga
doser framkallar skador i lungvävnaden. Dessa skador kan leda till en svår
lunginflammation som uppträder först efter flera månader. Höga stråldoser
i sköldkörteln kan leda till nedsättning eller förstöring av sköldkörtelns
funktion. s. k. hypotyreos· som emellertid inte är livshotande men kräver
regelbunden tillförsel av hormontabletter. Den huvudsakliga källan till
höga stråldoser i sköldkörteln är radioaktiv jod. Vid samma mängd jod i
luften blir stråldosen högre för barn. Intag av inaktiv jod. exempelvis i
form av kaliumjodid. blockerar sköldkörteln så att den inte förmår ta upp
ytterligare jod och därmed inte heller den radioaktiva.
Riskerna för fosterskador anses vara störst under havandeskapets första
två månader. Vad gäller cancerriskerna anses att cancer kan framkallas
redan vid låga stråldoser. utan något tröskelvärde under vilket sannolikheten är noll. Risken för ärftliga skador, dvs. genetiska skador på könsceller,
anses också öka med ökande stråldos.
Jag övergitr härefter till att kortfattat referera vilka direkta skyddsåtgärder som enligt strålskyddsinstitutet närmast kan vara aktuella i olika
situationer. Vid en mycket lindrig olycka är skyddsåtgärder knappast
befogade. De viktigaste skyddsåtgärderna i ett första skede efter en allvarlig olycka är inomhusvistelse. användning av andningsskydd. intagande av
jodtabletter samt utrymning. Åtgärderna kompletterar varandra och får
bestämmas efter den situation som föreligger.
Skydd inomhus är en snabb och viktig åtgärd för att minska stråldosen
från moln och markbeläggning. Redan vistelse i ett mindre trähus kan
minska dosen till mindre än hälften av utomhusviirdet. medan vistelse i
flerfamiljshus kan minska dosen ned till I/ 50. Vid vistelse i skyddsrum kan
doserna minskas ned till I/ 100 eller I/ 1000. Vistelse inomhus iir följaktligen en av de väsentligaste omedelbara skyddsåtgärderna. Det är enligt
institutet klarlagt att inomhusvistelse också ger visst skydd mot inandning
av radioaktiva partiklar. Användning av enkla andningsskydd exempelvis
näsduk ger också ett visst skydd mot inandning av partiklar.
Utrymning kan enligt strålskyddsinstitutet i vissa lägen vara befogad för
att i en hotsituation, dvs. före utsläpp, ge befolkningen i kärnkraftverkets
närområde en säkrare uppehållsplats. Utrymningen kan emellertid innebära en risk för ökad stråldos om utsläppet kommer under själva förllyttningsskedet. De meteorologiska förhållandena m. m. kan också vara sådana att den nya vistelseorten inte innebär någon förbättring av skyddet.
Utrymning efter ett utsläpp kan enligt institutet vara motiverad när det
gäller områden där markbeläggning uppstått. En förutsättning för utrymning är i detta fall att åtminstone en grov indikering av beläggningsfältet
genomförts. Annars kan utrymningen öka riskerna för befolkningen i stiil-
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let för att minska dem. Utrymning efter indikering kan enligt institutet vid
stora utsläpp och extrema väderförhållanden i vissa fall också vara aktuell
i en smal sektor ut till mycket stora avstånd. På sådana avstånd är det
önskvärt att utrymning kan genomföras inom något dygn. I kärnkraftverkets närområde kan snabbare utrymning behövas.
Vid sidan av nu angivna direkta åtgärder för människornas omedelbara
skydd kan enligt institutet också bl. a. begränsningar i livsmedelsdistribution och -konsumtion bli aktuella. Detta gäller områden med markbeläggning, där substanser av typ radioaktiv jod och cesium via växande grödor
kan föras in i näringskedjorna. Snabba beslut främst ~cd hänsyn till risker
för radioaktiv jod i mjölk kan behöva fattas på grundval av grova bedömningar av beläggningsfältets utsträckning.

3 Nuvarande beredskap
Den nuvarande beredskapen mot atomolyckor grundas i huvudsak på
riksdagens beslut år 1960 i anledning av prop. med förslag till lag om
skyddsåtgärder vid olyckor i atomanläggningar m. m. (prop. 1960: 139,
L 2U 1960: 45, rskr 1960: 34). Författningsbestämmelser rörande beredskapsåtgärder finns dels i atomenergilagen ( 1956: 306), dels i lagen
(l 960: 33 l) om skyddsåtgärder vid olyckor i atomanläggningar m. m., vanligen kallad atomskyddslagen. Med stöd av atomenergilagen ställs krav på
kraftföretaget bl. a. beträffande åtgärder och organisation för haveriberedskap. Atomskyddslagen reglerar främst ansvar och befogenheter vad
avser åtgärder utanför kraftanläggningen i samband med en olycka.
1960 års proposition föregicks av ett omfattande utredningsarbete som
redovisades i betänkandet (SOU 1959: 38) Beredskap mot atomenergiolyckor. Där behandlades bl. a. frågor om den joniserande strålningens
hälsofarlighet, olycksrisker i atomanläggningar, erforderliga skyddsåtgärder vid en olycka, beredskap i detta syfte samt erforderlig lagstiftning.
Propositionen följde i huvudsak utredningens förslag.
Utredarna var medvetna om att en mycket svår olycka skulle kunna få
allvarliga omgivningskonsekvenser. Det största problemet förknippades
med strålningen från det radioaktiva molnet, dvs. den luftburna aktiviteten. Däremot uppfattades den radioaktiva markbeläggningen som ett mera
begränsat problem än vad som motsvarar den bedömning som strålskyddsinstitutet nu gjort. I fråga om risken för en allvarlig olycka sades att denna
allmänt av sakkunskapen ansågs vara mycket liten. Samtidigt påpekades
dock osäkerheten i alla närmare omdömen om olycksriskerna. De åtgärder
som år 1960 ansågs tänkbara för allmänhetens skydd ~kiljer sig föga från
vad jag tidigare har redovisat. nämligen bl. a. vistelserestriktioner, utrymning och livsmedelsrestriktioner.
1960 års beslut innebär att länsstyrelsen i län med kärnkraftverk har
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ansvaret för skyddsåtgärderna utanför kärnkraftverket vid en atomolycka.
Därigenom skiljer sig beredskapen mot atomolyckor från övrig räddningstjänst, där kommunerna och <lera:- brandförsvar har det primära ansvaret.
Länsstyrelsen har genom atomskyddslagen skyldighet att upprätta en plan
för skyddsåtgärder. Lagen ger också länsstyrelsen befogenhet att i en
olyckssituation genomföra skyddsåtgärder.
I fråga om ambitionen för länsstyrelsens beredskap uttalade utredningen
att en realistisk bedömning av 1iskerna borde eflersträvas, så att organisationen inte dimensionerades med sikte på sådana svåra och avlägsna
verkningar av en olycka som visserligen teoretiskt lät sig tänkas. men som
i praktiken var i det närmaste uteslutna. Departementschefen tog i propositionen inte ställning till denna begränsning, men den har i praktiken blivit
styrande för ambitionen.
I nuvarande organisation finns vid länsstyrelser i län med kärnkraftverk
en särskild befattningshavare, oftast försvarsdirektören, och ersättare för
denne som skall kunna handla i länsstyrelsens ställe vid en olycka. Någon
formaliserad beiedskap är dock inte organiserad och någon särskild längsta tid från det larm går till dess att länsstyrelsen är bemannad finns därför
inte f. n. Vissa skyddsåtgärder kan dock utlösas från kärnkraftverket utan
ingripande från länsstyrelsen. För genomförandet svarar en fältorganisation. som till en del träder i funktion automatiskt efter i förhand uppgjorda
planer så snart larm går om en olycka som kan beröra allmänheten.
Fältorganisationen utgörs främst av de lokala polisdistrikten, det kommunala brandväsendet samt kustbevakningen.
Befattningshavarna vid länsstyrelsen har hittills utbildats endast i mycket ringa omfattning. Deltagandet i de senaste årens studier och utredningar om beredskapen torde dock ha gett de närmast inblandade en ökad
insikt om problemen.
En rådgivande cxpertkommission finns sedan lång tid organiserad under
namnet beredskapsnämnden mot atomolyckor. I den ingår representanter
för strålskyddsinstitutet, kärnkraftinspektionen och ett flertal andra myndigheter. Beredskapsnämnden organiseras av strålskyddsinstitutet. Någon
myndighet med ansvar för att samordna bereJskapsfrågorna finns dock
inte utsedd. Formell bcredskapstjänstgöring förekommer inte vill bcrcJskapsnämnden, men genom att telefonlistor hålls aktuella förutsätts att ett
tillriickligt antal experter alltid skall kunna inställa sig inom acceptabel tid.
De praktiska beredskapsåtgärderna runt kraftverken skiljer sig något
mellan de olika kärnkraftverken. Befolkningen i en närzon vars utsträckning kan uppgå till mellan 2 och 5 km kan i allmänhet varnas med tyfonlarm. Dessutom kan telefonlarm utnyttjas på många orter. Beredskap finns
för att hefolkningen skall kunna nås med närmare anvisningar via lokalradion. Jodtabletter finns lagrade men är inte utdelade. Detaljerade utrymningsplaner har upprättats för några av kärnkraftslägena. Planeringen
sträcker sig som mest ut till 10 km eller i något fall till 15 km avstånd.

Prop. 1980/81: 90

Bilaga 2 Jordbruksdepartementet

10

Strålningsindikering genom brandförsvarets försorg är förberedd ut till
mellan 8 och 12 km från kraftverken.
Ansvaret för beredskap inom kärnkraftverken, liksom för åtgärder inom
verket vid ett haveri, vilar på anläggningsägaren. Den skiftgående personalen förstärks vid ett haveri med bl. a. en vakthavande ingenjör, som kan
inställa sig med relativt kort varsel. En av hans huvuduppgifter är att svara
för de externa kontakterna bl. a. med länsstyrelse och centrala myndigheter. Vakthavande ingenjören har ofta men inte alltid strålskyddsutbildning.
I en utdragen haverisituation kommer ytterligare personal efter hand att
förstärka organisationen.

4

Huvudinriktning av den framtida beredskapen

Jag tar nu först kortfattat upp vad strålskyddsinstitutet och remissinstanserna framfört beträffande beredskapens inriktning i stort.
Strålskyddsinstitutet framhåller inledningsvis att de mycket svära olyckorna hittills inte legat till grund för beredskapsplaneringen. I stället har
beredskapen inriktats på sådana mindre omfattande olyckor som inte ger
upphov till långvarig markheläggning med radioaktiva ämnen. Strålskyddsinstitutet diskuterar sedan huruvida beredskapen nu bör utsträckas
till att omfatta även de mycket stora olyckorna. Institutet anser för egen
del en sådan ändring av inriktningen rimlig. men framhåller samtidigt att
ett beslut härom måste fattas mot bakgrund av en helhetssyn på risk- och
beredskapsproblematiken i samhället. Strålskyddsinstitutet menar att man
nu ser avsevärt allvarligare på konsekvenserna av en svår olycka. För
mycket osannolika händelser med mycket stora konsekvenser är det enligt
institutet vanligt att man lägger extra vikt vid den stora konsekvensen.
Institutet pekar även på att händelser som senare visar sig förhållandevis
begränsade från omgivningssynpunkt inledningsvis kan ställa krav pä myndigheternas beredskap för evakuering även på stora avstånd. Institutet
anför också att en effektiv beredskap är ett starkt allmänt önskemål. inte
minst innan man kunnat genomföra sådana siikerhetshöjande åtgärder som
förordas av reaktorsäkerhetsutredningen.
Strålskyddsinstitutet anför att en vidgning av beredskapen till att omfatta mycket stora olyckor kan innebära en utsträckning av beredskapsområdet till mellan 40 och 80 km. Detta skulle medföra framför allt behov av
utbildning och övning av ett stort antal personer som kan väntas medverka
i skyddsarbetet vid en olycka. Därtill kommer förhöjda kostnader för
larmanordningar m. m. samt för sambandsmedcl. Institutet betecknar sina
kostnadsuppskattningar som relativt osäkra. men bedömer att dessa åtgärder skulle kräva en engångskostnad av knappt 30 milj. kr. och en årlig
kostnad av nära 13 milj. kr. utöver kostnaderna för en förbättrad beredskap med nuvarande syfte som beräknas till ca 9 milj. kr. i engångskostnad
och ca 5 milj. kr. i årlig kostnad.
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Ett flertal remissinstanser har direkt eller indirekt kommenterat frågan
om beredskapens syfte. Kraftföretagen menar att rapportens riskbild inte
kan ligga till grund för beredskapsplaneringen och att man borde tillgodogöra sig utländska erfarenheter från sådan planering. Företagen finner det
motiverat med en förbättrad beredskap inom en närzon på 10-15 km. men
hävdar att särskilda beredskapsåtgärder inom ett större område inte är
motiverade.
Länsstyrelserna i län med kärnkraftverk betonar bl. a. att kärnkraftens
bereds kaps planering måste ses i ett allmänt räddningstjänstperspektiv.
Vidare understryks betydelsen av säkerhetshöjande åtgärder vid kraftverken. Länsstyrelsen i Kalmar län menar att en förhöjd kärnkraftssäkerhet
snarast borde minska kraven på omgivningsberedskap. Länsstyrelserna
ställer sig principiellt bakom kraven på en förbättrad beredskap men preciserar i allmänhet inte omfattningen av denna. Länsstyrelsen i Uppsala län
förklarar dock att man inte bör stanna vid enbart förbättringar av den
nuvarande beredskapen utan att man även bör genomföra en organisation
för verksamheten vid eventuella stora olyckor. Samtidigt framhålls att det
liksom vid annan beredskapsplanering inte är möjligt att skapa en organisation som helt kan lösa alla problem.
För egen del vill jag i frågan om beredskapens inriktning i stort anföra
följande. En allvarlig olycka i ett kärnkraftverk kan inte uteslutas även om
sannolikheten för att den skall inträffa kan bedömas som synnerligen liten.
Konsekvenserna i omgivningen skulle i värsta fall kunna bli mycket omfattande och långvariga. I första hand är det nödvändigt att långtgående
åtgärder vidtas vid kärnkraftverken för att förebygga olyckor och mildra
deras konsekvenser. Men det krävs också en väl fungerande beredskap för
att i görligaste mån lindra omgivningskonsekvenserna om en olycka som
medför utsläpp av radioaktiva ämnen skulle inträffa. Beredskapsplaneringen måste därvid i princip beakta alla typer av olyckor. alltifrån sådana med
mycket obetydliga omgivningskonsekvenser till de största haverierna. Det
är enligt min mening inte rimligt att lämna de sistnämnda helt obeaktade
under hänvisning till deras låga sannolikhet. Samtidigt är det här såsom
inom andra samhällsområden inte realistiskt att bygga upp beredskapsresurserna så att full säkerhet garanteras i varje situation för va1je
enskild medborgare.
För att de krav på beredskapen som jag här har angivit skall tillgodoses
måste den nuvarande beredskapsplaneringen förbättras. Förstärkningen
av beredskapen bör ske enligt följande huvudlinjer.
Handlingsberedskapen hos de viktigaste organen bör stärkas så att alla
typer av haverier kan beaktas. I detta syfte vidtas åtgärder för en systematiserad utbildning av beslutsfattarna. en ständigt fungerande personalberedskap samt ett säkerställt telesamband. Förbättringar i dessa avseenden är enligt min uppfattning nödvändiga för att det skall vara möjligt för
ansvariga myndigheter att alltefter läget kunna vidta åtgärder till allmänhetens skydd vid olyckor av olika slag.
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Beredskapen behöver emellertid förbtittras också på annat sätt. I en
olyckssituation måste beslut om skyddsåtgärder snarast möjligt kunna
underbyggas av mätningar. s. k. indikering, av strålningsnivåerna och därmed hälsoriskerna. Genom en snabbt fungerande indikering kan skyddsåtgärderna koncentreras till de områden där de mest påtagliga riskerna
föreligger. Därigenom kan de sociala och ekonomiska biverkningarna.av
skyddsåtgärderna reduceras. Jag förordar mot denna bakgrund att en
snabbt fungerande, yttiickande indikeringsorganisation upprätlas inom en
vidsträckt indikeringszon.
Inom närområdet till kärnkraftverket ställs, med hänsyn till riskerna för
högre strålningsnivåer och den kortare förvarningen. högre krav pft en i
förväg genomförd detaljplanering av :;,kyddsåtgärdcrna och på anordningar
för att omgående varna och informera befolkningen. Jag anser därför att en
inre beredskapszon bör fastställas för varje kärnkraftverk. Inom denna bör
en mera detaljerad åtgärdsplanering genomföras, för att exempelvis en
snabb utrymning skall kunna genomföras efter beslut från fall till fall. Inom
den inre beredskapszonen bör allmänheten också få siirskild information
om de viktigaste åtgärderna vid en olycka. Vidare bör ett larmsystem
byggas upp med syftet att omgående kunna påkalla allmiinhetens uppmärksamhet. Jag anser det också lämpligt att förhandsutdelning av jodtabletter
sker inom denna zon.·
Följande allmänna riktlinjer bör vara vägledande när det gäller beredskapsområdenas utsträckning. En grundläggande förutsättning är att något
exakt största avstånd för en viss typ av risk inte gar att fastlägga. Med
undantag för någon mycket osannolik vädersituation bör emellertid en
indikeringszon på ca 50 km kunna anses täcka det område inom vilket
akuta livshotande skador kan tänkas uppkomma vid en stor olycka. Jag
bedömer att detta är en lämplig grund för utsträckning av indikeringszonen. Utsträckningen av den inre beredskapszonen bör främst styras av
behovet av att befolkningen snabbt skall kunna larmas samt en utrymning
på kortare tid än något dygn skall kunna genomföras. En sådan utrymning
av medelstora och större tätorter kräver en relativt detaljerad planering.
Jag bedömer, efter att ha tagit del av strålskyddsinstitutets utredning och
remissinstansernas kommentarer, att en inre beredskapszon med en utsträckning av minst 12 km och i allmänhet upp till 15 km bör tillgodose de
väsentligaste behoven i detta avseende.
Jag vill framhålla att den inre beredskapszonen bör ses som det område
inom vilket en beredskapsp\anering särskilt inriktad på att möta olyckor i
kärnkraftverk skall finnas. Även utanför detta område bör. om en olycka
skulle inträffa, sådan beredskapsplanering som skett för andra ändamål
eller tillgängliga resurser i övrigt som kan vara av betydelse i sammanhanget utnyttjas i den utsträckning som bedöms lämplig. Vid en svår olycka
måste givetvis alla samhällets resurser kunna utnyttjas för att genomföra
de skyddsåtgiirder som behövs såväl inom som utom beredskapszonen.
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Jag riiknar bl. a. med att den civilförsvarsplanering som är genomförd
främst i större tätorter verksamt skall kunna hidra härtill.
Det ankommer på regeringen att med stöd av atomskyddslagen faststiilla
den detaljerade utstriickningen av de två zonerna. Indelningen hör där så
är lämpligt följa administrativa gränser mellan kommuner eller församlingar.

5

Lagfrågor

Beredskapen mot omgivningskonsekvenser i samband med reaktor-·
olyckor regleras som jag tidigare nämnt i lagen I 1960: 331 J om skyddsåtgärder vid olyckor i atomanläggningar m. m .. den s. k. atomskyddslagen.
Strålskyddsinstitutets förslag aktualiserar behovet av vissa ändringar i
lagen för att möjliggöra en effektivare planering och ett kraftfullt agerande
om olyckor hotar. Dessutom anförs att ett utnyttjande av civilförsvarspersonal vid olyckor kan kräva särskild lagstiftning. Institutet framhåller att
vissa av lagfrftgorna kräver skyndsamma åtgärder.
Lagstiftningen inom atomenergiområdet ses f. n. över av atomlagstiftningskommittcn (l 1979: 05). Kommitten skall enligt ~ina direktiv (dir.
1978: 18) även beakta samordningen mellan atomenergilagstiftningen och
lagstiftningen inom andra områden. t. ex. brandskyddet. Vidare utreder
räddningstjänstkommittcn (Kn 1979: 0 I) i enlighet med riksdagens hemställan förutsättningslöst frågan om huvudmannaskapet för den framtida
räddningstjänsten. Kommittens arbete syftar till att göra samhällets räddningstjänst mer effektiv och att ompröva nuvarande verksamheter. F.n
fråga som kommitten enligt direktiven skall uppmärksamma särskilt är
behovet av samordning av räddningsarbete som herör stora geografiska
områden. Räddningstjänstkommittcns arbete är samordnat såväl i sak som
i tid med 1978 års försvarskommittes (Fö 1978: 02) arbete med frägan om
kommunanknutet civilförsvar. Jag ser det emellertid som nödvändigt att
sådana lagfrågor som har direkt samband med den höjning av beredskapens effektivitet som här behandlas tas upp nu. De frågor jag åsyftar är
möjligheterna att ingripa i hotsituationer. ansvarsfördelningen över länsgränser, kommunernas medverkan i planeringen samt regeringens möjligheter att ingripa vid en olycka.
Atomskyddslagen i dess nuvarande lydelse ger inte länsstyrelsen möjlighet att agera i situationer där utsläpp inte skett men där hot om utsl::ipp
föreligger. I specialmotiveringen till 1960 års lag anförde departementsehefen bl. a.: "Den av några remissmyndigheter utvecklade tanken, att möjlighet bör finnas att vidtaga skyddsåtgärder med stöd av lagen så snart
omedelbar fara uppstått för att radioaktiva ämnen skall spridas från en
atomencrgianläggning, ligger onekligen nära till hands. Givet ~ir att ett
allvarligt tillbud vid driften av en atomenergianläggning genast bör rappor-
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teras till länsstyrelsen. och det kan förväntas att länsstyrelsen vid en dylik
underrättelse ofördröjligen gör sig redo att ingripa. Det är emellertid, enligt
vad som upplysts från sakkunnigt håll. osannolikt att mer skulle medhinnas, innan antingen olyckan avvärjts eller radioaktivitet redan frigjorts från
anläggningen." Departernentschefen ansåg därför att ett tillgodoseende på
ifrågavarande punkt av remisskritiken knappast var påkallat för att ge ökad
säkerhet.
Jag kan konstatera att uppfattningen om hur stora olyckor förlöper i
tiden har förändrats väsentligt sedan atomskyddslagen kom till. Enligt nu
tillgängliga analyser dröjer det, som jag tidigare har anfört. troligen timmar
till dygn mellan den ursprungliga reaktorskadan och ett utsläpp till omgivningen. Under en sådan tidsperiod hinner viktiga åtgärder för alt skydda
befolkningen vidtas. Häri ingår också utförlig information till allmänheten.
Haveriet vid Three Mile Island belyser för övrigt i hög grad behovet av att
kunna vidta åtgärder i en hotsituation. Strålskyddsinstitutets förslag att
länsstyrelsen skall ges möjligheter att agera i situationer med hot om
utsläpp har inte mött några invändningar hos remissinstanserna. För egen
del förordar jag mot denna bakgrund att I § atomskyddslagen ändras så att
länsstyrelsen skall kunna vidta nödvändiga skyddsåtgärder redan vid överhängande fara för sådana utsläpp som anges i lagen. Det är inte möjligt att
här ge generella anvisningar till ledning för länsstyrelsens bedömning av
olika uppkommande situationer. Länsstyrelsernas ställningstaganden kan
emellertid underlättas avsevärt genom att den underrättelseskyldighet som
innehavarna av kärnkraftverken har enligt atomskyddslagen utvecklas och
preciseras närmare. Jag återkommer i ett följande avsnitt till frågan om
formerna för underrättelser från kraftverk tiil länsstyrelse. Jag räknar
vidare med att länsstyrelsen i en hotsituation nästan alltid skall hinna
konsultera kärnkraftinspektionen och strålskyddsinstitutet före ett beslut
om skyddsåtgärder.
I fråga om fördelningen av ansvaret för skyddsåtgärder enligt atomskyddslagen mellan olika länsstyrelser vill jag anföra följande. Åtgärder till
skydd för allmänheten kan i de flesta fall begränsas till det län där kärnkraftverket är beläget. Vid stora olyckor kan åtgärder dock behöva vidtas
även i angränsande län. Dessutom bör som jag tidigare har anfört indikeringsorganisationen byggas ut i en vidsträckt zon, som i flera fall sträcker
sig över länsgränser. Starka skäl talar för ett samlat ansvar för vidtagande!
av skyddsåtgärder i synnerhet i det inledande skedet efter en olycka. Ingen
oklarhet bör råda om ansvarsfördelningen. Samtidigt är det av resursskäl
inte rimligt att detaljkunskaper och en kostnadskrävande beredskapsorganisation byggs upp vid flera länsstyrelser än nödvändigt. Jag förordar
därför att länsstyrelserna i län där kärnkraftverk är belägna skall kunna ges
ansvar även för vissa skyddsåtgärder i närbelägna län. För att åstadkomma
en sådan ansvarfördelning bör regeringen ges rätt att föreskriva eller i ett
särskilt fall besluta att en länsstyrelses åligganden enligt atomskyddsla-
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gen skall fullgöras av länsstyrelsen i ett annat län. Ett sådant bemyndigande kan lämpligen föras in i 13 §lagen.
Jag vill därefter ta upp frågan om kommunernas medverkan i beredskapsplaneringen mot atomolyckor. I atomskyddslagen föreskrivs att
kommun är skyldig att lämna länsstyrelsen bistånd för skyddsåtgärder som
avses i lagen. Det har av strålskyddsinstitutet framl'örts som en brist att
lagen inte klart uttalar kommuns skyldighet att även medverka i planeringen av skyddsåtgärder samt i utbildning och övning i anslutning härtill.
Många remissinstanser har stött denna uppfattning. Jag utgår från att det iir
ett egenintresse för såväl primärkommuner som landsting att medverka i
beredskapsplaneringen, men bedömer ändock att det kan vara lämpligt att
närmare reglera kommunernas medverkan. Det bör ankomma på regeringen att bestämma omfattningen av denna medverkan. Jag föreslår därför att
i 9 § atomskyddslagen tas in ett bemyndigande för regeringen att meddela
föreskrifter om kommunernas bistånd också vid planering av skyddsåtgärder enligt lagen. För de särskilda kostnader kommunerna har för sin
medverkan i beredskapsplaneringen bör ersättning utgå. Kommunal medverkan torde främst bli aktuell när det gäller utrymningsplanering och
uppbyggnad av en vidgad indikeringsverksamhet. För utrymningsplaneringen krävs bl. a. uppgifter om personfördelning och transportresurser.
Däremot anser jag det inte rimligt att med kommuner~as medverkan bygga
upp en särskild för kärnkraftsolyckor anpassad inkvarteringsplanläggning.
Jag utgår här från att civilförsvarsplaneringen vid behov skall kunna utnyttjas. lndikeringsverksamheten kommer att beröra brandförsvaret i ett
relativt stort antal kommuner och kräver bl. a. utbildning och övning av
berörd personal.
Jag vill slutligen ta upp frågan om regeringens roll vid en atomolycka.
Nuvarande lagstiftning lägger ansvaret på länsstyrelsen att sö1ja för åtgärder vid en olycka i en svensk atomanläggning, medan ansvaret vid exempelvis olyckor i utländska atomanläggningar åvilar regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer. Vid mera omfattande olyckor inom
landet kan det förutses att vissa åtgärder från regeringens sida blir aktuella.
Det kah exempelvis bli nödvändigt för regeringen att genom särskilda
beslut ställa resurser och medel till förfogande. Det direkta ansvaret för all
erforderliga skyddsåtgärder vidtas enligt atomskyddslagen bör emellertid
normalt ligga kvar på vederbörande länsstyrelse.
Aven om ansvaret all sörja för åtgärder vid en olycka i en svensk
atomanläggning sålunda i princip bör ligga på vederbörande länsstyrelse
bör lagstiftningen på området göra det möjligt att anpassa skyddsåtgärderna efter skilda situationer. Såsom jag tidigare har berört bör regeringen
kunna bestämma att en länsstyrelses åligganden enligt lagen hell eller
delvis skall fullgöras av länsstyrelsen i ell annat län. I extrema situationer
kan dessutom ett samordnat nationellt agerande krävas. Den formella
grunden för ett sådant agerande bör finnas i lagstiftningen. Jag förordar
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därför att det i 13 § atomskyddslagen förs in en bestämmelse som innebär
att regeringen i stället för länsstyrelsen får meddela sådana förordnanden
och föreskrifter som avses i 4. 5. 6 eller 7 § lagen. Jag vill betona att
bestämmelsen är avsedd enbart för sådana extrema situationer som jag
nyss har nämnt och naturligtvis inte skall tillämpas så att vederbörande
länsstyrelse fråntas den mer operativt betonade delen av verksamheten.
Med hänsyn till att de föreslagna lagänd1ingarna är okomplicerade är det
enligt min mening inte motiverat att inhäm_ta lagrådets yttrande.

6 Ansvarsförhållanden för verksamheten vid en olycka
Jag har tidigare redogjort för fördelningen av ansvaret för åtgärder vid en
olycka. såsom den framgår av 1960 års proposition och lag. Strålskyddsinstitutet har i sin utredning utgått från att denna fördelning skall bestå. Av
remissinstanserna har överbefälhavaren och försvarets forskningsanstalt
uttalat sig i frågan. Man anser att nuvarande fördelning av åtgärdsansvar är
lämplig. Jag delar denna uppfattning, men konstaterar att det inom denna
ryms alternativa praktiska lösningar. Jag vill därför kommentera ansvarsoch organisationsfrågorna ytterligare i vissa avseenden.
Ett relativt stort antal myndigheter m. fl. blir berörda som rådgivare till
länsstyrelsen i en olyckssituation. Flertalet av dessa myndigheter är representerade i beredskapsnämnden mot atomolycko_r som organiseras av statens strålskyddsinstitut. Denna konstruktion möjliggör en viss underhandssamordning av myndigheternas handlande. Erfarenheterna från haveriet vid Tpree Mile Island visar nödvändigheten av en elTcktiv samordning. Det är av särskild vikt att strålskyddsinstitutet och kärnkraftinspektionen i en olyckssituation helt samordnar sina åtgärder i syfte att skydda
allmänheten och att de båda organisationerna övas härför. Jag anser i
likhet med utredningen och flera remissinstanser att strålskyddsinstitutet
och kärnkraftinspektionen bör ha möjligheter att snabbt förflytta sin rådgivande funktion till aktuell länsstyrelse vid en olycka. Jag delar samtidigt
försvarets forskningsanstalts uppfattning att planeringen bör syfta till en
handlingsfrihet att genomföra förflyttningen om läget motiverar detta.
Någon automatisk utflyttning bör således inte komma i fråga.
Beträffande indikeringsfunktionen bör följande ansvarsfördelning enligt
min uppfattning gälla. Länsstyrelsen bör i samråd med strålskyddsinstitutet svara för att en organisation upprättas för snabba mätinsatser och för
inrapportering av data som underlag för länsstyrelsens omedelbara
skyddsåtgärder. Strålskyddsinstitutet bör svara för sådan mera kvalificerad sammanställning och analys av data som kan behövas som underlag
för länsstyrelsens fortsatta skyddsåtgärdcr. Länsstyrelsen har självfallet
alltid att pröva om skyddsåtgärder behöver vidtas. Särskilt i inledningsskedet vid en större olycka kan beslut om skyddsåtgärdcr behöva fatias innan
indikeringsresultat föreligger.
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Vid den följande behandlingen av olika praktiska beredskapsåtgärder tar
jag upp ytterligare en rad frågor som rör ansvarsfördelningen mellan olika
myndigheter. Jag vill redan här framhålla att det därvid varit min strävan
att välja sådana organisationsformer och åtgärder som så långt möjligt
innebär samutnyttjande av samhällets resurser. Viktiga exempel härpå är
förslagen om utnyttjandet av försvarsmaktens och länsalarmeringscentralernas sambandsresurser och statens brandnämnds utbildningskapacitet.
Jag vill understryka vikten av att en motsvarande strävan präglar det
fortsatta praktiska arbetet med att förverkliga den organisation och de
åtgärder som nu föreslås. Jag utgår således bl. a. från att de tekniska och
personella resurser som finns inom totalförsvaret utnyttjas så långt det är
möjligt.

7 Praktiska åtgärder
I det följande kommer jag att uppehålla mig relativt utförligt vid olika
praktiska beredskapsåtgärder. Skälet härtill är bl. a. att åtskilliga myndigheter är berörda av planering och genomförande och att flera av dessa inte
normalt sysslar med beredskapsfrågor. Vissa allmänna riktlinjer behövs
därför av samordningsskäl. De betydande kostnader som delvis är förknippade med åtgärderna är ett ytterligare motiv. Jag vill framhålla att vissa av
de åtgärder som jag här förordar är preliminära till sin omfattning och
inriktning och att en successiv uppföljning och utvärdering av beredskapsplaneringen därför krävs. Jag återkommer senare till formerna härför.

7 .1 Kärnkraftverkens beredskap

Beredskapen inom kärnkraftverken regleras i huvudsak genom de
koncessionsvillkor som med stöd av atomenergilagen meddelas för varje
verk och genom de detaljerade anvisningar som meddelas av kärnkraftinspektionen. Jag inskränker mig därför i detta sammanhang till att ta upp
vissa frågor som har direkt samband med kraftföretagets åligganden enligt
atomskyddslagen. Jag har tidigare berört nödvändigheten av ett snabbt
handlande från kraftföretagets sida vid händelser som innebär risk för
utsläpp. Därvid krävs bl. a. att länsstyrelsen underrättas. I ett första meddelande till myndigheterna från kärnkraftverket vid en olycka bör enligt
min mening inte bara lämnas uppgifter om vad som hänt i själva kärnkraftverket. För en bedömning av behovet av omedelbara skyddsåtgärder är
det också nödvändigt med en översiktlig meteorologisk och radiologisk
information. Sådan information kan knappast erhållas från annat håll än
från kraftverket i det första skedet efter olyckan. Jag bedömer det därför
som nödvändigt att kraftföretaget har utrustning och kompetens för att
omedelbart kunna ställa sådant underlag till förfogande. Detta torde bl. a.
45
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kräva att en strålskyddsspecialist är tillgänglig på mycket kort tid, såsom
påpekas av strålskyddsinstitutet. Ett sätt att lösa denna fråga är enligt
vissa remissinstanser att jourtjänstgöring för en vakthavande ingenjör införs. Kärnkraftinspektionen och strålskyddsinstitutet bör enligt min uppfattning utforma närmare anvisningar rörande lämpliga praktiska lösningar
av dessa problem. Enligt vad jag inhämtat har inspektionen redan aktualiserat frågan med anläggningsinnehavarna.

7.2 Länsstyrelsens uppgifter, organisation och beredskap

Uppgifterna för länsstyrelserna i län med kärnkraftverk har redan berörts i anslutning till lagfrågorna. Hit hör frågorna om åtgärder i hotsituationer, om planering och genomförande av skyddsåtgärder över länsgränser samt om kommuners skyldighet att biträda vid planeringen. Jag vill
här ta upp ytterligare ett antal frågor.
Länsstyrelsernas personalberedskap har tagits upp i strålskyddsinstitutets utredning och av remissinstanserna samt i det särskilda underlag som
länsstyrelserna därefter tagit fram på regeringens uppdrag. Institutet menar att en höjd personalberedskap bör krävas om beredskapsplaneringen
skall omfatta även stora olyckor. De remissinstanser som berört frågan
anser mera allmänt att en förbättrad personalberedskap är motiverad med
hänsyn till länsstyrelsernas åligganden i nödlägen. Man refererar därvid
även till länsstyrelsens skyldigheter enligt brandlagens 12 § och pekar på
behovet av en samlad syn på beredskapen mot olika typer av stora olyckor. Vid redovisningen av de särskilda uppdragen från regeringen har
länsstyrelserna senare lämnat förslag till organisation av personalberedskapen. Länsstyrelserna menar att beredskapstjänstgöring i allmänna arbetstidsavtalets mening bör inrättas för tre befattningshavare vid varje
berörd länsstyrelse, varav en beslutsfattare. en handläggare och ett biträde.
Regeringens beslut i juni 1980 innebär redan att personalberedskapcn
vid länsstyrelserna i län med kärnkraftverk skall förbättras. Jag delar
länsstyrelsernas uppfattning att viss beredskapstjänstgöring i allmänna
arbetstidsavtalets mening nu bör införas vid de berörda länsstyrelserna.
Därmed kan man räkna med en inställelsetid om högst någon timme efter
larm, vilket får anses godtagbart mot bakgrund av den riskbild jag tidigare
refererat. Då det gäller omfattningen av den omedelbara förstärkningen av
beredskapstjänstgöringen bör enligt min mening bl. a. beaktas att frågor
om samhällets beredskap i allmänhet mot svåra olyckor kommer att behandlas av räddningstjänstkommitten. I avvaktan härpå förordar jag dels
att beredskapstjänstgöring för en beslutsfattare nu organiseras vid berörda
länsstyrelser, dels att länsstyrelsernas samverkan med resp. länsalarmeringscentral väsentligt förbättras, dels vissa andra åtgärder som jag återkommer till senare. Därmed bör enligt min mening de väsentligaste beho-
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ven av lednings- och sambandskapacitet kunna tillgodoses även i inledningsskedet av en plötsligt uppkommande olyckssituation. Vid en mera
utdragen olycka kommer självfallet en betydande del av länsstyrelsens
personalresurser efter hand att stå till förfogande för olika uppgifter.
Redan i 1960 års proposition diskuterade departementschefen vilka personer som var tänkbara att ingå i länsstyrelsens beredskapsorganisation
för olyckor och pekade på möjligheten att även personer som inte var
anställda vid länsstyrelsen skulle kunna utnyttjas. Frågan skall ses mot
bakgrund av att den beredskapsuppgift det här är fråga om väsentligt
skiljer sig från arbetsuppgifterna för de flesta tjänstemän vid länsstyrelser.
För egen del anser jag också att länsstyrelserna bör kunna knyta personal
utifrån till beredskapsorganisationen. Speciellt bör medverkan av kvalificerade brandingenjörer från de större kommunernas brandförsvar kunna
bidra till en vidgad kompetens och en effektiv personalberedskap.
En vidgad indikeringsorganisation bör enligt min uppfattning byggas upp
i första hand med de kommunala brandförsvarens resurser. Jag räknar med
att brandförsvaret skall kunna utnyttja mätapparatur som f. n. finns tillgänglig inom totalförsvaret. varför inga särskilda resursbehov uppstår i
detta avseende. Däremot kriivs utbildning och övning av organisationen.
Berörda länsstyrelser får genom den vidgade beredskapen en ökad belastning. Jag återkommer till frågan om ökade resurser under avsnittet
Ans lagsfrågor.

7.3 Beredskap vid centrala myndigheter
Som jag tidigare har uttalat bör det också i fortsättningen ankomma på
strålskyddsinstitutet och dess beredskapsnämnd mot atomolyckor att svara för en sammanhållen, rådgivande funktion gentemot länsstyrelsen i en
olyckssituation.
I likhet med strålskyddsinstitutet och flera remissinstanser anser jag att
det bör finnas en överensstämmelse mellan institutet och dess beredskapsnämnd samt länsstyrelserna när det gäller personalberedskapen. Följaktligen bör institutets beredskap organiseras så att for omedelbar rådgivning
nödvändig personal är tillgänglig inom någon eller några timmar. Detta
innebär krav på expertis främst inom områdena radiofysik. meteorologi,
befolkningsskydd och reaktorteknologi. Förutom institutet bör främst
kärnkraftinspektionen och Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) men även andra myndigheter och organ kunna bidra till
uppbyggnaden av den grupp som behöver finnas tillgänglig med mycket
kort varsel. Utöver denna centrala grupp bör beredskapsnämnden ha
tillgång till expertis inom andra delområden som kan aktualiseras efter
hand vid en olycka. Kraven på inställelsetid kan dock sättas lägre i sådana
fall.
Som jag tidigare har anfört bör ett samordnande ansvar för indikerings-
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verksamheten läggas på strålskyddsinstitutet. Detta bör gälla såväl i planeringshänseende som i fråga om väsentliga delar av verksamheten vid en
olycka. Som ett led i planeringen bör det sålunda ankomma på institutet att
ange riktlinjer för den regionalt organiserade indikeringsverksamheten
kring kärnkraftverken och ge underlag för utbildningen. Institutet bör
också svara för att de tillgängliga resurserna för mera kvalificerade mätningar upprätthålls på en godtagbar nivå i kvalitets- och beredskapshänseende samt vid behov föreslå åtgärder för att främja detta. I samband med
en olycka bör institutet svara för analys och slutsatser utifrån den grundinformation som tillhandahålls från länsstyrelserna. Jag räknar med att vissa
tekniska hjälpmedel kommer att krävas för att organisationen skall arbeta
tillräckligt snabbt och säkert. Vid en olycka bör institutet också föreslå
länsstyrelsen inriktningen av den fortsatta indikeringsverksamheten på
kort och lång sikt samt svara för att erforderliga specialistresurser ställs till
länsstyrelsens förfogande.
Kvalificerade meteorologiska grunddata och analyser är mycket viktiga
element i den samlade bedömningen vid en olycka. Personal från SMHI
bör därför medverka i beredskapsnämnden i enlighet med vad strålskyddsinstitutet föreslagit i rapporten. En säker överföring av lokala väderdata till
SMHI bör kunna ske inom ramen för det förbättrade sambandssystem som
föreslås i det följande. I vad mån denna överföring skall göras automatisk
eller andra kompletteringar vidtas bör övervägas ytterligare bl. a. med
hänsyn till kostnaderna och säkerheten vid alternativa förfaranden.
Sambandstjänsterna för strålskyddsinstitutet bör så långt möjligt kunna
tillgodoses genom länsalarmeringscentralen i Stockholm såsom institutet
föreslagit. Därmed finns inget behov av en ständig bemanning vid institutets telefonväxel. Institutet framhåller i sin rapport att de ökade uppgifterna för beredskapen kräver ytterligare tjänster vid institutet. Institutet
har under innevarande budgetår förstärkts med fem nya tjänster för tillsyn
av kärnkraftens säkerhets- och miljöfrågor. Förstärkningarna är dock endast till en del avsedda för beredskapsområdet. Jag återkommer i det
följande till frågan om vilka ytterligare förstärkningar som behövs vid
institutet.

7 .4 Telekommunikationer

Strålskyddsinstitutet understryker i sin rapport betydelsen av goda telekommunikationer inom ledningsorganisationen samt bifogar ett omfattande underlag som institutet dock inte tar ställning till. Många remissinstanser stöder uppfattningen att teleförbindelserna bör förbättras avsevärt.
Flera instanser pekar på möjligheterna att utnyttja redan existerande sambandsfunktioner, exempelvis försvarets telenät. SOS Alarmering AB,
Svenska kommunförbundet m. fl. påpekar att ett samband med flertalet
räddningstjänstorgan kan tillgodoses genom samarbete med resp. länsalar-
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meringscentral. Länsstyrelserna har dock riktat kritik mot sistnämnda
förslag.
Jag delar uppfattningen att säkra telekommunikationer är en förutsätt-·
ning för en väl fungerande beredskap och finner att väsentliga förbättringar
i förhållande till nuläget iir nödvändiga. På regeringens uppdrag har ett
kompletterande underlag för praktiska åtgärder utarbetats av överbefälhavaren, televerket och strålskyddsinstitutet. Med utgångspunkt i förslagen
från dessa myndigheter förordar jag i huvudsak följande riktlinjer för en
förbättring av telekommunikationerna mellan de viktigaste berörda instanserna, dvs. kärnkraftverken, länsstyrelserna i län med kärnkraftverk, strålskyddsinstitutet, kärnkraftinspcktionen, SMHI, lokala och regionala räddningstjänstorgan såsom brandförsvar, polis m. fl. samt lokalradion. För att
en avsevärt förbättrad sambandssäkerhct snabbt skall uppnås bör de ordinarie teleförbindelserna till kärnkraftverken, länsstyrelserna i län med
kärnkraftverk och de berörda myndigheterna förstärkas enligt televerkets
förslag. Vidare bör dessa abonnenter anslutas till resp. länsalarmeringscentral eller motsvarande enligt förslaget. Samband till lokala räddningstjänstorgan över länsalarmeringscentralerna finns redan i dagsläget men
kan behöva kompletteras i begränsad utsträckning. Möjligheter att via
resp. länsalarmeringscentral nå lokalradion behöver säkerställas. Ytterligare förbindelsesäkerhet bör på sikt uppnås genom att kärnkraftverken
samt länsstyrelserna i berörda län ansluts till försvarets fasta radiolänknät
enligt överbefälhavarens förslag.
De riktlinjer jag här angivit innebär att länsalarmeringscentralerna får en
viktig roll i sambandssystemet. Härigenom säkerställs samordning mellan
olika sambandsmedel, successiv teknisk förnyelse och underhåll samt en
genom den dagliga verksamheten kontinuerligt pågående övningsverksamhet. På sikt torde dessutom väsentliga besparingar vara möjliga i förhållande till andra lösningar.

7.5 Underrättelse och alarmering
Jag tar i detta avsnitt upp frågor om underrättelseskyldighet och alarmering, dvs. dels i vilka lägen kärnkraftverket skall underrätta myndigheterna, dels i vilka av dessa fall allmänheten skall underrättas. För att
alarmeringen skall vara effektiv krävs ett antal tekniska åtgärder som jag
också behandlar.
7.5. I Underriittelse från kärnkraftverket

Atomskyddslagens bestämmelser syftar bl. a. till att innehavaren av
kärnkraftverk genast skall underrätta myndigheterna såväl vid haverier
som vid allvarliga tillbud. Jag vill understryka nödvändigheten av att
myndigheterna omgående underrättas även i situationer som inte innebär
någon omedelbar fara för allmänheten men som senare möjligen kan ut-
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veckla sig i denna riktning. Därigenom får myndigheterna möjlighet att
höja sin interna beredskap och vid behov förbereda vissa åtgärder så att de
vid en eventuell, allvarlig utveckling av händelseförloppet kan handla
omedelbart. Jag är medveten om att detta kan leda till att lcdningsorganisationen aktiveras i onödan. Olägenheten härav kan dock godtas med hänsyn
till den ökade effektiviteten i beredskapsorganisationen om händelsen
senare visar sig få konsekvenser för allmänheten. En annan inte oväsentlig
omständighet är att beredskapsorganisationen erhåller viss övning. Jag
förordar därför att kraftföretagen liksom i dagsläget skall kunna underrätta
myndigheterna på ett efter omständigheterna anpassat sätt. Det är för detta
syfte nödvändigt att utnyttja minst två typer av meddelanden, det ena med
syfte att enbart aktivera myndigheternas beredskap, det andra med innebörd att beredskapsorganisationen skall aktiveras och omedelbara skyddsåtgärder för allmänheten skall vidtas. Jag har för avsikt att senare föreslå
regeringen att bemyndiga strålskyddsinstitutet att efter samråd med kärnkraftinspektionen meddela närmare regler för när och hur meddelanden
skall avges från kärnkraftverket.
I fråga om inträffade händelser i kärnkraftverket i Barsebäck bör länsstyrelsen i Malmö hålla berörda danska myndigheter kontinuerligt informerade om sina bedömningar och åtgärder. Det kan vidare förutsättas att
myndigheterna i Danmark kommer att underrättas omgående direkt från
kärnkraftverket.
7.5 .2 Principer fi>r alarmering

I fråga om alarmeringen av allmänheten är det enligt strålskyddsinstitutet svårt att utnyttja flera typer av signaler. Risken för missuppfattningar är
påtaglig. En geografisk uppdelning av alarmeringen anses däremot vara
möjlig. Institutet anför vidare att varje höjning av beredskapen vid länsstyrelsen också automatiskt bör utlösa alarmering till allmänheten. Annars
skulle allmänhetens förtroer.de för myndigheterna kunna försvagas.
Uppfattningen att alarmeringssignalerna måste vara mycket enkla stöds
allmänt av remissinstanserna. Flera av dem menar att en enda typ av signal
borde kunna användas för såväl kärnkraftsolyckor som andra allvarliga
olyckor. Möjligheter till geografisk uppdelning av alarmeringen bör enligt
flera myndigheter finnas om alarmeringsområdet utvidgas i förhållande till
nuläget. I frågan om rutinmässig alarmering till allmänheten vid varje
beredskapshöjning hos länsstyrelsen är rikspolisstyrelsen och försvarets
forskningsanstalt kritiska. En sådan automatik skulle enligt dessa organ
kunna göra kraftverkspersonalen mindre benägen att ta kontakt med myndigheterna i gränsfall.
Räddningstjänstkommitten har på regeringens uppdrag ingående behandlat vissa alarmeringsfrågor. främst avseende utomhusalarmeringen.
Kommitten understryker behovet av enkelhet i alarmeringssystemet och
menar att detta skall ha som huvudfunktion att få befolkningen att lyssna
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på radio. Därmed skulle enligt kommitten samma signal kunna användas
för flera olika typer av allvarliga olyckor. dvs. inte enbart i kärnkraftssammanhang.
Jag delar myndigheternas uppfattning att endast en typ av alarmering till
allmänheten bör förekomma. med innebörden att den som uppfattar signalen skall vidta vissa grundläggande skyddsåtgärder såsom att bege sig
inomhus samt lyssna på radio. Eftersom den inre beredskapszonen och
därmed alarmeringsområdet nu föreslås bli avsevärt utvidgad torde det
vara ändamålsenligt att alarmeringsområdet indelas i en central alarmeringszon med en utsträckning av 5-10 km. samt ett antal utanför denna
liggande alarmeringssektorer. Länsstyrelsen bör besluta om områdenas
närmare avgränsning såvitt möjligt utgå,~nde från administrativa gränser.
I frågan om rutinmässig alarmering vid varje beredskapshöjning hos
myndigheterna delar jag i och för sig uppfattningen att ett frångående härav
skulle kunna påverka allmänhetens förtroende i vissa situationer. Mot
detta står emellertid att det är ett oavvisligt intresse att kraftföretaget
genast meddelar sig med myndigheterna även i situationer som för stunden
inte innebär fara men på sikt eventuellt kan kräva åtgärder. Redan möjligheten att ett sådant meddelande till länsstyrelsen skulle kunna fördröjas till
följd av att kraftföretaget anser att situationen inte kräver att allmänheten
automatiskt larmas är enligt min uppfattning tillräcklig för att förorda en
lösning utan ett automatiskt samband mellan beredskapshöjning vid myndigheterna och alarmering till allmänheten. Självklart står det myndigheterna i varje situation fritt att allt efter omständigheterna alarmera allmänheten eller lämna sådan annan information som bedöms lämplig.
Ansvaret för alarmeringen till allmänheten, liksom för andra skyddsåtgärder. bör som jag tidigare har berört åvila länsstyrelsen. F. n. kan alarmering till allmänheten inom området närmast kärnkraftverket utlösas från
kraftverket. Även om det i första hand ankommer på länsstyrelsen att fatta
beslut om alarmering är det viktigt att möjligheten att genom kraftverket
utlösa alarmering i brådskande fall kan utnyttjas också i fortsättningen.
7.5 .3 Teknik för alarmering
För att praktiskt genomföra alarmeringen finns väsentligen två metoder.
nämligen telefonalarmering och tyfonalarmering. Systemen har delvis olika egenskaper. Telefonalarmering lämpar sig väl för såväl tätorter som
glesbygd. Den når emellertid endast befolkning inomhus. Den är delvis
redan utbyggd i tätorterna. Tyfonalarmering är kostnadsmässigt fördelaktig framför allt i tätorter. Den når befolkning såväl utomhus som inomhus.
Tyfonsystem finns åtminstone delvis utbyggda i de flesta större tätorter.
Strålskyddsinstitutet förordar en utbyggnad främst av telefonlarm med
viss komplettering av civilförsvarets tyfonsystem. Institutets uppfattning
delas av länsstyrelserna i län med kärnkraftverk. Televerket har i ett
särskilt underlag redovisat utbyggnadsmöjligheter för telefonlarmsystemet
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intill en radie av ca 20 km. Räddningstjänstkommitten har redovisat ett
utförligt förslag med tyfoner ut till ungefär 15 km från kärnkraftverken.
Kommittens förslag innebär att de viktigaste områdena täcks, men att
vissa glesbefolkade områden även relativt nära kärnkraftverken lämnas
utan sådana larmanordningar.
Enligt min mening måste stora krav ställas på säkerheten när det gäller
alarmeringen. Jag anser därför att alarmeringssystemet bör byggas ut inom
den inre beredskapszonen genom användning av såväl telefonlarm som
tyfonlarm. Genom kombinationen av dessa båda system blir alarmeringen
rimligtvis mycket tillförlitlig oberoende av väder, tid på dygnet och de
enskilda människornas vistelseförhållanden. Redan t;:xisterande resurser,
exempelvis civilförsvarets larmanordningar, bör utnyttjas så långt det är
möjligt vid uppbyggnaden. Telefonalarmeringen bör sålunda göras heltäckande inom den inre beredskapszonen. Jag anser däremot inte att s. k.
trafikbegränsning enligt televerkets förslag nu bör införas. Denna syftar till
att säkerställa vissa viktiga teleförbindelser som efter larm riskerar att
tillfälligt slås ut till följd av överbelastning av telenätet. Jag räknar härvid
med att de åtgärder jag tidigare förordat för att förstärka sambandsresurserna skall medföra att nödvändiga samband kan upprätthållas. Därigenom
kan avsevärda besparingar uppnås jämfört med televerkets förslag utan att
effektiviteten i alarmeringen minskar. Tyfonalarmeringen bör med utvidgning av räddningstjänstkommittens förslag utföras med ett tillräckligt antal
tyfoner inom den centrala alarmeringszonen.
Jag utgår från att existerande alarmeringsanordningar även på större
avstånd från kärnkraftverken skall kunna utnyttjas för alarmering av befolkningen bm en stor olycka skulle inträffa. Sådana larmanordningar för
civilförsvarsändamål finns i ett stort antal tätorter.
Det bör ankomma på televerket att i samråd med länsstyrelsen förbättra
telefonlarmsystemet och på länsstyrelsen att i samråd med bl. a. civilförsvarsstyrelsen och statens brandnämnd samt i samverkan med berörda
kommuner genomföra den närmare planeringen av utbyggnaden av alarmering med tyfoner. Därvid bör möjligheterna att i första hand låta kraftföretagen själva svara för utbyggnaden av tyfonlarmsystemen undersökas.

7.6 Anvisningar till allmänheten vid en olycka
Strålskyddsinstitutet liksom de flesta remissinstanserna berör ytterst
kortfattat frågan om information till allmänheten under ett olycksförlopp.
Enligt min uppfattning är detta emellertid en mycket viktig fråga. Allmänheten måste i en olyckssituation dels få upplysningar om erforderliga
skyddsåtgärder, dels erhålla allmänna lägesöversikter med avseende på
själva olyckan, dess konsekvenser på kortare och längre sikt samt de
åtgärder som vidtas. Det av mig tidigare redovisade systemet för alarmering med tyfoner och telefoner förutsätter att den enkla signal som larmet
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innebär så snabbt som möjligt kompletteras med en utförligare information
främst genom radion.
Jag vill i detta sammanhang liksom Sveriges Radio AB och räddningstjänstkommitten understryka lokalradions betydelse för informationen till
allmänheten vid en olycka. Lokalradion har den snabbhet och enkelhet
som krävs för förmedling av information även vid ett snabbt olycksförlopp. Det är därför av stor vikt att berörd personal vid lokalradion utbildas
och övas i likhet med annan nyckelpersonal i beredskapsorganisationen.
Även sambändsfrågorna mellan länsstyrelse och lokalradio är, som jag
tidigare har berört, av stor vikt.
Med hänsyn till frågans betydelse finns det enligt min mening anledning
att ytterligare granska hur radion, särskilt lokalradion. bäst skall utnyttjas
för att informera allmänheten vid katastrofer. Det bör ankomma på räddningstjänstkommitten att i samverkan med bl. a. Sveriges Radio AB utföra
denna granskning. Behovet av eventuella kompletterande åtgärder för att
säkerställa radions tillgänglighet i nödsituationer bör därvid också övervägas.

7. 7 Utrymning
Strålskyddsinstitutet diskuterar relativt utförligt i vilka situationer en
utrymning kan bli aktuell. Enligt institutet är utrymning i allmänhet inte en
lämplig åtgärd under pågående utsläpp. Däremot kan utrymning komma i
fråga såväl i en hotsituation, dvs. före utsläpp. som i en senare situation.
dvs. efter utsläpp. som medför t. ex. radioaktiv markbeläggning. I det
senare fallet krävs dock enligt institutet indikering före utrymningen. Strålskyddsinstitutet behandlar också frågan om vilka stråldoser som kan motivera ett utrymningsbeslut.
I fråga om planeringsbehovet framhåller institutet att en fullständig
utrymning även av större tätorter troligen kan genomföras inom något
dygn även om ingen förhandsplanering sker. Större delen av befolkningen
kan utrymmas med egna transportmedel betydligt snabbare än så, och för
övriga grupper hinner man inom denna tidsrymd vidta åtgärder allt efter
situationen. Värdet av en planering ligger enligt institutet följaktligen
främst i att tiden för utrymning av svårrörliga befolkningsgrupper såsom
sjuka och handikappade kan kortas av, exempelvis till mellan fem och tio
timmar.
Bland remissinstanserna framhåller civilförsvarsstyrelsen liksom länsstyrelsen i Malmöhus län att civilförsvaret numera har en restriktiv inställning till utrymning och ställer större krav på efter läget anpassade åtgärder.
Detta överensstämmer enligt civilförsvarsstyrelsen väl med de riktlinjer
institutet redovisar. Länsstyrelsen i Malmöhus län menar att största möjliga samordning med civilförsvarets plunering bör eftersträvas.
Jag är beredd att godta strålskyddsinstitutets allmänna syn på när utrym-
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ningar bör komma i fråga. Jag delar också institutets och remissinstansernas uppfattning att planeringen när det gäller utrymning mera måste syfta
till en handlingsberedskap hos berörda organ när det gäller olika tänkbara
åtgärder än till att rutinmässigt fastställa och inöva bestämda handlingsmönster. Av bl. a. detta skäl anser jag inte att ställning här bör tas till de
dosnivåer för utrymning som institutet redovisat. Vid ett beslut om
utrymning måste uppenbarligen en sammanvägning ske av alla i den aktuella situationen viktiga omständigheter såsom å ena sidan t. ex. strålningsriskerna om en utrymning inte sker och å andra sidan bl. a. de förväntade negativa effekterna. exempelvis i form av olycksrisker och sociala
biverkningar. av en utrymning.
När det gäller den närmare förhandsplanering som behöver göras anser.
jag att en detaljplanering är motiverad främst beträffande grupper som är
svåra att snabbt transportera bort. Av denna anledning krävs framför allt
en kartläggning av vistelseplatser för sådana grupper samt inventeringar av
transportresurser m. m.

7 .8 Jodtabletter

I utsläpp från kärnkraftverk kan ingå radioaktiv jod. Joden är lättflyktig
och upptas i kroppen genom inandning. Därefter ansamlas den främst i
sköldkörteln. som vid höga stråldoser kan skadas allvarligt. Upptag av
radioaktiv jod i sköldkörteln kan förebyggas effektivt genom tillförsel av
inaktiv dvs. vanligjod i form av jodtabletter i samband med eller strax efter
inandningen av den radioaktiva joden.
Enligt strålskyddsinstitutet bör en utdelning av jodtabletter ske i förväg.
Vid en olycka är det nämligen enligt institutet inte möjligt att hinna med
utdelning annat än inom smärre områden. Institutet förordar därför en
utdelning av jodtabletter till samtliga hushåll inom en radie av I0 km från
kärnkraftverken. men tar inte ställning till om en utdelning bör ske även
utanför detta område.
Remissinstanserna delar i allmänhet uppfattningen att en utdelning av
tabletter bör ske i förväg. Några remissinstanser anser dock att frågan bör
utredas ytterligare. Olika meningar finns om utdelningsområdcts storlek.
Socialstyrelsen förordar förutom utdelning inom 10-km området en kraftigt
decentraliserad lagerhållning. Socialstyrelsen framhåller vidare tillsammans med länsstyrelsen i Hallands län att jodtabletterna bör delas ut,
förutom till hushållen, också till exempelvis skolor, daghem och arbetsplatser. Länsstyrelsen stöder också institutets tanke att jodtabletter bör
finnas tillgängliga för frivilligt anskaffande.
Regeringen har senare uppdragit åt strålskyddsinstitutet att i samråd
med socialstyrelsen och berörda länsstyrelser närmare utreda frågan om
utdelning av jodtabletter inom 10-20 km från kärnkraftverken. Myndigheterna understryker vid redovisningen av uppdraget att utdelningen bör
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utsträckas över samma område som telefonalarmeringen. Tabletterna beräknas behöva förnyas med två till tre års intervall. Distributionen föreslås
delvis ske via apoteken, som också föreslås tillhandahålla tabletter för
allmän försäljning.
Jag delar uppfattningen att en kostnadsfri utdelning i förväg av jodtabletter bör äga rum inom närområdet som bör sammanfalla med den inre
beredskapszonen. Utdelning bör förutom till hushållen även ske till bl. a.
daghem. skolor. sjukhus och arbetsplatser. Befolkningen inom den inre
beredskapszonen bör också kostnadsfritt kunna komplettera sitt innehav.
Tabletter bör därutöver finnas till försäljning vid apotek utanför denna
zon. Socialstyrelsen bör svara för att preparatet tillhandahålls vid apotek
samt i samråd med länsstyrelserna svara för distributionen inom den inre
beredskapszonen.
Härutöver bör enligt min uppfattning lagerhållas en viss reserv av lämpligt förpackade jodtabletter avsedda för att inför en olycka kunna komplettera tidigare genomförd utdelning inom den inre beredskapszonen. Även
en selektiv utdelning inom indikeringszonen runt resp. kärnkraftverk bör
kunna genomföras från denna reserv. Socialstyrelsen bör i samråd med
strålskyddsinstitutet och länsstyrelserna svara for att en sådan reserv
skapas i lämpliga former.

7.9 Utbildning och övning av personal

Situationen vid en reaktorolycka, vare sig olyckan är liten eller stor.
ställer stora krav på beredskapsorganisationen. All personal i denna organisation behöver därför ha en för resp. uppgifter anpassad kunskap.
Strålskyddsinstitutet konstaterar i sin rapport att den nuvarande utbildningen har åtskilliga brister och föreslår ett utbildningsprogram för personal främst vid länsstyrelser. brandförsvar. polis och kustbevakning men
även i kommuner. landsting, inom jordbrukssektorn m. m. Utbildningen
föreslås omfatta mellan I och 15 utbildningsdagar beroende på funktion i
beredskapsorganisationen. Strålskyddsinstitutet föreslår också att en plan
för återkommande övningar upprättas för beredskapsorganisationen och
att en central organisation för planering av utbildning och övningar skapas.
Enligt strålskyddsinstitutet kan en sådan organiseras gemensamt av institutet. kärnkraftinspektionen, länsstyrelserna och kraftverksbolagen och
arbeta under överinseende av institutet.
Remissinstanserna är i allmänhet positiva såväl till en vidgad utbildnings- och övningsverksamhet som till att ett särskilt planeringsorgan
skapas. Riksrevisionsverket påpekar dock att planeringsorganet alternativt kan inordnas i strålskyddsinstitutet.
Regeringen har senare uppdragit åt statens brandnämnd att i samverkan
med vissa andra myndigheter ytterligare utreda utbildnings- och övningsverksamheten. Brandnämnden har i december 1980 överlämnat en rapport
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med en överarbetning och konkretisering av strålskyddsinstitutets förslag.
Nämnden föreslår att utbildningen skall administreras av brandnämnden
med stöd av en ledningsgrupp. Utbildningen kail enligt brandnämnden
bygga .i huvudsak på existerande resurser, varför en omfattande personalutbyggnad vid brandnämnden inte krävs. Utbildningen kan till en del
bedrivas regionalt eller lokalt. Brandnämnden understryker dock önskvärdheten av en så långt möjligt enhetlig utbildning för de olika kärnkraftslägena.
Jag bedömer att en god utbildning och ert återkommande övning av
beredskapsorganisationen är av avgörande betydelse för beredskapens
effektivitet. Resurserna för dessa ändamål bör förstärkas. Det bör ankomma på brandnämnden, som ansvarar för annan räddningstjänstutbildning,
att organisera och administrera utbildningen I huvudsak enligt de förslag
som lagts fram i de nämnda rapporterna. Med hänsyn till de speciella
förhållandena i jämförelse med annan räddningstjänst finner jag det lämpligt att brandnämnden biträds av en särskild ledningsgrupp vid planeringen
av utbildningsverksamheten. I denna ledningsgrupp bör förutom brandnämnden bl. a. strålskyddsinstitutet, de närmast berörda länsstyrelserna,
kärnkraftinspektionen samt Svenska kommunförbundet vara representerade. Ledningsgruppen bör ha till uppgift att bl. a. ange de närmare riktlinjerna för utbildning och övning samt att särskilt under de första åren utvärdera verksamheten och pröva behovet av förändringar av denna. Det ankommer på regeringen att precisera ledningsgruppens närmare arbetsformer.
Jag delar brandnämndens uppfattning att en enhetlig planering och i
anslutning härtill en enhetlig utbildning så långt möjligt bör känneteckna
verksamheterna i de olika länen med kärnkraftverk. Utbildningen bör utgå
från den inriktning i stort av beredskapen som jag tidigare har berört. De
viktigaste beslutsfattarna bör följaktligen erhålia en allsidig kompetens
rörande handlandet vid olika typer av olyckor. Vid brandförsvar, polis och
kustbevakning inom den inre beredskapszonen bör personal ges en med
hänsyn till uppgifterna anpassad utbildning. Vidare behöver personal vid
vissa andra, bl. a. kommunala, organ erhålla en mera översiktlig information och utbildning. Inom indikeringszonen behöver i första hand brandförsvarets personal utbildning. Dessutom kan personal vid vissa, bl. a. regionala, organ inom t. ex. sjukvården, transportväsendet och lantbruket behöva en översiktlig utbildning. Detta kan gälla personal verksam såväl inom
som utanför den inre beredskapszonen.
Totalt föreligger således ett omfattande utbildningsbehov. Under en
treårsperiod kan omkring 5 500 personer behöva erhålla utbildning. Jag
finner det angeläget att utbildningen av den för beredskapen viktigaste
personalen i samtliga berörda län prioriteras.
Den förstärkta utbildnings- och övningsverksamheten kommer att medföra en ökad arbetsbelastning vid vissa myndigheter. Jag återkommer vid
min behandling av anslagsfrågorna till behovet av resursförstärkningar för
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detta ändamål liksom till kostnaderna för utbildningsprogrammets genomförande. Jag förutsätter därvid att vissa på andra håll tillgängliga utbildningsresurser, t. ex. vissa instrument inom totalförsvaret, kan disponeras
av brandnämnden.

7 .10 Förhandsinformation till allmänhetlm

För en effektiv beredskap krävs viss information i förväg till allmänheten. Det är av stor vikt att denna information som berör innebörden av
larmsignaler och de grundläggande skyddsåtgärlierna är allmänt tillgänglig.
Strålskyddsinstitutet berör i sin rapport innehållet i informationen och
formerna för att sprida den. Institutet anser att denna grundinformation till
allmänheten om vad som omedelbart behöver iakttas vid en olycka bör
kompletteras med en mer allmän bakgmndsinformation beträffande strålning, radioaktivitet och strålverkningar. Som infonnationskanaler nämner
institutet förutom speciella informationsbroschyn;r även massmedia och
telefonkatalogen.
Remissinstanserna instämmer allmänt när det gäller behovet av en förbättrad grundinformation. Lämpligheten av information också om beredskapsplaneringen berörs. Landsorganisationen framhåller att de lokala
säkerhetsnämnderna vid kärnkraftverkf:n bör behandla även beredskapsfrågorna. Civilförsvarsstyrelsen och försvarets forskningsanstalt påpekar
att en väg att förbättra informationen till allmänheten är den självskyddsutbildning som bedrivs i civilförsvarets regi.
Jag vill för egen del framhålla att jag delar strålskyddsinstitutets syn på
vikten av att information om skyddsåtgärder på lämpligt sätt ges i förväg
till befolkningen inom den inre beredskapszonen och att denna information
hålls aktuell. Förslaget att också ta med viss bakgrundsinformation om
strålning m. m. synes välmotiverat. Det bör ankomma på strålskyddsinstitutet att i samråd med länsstyrelserna ta fram erforderligt informationsmaterial och på länsstyrelserna att svara. för att informationen sprids till
allmänheten. Jag vill i detta sammanhang också framhålla betydelsen av att
informationsfrågorna beaktas vid utbildning och övning av beredskapsorganisationen.
Jag instämmer i landsorganisationens uppfattning att de lokala säkerhetsnämnderna är ett lämpligt forum för information om och synpunkter på
beredskapsplaneringen. Det väsentligaste skälet för min uppfattning är det
starka kommunala intresse för beredskapsfrågorna som kommit till uttryck
inte minst i remissyttrandena från de närmast kärnkraftverken belägna
kommunerna. En vidgad information och diskussion om beredskapen är
under alla omständigheter nödvändig och det förefaller ändamålsenligt att
diskussionen förs i det forum som redan skapats för att behandla kärnkraftverkens säkerhetsfrågor. Jag vill i sammanhanget förorda att övriga kommuner inom den inre beredskapszonen ges möjlighet att delta i den lokala
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säkerhetsnämnden för varje kärnkraftverk vid sidan om den kommun där
kiirnkraftverket är beläget.
Jag vill också uttala mitt principiella stöd för tanken att ta in skyddet mot
kiirnkraftsolyckor i civilförsvarets självskyddsutbildning. Eftersom även
andra risker i fredssamhällct kan behöva beaktas i självskyddsutbildningen
förordar jag dock att denna fråga övervägs ytterligare av statens brandnämnd och civilförsvarsstyrclsen.

7 .11 Beredskapsfrågor rörande sjukvårdssektorn
Sjukvårdssektorn är berörd av kärnkraftsolyckor dels såsom vårdresurs.
dels med hänsyn till att sjukhus och liknande inrättningar kräver särskild
uppmärksamhet vid planering och genomförande av en utrymning. Utrymningsfrågorna har redan tidigare behandlats och jag kan därför här begränsa mig till vårdberedskapen.
Enligt strålskyddsinstitutet är den medicinska vårdberedskapen inte något allvarligt problem vid bcredskapsplaneringen. Bristande utbildning och
information har dock enligt institutet lett till att vårdpersonal ofta känner
sig osäker om vad en kärnkraftsolycka skulle innebära. Det är därför enligt
institutet viktigt att personalen inom sjukvården är tillräckligt väl informerad i strålskyddsfrågor så att inte strålrisker. som annars lätt kan överskattas. hindrar en snabb. konventionell behandling av vanliga olycksfallsskador. Den medicinska behandlingen av allvarliga strålskador blir enligt
institutet i huvudsak aktuell först någon eller några veckor efter en olycka
och kommer vid ett större antal skador främst att avse sekundära verkningar i form av infektioner. För enstaka svårt skadade personer. exempelvis bland personal vid kärnkraftverk kan även annan vård komma i fråga.
Vid sidan om den medicinska vården kan en ökad rådgivning beträffande
risker för fosterskador och eventuell abort bli aktuell. En effektiv indikering av strålningen i aktuella vistelseområden torde, enligt institutet. tillsammans med grundläggande kunskaper hos läkarna om riskerna vara det
väsentligaste underlaget för en sådan rådgivning.
Socialstyrelsen påpekar i sitt remissyttrande att kunskapen hos berörd
personal om vård av strålskadade är bristfällig. Den kompletterande utbildningen bör enligt styrelsen ske i sjukvårdshuvudmännens regi som del
av den katastrofmedicinska utbildningen och krigsberedskapsutbildningen. Landstingsförbundet anför att den beredskap som finns för sistnämnda
syften i stort tillgodoser kraven i samband med en reaktorolycka men att
viss komplettering i särskilda avseenden kan krävas.
Jag delar myndigheternas uppfattning att informationen till och utbildningen av sjukvårdspersonal om strålskador. skadornas behandling och
eventuella risker för vårdpersonal i samband därmed bör kompletteras.
Erforderligt material för sådan information och utbildning håller f.n. på att
utarbetas av socialstyrelsen i samråd med strålskyddsinstitutet.
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7.12 Bercdskapsfrågor rörande lantbrukssektorn
Lantbruket ställs inför särskilda problem vid en allvarlig kärnkraftsolycka bl. a. genom att en eventuell utrymning kan försvåra eller omöjliggöra djurskötsel och genom att restriktic•ner kan krävas för konsumtion av
livsmedel från vissa områden. Bland livsmedlen är mjölken särskilt känslig
eftersom betande djur lätt upptar radioaktiv jod som överförs till mjölken.
I strålskyddsinstitutets rapport berörs framför allt problemen kring radioaktiv jod i mjölk. Regeringen har senare uppdragit åt lantbruksstyrelsen
att kartlägga de särskilda problem som kan uppkomma inomjordbruket vid
en olycka. Den rapport som lantbruksstyrelsen med anledning härav avlämnat ger i många avseenden ett underlag som direkt kan utnyttjas i
bereds kaps planeringen och för utformning av information inom jordbrukssektorn. Dessutom redovisas ett antal områden där ytterligare forskning
och utredningar fordras. Lantbruksstyrelsen anser att det vid de flesta
typer av olyckor bör vara möjligt för den djurskötande personalen att
åtminstone under begränsade perioder vistas i området. En förutsättning
är dock att strålningsintcnsiteten på olika platser kan indikeras som underlag för bedömning av hälsoriskerna. Ett alternativ när det gäller skötseln
skulle enligt styrelsen kunna vara att särskilda katastrofpatruller med
speciell utbildning och utrustning upprättades. Dessa skulle också vid
behov kunna svara för transporter, slakt och avlivning. Lantbruksstyrelsen föreslår fortsatt utredning av denna fråga. Styrelsen framhåller vidare
att livsmedelsrcstriktioner kan komma i fråga inom ett långt större område
än det inom vilket andra åtgärder behövs och understryker därför betydelsen av pågående översyn av anvisningarna för sådana restriktioner.
Av lantbruksstyrelsens rapport framgår att vid stora olyckor skulle
särskilt utegående djur kunna drabbas av akuta strålskador och dö inom
fyra till sex veckor. En massavlivning skulle i ett sådant läge kunna vara
den lämpliga åtgärden. Den innebär do1;k enligt styrelsen en mängd hygieniska och andra problem. Lantbruksstyrelsen föreslår däifor liksom
Lantbrukarnas riksförbund att dessa problem utreds vidare. Styrelsen
framhåller vikten av goda mätresurser så att de områden där långtgående
åtgärder krävs klart kan avgränsas.
En stor olycka skulle enligt de redovisade rapporterna också kunna leda
till en mycket långvarig markbeläggning av främst radioaktivt cesium.
Lantbruksstyrelsen redovisar ett antal tänkbara åtgärder för att lindra
effekterna härav, men framhåller att ytterligare forskning krävs beträffande nyttan av djupplöjning och metoder härför.
Lantbruksstyrelsen framhåller att en ökad information till lantbrukare
samt till personal vid mejerier och slakt•~rier bör lämnas. Speciellt lantbrukarna i närområdet behöver få utförlig information.
Jag ansluter mig i allt väsentligt till lantbruksstyrelsens bedömningar. En
vidgad information till lantbrukare och annan personal inom lantbruksnä-
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ringarna och livsmedelsindustrin är således nödvändig. Detta gäller främst
inom den inre beredskapszonen. En översiktlig information bör dock tillhandahållas även inom indikeringszonen. Strålskyddsinstitutet bör i samarbete med bl. a. lantbruksstyrelsen och berörda länsstyrelser svara för att
informationen tas fram. Jag har tidigare understrukit betydelsen av en
fungerande indikeringsorganisation. Särskilt bör strålskyddsinstitutet i
samarbete med livsmedelsverket och lantbruksstyrelsen överväga vilka .
resurser som behövs inom landet för mjölkkontroll. Forskning och utredningar bör enligt min uppfattning genomföras i huvudsak enligt lantbruksstyrelsens förslag. Samråd bör ske mellan lantt>ruksstyrelsen och strålskyddsinstitutet beträffande forskningens närmare inriktning.

8 Forskning och studier rörande beredskapsfrågorna
Jag har i föregående avsnitt berört behovet av forskning inom lantbrukssektorn. Strålskyddsinstitutets rapport och remissinstansernas synpunkter
visar emellertid att det finns ytterligare frågor av betydelse för beredskapens inriktning på längre sikt och för förbättrad effektivitet i beredskapsor·
ganisationen, där fortsatta forskningsinsatser eller andra särskilda studier
behöver göras.
Jag har redan i avsnittet om kärnkraftens riskbild framhållit att nuvarande föreställningar om sannolikheten av olika haverityper samt konsekvenserna av dessa haverier kan komma att förändras i framtiden. Det är därför
av stor vikt att berörda myndigheter kontinuerligt följer internationell
forskning och utveckling inom området och från tid till annan systematiskt
ser över riskbilden. Det bör vara en uppgift för kärnkraftinspektionen att
svara för denna uppföljning i vad avser säkerhetsutvecklingen vid kärnkraftverken, och för kärnkraftinspektionen tillsammans med strålskyddsinstitutet att följa utvecklingen beträffande haveri- och utsläppsförlopp
från kraftverken. Det är också angeläget att SMHI tillsammans med strålskyddsinstitutet mera ingående söker värdera de meteorologiska spridningsprocesserna.
Då det gäller de direkta skyddsåtgärderna har framhållits att skyddsmöjligheterna mot luftburet radioaktivt stoft är förhållandevis ofullständigt
kända. Skyddsnivån i olika byggnader och möjligheterna att ytterligare
förbättra denna kan därför behöva studeras ytterligare. Dessutom bör
skyddseffekten av enkla andningsskydd utvärderas mera ingående. Sanering m. m. av jordbruksmark har redan berörts. Det är angeläget att motsvarande forskning kommer till stånd även beträffande sanering i tätorter.
För att ytterligare studier och forskning rörande främst de frågor som jag
nu har berört skall kunna påbö1jas bör vissa särskilda medel härför anvisas. Jag återkommer härtill vid min behandling av anslagsfrågorna. Strål-
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skyddsinstitutet bör ha det samordnand,e ansvaret för den fortsatta forsknings- och undersökningsverksamhet som behövs för beredskapsplaneringen.

9 Uppföljning och samordning av beredskapsplaneringen
Jag har i det föregående redovisat en rnd förslag till åtgärder som nu bör
vidtas för att beredskapen mot kärnkraftsolyckor skall effektiviseras. Åtgärderna innebär förändringar i förhållande till vad som gäller f. n. och
kommer till vissa delar att få genomföras stegvis under de närmaste åren.
Atgärderna berör också ett flertal myndigheter och andra organ.
Ansvaret för beredskapsplaneringens praktiska genomförande ligger
f. n. på länsstyrelserna i län med kärnkraftverk. Detta ansvarsförhållande
förändras inte genom de förslag som jag nu har lagt fram. Det blir således
en uppgift för resp. länsstyrelse att svara för att de beredskapsplaner som
finns för de olika kärnkraftverken revideras i enlighet med de förslag till
beredskapshöjande åtgärder som jag här redovisat. Jag avser att, sedan
riksdagen behandlat förslagen, återkomma till regeringen i fråga om de
uppdrag som behöver ges till länsstyrelserna och andra berörda myndigheter för att åtgärderna skall kunna genomföras.
Jag vill emellertid redan nu framhålla att jag ser det som nödvändigt att
särskilda åtgärder vidtas för atl säkerstilla en samordning och en uppföljning av de olika åtgärder som nu skall vidtas för att effektivisera beredskapen. Många av de åtgärder jag föreslagit, t. ex. förstärkningen av indikeringsverksamheten, kräver samverkan mellan en rad organ såväl på det
lokala och regionala som på det centrala planet. Vissa åtgärder, t. ex.
utbildningen av berörd personal, bör planeras för samtliga berörda län
gemensamt. I många avseenden torde: beredskapen vinna i effektivitet
genom att åtgärder planeras och vidtas enhetligt i de olika länen.
F. n. finns ingen central rådgivande och samordnande funktion för planeringen av beredskapen mot kärnkraftsolyckor. Den beredskapsnämnd
mol atomolyckor som är knuten till strålskyddsinstitutet har endast till
uppgift att fungera som rådgivande expertorgan när en olycka har inträffat.
Jag ser det som mycket angeläget att också arbetet med att bygga upp en
effektivare beredskapsplancring nu kan samordnas och följas upp. Jag vill i
detta sammanhang erinra om vad jag inledningsvis har anfört om nödvändigheten av att beredskapen fortlöpande ses över mot bakgrund av de
praktiska erfarenheter som görs och de nya kunskaper som kommer fram.
Jag förordar därför att en särskild, central funktion nu tillskapas för samordning och uppföljning av beredskapsplaneringen. Denna funktion bör
innebära dels rådgivande och samordnande uppgifter gentemot länsstyrelserna och övriga berörda myndigheter vid den utbyggnad av beredskapen
som nu skall ske, dels uppgiften att fortlöpande följa upp beredskapspla46
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neringen och därvid bl. a. för regeringen sammanställa och redovisa de
förändringar och kompletteringar av beredskapen som kan visa sig nödvändiga. Jag vill understryka att tillkomsten av en sådan central funktion
som jag nu har berört inte förändrar det ansvar för beredskapsplaneringen
som ligger på länsstyrelserna i de län där kärnkraftverk finns.
Den centrala funktionen för samordning och uppföljning av beredskapsplaneringen mot kärnkraftsolyckor som jag nu har förordat bör enligt min
uppfattning läggas på strålskyddsinstitutet. Inom institutet bör uppgiften
organisatoriskt tillgodoses dels genom att den nuvarande beredskapsnämnden mot atomolyckor ombildas och ges utvidgade uppgifter. dels
genom vissa personalförstärkningar vid institutet. För vissa speciella frågor, exempelvis inom sambandsområdet, bör särskild expertis också kunna anlitas. Till frågan om behovet av resursförstärkningar vid institutet
återkommer jag vid min behandling av anslagsfrågorna. Jag vill i detta
sammanhang erinra om att de förslag jag i det föregående redovisat innebär
utökade arbetsuppgifter på beredskapsområdet för strålskyddsinstitutet
också i andra avseenden. Sammantaget är de nya uppgifter som nu föreslås
läggas på institutet av den omfattningen att de aktualiserar en översyn av
de delar av institutets organisation som avser kontrollen av kärnkraftsanläggningar. Jag avser att senare återkomma till regeringen i denna fråga.
Jag vill i detta sammanhang ta upp frågan om beredskapsplaneringen i
Södermanlands län avseende forskningsreaktorn i Studsvik. Enligt strålskyddsinstitutet finns här inte något skäl för en vidgning av beredskapens
syfte. Däremot finns enligt institutet skäl att överväga utformningen av
beredskapsorganisationen mot mindre olyckor. Jag delar strålskyddsinstitutets uppfattning att också beredskapsplaneringcn för forskningsreaktorn
i Studs vik bör ses över. Strålskyddsinstitutet bör. som ett led i den allmänna uppföljning av bercdskapsplaneringen som institutet enligt vad jag
nu förordat bör svara för. tillsammans med länsstyrelsen i Södermanlands
län se till att denna översyn kommer till stånd.

10

Anslagsfrågor

Jag har i det föregående behandlat frågor om åtgärder för att förstärka
beredskapen vad gäller omgivningskonsekvenser vid olyckor i kärnkraftverk. Jag tar nu upp de anslagsfrågor som blir aktuella med anledning
hi-irav.
Statens strålskyddsinstitut har under innevarande budgetår förstärkts
personellt för tillsyn av kärnkraftens säkerhets- och miljöfrågor. Förstärkningarna är dock endast till en del avsedda för beredskapsområdet. Jag
bedömer att den nu föreslagna vidgade beredskapen tills vidare kräver ett
tillskott vid institutet med ytterligare fyra tjänster. ( + 530 000 kr.)
Statens brandnämnd får enligt förslaget ansvaret för organisation och
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administration av utbildning och övning av beredskapsorganisationcn.
Brandnämnden bör härför förstärkas med en kvalificerad handläggare och
en assistent. ( + 260 000 kr.)
Länsstyrelserna i län med kärnkraftverk får. som jag tidigare har anfört.
genom den vidgade beredskapen en ökad belastning. I avvaktan på räddningstjänstkommittens förslag rörande f:ventuell beredskap även mot andra typer av olyckor bedömer jag att d!!l redan nu krävs en personalförstärkning med en handläggare inom varje här aktuell länsstyrelse för att
handlägga beredskapsfrågor. ( + 530 000 kr.)
För berörda myndigheters kostnadt:r sammanhängande med beredskapstjänstgöring samt för ökade expens- och resekostnader till följd av
nya tjänster beräknar jag för budgetåret 1981182 460 000 kr.
För den föreslagna indikeringsorganisationen beräknar jag för budgetåret 1981 /82 en engångskostnad av 700 000 kr. för utrustning och konsultinsatser i uppbyggnadsskedet.
Som jag tidigare har framhållit är säkra telekommunikationer en förutsättning för en väl fungerande beredskap. I de förslag som lämnats av
överbefälhavaren, televerket och strålskyddsinstitutet har investeringskostnaderna under de tre närmaste ären beräknats till ca 5,7 milj. kr. och
de årliga driftskostnaderna till ca 0.8 milj. kr. För budgetåret 1981/82 bör
anvisas I 850 000 kr. för investeringar i och drift av förbättrade telekommunikationer. Jag har därvid beräknat medel dels för genomförande av
televerkets förslag, dock med viss reducering av antalet förbindelser, dels
för vissa kompletteringar av sambandsct:ntraler m. m. och dels för särskild
teleförbindelse med Danmark från länsstyrelsen i Malmö. Den del av
investeringskostnaderna som avser am.lutning av kärnkraftverken samt
länsstyrelserna i berörda län till försvar·~ts fasta radiolänknät enligt överbefälhavarens förslag, ca 4 milj. kr .. torde bli aktuell först under budgetåret 1982/83.
Utbyggnaden av telefonlarmsystem inom inre beredskapszoncn bör ske
i huvudsak i enlighet med televerkets förslag. Det i förslaget angivna
trafikbegränsningssystemet bör dock som jag tidigare har anfört inte nu
införas. Uppbyggnaden av telefonlarmsystemet bör i huvudsak kunna ske
under budgetåret I 9!W82. För budgetåret 1981/82 beräknar jag för angivet
ii11darnål 4 milj. kr. Jag har därvid inte räknat med att den föreslagna
utbyggnaden av ett tyfonlarmsystem kommer att medföra några kostnader
som bör belasta nu aktuellt anslag under budgetåret 1981/82. lnvesteringskostnaderna härför kan beräknas till sammanlagt 6 milj. kr. och de årliga
driftskostnaderna till 200 000 kr.
En väl anpassad utbildning av den i beredskapsorganisationen ingående
personalen är, som jag tidigare har anfört. av avgörande betydelse. Utbildningen bör i princip genomföras i enlighet med statens hrandnämnds förslag. Dock bör i förhållande till nämnda förslag dels deltagarantalet och
kurstidens längd minskas för vissa kurser, dels föreslagen utbildning för
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polispersonal inom indikeringszonen tills vidare slopas. Den totala kostnaden för utbildning enligt vad ovan sagts kan för de tre närmaste budgetåren
beräknas till 7 330000 kr. För budgetåret 1981/82 bör för utbildning och
övning anvisas 4 270 000 kr. Jag har därvid räknat medel för särskilda
övningskostnader för strålskyddsinstitutet.
Inköp och distribution av jodtabletter liksom uppbyggandet av en reserv
i lager i enlighet med vad jag tidigare har förordat bör kunna ske under
nästkommande budgetår. För budgetåret 1981/82 beräknar jag 2.6 milj. kr.
för detta ändamål. Jag har därvid även beräknat 470000 kr. för informationsinsatser såväl allmänt om beredskapsfrågor som om jodtabletternas
användning.
För stöd till forskning m. m. av betydelse för beredskapen beräknar jag
för budgetåret 1981/82 1,5 milj. kr.
Sammanlagt innebär här föreslagna åtgärder för en effektivare beredskap kostnader under budgetåret 1981/82 av 16,7 milj. kr.
Enligt min mening bör de berörda kärnkraftsföretagen ytterst svara för
kostnaderna för beredskapen mot kärnkraftsolyckor. Kraftföretagen finansierar i dag genom avgifter vissa kostnader för beredskapsfunktioner.
Kostnaderna för den nu föreslagna, utvidgade beredskapen bör på samma
sätt finansieras genom att avgifter tas ut av de berörda kraftföretagen.
Regeringen bör inhämta riksdagens bemyndigande att ta ut sådana avgifter.
Det är enligt min mening lämpligt att ifrågavarande kostnader, åtminstone under ett uppbyggnadsskede. redovisas över ett särskilt anslag på
statsbudgeten. Möjlighet bör föreligga att reservera medel till kommande
budgetår. Ett särskilt reservationsanslag, benämnt Beredskap mot kärnkraftsolyckor. bör därför föras upp på statsbudgeten för budgetåret 1981/
82. Eftersom verksamheten helt skall finansieras med avgifter och inte
kräva något tillskott av statsmedel. bör dessa avgifter tillföras anslaget.
som förs upp med ett formellt belopp av I 000 kr.
Jag vill i detta sammanhang anmäla frågan om fortsatta medel för viss
forskning rörande kärnkraftens omgivningseffekter. Inom energiforskningsprogrammet stöds sedan budgetåret 1977/78 verksamhet med inriktning på nuvarande reaktortyper inom delprogrammet Lättvattenreaktorer.
Ansvaret för planering av och finansiellt stöd till verksamheten vilar på
nämnden för energiproduktionsforskning. Statens strålskyddsinstitut har
haft nämndens uppdrag att medverka vid den närmare planeringen av vissa
forskningsinsatser inom strålskyddsområdet. De medel som på detta sätt
tillförts strålskyddsforskningen från energiforskningsprogrammet har i genomsnitt uppgått till ca 2 milj. kr. per budgetår. Delegationen för energiforskning har föreslagit att ansvaret för sådan forskningsverksamhet som
bedrivits inom delprogrammet Lättvattenreaktorer skall öve1foras till
resp. myndighet.
Det är angeläget att ifrågavarande forskningsverksamhet kan fullföljas.
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Kostnaderna härför kan för budgetåret 1981/82 heräknas till 2 250000 kr.
Strålskyddsinstitutet har det allmänna ansvaret för målinriktad forskning
inom strålskyddsområdet. Den del av denna forskning som har anknytning
till kärnkraftsproduktionen finansieras genom avgifter som inbetalas av
kärnkraftsföretagen. Medlen redovisas på anslaget Strålskyddsforskning
under tionde huvudtiteln. Enligt min uppfattning bör strålskyddsinstitutet i
fortsättningen ha ansvaret också för fullföljandet av den särskilda forskningsverksamhet som hittills finansierats inom cnergiforskningsprogrammet i den del som rör strålskyddsfrågor med anknytning till kärnkraftsproduktionen. Anslaget Strålskyddsforskni.ng för budgetåret 1981/82 bör mi;:d
anledning härav tillföras 2 250000 kr. utöver vad som redovisats i prop.
1980/81: 100 (bil. 13 sid. 138). Jag avser att senare föreslå regeringen att i
enlighet med vad jag nu har anfört hqja de avgifter som tas ut av kärnkraftsföretagen för strålskyddsforskning med anknytning till kärnkraftsproduktionen.

11

Hemställan

Med hänvisning till vad jag nu har anföri hemställer jag att regeringen
föreslår riksdagen att
I. antaga förslaget till lag om ändring i lagen (1960: 33 I) om skyddsåtgärder vid olyckor i atomanläggningar m. m ..
2. bemyndiga regeringen att besluta om föreskrifter rörande avgifter för beredskapsåtgärder i enlighet med vad jag har förordat,
3. till Beredskup mot kiirnkr{{ftsolyckor för budgetåret 1981/82 under tionde huvudtiteln anvisa ett rcservationsanslag av I 000 kr.
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Förslag till
Lag om ändring i lagen (1960: 331) om skyddsåtgärder vid olyckor i
atomanläggningar m.m.
Härigenom föreskrivs att I. 9 och IH§ i lagen (1960: 331) om skyddsåtgärder vid olyckor i atomanläggningar m.m. skall ha nedan angivna lydelse.
Fares/agen lydelse

Nul'arande lydelse
§

Utspridas från atomreaktor eller
annan atomanläggning, belägen
inom riket. radioaktiva ämnen i sådan mängd att särskilda åtgärder
påkallas för att skydda allmänheten, skall länsstyrelsen sörja för att
erforderliga åtgärder vidtagas.

Utsprids från atomreaktor eller
annan atomanläggning, belägen
inom riket, radioaktiva ämnt:n i sådan mängd att särskilda åtgärder
påkallas för att skydda alimänheten
eller föreligger ii1·erhängande fara
fiir sådan utspridnin!-{, skall länsstyrelsen sörja för att erforderliga
åtgärder l'idta.1".

9 §
Kommunal myndighet åligger att
på begäran lämna länsstyrelsen erforderligt bistånd för skyddsåtgärder som avses i denna lag.

13
Erfordras vid utspridning av radioaktiva ämnen i annat fall än som
avses i 1 § särskilda åtgärder för att
skydda allmänheten, äger regeringen eller myndighet som regeringen
bestämmer meddela sådana förordnanden och föreskrifter som i 4, S
eller 6 § sägs. Därvid skall i tillämpliga delar gälla vad i övrigt stadgas i
lagen.

Kommunal myndighet åligger att
på begäran lämna länsstyrelsen erforderligt bistånd för skyddsåtgärder som avses i denna lag och
enligt de föreskrifter som meddelas
av regeringen biträda vid p/aneringeu av st/dana 1/tgiirder.
§1

Erfordras vid utspridning av radioaktiva ämnen i annat fall än som
avses i I § särskilda ~itgärdt:r för att
skydda allmänheten, äger regeringen eller myndighet som regeringen
bestämmer meddela sådana förordnanden och föreskrifter som i 4, 5
eller 6 § sägs. Därvid skall i tillämpliga delar gälla vad i övrigt stadgas i
lagen. Regeringen får bestämma
att en länsstyrelses åligganden enligt denna lag helt eller delvis skall
full1:öras av länsstyrelsen i ett annat liin. Ref;erinf?en får i stället för
lii11sstyrelse11 meddela sådana förordnanden och föreskrifier som
avses i 4. 5, 6 eller 7 §.

Denna lag träder i kraft den I juli 1981.
1

Senaste Jydel~e 1977: 277.
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J IANDELSDEPARTEMENTET

Utdrag
PROTOKOLi.
vid regeringssammanträde
1981-01-29

Föredragande: statsrådet Burenstam Linder

Anmälan till proposition om riktlinje1r för energipolitiken såvitt avser
handelsdepartementets verksamhetsområde.

1 Inledning
I propositionen om inriktningen av säkerhetspolitiken och totalförsvarets
fortsatta utveckling (prop. 1976177:74 bil. 2) lämnades förslag till ett
oljelagringsprogram för åren 1978-1984 . Jag uttalade mig samtidigt för en
s. k. kontrollstation vid lämplig tidpunkt under programperioden. Vid
kontrollstationen skulle mot bakgrund av konsumtionsutvecklingen och
eventuella olika energipolitiska beslut revideringar kunna göras av de
beräknade lagringsbehoven och de åtaganden som erfordras för att
lagringsmålen skall kunna uppni:ls. Jag var d{1 inte beredd att närmare ange
tidpunkten för kontrollstationen. Riksdagen lämnade vad som anförts utan
erinran (FöU 1976177:35, rskr 1976177:311 ).
Överstyrelsen för ekonomiskt försvar (ÖEF) föreslog i skrivelse den 8
november 1979 till regeringen att en kontrollstation skulle inrättas samt
lämnade förslag till de uppgifter som därvid borde behandlas. För att
eventuella iindringar av oljelagringsprog:rammet skulle kunna beaktas inom
ramen för pägi:iende uppbyggnad av bcredskapslagringen och samordnas
med övrig planeringsverksamhct inom det ekonomiska försvaret föreslog
ÖEF att kontrollstationen skulle inrättas snarast.
Med stöd av regeringens bemyndigande den 20 december 1979 tillkallade
jag den 25 januari 1980 en utredning med sju ledamöter för att se över
oljeiagringsprogrammet för perioden 1978-1984.
Utredningen som antog namnet 1980 :hs oljelagringskommittc 1 överlämnade den 15 oktober 1980 sitt delbetänkande (SOU 1980:41) Olja för kristid.
En sammanfattning av deibetänkandct bör fogas till protokollet i detta
ärende som bilaga 3: 1.
1 F.d. landshövdingen Erik Huss, ordförande, ledamöterna av riksdagen Lennart
Blom och Essen Lindahl. kommunalrädet Perolof 1lolst. direktörerna Torsten
Andersson och Bo Hclmerson samt utrcdningssekreterarcn Gösta Dahlström.
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Efter remiss har yttranden över dclbctiinkandct avgetts av kammarriitlcn i
Stockholm, iiverbefiilhavaren (ÖB). 1978 års försvarskommittc (FK78),
sjöfartsverkct. luftfartsverket. transportrf1dct. riksrevisionsverket ( RR V).
riksskattcverket. statens jordhruksnämnd (JN). statens naturvärdsverk.
kommerskollegium ( KK). statens pris- och kartellniimnd (SPK ). konsumentverket. iiverstyrclsen för ekonomiskt försvar. bostadsstyrclsen. statens
industriverk. statens vattcnfallsvcrk, energisparkommittcn (ESK), oljeersättningsdckgationen (OED). Landstingsförbundet. Lantbrukarnas riksförbund (Lfff). Scandinavian Airlines System (SAS). Svenska arbetsgivareföreningen (SAF). Svenska kommunförbundet, Svenska Petroleum Institutet
(SPI). Svenska värmeverksfiircningen, Sveriges hantverks- och industriorganisation Familjeföretagen (SHIO-Familjeföretagen), Sveriges industriförbund. Sveriges redareförening. Landsorganisationen i Sverige (LO), Tjänstemännens centralorganisation (TCO). länsstyrelsen i Västerbottens liin,
Svenskt kolkonsortium AB. Svenska Byggnadscntrcpenörfön.:ningen
(SBEF). Industriförbundet och SAF har hifogat ett yttrande från Svenska
cellulosa- och pappcrshruksföreningcn.
En sammanställning av remissyttrandena bör fogas till protokollet i detta
ärende som hilaga 3:2.

2 Fiircdragandens överväganden
2.1 Bakgrund

Beredskapslagren av olja för krigs- och avspärrningssituationer har byggts
upp i landet under fyra decennier. Den helt övervägande delen har formen av
tv{mgslager hos större säljare och förbrukare av olja. Den snabba ökning av
konsumtionen av flytande drivmedel och bränslen som skedde under
efterkrigstiden medförde behov av förstärkt beredskapslagring. Genom
beslut av 1957 i1rs riksdag faststiilldes ett program för lagring av mineraloljor
under frmi1rsperioden 1958-1962. Programmet reglerades genom förordningcn ( 1957:343) om oljelagring m. m. och innebar att det tidigare systemet
med lagring av viss procentuell andel av föreg~1cnde års försäljning ersattes
med ett system med fasta lagringsmal för skilda oljeslag. Lagringsmttlcn
faststiilldes mL·d beaktande av dels de miingdcr som i krig bedömdes komma
att erfordras (krigsrescrven). dels vad som kunde behövas med hänsyn till
tänkbara stiirningar i oljetillförseln under fred (försörjningsreserven).
Krigsrescrven skulle tillgodose behoven för totalförsvaret och samhället i
övrigt under krig. Fi.irsörjningsreservens storlek hestiimdes till vad som
ansågs erforderligt för att trygga försörjningen under vintrar med svara
isförhilllanden och bcriiknades motsvara behoven under en normal vinter.
De lagringsskyldiga gavs möjlighet att minska den miingd eldningsolja som
skulle lagras. den s. k. vinterdispensen.
I stnrt giiller fortfarande samma principer för bercdskapslagringen av
oljeprodukter. I 1963-1969 års oljclagringsprogram övergick försörjnings-
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reserven till att vara en avspärrningsreserv och utökades betydligt. Avsp~irr
ningsreservcn skulle vid ett totalt avbrott i tillförseln täcka en starkt beskuren
konsumtion under en för alla oljeprodukter i princip lika liing tidsperiod och
hade en klart siikerhetspolitisk motivering.
En fortsatt ökning av lagringen för avspiirrning och krig skedde genom
1970-1976 års oljelagringsprogram, vilket sedermera förlängdes med ett
år.
Ett första steg i planeringen av oljeförsörjningsberedskapcn inför fredskriser togs av 1973 års kontrollstation för oljclagringsprogrammet
1970-1976 som föreslog inrättande av ett statligt fredskrislager av räolja.
Riksdagen beslöt hösten 1973 (prop. 197.l: 194, FöU 1973:27, rskr 1973:366)
att staten skulle lagra 3 milj. m 3 råolja för freds kriser.
Mot bakgrund av erfarenheterna av den s. k. oljekrisen vintern 1973-1974
intensifierades planeringen för fredskriser. Inom Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) utformades ett internationellt
energiprogram (IEP). OECD:s rad beslöt år 1974 att upprätta ett internatiom:llt energiorgan, International Energy Agency (IEA) med uppgift att
genomföra energiprogrammet. Medlemmar av IEA är ett tjugotal industriländer, däribland Sverige. IEP-avtalei: avser bl. a. att tillförsäkra de
avtalsslutande länderna en riittvis fördelning av knappa oljetillgångar i
händelse av en oljekris. Varje land har åtagit sig att fr. o. m. år 1980 hälla en
försörjningsberedskap i form av särskilda lager motsvarande 90 dagars
konsumtion. Vidare har varje land åtagit sig att vid varje tidpunkt kunna
vidtaga erforderliga konsumtionsbegränsande åtgärder för att i en kris
minska förbrukningen av olja.
Riksdagen beslöt våren 1977 om ett oljelagringsprogram för åren
1978-1984 innebärande bl. a. uppbyggnad av råoljelager omfattande 9,6
milj. nr'. Fram till sommaren 1980 har 2 milj. m 3 råolja inlagrats. Till grund
för oljelagringsprogrammct ligger bl. a. energiprognoser som byggde pa
bedömningar i prop. 1975:30 angående energihushållning m. m. samt i 1975
års liingtidsutredning (SOU 1975:89). De förutsiittningar som gällde för
dessa prognoser är nu till väsentlig del inaktuella.
Med anledning av bl. a. utvecklingen i Iran präglades den internationella
oljemarknaden under hösten 1978 och år 1979 av oro med snabbt stigande
priser på råolja och oljeprodukter samt osäkerhet om de kort- och långsiktiga
tillförselmöjlighetcrna. Detta innebar att samtidigt som riskerna för störningar i oljetillförseln ökade· så steg kostnaderna för att genom ökad
beredskapslagring möta denna utveckling.
Mot denna bakgrund ansåg jag det hösten 1979 vara angeläget att
dimensioneringen och utformningen av det nu löpande oljclagringsprogrammet skulle prövas. En särskild utredning. 1980 års oljelagringskommitte.
tillkallades för iindam{1let.
I enlighet med direktiven lämnade kommitten uppdrag till statens
industriverk att ta fram energiprognoser för (1ren 1985 och 1990. Mot
l * Riksdagen /9H0/8/. I sam/. Nr 90
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bakgrund av dessa prognoser och förnyade bedömnin·gar avseende behov av
och tillgång på energi i olika slag av krissituationer har kommitten gjort en
översyn av gällande försörjningsplan på energiområdet och av de lagringsmål
som riksdagen har fastställt. Härvid har hänsyn tagits till Sveriges internationella åtaganden och till kostnaderna för att upprätthålla erforderlig
försörjningsberedskap. Underlag för dessa bedömningar har inhämtats från

ÖEF.
Med utgångspunkt i denna översyn föresrnr kommitten en förändring av
olje lagringsprogrammet.
Kornmitten har dessutom i enlighet med direktiven lämnat förslag till hur
utnyttjandet av den rörliga krediten (prop. 1974:8, FöU 1974:8, rskr 1974:34)
bör avvecklas.

2.2 Förutsättningar
Innan jag lämnar förslag till utformningen av ett reviderat lagringsprogram
vill jag kommentera några av de förutsättningar för lagringsprogrammet som
kommitten har granskat och som ingående diskuterats av remissinstanserna.

2 .2. i Risk för störningar i- oljetillförseln
Sveriges energitillförsel utgörs till nära 70 % av importerad olja. Om ett
betydande avbrott i oljetillförseln hastigt inträffar färdetta genomgripande
effekter på produktion. sysselsättning. export och konsumtion. Även
uthålligheten inom övriga delar av totalförsvaret påverkas.
Den liingsiktiga energipolitiken i Sverige inriktas bl. a. på att minska
importberoendet. Även om denna strävan blir framg{mgsrik kommer enligt
tillgängliga prognoser. oljan ännu år 1990 att svara för en betydande del av
energitillförseln. S<.'1Tbarheten för störningar kommer därmed under överskådlig framtid att vara mycket hög.
Risken för störningar i oljetillförseln till följd av händelser i Mellersta
östern iir stor. Även genom oljemarknadens ändrade struktur har riskerna
ökat. Före år 1974 svarade de internationella oljebolagen så gott som helt för
den internationella handeln med olja. En växande del av världshandcln sker
numera melian nationella, ofta statliga. bolag i export- respektive importländerna. Detta har ökat risken för att enstaka konsumentländer skall
utsättas för leveransstörningar.
Riksdagen har beslutat att lager av viss omfattning skall byggas upp för att
möta störningar i tillförseln av olja i samband med krig. avspärrning och
frcdskriser. Om andra kriser, t. ex. iiingre avspärrningar iin som f. n.
beräknas, läggs till grund för planeringen kan ytterligare åtgärder bli
nödvändiga. Kommitten anser det rimligt att t.v. basera planeringen för
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energiprogrammet på de tre hittills anviinda kristyperna. De krav som lfmga
försörjningskriser medför kan dock enligt kommitten senare hchöva
prövas.
Flera remissinstanser, bl. a. ÖB. ÖEF och f-K 78, bedömer att framtida
försörjningskriser kan bli mer omfattande och ltmgvariga än vad som tidigare
antagits. Detta bör enligt deras ml.'ning beaktas i planeringen för det framtida
oljelagringsprogrammet. För egen del anser jag det för tidigt att nu ta
ställning till en ändring av tilliimpade krisfall. Efter samr{1d med chefen för
försvarsdepartementet vill jag framh:'1lla att rcmissinstansernas synpunkter
kommer att prövas i samband med överviiganden om totalförsvarets
utveckling efter år 1982.

2.2.2 Kostnader
Kostnaderna för att genomföra det år 1977 beslutade oljelagringsprogrammet för perioden 1978-1984 har ökat från di1 beräknade 5 it 6 miljarder kr. till
nu drygt 12 miljarder kr. Orsaken hiirtill iir frammrallt en tredubbling av
priset på råolja och en fördubbling av priserna på oljeprodukter sedan
programmet kostnadsberäknades. Den allmänna prisnivån har under samma
tid ökat med ca 30 %. En väsentlig, rdativ prisstegring på olja har alltså
skett, vilket lett till minskad konsumtion. Då avspärrningsrcscrvcn delvis och
fredskrislagrct i sin helhet är relaterade till fredskonsumtionen av olja kan
kravet på det totala beredskapslagrets storlek enligt kommittens mening
därmed minskas.
Jag instämmer i detta synsiitt.

2.2.3 Nrn prognoser för energianvändningen
Statens industriverk har sett över föreliggande energiprognoser för faen
1985 och 1990. De nya prognoserna har baserats pä den ekonomiska
utveckling som 1980 t1rs långtidsutredning anger i sitt högsta alternativ.
I nedanstående tabell jämförs industriverkets prognos för 1985 med den
prognos som 1975 ars oljclagringskommitte (OLK-75) använde.
Energitillförsel år 1979 och 1985 TWH
Encrgirtivaror

Prel. utfall
1979

Prngrws l 985
OLK-75

Statens
industri-

verk
Olja och oljeprodukter
Kol och koks
Övrigt

293
20
128

347
39
[(il

31
169

Summa tillförsel

441

547

463

263
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Det finns enligt kommitten skiil att betona osiikerhetsmomenten i
prognoserna. Dessa avser främst omfattningen av den framtida kolanviindningen. utnyttjandet av el för uppviirmningsiindam[il Peh den allmiinna
industriella utvecklingen i landet. Även de resultat som kan nås i fdga om
energisparande i hostiider iir svara att bedöma.
Kommitten anser det likviil bmpligt att bedömningen av behovet av
beredskapslager av olja baseras pä industriverkets prognoser över energitillförseln m. m. lhl förutsättningarna för dessa ingiir i en samlad beskrivning av
en framtida ekonomisk utveckling i Sverige.
Remissinstanserna har inget att inviinda mot detta men understryker
osäkerheten i prognoserna. ÖEF päpekar dessutom att smt1 variationer i
prognoserna ger ett stort genomslag på lagerbehovet.
Statsrådet Petri har tidigare i dag redovisat prognoser över energianvändningen och totala energibalanser för {iren 1985 och 1.990 enligt ett liigrc och
ett högre alternativ. av vilka det senare antas ligga till grund för
tillförsclplaneringen.

1.

häda alternativen förutsiitts hl.a. en omfaturnde

ersättning av olja med andra hriinscln. l3ctriiffande olja och oljeprodukter
innebiir den högre anviindningsnivfm en tillförsel ;ir 1985 av 256 TWh. dvs.
nagot lägre än enligt industriverkets prognos. \!led hänsyn till osiikerheten i
prognoserna utg{1r jag emellertid friin samma antagande i fr{1ga om
energitillförseln som kommitten.

2.2.4 Försiirjni11gspla11c11 på cncrgiomrädct
I proposition 1976177:74 bil. 2 föreslogs lagringsmill för energiprogrammet
inför olika kris- och angreppsfall. Riksdagen godbnde förslagen ( FöU
1976177:35. rskr 1976/77:311). Kommitten har haft i uppgift att göra en
översyn av giillandc försörjningsplan och lagringsmt1l. Den har funnit att den
modell för beriikning av behovet av bereclskapslager som användes av
OLK-75 iir viil lämpad för sitt iindamål. Modellen har diirför utnyttjats som
underlag för

kommitt~ns

förslag. I modellen beaktas p;I ett systematiskt och

kvantifierat siitt de bedömda behoven i en krissituation och de tillgängar som
bedöms finnas i en s;ldan. Beräkningarna görs för varje krisfall och
produktslag för sig oeh resultaten samlas sedan till en fiirsörjningsplan. I det
följande diskuteras vissa i beriikningsmodcllcn ingående förutsiittningar.
Konsumtionen av olja påverkas direkt av de ransoncringsåtgiirder som
vidtas i en kris. Kommitten bedömer att nu befintliga ransoneringssystem för
bränsle- och drivmedel har möjlighet att fungera i enlighet med de
förutsiittningar som ing[ir i beräkningsmodcllen. om ansvariga instanser i en
kris snabbt. kraftfullt och framsynt fattar niidviindiga beslut. Dock bedöms
möjligheterna till besparing inom uppviinnningsscktorn i en krissituation
vara mindre iin vad som tidigare förutsatts eftersom inomhustemperaturen
numera generellt sett är lägre. Detta medför ett ökat lagringsbehov med ca

900 000

111 3

eldningsolja i förhållande till gällande oljelagringsprogram.
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ÖEF anser det orealistiskt att förutsätta att ransoneringsåtgiirderna har
effekt redan från krisens början eftersom detta i sin tur kräver att
statsmakterna har fattat beslut i ett ännu tidigare skede. Åtgärder som kan
höja beredskapen att fatta tidiga beslut om bl. a. konsumtionsbegriinsning
förordas av FK 78.
För egen del anser jag att en kontinuerlig översyn av befintliga
ransoneringssystem är nödvändig. Jag delar dock kommittens bedömning att
befintliga system har möjlighet att fungera enligt beräkningarna under
förutsiittning att beslut om ransoneringsåtgärder fattas i ett tidigt skede av en
kris.

Kommersiella lager av olja finns hos importörer, oljehandcl och industri
samt i fastigheter och gfirdscisterner. Niir en försörjningskris intriiffar kan
s{1dana lager med hjiilp av olika regl,~ringst1tgärder disponeras för av
statsmakterna bestämda ändamål. De ses därför som tillgångar vid beräkningen av behovet av beredskapslager. Kommitten beräknar dessa lager till
sammanlagt 5,4 milj. m3. I nuvarande försörjningsplan har lagren bedömts
uppgå till ca 2,7 milj. m3.
De remissinstanser som uttalat sig i denna fråga menar att kommitten har
överskattat de kommersiella lagrens storlek inför en kris.
Jag finner i likhet med kommitten att de kommersiella lagren har ökat
under senare år, dock med undantag av år 1979. Erfarenheterna visar
emellertid att de kommersiella lagren minskar succesivt i inledningen av en
oljekris. I ett läge då ingripande av statsmakterna blir nödvändigt iir det
sannolikt att de kommersiella lagrens storlek har reducerats. Jag anser det
därför motiverat att dessa tillgångar för närvarande beräknas till ca 3.8 milj.

m'. Detta innebär att behovet av heredskapslager ökar i motsvarande

man.
Kommitten föreslår att de kommersiella lagren bör räknas som en tillgång i
återkommer jag senare.
Kommitten förutsätter att möjlighet finns att i en kris ersätta 1.5 milj. m·'
tunn och 1.3 milj. m-' tjock eldningsolja för uppviirmningsiindamål med V<'d,

el och kol.
Vissa remissinstanser menar att kommittens förutsiittning i detta avseende
är alltför optimistisk. En överg[ing till alternativa energislag tar längre tid än
vad som beräknats.
Ett flertal remissinstanser stöder en satsning p~! åtgärder för överg.{mg till
andra bränslen än olja. särskilt siidana som kan förkorta omstiillningstiderna.
Bostadsstyrelsen, statens vattenfallsverk och Svenska cellulosa- och
papperbruksföreningen redogör i sina remissyttranden för ätg[irder som i
framtiden kan komma att leda till minskad oljeanvändning.
Fiir egen del menar jag att elen aktiva politik för att ersiitta olja som
regeringen bedriver bör kunna leda till sil.dana resultat att kommittens
förutsättning i huvudsak kan anses vara realistisk. Jag hiinvisar säviil till det
1•• Riksdagrn 1980!81. I sam/. Nr 9()
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stöd till ?itgiirdcr för att ersätta olja och spara energi som har införts frtin den l
januari 1981 (prop. 1980/81 :49, NU 1980/81: 19. rskr 1980/81: 100) som till de
ytterligare åtgärder som statsradet Pctri tidigare idag har förordat.
I detta sammanhang vill jag ta upp tvi1 frågor som ligger utanför
oljelagringskommittcns förslag. Dessa gäller förberedelser för all i en kris gå
Öl'er till eldning med inhemskt briimle.
ÖEF har i skrivelse den 23 april 1980 till regeringen hemstiillt att fo
disponera högst 1 600 000 kr. från dearingfonden för bidrag till Örebro
kraftvärmeverk AB för projektering av omställning till inhemskt bränsle.
Projekteringen avses ing:'t som ett led i ÖEF:s strävan att minska
omställningstiden för oljeeldade fjärrviirmeverks övcrgtmg till eldning med
inhemskt bränsle i en krissituation.
ÖEF har i det ekonomiska försvarets perspektivstudie del 2, som
överlämnades till regeringen den 13 juni 1980. föreslagit att en planering vid
landets fjärrvärmeverk för en s<ldan omställning skall drivas så langt att
omställningsarbetcn kan pbbörjas omedelbart efter statsmakternas beslut.
Kostnaderna för planeringen. som föreslås genomföras inom ramen för den
kommunala beredskapsplaneringen. beräknas till 55-65 milj. kr.
Perspektivstudien utgör en del av underlaget inför det beslut som
riksdagen våren 1982 kommer att fatta om totalförsvaret. Jag anser att intill
dess beslut inte bör fattas om bidrag till enstaka värmeverks kostnader för
projektering till eldning med inhemskt bränsle och är därför inte beredd att
tillstyrka framställningen.
Genom beslut den 19 juli och den 23 augusti 1979 beslöt regeringen att vid
eldning i försvarsmaktens anläggningar under eldningssäsongen 1979-1980
olja i viss utsträckning skulle ersättas med inhemskt bränsle.
Regeringen uppdrog den 19 juni 1980 åt fortifikationsförvaltningen att
under eldningssiisongen 1980-1981 dels fortsätta den under föregående
elclningssäsong påbörjade eldningen med flis vid I 16. dels vid två anläggningar elda med helved.
I en rapport som överlämnades till regeringen den 25 september 1980
redovisar förvaltningen vissa erfarenheter av eldning med inhemskt bränsle
säsongen 1980-1981. Enligt rapporten har helvedscldning medfört en
väsentligt högre årskostnad än eldning med flis och olja. Årskostnaden för
fliseldning var i stort sett lika med årskostnaden för oljeeldning.

2.3 Förslag till lagringsprogram
Jag har tidigare kommenterat vissa förutsiittningar som ligger till grund för
mitt förslag till lagringsprogram. Jag vill nu först ta upp fr{tgan om behovet av
en särskild reserv för -att -tiicka-·osiikerheter i nämnda förutsättningar samt
användningen av ett redan nu befintligt överskott i krigsreserven.
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2.3. / Särskild resen· för att täcka osäkerheter i förutsättningarna.
Den framtida utvecklingen i fred eller kris kommer självfallet inte att
motsvara varje enskilt antagande som använts i planeringen. Det är
emellertid enligt kommitten knappast troligt att alla eventuella avvikelser
kommer att vara till nackdel för försörjningshcredskapen.
Sedan oljclagringsprograrnmet 1978-1984 fastställdes har kunskapen och
medvetenheten om energifrågor ökat, vilket bör medverka till att våra
möjligheter att klara en tillfällig försörjningskris p{1 oljeområdet hlivit större.
Vissa energi- och oljebesparande åtgärder har dock redan vidtagits, vilket
har begränsat utrymmet för ytterligare minskningar av oljeförbrukningen.
Med hänsyn till den stora betydelse energi beredskapen har för samhällslivet och totalförsvaret är det enligt kommittens mening rimligt att till det
beriiknade behovet av beredskapslager lägga en särskild reserv, en s. k.
beräkningsreserv, uppgående till 1,5 milj. m-1 olja för att täcka en något
ogynnsammare situation än den som förutsättningarna ger uttryck för.
De beräkningsmetoder och förutsättningar som användes av OLK-75 för
nu gällande försörjningsplan innebar att behovet av lager för krig minskade
påtagligt jämfört med tidigare beräkningar. Med hänsyn till osäkerhetsmomenten beslöts dock att lagringsmålen för krigsreserven skulle kvarstå
oförändrade. Det innebär att utöver beräknade behov redan nu lagerhålls ett
överskott i krig.ffeserven av 1.1 milj. m3 färdigprodukter, främst eldningsolja.
Kommitten förordar att krigsreserven dimensioneras enligt de resultat
som beriikningarna har gett och att överskottet betraktas som en tillgång i det
samlade beredskapslagrct. I stället anser kommitten, som tidigare nämnts,
att en reserv på 1.5 milj. rn 3 olja skall inlagras för att täcka osäkerheter
gällande alla krisfall.
Vissa remissinstanser menar att den av kommitten föreslagna reserven bör
vara större än 1,5 milj. m3 med hänsyn bl. a. till den osäkerhet som vidlåder
ett flertal förutsättningar. Andra rcmissinstanser finner däremot en sådan
reserv omotiverad och att den leder till ökade kostnader.
Jag är enig med kommitten om att det till behovet av beredskapslager bör
läggas en särskild reserv på ca 1.5 milj. m 3 olja med hänsyn till
förutsättningarnas osäkerhet och till de negativa effekter som en ogynnsammare utveckling än vad som förutsetts skulle ha på samhället. Denna reserv
bör inlagras i form av 1.5 milj. m3 råolja.
De remissinstanser som uttalat sig i frågan om överskottet i krigsreserven
menar att osäkerheten fortfarande är stor heträffande beräkningarna av
storleken och föreslår därför att krigsreserven bibehålls i nuvarande
omfattning.
Jag anser att den del av överskottet i krigsreserven som ligger i befintliga
skyddade och särskilt lokaliserade lagringsanliiggningar även i framtiden bör
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ligga kvar. men att överskottet bör riiknas som en tillg{mg även i
avspärrningsreserven att utnyttjas i princip först niir övriga tillgimgar i
avspiirrningsreserven iir förbrukade. Skulle krigstillst{md intri"ida tidigare än
vad som förutsätts i giillande planering övergår nämnda lager automatiskt till
att utgöra en extra krigsreserv. Jag iir diirmed inte beredd att ansluta mig till
kommittens förslag att betrakta överskottet i krigsreserven som en tillgång
att användas iiven i en frcdskris.

2.3.2 Sammansällning m· bcredskapslager
Erforderligt bcredskapslager av olja kan antingen best<! av färdigprodukter, råolja eller av en kombination av dessa. Avvägningen mellan lagring av
färdigprodukkr och råolja görs pli grundval av främst beredskapsmiissiga,
lagringstekniska och ekonomiska iiverviiganden.
Risken för förstöring av raffinaderierna har uteslutit att försörjningen för
krigs situationer till n<'lgon del skall fä baseras på råolja. Hela
krigsrescrvcn bestar därför av konsumtionsfördiga produkter. Drivmedel
förvaras i bombskyddade anläggningar i konsumtionsomrc'\dena. Enligt
kommittens mening finns det inte skiil afl ändra lagringsformen för
krigssituationer. Jag är av samma uppfattning.
I det nu löpande lagringsprngrammet avses ca 25 % av avs p ii r r ni n g s res c r ven hällas i form av raolja. Denna avvägning baseras på att en
betydande raffinadcrikapacitct numera finns i landet. att tillräcklig transportkapacitet finns tillgänglig samt att kusttankfartyg förutses kunna passera
Öresund eller Bälten under i vart fall en del av krisen. Jag har gjort en
likartad avvägning i mitt förslag till reviderat lagringsprogram.
Krigs- och avspärrningsreserven hålls så gott som helt i form av tvångslager
hos större siiljare och förbrukare av olja.
I syfte att anpassa tvi\ngslagringen till föreliggande behov föreslår
kommitten följande förändring av sammansättningen
- Tvångslagren av tjock eldningsolja minskas med 500 000 nr'
- Tvångslagren av motorbensin ökas med 300 000 m-'
- Tvångslagren av motorbriinnolja och tunn eldningsolja ökas med 50 000
m 3 resp. 150 000 m-'
- Tvångslagren av fotogen och lättbcnsin minskas med 5 ()()() nr1 resp. 10 000

m-'
Kommitten förcslär att minskningen av lagringsskyldigheten för tjock
eldningsolja genomförs successivt med 125 000 m-' per itr räknat första
g{mgen den I januari l 983. Hela reduktionen iir då genomförd till den l
januari l 986. En motsvarande tidsplan bör gälla för utbyggnaden av
tvångslager av motorbensin. motorbrännolja och tunn eldningsolja. Minskningen av lagringsskyldigheten för liitthcnsin och fotogen bör enligt
kommitten träda i kraft fr. o. m. den l januari 1983.
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Inga remissinstanser har viisentliga invändningar mot den föreslagna
iindringen av sammansiittningen av tv{1ngslagren eller tidpunkterna för
genomförandet.
Jag biträder förslagen om iindring av sammansättningen av tvtmgslagren.
Kommittens förslag 'till tidpunkter för genomförandet bör giilla beträffande
reduktionen av tjock eldningsolja och fotogen. 1 frågan om lagring av
lättbensin vill jag erinra om att volymen faststiills i procent av föregående {1rs
förbrukning. Till tidsplanen för utbyggnaden av tvangslagrcn av motorbensin, motorbriinnolja och tunn eldningsolp återkommer jag då jag behandlar
frågan om finansiering av oljelagringsprogrammet.
Beredskaplagret för fred sk ris e r avses enligt nu löpande oljelagringsprogram besta av 80 % råolja och 20 C:·.~ färdigprodukter. Kommitten har
funnit att den svenska raffinaderikapacitc~ten i vissa fredskrissituationer med
stort bortfall av oljeprodukter kan begriinsa möjligheterna att utnyttja
beredskapslagrad råolja. Bcredskapsmiissiga skäl talar alltså för att bercdskapslager för frcdskriser om möjligt utgörs till en något mindre del av råolja
iin vad som nu planeras. Jag delar kommittens uppfattning och har i mitt
förslag till reviderat lagringsprogram tagit hiinsyn till detta.
Lagringstekniska och ekonomiska ~käl talar för att d c stat 1i g a

b c redskaps I ag ren till så stor del som möjligt hålls i form av råolja.
Kostnaderna för de stora bergrummen är förh{11landevis lt1ga och råolja
behöver inte omsättas. Beredskapsmässiga hänsyn sätter dock vissa griinser.
Enligt k~)mmittens mening bör män!~den råolja för avspärrnings- och
fredskrisfallen sammantaget helst inte överstiga cirka 8 milj. m1. Häri
innefattas både statliga beredskapslager och kommersiella lager av råolja vid
raffinaderierna. Jag stiiller mig bakom de av kommitten framförda synpunkterna på fördelning mellan dolja och produkter. I det av mig förordade
lagringsprogrammet kommer den totala mängden råolja att utgöra högst 7,5
milj. m 3 , varav högst 6,5 milj. m' i statli.ga lager.

2.3.3 Behm·

111·

beredskapslager

1980 års oljclagringskommitte föreslår att den statliga oljelagringen i
förhållande till läget sommaren 1980 skall utökas med 3.1 milj. m 3 råolja och
ungefär 250 000 m 3 färdigprodukter. Detta skulle innebiira en minskad
lagring av bl.a. 4,5 milj. m 3 råolja i förhållande till löpande oljelagringsprogram. Med hänvisning till sin riskbedömning föreslår kommitten att den
statliga lageruppbyggnaden skall ske så snabbt detta är praktiskt möjligt.
Inriktningen bör diirför enligt kommitten vara att uppbyggnaden genomförs
före utgången av kalenderåret 1983.
Det förslag till uppbyggnad av beredskapslagren som kommitten förordar
innebär att de statliga doljclagren kommer att uppgå till sammanlagt 5. l

12
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milj. m·1. De lagringsutrymmen för riiolja som fiirdigstiills under budgct;het
1981182 tillsammans med tidigare färdigställda och uppfyllda anläggningar
medger lagring av drygt 6.5 milj. m 1 riiolja. Omkring 1.5 milj.
lagringsutrymmen skulle därmed hli outnyttjade. Kommitten menar att
det föreslagna lagringsprogrammet iir slutfört statsmakterna kan pröva
risksituationen gör det önskvärt och det samhiillsekonomiska läget

m1
när
om
det
möjligt att fylla råoljeanläggningarna med bereclskapslager. Statsmakterna
hchåller då full hancllingsfrihet och hehöver inte nu binda sig för ett visst
handlande i mitten av 1980-talct.
Vissa remissinstanser, hl. a. FK 78. ansluter sig till synpunkten att en ny
prövning bör ske efter att det elen av kommitten förordade lagcrupphyggnadcn är avslutad.
ÖEF anser att ett bihchiillande av krigsreservens storlek och en rimlig
gardering för osäkerheter av skilda slag motiverar en ökning av lagerupphyggnaden med ca 2 milj. m 3 utöver vad kommitten föreslagit. Även LRF
och TCO förordar en höjd målsättning för oljelagringen.
Endast en remissinstans motsfitter sig en ökning av den volymmässiga
bcrcdskapslagringen av olja med motiveringen att ett genomförande av
kommittens förslag skulle medföra kostnadshöjningar och motverka möjligheterna att uppnå balans i elen svenska ekonomin.
De flesta remissinstanserna anser dock att de lagringsutrymmen som är
under byggnad bör fyllas med beredskapslager av räolja.
Jag har tidigare framhtillit riskerna med att i planeringen utgä frän att stora
kommersiella lager disponeras av statsmakterna vid en kris och har diirför i
mina beräkningar reducerat dessa lagers storlek. Jag har i mina beräkningar i
likhet med kommitten gjort ett tillägg till behovet av bcrcdskapslager med
2 % för krigs- och avspärrningsrcserven och med 5 % för fredskrislagrct.
Detta skall täcka oMkomliga kvantiteter i form av bottensats samt eventuellt
spill vid distrihutionen. Mot bakgrund av vad jag nu har anfört anser jag att
följande ökningar i förhållande till läget i januari 1981 hör genomföras i det
statliga beredskapslagrct av olja.
Tm 3 , gasol klon
Produkt

Statligt lagcriiknings-

bchnv
Motorbensin

Flygdrivmedel
Motorbrännolja
}
Tunn eldningsolja
Tjock eldningsolja
Totalt
Gasol

..\15

70
1 015

1 800

:i 300

35
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Med beaktande av möjlig produktutvinning ur råolja kan detta behov
täckas med en inlagring av 3 milj. m 3 råolja, 70 000 m-1 flygdrivmedel, 150 000
m 3 motorbrännolja/tunn eldningsolja* och 20 kton gasol.
Därutöver bör, som jag tidigare anfört i samband med behovet av en
särskild reserv, inriktningen vara att ytterligare 1,5 milj. m3 råolja skall
in lagras.
Detta innebär att totalt 6,5 milj. m 3 råolja skulle komma att in lagras och att
de under byggnad varande lagringsanläggningarna för råolja till fullo
kommer att utnyttjas. Det lagringsprogram jag nu förordar innebär vid en
jämförelse mellan det totala behovet av produkter i bercdskapslagcr och den
möjliga produktutvinningen av 6,5 milj. m3 råolja att den särskilda reserven
för att täcka osäkerheter i förutsättningarna framförallt kommer att bestå av
motorbrännolja och tunn eldningsolja. Jag anser detta vara en fördel då
dessa produkter är sådana som i en kris är särskilt svåra att anskaffa och
ersätta.
Beträffande tidsplanen för genomförandet av det statliga lagringsprogrammet vill jag anföra följande. Jag instämmer med kommitten i att lageruppbyggnaden bör genomföras så snabbt som möjligt. Med hänsyn till bl. a.
marknadsförhållandena och de tillägg i lagringsprogrammct som jag förordar
kan uppbyggnaden dock inte genomföras så snabbt som kommitten önskar,
dvs. före utgången av år 1983. För egen del anser jag det önskvärt att den
statliga delen av oljclagringsprogrammct är avslutad före utgången av år
1984. Emellertid kan med anledning av marknadsmässiga och statsfinansiella
skäl inlagringsperioden behöva utsträckas något, dock längst till utgången av
år 1986.
Det förslag till oljclagringsprogram som jag förordar bygger i huvudsak på
underlag som tagits fram och bedömningar som gjorts under år 1980. Det är
självfallet inte möjligt att förutse vilka förändringar av betydelse i
sammanhanget som kan komma att inträffa under de närmast kommande
åren. Betydande osäkerheter gäller, som jag tidigare anfört, bl. a. beträffande förhållandena på den internationella oljemarknaden. Förändringarna
inom näringslivet medför osäkerheter beträffande användning, lagerhållning
m.m. inom landet. Ändrade förutsättningar i dessa avseenden kan komma
att ställa krav på ytterligare justeringar av oljelagringsprogrammet. Mot
denna bakgrund anser jag det önskvärt att bibehålla en viss handlingsfrihet
inom ramen för den nu föreslagna revideringen av programmet. Regeringen
bör därför bemyndigas att vid behov besluta om mindre förändringar av icke
principiell natur i genomförandet av det föreslagna revideringen. Med
anledning av det kommande försvarsbeslutet och osäkerheter bl. a. om den
framtida energikonsumtionen och energitillförseln samt om de kommersiella
lagrens storlek anser jag vidare att en ytterligare översyn av programmet bör
vidtas före utgången av år 1983.
• Denna mängd är förvärvad under budgetåret 1980/81 i enlighet med regeringsbeslut
1981-01-29.
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Jag vill slutligen kommentera de11 föreslagna lagringen av flygdrivmedel.
·Kom.mitten har mot bakgrund av luftfartsverkets beräkningar föreslagit en
väsentligt lägre lagring av flygdrivmedel för civil luftfart iin vad som gäller i
nu löpande oljclagringsprogram. Kommitten menar dock att det hör prövas
om inte viss ytterligare lagring är motiverad. Luftfartsverket har inte räknat
med n[1gon reserv, men anför i sitt remissyttrande att en sådan kan vara
motiverad med hiinsyn till osäkra antaganden om framförallt de utliindska
flygbolagens behov av flygdrivmedel i kriser.
ÖB anser att lagringen av flygdrivmedel inte bör minskas st1 som det
föreslagits av kommitten mot bakgrund av totalförsvarets bedömda ökade
utnyttjande av civila flygtransportmedel.
Även SAS framhåller vikten av att lagerhtillningen av flygdrivmedel ökar i
takt med stigande konsumtion.
ÖEF menar att en ytterligare utredning snarast bör ske beträffande
behovet av lager av tlygdrivmedel.
För egen del är jag beredd att t. v. acceptera kommittens förslag till
minskat lagringsmål men vill jag understryka att flyg- och jetbensin inte i dag
utvinns ur råolja vid svenska raffinaderier. Kommitten och remissinstanserna uttalar tveksamhet beträffande storleken av behovet av flygdrivmedel.
Detta motiverar enligt min uppfattning ytterligare överväganden. Jag avser
återkomma till regeringen i denna fråga.

2.3. 4 Lagringsanläggningar
Oljclagringsprogrammet 1978-1984 innebar att sammanlagt 11.6 milj. m 3
lagringsutrymmen för olja skulle anskaffas. I följande tabell sammanfattas
utbyggnadsläget under sommaren 1980 för stat 1i g a lagringsanläggningar.
Tm
Produkt

Anläggningar som
är klara eller
under byggnad

In lagrad
volym

Återstiiende
ouppfylld
lagringsvolym

Råolja
Flygdrivmeclel
Motorbriinnolja och
tunn eldningsolja
Tjock eldningsolja

6 550
91

2 000

..\ 550

270

.110

2 270

..\ 860

Totalt

381
108

7 130

}

För att färdigställa de råoljeanläggningar som iir under byggnad krävs
under budgetåret 1981/82 ca 20 milj. kr. Anläggningarna kommer att behöva
utnyttjas för det av mig föreslagna oljclagringsprogrammet.
Erforderliga lagringsanläggningar fört v ång s 1ag er finns med undantag
av en skyddad anläggning som dock inom kort är färdig att tas i hruk.
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2.3.5 Återbetalning av den rörliga krediten

Regeringen disponerar en rörlig kredit i riksgäldskontoret att användas vid
krig, krigsfara eller annan omständighet av synnerlig vikt för rikets
försvarsberedskap. Den har utnyttjats för inköp av oljeprodukter i samband
med dels oljekrisen 1973-1974 och dels Iran-krisen 1978--1979 enligt
följande
Inköp
tmJ

I 761

J\vlyft* Atcrstår Kostnader milj. kr.
tmJ
tmJ
Vara
J\ vlyft* ·Återstår Ränta

I !09

652

I 205

412

793

116

Omkostn.

48

Saldo
per
80-06-30

957

•till oljelagringsprogram 1968-1977 och 1978-1984

Kommitten föreslår att krediten återbetalas genom att medel tillförs från
oljelagringsfonden. Återbetalning bör ske i takt med att medel finns
tillgängliga i fonden och vara helt genomförd före utgången av budgetåret
1981182.
Jag instämmer i detta förslag.
Den fysiska avvecklingen av de produkter som anskaffats genom den
rörliga krediten bör enligt kommitten ske i samband med att råolja anskaffas
och inlagras i statliga anläggningar.
ÖEF och transportrådet invänder mot att produkterna säljs ut. ÖEF
menar att man bör avvakta tills frågan om buffertlager i prisstabiliserande
syfte har behandlats. Transportrådet vill viinta tills bättre möjligheter
föreligger att få ut en större andel lätta produkter vid raffinering av
råolja.
Jag anser att de förvärvade produkterna bör avvecklas under budgetåren
l 982/83 och 1983/84.
Jag övergår nu till att behandla åtgärder som kan medverka till att öka
säkerheten för att beredskapslagren av olja hos näringslivet är intakta inför
krissituationer.

2.3.6 Den s. k. vinterdispensen
Ända sedan 1958--1962 års oljelagringsprogram har det funnits en s. k.
vinterdispens vid lagring av eldningsolja. Innebörden härav är att säljare och
storförbrukare som är lagringsskyldiga enligt lagen om oljelagring m. m.
(1957:343, omtryckt 1977:939, ändrad senast 1980: 181) genom särskilda
regeringsbeslut har getts möjlighet att under vintermånaderna successivt
minska den mängd eldningsolja som de eljest är skyldiga att lagra. Endast i
januari behöver hela den lagringspliktiga volymen finnas i lager. Den i
1958--1962 års oljelagringsprogram ingående försörjningsreservcn hade inte
något uttalat säkerhetspolitiskt syfte. Den ansågs kunna trygga försörjningen
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under vintrar med svåra isförhållanden och skulle motsvara behoven under
en normal vinter. Med hänsyn till motivet för försörjningsreserven och på det
sätt vilket storleken beräknades framstod ordningen med vinterdispens som
naturlig. Trots att försörjningsn:serven i och med 1963-1969 års oljelagringsprogram fick benämningen avspärrningsreserv och en klar säkerhetspolitisk
motivering behölls ordningen med vinterdispens oförändrad.

Den nu gällande vinterdispensen
Lag·
rings·
skyl·
dig·
het
100%
90%
80%
70%

Jan

Feb

Mars

April

MaJ

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

Jan

Jag vill framhålla att den grundläggande principiella svagheten med
vinterdispensen är att försörjningsuthållighctcn varierar över {1rct. Enligt
kommittens mening är det önskvärt att dämpa denna negativa verkan. Den
föreslår därför att vinterdispensen vid lagring av eldningsolja begränsas så att
tvångslagret inte under någon månad skall utgöra mindre än 80 q, av
lagringsskyldigheten. Förslaget föreslås träda i kraft fr. o. m. den l januari
1983.
Flertalet remissinstanser har intet att erinra mot kommittens förslag till
sänkt vinterdispens.
Vissa remissinstanser avstyrker dock förslaget bl. a. mot bakgrund av de
kostnadshöjningar det skulle medföra.
I likhet med kommitten anser jag att den säsongsmässiga svagheten i
försörjningssäkcrheten bör reduceras. Jag ansluter mig således till kommittens förslag att tvångslagrcn under månaderna april-juli bör utgöra minst
80 % av lagringsskyldigheten i januari samma år. För övriga månader på året
föreslår jag, i likhet med kommitten. ingen ändring i gällande ordning. Jag
återkommer senare till den finansiella innebörden av förslaget.
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2.3.7 Oljeavgift och vitesföreläggande
Kommitten har i enlighet med direktiven gjort en översyn av sanktionsreglerna om oljeavgift och vitesföreläggande i lagen ( 1957:243. omtryckt
1977:939, ändrad senast 1980:181) om oljelagring i syfte att för framtiden
förhindra att de lagringsskyldiga gör otilli1tna uttag ur föreskrivna lager på så
sätt som skedde under år 1979.
Kommitten föreslår att oljeavgiften något mer än fördubblas. Vitesföreläggande bör i fortsättningen. enligt kommitten. användas för att påskynda
återfyllnad av otillåtet ianspråktagna tvångslager.
Förslaget om höjd oljeavgift stöds av remissinstanserna.
Frågan om skärpningen av sanktionssystemet i oljelagringslagen och
avvägningen mellan oljeavgift och vitesföreläggande kräver ytterligare
överväganden innan förslag till ändring kan Higgas fram. Jag avser emellertid
att snarast återkomma till regeringen i denna fråga.
Kammarrätten förordar i sitt remissyttrande en fortsatt översyn av de
nuvarande bestämmelserna om lagringsskyldighet vid överlåtelse av anläggning. Jag utgår från att kommitten kommer att behandla denna fråga i den
andra utredningsetappen.

2.3.8 Andra frågor
Kommitten föreslår två ändringar i synen på beredskapslagren. Det första
förslaget gäller de kommersiella lagrens wnyttjande i kriser. När behovet av
beredskapslager för avspärrningssituationer har beräknats har befintliga
kommersiella lager beaktats och tillåtits reducera behovet. Om en fredskris
inträffar kommer de kommersiella lagren att förbrukas först. Hinder
föreligger nämligen inte för näringslivet att sälja eller använda dessa lager.
Enligt kommitten är det därför lämpligt att i fortsättningen betrakta den del
av de kommersiella lagren som finns hos raffinaderier och oljehandel som en
tillgång i fredskrissituationer och såle·des minska behovet av särskilt
anordnade fredskrislager. En sådan ordning är förenlig med bestämmelserna
i International Energy Program (IEP). Däremot bör även fortsättningsvis
kommersiella lager hos storförbrukare räknas som en tillgång i avspärrningssituationer med hänsyn till IEP-bestämmclscrna. De samlade tillgångarna av
beredskapslager för krigs-, avspärrnings·· och fredskrissituationer påverkas
ej av denna förändring. Säkerheten ökar för att nödvändiga lager för
avspärrningssituationer verkligen finns tillgängliga.
Jag delar kommittens uppfattning att man i fortsättningen bör betrakta den
del av de kommersiella lagren som finns hos raffinaderier och oljehandel som
en tillgång i fredskrissituationer och att såiedes behovet av särskilt anordnade
fredskrislager minskar. Samma förhållande bör enligt min mening även gälla
för kommersiella lager hos storförbrukare. I tillämpningen av IEPbestämmelserna görs nämligen inte någon skillnad mellan lager som finns i
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oljehandeln och hos storförbrukare. Genom att hänföra samtliga dessa
kommersiella lager till fredskrislagren och i motsvarande grad höja
lagringsmillet för avspärrningsreserven ökar säkerheten ytterligare utöver
kommittens förslag för att nödvändiga lager för avspärrningssituationer
verkligen finns tillgängliga när denna typ av kris inträffar. I den av mig
tidigare förordade revideringen har denna förändrng genomförts.
Det andra förslaget avser utnyttjandet aF beredskapslagren. För fredskriser
beredskapslagras stora kvantiteter råolja. Denna måste raffineras innan den
kan nyttiggöras i en kris. De svenska raffinaderiernas kapacitet motsvarar
5G-75 %· av konsumtionen i landet och varierar mellan olika produkter. I
vissa typer av fredskriscr är det tänkbart att raffinering av råolja under krisen
inte förslår för att ge landet förutsatt konsumtionsstandard för alla
produkter. I en sådan situation anser kommitten att det kan vara lämpligt att
ta i anspråk konsumtionsfärdiga produkter som ingår i avspärrningsreserven
och att omföra en motsvarande kvantitet av fredskrislagret av råolja till
avspärrningsreserven. Raffinering av de.nna senare kvantitet bör genomföras
så snart detta är möjligt. Kommitten erinrar om att riksdagen vid olika
tillfällen har uttalat (FöU 1975/76:35, rskr 1975176:298 och FöU 1976177:13,
rskr 1976/77:311) att det bör vara en strävan från statsmakternas sida att inte
på grund av fredskris minska den beredskap som är motiverad av vår
säkerhetspolitik.
Jag delar kommittens uppfattning i denna fråga. Mot bakgrund av vad
riksdagen uttalat bör dock detta uttag endast få ske i begränsad utsträckning
och under en kortare tid. Uttaget bör under alla förhållanden ej tillåtas
överskrida 25 % av de produkter som är beräknade för avspärrningssituationer.
0

2 .3. 9 Finansieringen

Medelsbehovet för att finansiera det av mig förordade reviderade
oljelagringsprogrammet uppgår för statens del till ca 5 200 milj. kr. i prisläget
sommaren 1980. Från juli 1980 t. o. m. december 1984 kan med nu gällande
avgifter och föreliggande förbrukningsprognoser drygt 7 000 milj. kr.
avsedda för försörjningsberedskapsändamål förväntas inflyta till oljelagringsfonden. Utöver oljelagring finansieras även vissa andra investeringar
för försörjnings beredskapen över oljelagringsfonden, främst beredskapslager av petrokemikalicr. Sl1dana investeringar för omkring 1 000 milj. kr.
ingår f. n. i planeringen. Medelsbehovet från oljelagringsfonden för det
ekonomiska försvaret skulle därmed sammantaget uppgå till 6 200 milj. kr.
Föreslaget oljelagringsprogram synes alltså kunna finansieras till utgången
av år 1984 med beräknade inkomster även om vissa prisstegringar på olja
skulle inträffa.
Den ändrade sammansättningen av tvångslagren samt den sänkta vinter·..
-·
dispensen innebär investeringskostnader för de lagringsskyldiga uppgående
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till 548 milj. kr. netto i prisläget sommaren 1980. De <lrliga driftkostnaderna
kommer att öka med 84 milj. kr.
Kostnaderna för den tvängslagring som säljare och förbrukare av olja
genomför bestrids i första ledet av de lagringsskyldiga. Enligt kommittens
mening bör de ökade kostnaderna för ändringarna i tvångslagringen
finansieras genom de priser som lagrings~kyldiga tar ut av konsumenterna.
Detta motsvarar en prishiijning med 1,5 öre per liter bensin, 6 kr. per m 3 tunn
eldningsolja och 3 kr. per m' dieselolja. För tjockolja motsvarar det en
kostnadsminskning med ungefär 2 kr. per m 3 .
Det kan dock. enligt kommittens mening. finnas skäl för statsmakterna att
underlätta för de lagringsskyldiga att genom lån anskaffa kapital för de
nödvändiga investeringarna.
SPI anför att de finansiella kraven på oljeföretagen blir oskäligt höga med
en ökad lagring av bensin och destillat. Man understryker att statsmakterna
bör underlätta kapitalanskaffningen för dessa investeringar. Om detta inte
sker avstyrker SPI bestämt att den föreslagna ökningen av produktinlagringen läggs på oljeföretagen.
Jag är inte beredd att förorda att statsmakterna skall underlätta
kapitalanskaffningen. Däremot anser jag det lämpligt att . tidsplanen för
utbyggnaden av tvångslagren av motorbensin, motorbrännolja och tunn
eldningsolja förlängs med ett år i förhållande till kommittens förslag. Den
utbyggnad som kommitten föreslagit bör då vara genomförd före utgången
av 1986.

2.4 Oljelagringsfondens användning
Regeringen har av riksdagen fått i uppdrag att närmare överväga om det är
lämpligt och medför besparingar att låta driftkostnader för oljelagring helt
eller delvis bestridas från oljelagringsfonden. Därvid bör särskilt beaktas
principiella och budgettekniska synpunkter (FöU 1980/81:10, rskr 1980/
81:69).
Oljelagringsfonden inrättades genom beslut av regeringen den 26 juni
1975. Fonden är räntelös och förvaltas av riksgäldskontoret. Till fonden förs
huvuddelen av inkomsterna av den avgift som tas ut av konsumenterna i
samband med köp av olja och bensin mi~d anledning av bestämmelserna i
lagen (1973: 1216, ändrad senast 1980: 108.3) om särskild beredskapsavgift för
oljeprodukter.
Från oljelagringsfonden rekvirerar ÖEF medel för att genomföra av
statsmakterna beslutad lageruppbyggnad av råolja och petroleumproduktcr i
övrigt. Från oljelagringsfonden har hittills i huvudsak rekvirerats medel för
investeringar i varor och anläggningar.
Medel från oljelagringsfonden har i vissa fall i begränsad omfattning
använts för driftkostnader i anslutning till oljelagringen (kostnader för
inlagring) samt efter riksdagens medgivande till industristöd inom det
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petrokemiska området (prop. 1979/80: 101, FöU 1979/80: 11, rskr 1979/
80: 188). De löpande driftkostnaderna för den verksamhet som finansierats
med investeringsmedel över oljelagringsfonden bestrids dock över statsbudgeten.
Enligt vad som inhämtats från ÖEF är en finansiering av vissa driftkostnader över oljelagringsfonden möjlig. En föriindring av finansieringskällan
innebär dock ingen besparing i fråga om driftkostnadernas totala storlek.
Enligt ÖEF:s uppfattning föreligger det vissa svårigheter att finna en direkt
koppling mellan finansieringen av investeringarna och de driftkostnader som
följer härav. En uppdelning av driftkostnaderna på olika finansieringskällor
blir därför till viss del godtycklig och medför ett budget- och redovisningstekniskt merarbete. Om en ändring av nuvarande principer för finansiering
av driftkostnaderna skall ske föreslår ÖEF i första hand att driftkostnaderna
exkl. räntekostnader och personalkostnader för delprogrammet Bränslen
och drivmedel m. m. under anslaget F2. Drift av beredskapslager förs över
till fondfinansiering. Övriga kostnader under anslaget bör som hittills
bestridas över statsbudgeten. ÖEF har även framhållit att om driftkostnaderna för oljelagringen skall finansieras över oljelagringsfonden måste lagen
ändras så att fonden permanentas.
För egen del anser jag det principiellt riktigt att driftkostnaderna för
oljelagringen i likhet med investeringarna för bestridas över oljelagringsfonden. En förändring av finansieringsprinciperna i sådan riktning måste
emellertid genomföras så att den budgettekniska hanteringen och överskådligheten i systemet blir så enkel som möjligt. Jag förordar därför att samtliga
driftkostnader exklusive räntekostnader för delprogrammet Bränslen och
drivmedel m.m. under anslaget F2. Drift av beredskapslager förs över till
fondfinansiering så länge oljelagringsfonden finns. Överföringen bör således
även omfatta driftkostnaderna för de lager som inte finansierats över
oljelagringsfonden. Driftkostnaderna för de lager inom delprogrammet
Kemiska produkter m.m. som finansierats ur oljelagringsfonden är så
begränsade och redovisningsmässigt svåra att avskilja att jag anser att de
även fortsättningsvis bör finansieras över statsbudgeten. Beträffande räntekostnaderna vill jag framhålla att de endast är bokföringsmässiga transaktioner på statsbudgetens utgifts- resp. intäktssidor och att dessa i enlighet
med de principer som gäller för kapitalkostnadsberäkningar bör ligga kvar på
statsbudgeten. En ändring av finansieringen i enlighet med vad jag här har
förordat innebär i sig ingen besparing av de totala kostnaderna för lagringen,
utan end<tst att statsbudgeten avlyfts ett belopp av samma storlek som
oljelagringsfonden påförs. För budgetåret 1981/82 uppgår detta belopp enligt
det budgetförslag jag lämnar i det följande till drygt 17, 7 milj. kr.

Ptop. 1980/81:90

21

3 Hemställan
Med hänvisning till vad jag nu har nnfört hemställer jag att regeringen
föreslår riksdagen att
I. godkänna de riktlinjer för ett reviderat program för beredskapslagring av råolja och oljeprodukter t. o. m. år 1986 som
jag har förordat.
2. godkänna de ändringar för oljclagringsfondens anviinclning
som jag har förordat.

4 Anslagsfrågor för budgetåret 1981/82

ELFTE HUVUDTITLEN
F. EKONOMISKT FÖRS V AR
Med anledning av elen genomförda översynen av det löpande oljelagringsprogrammet anmiildes i 1981 års budgetproposition (prop. 1980/81: 100. bil.

14) under denna rubrik att huvuddelen av de/programmet Bränslen och
drivmedel m. m. utbrutits ur budgetpropositionen och att regeringen senare
skulle återkomma med förslag beträffande elen fortsatta utbyggnaden av
oljelagringen. I budgetpropositionen lämnades förslag i anslagsfrägorna för
delprogrammet Bränslen och drivmedel m. m. under anslaget F I. Överstyrelsen för ekonomiskt försvar: Föryaltningskostnacler samt till viss del under
anslaget F3. Beredskapslagring och industriella åtgärder. Mot bakgrund av
vad jag tidigare anfört beträffande den fortsatta utbyggnaden av oljelagringen återkommer jag nu till medelshehovet i övrigt för hudgctarct 1981/82
under anslagen F2. Drift av beredskapslagcr och F3. Bcrcdskapslagring och
industriella åtgärder.

F2. Drift av beredskapslager
Anslaget omfattar driftkostnader för beredskapslagring, exklusive centrala myndighctskostnader.
1000-tal kr.

Delprogram/Finansiering

Bränslen och drivmedel m. m.
Avgår:
Från oljelagringsfonden
Övriga intäkter
Anslag

1980/81
Anslag

1981/82 beräknar
föredraganden

178 696
I 025
6 546
171 125

268 360
-

17 733
6 215
244 412
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Samtliga driftkostnader utom räntekostnader finansieras genom medd
från oljelagringsfonden. Räntekostnaderna som beräknas uppgå till drygt
250 milj. kr. finansieras över statsbudgeten.

Hemställan
Med hänvisning till vad jag anfört i det föregående och med hänvisning till
anslagsberäkningen hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen
att till Drift av beredskapslager för budgetåret 1981/82 anvisa
ytterligare 244 412 000 kr.

F3. Beredskapslagring och industriella åtgärder
Anslaget omfattar samtliga investeringar i varor och förråd, engångsanvisningar för inlagringskostnader för varuinvesteringar samt olika former av
industristöd. De poster som under innevarande budgetår redovisas under
anslagen F3. Beredskapslagring och F4. Industriella åtgärder är sammanförda under ett anslag F3. Beredskapslagring och industriella åtgärder för att
möjliggöra en flexibel avvägning av nämnda beredskapsåtgärder.
1000-tal kr.

Delprogram/Finansiering

1980/81

Anslag
Bränslen och drivmedel m. m.
Avgår:

Från oljclagringsfondcn

1981/82. beräknar
föredraganden

387 531

I 669 705

-387 530

- I 669 705

Anslag
Från oljelagringsfonden, beräknas efter beslut av regeringen, tas i anspråk
1669 705 milj. kr. för investeringar i varor och anläggningar.
Därav beräknas ca 1 639 milj. kr. för inköp av varor, varav l 620 milj. kr.
avses för uppfyllnad av färdigställda råoljeanläggningar och ca 16 milj. kr. för
uppfyllnad av lagringsanläggningar för flygdrivmedel. Inlagringskostnaderna uppgår till 2,9 milj. kr.
För investeringar i anläggningar för lagring har beräknats 30,6 milj. kr.
enligt följande investeringsplan.

23

Prop. 1980/81:90
lnvesteringsplan för anläggningar tl 000-tal kr.)
Byggnadsohjekt

Mcdelsförhrukning

Kostnads ram
1979-07-01

1980-07-01

Faktisk Kalkylmässigt
t. o. m. beräknad
1979/80
1980/81 1981/82

ByggFärdigstart
ställande
år-mån år-rnån

Objekt under byggnad eller
objekt för vilka byggstart beräknas under budgetåret 19801
81
Råoljeanläggning, Göteborg,

83 250

92060

55 850 25 480

5 520

78-05

81-06

194 240

208 530

157 000 41 400

9800

77-02

81-12

61 280
54 400

61490
63 840

59 300
800
44 000 16 500

5 430

76-06
78-09

79-09 (81-06)
81-08

393 170

425 920

316 150 84 180

20 750

24280

24 890
12 500

24290

76-08
81-10

78-10 (81-06)
83-08

79-09

81-06

79-09
81-05

80-12
82-10

82-01

83-01

BI
Råoljeanläggning, Brofjorden, A3 + B3
Råoljeanläggning. Nyniis, A2
i- B2
Råoljeanläggning.
Nynäs.
C2
Summa
Flygdrivmcdelsanläggning IV
Flygdrivmedelsanläggning VII

600
5 900

3 800

Summa

24280

37 390

24 290

6 500

3 800

Motorbrännolja/eldningsolja
1-2. anläggning 5. Västerås

14300

14800

9 300

5 000

500

Summa

14300

14800

9 300

5 000

500

5 300
3 250

5 300
3 640

4 9()0
80

400
I 590

2050

8550

8 940

4 980

l 990

2050

Eldningsolja 3-5, anläggning
1
Eldningsolja 3-5, anläggning 2
Summa
Objekt för vilket byggs/art beräknas under budgetåret 1981 I
82
Anläggning 101: Jl
Summa
TOTALT
I

Reviderings- och ombyggnadsarbete.

5 800

3 500

5 800

3 500
97 670

30600
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I sammanhanget vill jag efter samråd med statsrådet Petri ta upp frågan om
överstyrelsens för ekonomiskt försvar upphandling av råolja. År 1979 beslöt
riksdagen (prop. 1978179 115 bil. 1. NU 1978179:60. rskr 1978179:429) att
Svenska Petroleum AB skulle svara för denna upphandling. ÖEF har nu
anmält att ett samarbetsavtal har träffats mellan iiverstyrelscn och bolaget i
vilket regleras frågor om bolagets medverkan vid inköp för den statliga
beredskapslagringen. Savitt avser upphandling av råolja innebiir avtalet att
överstyrelsen iiger rätt att viinda sig till annan leverantör om bolaget inte med
leveranser ur sina långtidsavtal kan åta sig inkiipsuppdraget. Enligt min
mening utgör detta en lämplig ordning. Frågan bör nu underställas
riksdagen.

Hemställan
Med hänvisning till vad jag anfört i det föregående och med hiinvisning till
anslagsbcriikningcn hemställer jag att regeringen föreslär riksdagen
I. att bemyndiga regeringen att besluta om byggnadsarbeten för
förrådsanläggningar inom de kostnadsramar som jag föror-

dat.
2. godkänna ett mellan överstyrelsen för ekonomiskt försvar och
Svenska Petroleum AB träffat samarbetsavtal i vad avser riitt
för överstyrelsen att vid upphandling anlita annan leverantör.
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Inledning
Den långsiktiga planeringen av energiforsörjningen måste utformas som

en strategi där dagens beslut kan klara näraliggande försörjningsproblem
utan att samtidigt leda till långsiktiga bindningar. Den kan inte formuleras
med utgångspunkt i någon entydig och säker bedömning av samhällsutvecklingen och energianvändningen. I del långa perspektiv som är nödvändigt för energiplaneringen blir antalet möjliga utvecklingsalternativ mycket
stort. Sannolikheten är för många av alternativen ungefär lika stor. samtidigt som de kan ha mycket varierande konsekvenser för energiförsörjningen.
Som underlag vid utformningen av en strategi. liksom för successiva
omprövningar av fattade beslut. är en rullande planering av stort värde.
Den verksamhet som statens industriverk (SINDJ bedriver på detta område skall ses i ett sådant sammahang.
Senast SIND gjorde en övergripande studie av den långsiktiga utvecklingen av energiförsörjningen var 1977 i samband med energikommissionens arbete. Sedan dess har utvecklingen på den internationella oljemarknaden genomgatt kraftiga förändringar med en fördubbling av oljepriserna
under 1978 och 1979. Vidare har riksdagen på ba~is av utslaget i folkomröstningen om kärnkraften fattat beslut om den framtida omfattningen av
kärnkraften.
Dessa faktorer samt en översyn av den svenska ekonomins ut veckling
har motiverat att utvecklingstendenserna på energiomrttdet i sin hdhet
{myo granskas. Under arbetets gång har pn:liminiira hedi.imningar tillstiillts
bland annat 1980 iirs oljelagringskommitte och den s. k. clanviindningsknmmillen. Dessutom har kalkyler för perioden fram till 1985 avrapporterats till 1980 års långtidsutredning.
Vid sidan av förutsättningarna giillande de framtida energipriserna och
den ekonomiska tillväxten utgår beriikningarna friin den nuvarande energipolitiken. Det innebär att vära bedömningar skall ses som ett försök att
beskriva en sannolik utveckling med utgångspunkt i den energipolitik som
gäller idag.
Kopplingen till 1980 <lrs ltmgtidsutrcdning. som utformats med sikkatt
nå vissa samhiillekonomiska m{tl. gör dock redovisningen betingad av hur
uen ekonomiska plilitiken kommer att föras. För att belysa kiinsligheten i
resultaten med avseende pil denna centrala förutsättning har beräkningarna kompletterats rned ett alternativ som innebiir en längsammare produktionstillväxt i industrin.
Det finns ocksft skäl att redan inledningsvis peka pil n[igra stirskilda
svärigheter vad gälla bedömningarna av den framtida energianviindningen. Miljökraven för alternativa bränslen som skall ersiitta olja iir iinnu inte
fastlagda. Anviindningen av kol och inhemska briinslen som torv och flis
kan av detta skiil inte anges med nt1gon större precision. Osiikerh.:ten om
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vilka restriktioner som kommer att gälla för direktverkande elvärme innebär en motsvarande svårighet att bedöma elanvändningens utveckling. När
riktlinjerna på dessa avgörande områden har lagts fast ökar möjligheterna
att göra tillförlitliga bedömningar.
Det bör också påpekas att beräkningarna inte har beaktat konsekvenserna för Sveriges energiförsörjning av "överraskande händelser" som
utrikes- eller handelspolitiska kriser. Frågor som berör energiberedskap
och dess beroende av utvecklingen i omvärlden har senast behandlats av
1980 års oljclagringskommittc.

2

Den internationella situationen

Den ekonomiska utvecklingen i vår omvärld kommer nu liksom tidigare i
stor utsträckning att bli avgörande för hur den svenska energiförsörjningen
utvecklas i framtiden. Priserna på olja och andra importbränslen bestäms
bl. a. av tillgång och efteri'rågan på den internationella marknaden. De
ekonomiska förhållandena i den internationella handelsgemenskap som
Sverige tillhör styr i hög grad vfö· ekonomi och diirmed vfirt behov av
energi.

Figur I. Enerigtillförsdn inom I EA 1973- 1990.
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För världen som helhet har energianvändningen sedan lång tid utvecklats parallellt med den ekonomiska tillväxten. Under 1950- och 1960-talen
ökade användningen av energi snabbare än ekonomin i sin helhet. Till
största delen skedde detta genom ökad oljeanviindning. Sedan bii1jan av
1970-talct har ökningstakten minskat till följd av en liigre ekonomisk tillväxt och höjda oljepriser. I figur I visas utvecklingen av energiförsö1:iningen fram till slutet av 1970-talct för medlemsländerna i International Energy
Agency (IEAl dvs. flertalet länder i Viisteuropa och Nordamerika samt
Japan. Nya Zeeland och Australien.
I figuren redovisas också utvecklingen under 1980-talet enligt en sammanställning som gjorts av IEA på grundval av bedömningar frän medlemsländerna. Redovisningen är en blandning av planer och prognoser.
Den bygger bl. a. på förutsiittningar om en relativt kraftig ekonomisk
återhämtning under 1980-talet.
Tillväxten i energitillförseln bedöms totalt sett bli lägre än den ekonomiska ökningstakten under 1980-talet. Oljeanvändningen väntas stagnera
under decenniet. Kol är den energikiilla som antas öka mest och iiverta en
allt större del av oljans roll. Kiirnkraften väntas öka kraftigt procentuellt
sett men fortfarande svara för en liten del av energiförsörjningen 1990.
IEA har också gjort en sammanställning av hur energianvändningen
inom olika samhällssektorer väntas utveckla sig. Denna redovisas i figur 2.
Den största procentuella ökningen genomsnittligt sett för hela perioden
Figur 2. Energianvändningen inom IEA-Europa 1973-1990.
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svarar transportsektorn för. Sammanställningen visar också på alt en
kraftig återhämtning inom industrin förutses under första hälften av 1980talet.

2.1 Olja
Olja viintas svara för den dominerande delen av de västliga industriländernas energiförsörjning under 1980-talct. SI ND arbetar f. n. med en studie
av olje marknadens ut veckling. I det följande behandlas nägra av de frågor
som tas upp i denna studie (SIN D PM 1980: 27. publiceras i december).
På grund av de hittillsvarande prisökningarna pt1 ri1olja (se figur 3) och en
lägre ekonomisk tillväxt i industriländerna jiimfört med tiden före 1974
kommer sannolikt oljeanviindningcns ökning att fortsätta all diimpas elkr
till och med vändas till en minskning under 1980-talet. Det hör noteras att
IEA-sammanställningen baseras pil bedömningar som gjordes före de kraftiga oljeprisökningarna under 1979. Efterfrågan har därför sannolikt överskattats.
Den nuvarande produktionskapaciteten i OPEC bedöms tillsammans
med den planerade kapacitetsutbyggnaden i andra Hinder vara tillräcklig
för att möta efterfdgan under första hiilften av 1980-talet. Balansen är
emellertid känslig och kan allvarligt rubbas om
- USAs oljeimport fortsätter att öka som under 1970-talet
- de östeuropeiska länderna ökar sitt importbehov
- tillfälliga bortfall av större produktionsanläggningar inträffar t. ex. p{1
grund av politiska kriser
Figur 3. Råoljeprisets utveckling i 1980 ärs penningvärde 1970-19~0.
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- den internationella konjunkturen går upp hastigt - de kraftiga oljeprisökningarna 1973 skedde just i en sfu.lan .situation
Totalt sett bedöms under 1980-talet OPECs andel av världsproduktioncn
av olja minska något. För Västeuropas del kommer dock OPFC att spela
en helt dominerande roll för oljeförsörjningen.
Av stor betydelse för den svenska oljeförsö1jningen är hur den internationella tillgången och efterfrågan på olika oljeprodukter - bensin. dieselolja. eldningsolja m. m. - utvt.:cklas. I fiirsta hand är det utvecklingen i
Västeuropa som är intressant. Denna fråga kommer att behandlas i SlNDs
särskilda oljestudie.
På grund av en fortsatt - om än i lägre takt - ökande bilism bedöms
efterfrågan på bensin öka. Som följd av den ökande kolanvändningen och
kärnkraftutbyggnadcn antas behovet av tjock eldningsolja minska. En
motsvarande anpassning av oljeindustrin i Viisteuropa förutses. Detta
innebär att produktionen av tjock eldningsolja kommer att minska. Hur
dt.:tta kommer att päverka den svenska försörjningt.:n med tjm:k ddningsolja är osäkert. Antagligen kommer den tjocka eldningsoljans karaktär av
överslrnttsprodukt att bli mindre markerat och prisgapct mellan tjock och
lätt eldningsolja alt krympa.
Ytterligare en faktor som är av bt.:tydelse för vf\r oljeförsörjning giillcr
svavelhalten i olja. På sikt blir den riwl,ia som utvinns allt mer svavelhaltig.
För Viisteuropas del kompcnseras denna tendens under 1980-talet till viss
dd av att utvinningen av lilgsvavlig Nordsjöolja ökar. Sammantaget innebiir .dessa förhållanden att prisskillnadcn mellan hög- od1 lilgsvavlig eldningsolja sannolikt kommer att öka under 1980-talet.

2.2 Kol
Av världens totala energianvändning svarar kol för ca .30 procent. Den
allra största delen anviinds niira kolbrytningen och bara 8 procent gf\r i
internationell handel. Kolhandcln har i llera avseenden en annan karaktiir
iin oljehandcln. Den sker till stor del genom lilngsiktiga kontrakt direkt
mellan kolproducenten och kolanviindarcn. I den internationella kolhandeln utgör vidare transport och hantering av kol den dominerande kostnadsposten. Kolproducentens pris vid utskeppning utgiir bara en mindre
del av kolanviindarens kostnader.
Enligt figur I viintas en kraftig ökning av kolanviindningen i industriliinderna. Enligt den nyligen genomförda studien World Coal Study kommer
ökningen inom IEA-hindcrna atl bli 1.75-2.5 prnct.:nt per år. Under alla
fiirhållandcn kommer enligt vår bedömning kolbrytningen och kolhandeln
att bli tillräckligt omfattande för att möjliggöra svensk kolimport under
1980-talct.
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2.3 Naturgas
Förutsättningarna för användning av naturgas i Sverige beror på längre
sikt i hög grad på hur gasförsörjningen i Västeuropa utvecklas. Där finns
en omfattande gasdistribution och gasanvändning. Som framgår av figur I
förväntas gasanvändningen i Västeuropa öka under 1980-talet. Samtidigt
kommer gasutvinningen på kontinenten att minska. Importbehovet kommer därför sannolikt att öka relativt kraftigt. Detta planerar man att täcka
genom import från Nordsjön. Östeuropa oc:h till viss del genom import av
tlytandc naturgas tLNGl. Eftersom det finns utbyggd gasdristibution m:h
gasanvändning på kontinenten kan man räkna med att betalningsformågan
där är högre än i områden där sådan inte finns.
Med hänsyn till dessa förhållanden har vi räknat med att naturgasen i
Nordsjön i första hand kommer att föras till det kontinentala Europa eller
Storbritannien. Först när behovet i detta område är täckt kan man enligt
vår bedömning räkna med nilgon större utbyggnad av gasförsör:iningen i
Sverige eller andra länder som ligger långt ifr{tn etablerade gasniit.

2.4 Elenergi
Även om elenergi inte är någon stor internationell handelsvara kan det
iindoc:k vara av intresse att studera den internationella utvecklingen för att
sätta in den svenska cl situationen i ett vidare perspektiv. I de llesta andra
inustriliindcr har liksom i Sverige prognoserna över elbehovet successivt
justerats nedåt under I 970-talct. Den huvudsakliga förklaringen till detta är
att den ekonomiska tillviixten blivit liigrc iin under 1%0-talct. Takten i
utbyggnaden av elkraft verk har minskat i takt med de ändrade bedömningarna av elbehovets utveckling. Detta har lett till att utbyggnaden av främst
kiirnkraft men liven kol- och oljekraft minskat. Utvecklingen i Sverige har
sftledes i stort sett följt samma mönster som i andra industriliinder.

3

Förutsättningar för beräkningarna
Utvecklingen på den internationella cnagimarknaden har varit en cen-

tral utgängspunkt for det föreliggande arhctet. Prisutvecklingcn pil oljeprodukter avgör hur konkurrensdugligheten för de alternativa energikällorna
kommer att utvecklas.
Den beskrivning av den internationella utvecklingen som liimnats i förcgiicnde avsnitt har antagits medföra att olje marknaden utvcålas förhiillandevis lugnt. Vi har valt att utgå frän att de reala oljepriserna ökar med ~i;;.
per tir under 1980-talct. Den strukturföriindring som p{1går kan förviintas
leda till att nuvarande överskottssituation för tjocka oljckvalitetcr pil sikt
elimineras. I våra kalkyler har vi antagit att den långsiktiga pris ut veckling-
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en för olika rrodukter iir likartad. Dessa sammanhang iir dock mycket
vanskliga all bedöma och diskuteras diirför ytterligare i ett följande avsnitt.
Den siffermiissiga precisionen i antagandet om oljeprisutvecklingen iir
emellertid främst motiverad av kalkylskäl och för inte diilja den osiikerhct
som här råder. Sannolikheten för sprangvisa hii.iningar av oljepriset av det
slag som världen erfarit under 1970-talet torde inte vara obetydlig. Det iir
dock näst intill omöjligt att förutsiiga vilken produktions- och prispolitik
som de oljeproduceramk länderna kommer att föra. Oenigheten inom
OPEC-kartellen gör inte den uppgiften liittare.
Den antagna oljeprisut vecklingen under 1980-talet samt ett beaktande av
de kraftiga prishöjningarna under 1978-1980 gör åtminstone att kol redan
med dagens teknik kan vara konkurrensdugligt med olja inom vissa anviindningsomraden. För inhemska bränslen blir en st1dan slutsats mer
tveksam.
De prisjärnfi.irelser som gjorts mellan olja och inhemska briinslen har
ofta utgått från de produktions- eller utvinningskostnader i liten skala som
ännu så liinge existerar. Ett faktiskt marknadspris för exempelvis flis kan
ännu inte anges med siikerhet. Industriverket har i sin bidragsverksamhet
till prototyp- och demonstrationsanläggningar fått del av de offertpriser
som bifogats ansökningarna. De visar att priset rå flis följer priset pil det
ersatta briinslct, tjock eldningsolja. relativt niira. I sina bedömningar av
introduktionstakten för inhemska bränslen har imlustriverket vid sidan av
detta även låtit institutionella faktorer väga tungt som t. ex. osiikerhcten
om de kommande miljökraven.
Elpriserna kan anges med en n[1gorlunda säkerhet för 1980-talet. förutsatt att de nuvarande princirerna för prissiittning kommer att vara avgörande. Det fastlagda programmet for kiirnkraftsutbyggnaden har föranlett
Vattenfall som prisledare att revidera sina eltariffer. Råkraftsrriset rä el
kan förviintas stiga med i genomsnitt I ';-;. realt till 1990. För de närmaste
åren kan en viss realprissänkning bli aktuell som dock övcrgär till rcalrrishöjningar när de tvt1 sista brnkraftsaggregaten tas i drift under andra
hiilfkn av 1980-talet. Sammantaget förutsätts sålunda energipriserna stiga
realt under 1980-talct. I förhållande till 1970-talet blir dock höjningarna
något mindre starka.
Vid sidan av antagandena om energipriserna spelar fiirutsiittningarna om
samhällsekonomins ut veckling en central roll för beriikningsresultaten.
Den svenska ekonomin kännetecknas för närvarande av en betydande
obalans - underskottet i de löpande utlandstransaktionerna är stort samtidigt som inflationstakten iir hög. För att klara de uppsatta miilcn för den
ekonomiska politiken mästc rcsurstillviixten under 1980-talet avsättas till
investeringar i

n~iringslivct

och export för att bland annat betala ökande

reala kostnader för oljeimrorten och viixande riintor rå utlandsskulden.
Utrymmet för ökad konsumtion blir härigenom mycket begriinsat vilket
kommer att ställa den ekonomiska politiken inför stora svårigheter.
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Vi har i våra kalkyler utgått ifrån att tillväxten i den svenska ekonomin
blir 2 a 2 1/2 % per år vilket iir något högre än genomsnittet under 1970talet. (Se tabell I).

Tabell I Försörjningsbalans 1979-1990

Årlig procentuell volymförändring
1979-1990

Total konsumtion
därav: privat
Totala investeringar
därav: näringslivet
bostäder

0.8
0.6

Export
Import
Hruttonationalprodukt

5.6
2.8

3.2
4.2
1.5

Osäkerheten om hur pass framgångsrik den ekonomiska politiken kommer att vara är naturligtvis stor. Det har därför ansetts nödviindigt att
belysa känsligheten i beräkningarna för ett alternativt antagande om den
ekonomiska tillväxten. Detta har skett på så sätt att produktionstillväxten
inom industrin nedjusterats i några viktiga industrihranscher som gruvindustrin respektive järn- och metallindustrin. Energianvändningen inom
industrin 1990 anges sålunda med ett intervall. Beträffande elanvändningen har detta bland annat tagits till utgångspunkt för de överväganden som
elanvändningskommittcn gjort.
Till den uppsättning viktiga förutsättningar för arbetet som här redogjorts för bör också fogas vilka utgångspunkter som gällt ifriiga om energipolitiken. Huvudprincipen har varit ett antagande om oförändrad politik
vilket innebär att endast i dag kiinda och fattade beslut beaktas.
Några exempel på utredningar vilkas förslag på ett eller annat sätt
kommer att påverka energiförsö1jningen under 1980-talet kan anges. Energihushållningsdelegationen (EHD) har nyligen i ett betänkande redovisat
ett program för energihushållning i befintlig bebyggelse. Detta iir en uppföljning av den s. k. sparplanen som löper fram till 1988. Vidare har
oljeersiittningsdelegationen (0ED) nyligen lagt fram ett samlat förslag i
vilket mål och medel för de alternativa cnergiktillorna anges. Dessutom har
den redan omnämnda elanvändningskommittcn (ELAK) i sitt betänkande
givit förslag på hur den temporära överskottssituationen i elsektorn bör
utnyttjas.
Statsmakternas ställningstagande till dessa förslag kan väntas under
våren 1981.
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Energianvändning och energitillförsel

Fram till början av 1970-talet kännetecknades energianvändningen av en
snabb tillväxt. Bakom den observerade utvecklingen låg i första hand en
gynnsam inkomstutveckling i samhället och förmånliga prisförhållanden
för energi. Den särskilt kraftiga ökningen av elanvändningen kunde återföras på en teknisk utveckling samt efter hand allt mer skärpta miljökrav.
Sedan 1973 har utvecklingen gått in i nya banor beroende på höjda
realpriser på energi. framför allt olja. Delvis som en konsekvens av detta
har den ekonomiska tillväxten också blivit mer blygsam jämfört med
tidigare.
Under perioden 1965- 1973 ökade den totala energianvändningen med
3.4 q per år med en relativt sett något snabbare ökning inom uppvärmningssektorn i förhållande till industri och samfärdsel. Efter 1973 har
ökningstakten i energianvändningen legat kring 0. 7 s>;. per år - inom industrin har den till och med sjunkit. Det är endast för transporfändamål som
förbrukningen av energi fortsatt att stiga miirkbart.
En analys av den historiska utvecklingen har varit utgångspunkt för de
bedömningar av energianvändningen på I 980-talct som industriverket redovisar i denna rapport. Av det skälet finns det anledning att ange några av
de övervägande som ansetts vara avgörande för hur anviindningen av
energi inom företag och hos hushäll utveeklar sig.
Den påverkan på energianviimlningen som kan härledas från produktionsaktivitden i samhället iir uppenbar. Däremot iir inte energiprisernas
inverkan lika klarlagd. Sålunda finns inte nf1gra säkra uppskattningar av
hur pass priskänslig energiefterfrågan är. I regel har höjda energipriser en
liten effekt på förbrukningen pa kort sikt. Efter hand som tiden för anpassning ökar sliir dock priserna igenom i en betydande omfattning.
En prisstegring pf1 energi kan friväntas utlösa anpassningsiltgiirder av
olika slag. Vissa av dem är enkla och kan genomföras pil kort tid: andra tar
längre tid och kräver ofta kompletterande utrustning. Ell viktigt skiil för
den observerade trögheten iir givetvis att energianvändningen iir starkt
kopplad till befintlig utrustning. Pf1 kort sikt kan diitfor energianviindningen i huvudsak endast sänkas genom ell mindre utnylljande av maskiner.
apparater och transportmedel. P:'1 liingre sikt föreligger stora omstiillningsmöj\ighetcr men kostnaderna för dessa m;lste sllillas mot uppnådda energibesparingar och mot andra investcringsbehov.
Inom industrin uppgår kostnaderna för inköpt energi i genomsnill till
endast ett par procent av saluviirdet. Även om förhällandena varierar
mellan företag och branscher följer av delta att prisstegringarna pii energi
rnäste vara mycket kraftiga for all styra företagens agerande. Detta kan
ocksil ullryckas så all företagens striivan att minimera sina totala kostnader endast i undantag innebär alt kostnaderna för energi samtidigt hlir de
Higsta möjliga.
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Om utvecklingen före och efter l 973 jämförs ligger det nära till hands att
förutsätta en ökad energieffektivitet inom industrin. Höj~;i energipriser
kompletterade med statliga bidrag borde ha v(':rkat--i
riktningen. En

den

närmare granskning av tillgängligt material vi~~ll" emellertid att effektiviseringen av energianvändningen inom industrin som helhet legat så gott som
stilla efter 1973. Detta visar vilken betydelse för utvecklingen som det låga
kapacitetsutnyttjandet och den svaga investeringsverksamheten haft.
Under dessa år har dock förskjutningnr i användningen mellan olika
energislag inträffat. Elandelen har genomgående ökat samtidigt som olja
ersatts med fasta bränslen i inte ringa utsträckning. Inom några branscher
som jord- och stenindustrin beror det pil ett byte av produktions metod som
innebär att olja ersatts med kol.
Mot bakgrund av denna beskrivning av förhållandena under senare år
finns det skäl alt fråga sig om utvecklingen av industrins energianvändning
under 1980-talct kan väntas gå in i andra banor. Med de förutsättningar för
produktion och energipriser som legat till grund för arbetet är svaret på
denna fråga nekande. Den huvudsakliga bedömningen iir att införandet av
ny och energisnäl teknik kommer att följa den normala takt med vilken
produktionsutrustning byts ut.
Om genomsnittsäldcrn för industrianliiggningar kan antas vara ca 10 iir
och den ekonomiska livsl~ingden ca 20 år kommer ungfär hälften av anliiggningarna att bytas ut under 1980-talct. En

~rnabbare

utveckling skulle bl. a.

kriiva en mycket krafiig ökning av industriinvesteringarna. något som
torde förutsätta att tillväxten av industriprnduktionen blir avscviirt högre
än vad som här har förutsatts.
För hushållens del har. genom de krafiiga prishiijningarna pi'i energi.
kostnaderna för uppviirmning och resande stigit betydligt. I förhällande till
den allmiinna prisniv[in steg priserna p[t villaolja med 90 ':·i m:h priserna ptt
motorbensin med 20 r;;. fr;'m 1973 till 1979. Effekterna pil den inhemska
prisniviln av prishöjningarna p{i dtolja under 1979 kan dessutom iinnu inte
antas ha slagit igenom till fullo.
Denna utveckling har utilist anpassningsiltg{irdcr av flera slag. Den
ökade lönsamheten av olika bcsparingsä\g;:irder har lett till en omfatttande
isolerings- lH.:h ombyggnadsverksamhct - delvis understödd av statliga hin
och bidrag. Dessutom tycks hushiillcn ha striivat efter en breddning i sin
briinsleanviindning. Idag finns indikationer pil all bl. a. anviindningen av
triibriinslen ökat kraftigt.
Höjningen av drivmedelspriscrna har inte heller liimnat omfattningen
och inriktningen av persontransporterna op;iverkad. Tillgiingligt statistiskt
underlag antyder doek att hushållen reagerat med en viss fördröjning. En
iindring av inköpsvanorna fiir personbilar förefaller ha intriiffat först under
de allra senaste firen. Vilken tolkning som skall ges ,·it detta iir svärt all
avgöra. Framgilngcn för dt: s. k. li[µprislinjcrna visar dock pii en ökad
medvetenhet om relativa resekostnader. Det iir dock för tidigt att siiga om
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detta är ett uttryck för ett lindrat beteende eller ej. Den framtida energianvändningen för transportiindamål måste därför anges med stor försiktighet.
På basis av dessa överväganden samt detaljerade förutsättningar om
bl. a. industriproduktion och bostadsbyggande har energianvändningen beriiknats for ett fyrtiotal sektorer. Sammanfattningsvis har kalkylerna resulterat i att den totala energianvändningen kan viintas öka med 0.3-0.6 S·~
per är från 1979-1990. Det angivna intervallet skall inte uppfattas som ett
mått på den totala osiikerheten utan hör ihop med de tvä alternativen för
industrins produktionstillväxt (se tabell 2).
I det högre alternativet ökar energianvändningen inom industrin med
2 ';.( per år och i det lägre med 1.2 q. Elanvändningen stiger enligt beräkningarna med 2.5-3.5 c;;. per [ir vilket motsvarar en ökning fdn dagens
förbrukningsnivå pä 40 TWh till mellan 53-60 TWh. Användningen av
oljeprodukter minskar medan användningen av övriga bränslen stiger betydligt. Förutsättningarna för det senare varierar givetvis friln bransch till
bransch. Processtekniska aspekter liksom lokaliseringen kommer dock att
ha en stor betydelse för valet av alternativa bränslen till olja.
Inom transportsektorn väntas en uppbromsning i iikningstakten för
energianvändningen ske. Sedd i skenet av den mycket expansiva utvecklingen under de senaste 21l ären mäste den uppskattade ärliga ökningen på
0. 7 c;;- anses vara l{1g.
Tahell 2. Total slutlig e11ergianvändning 1965-1990.
TWh

.
1965

1973

1979

1990

Industri
Transporte;
Ovrigt

122
48
126

160
60
168

154
70
182

17.'i-192
7.'i
167

Summa

296

388

406

417-434

diirav el
olja
övrigt

42
200
54

69
264

85
259

5'

<12

110-117
214-21t-:
l)J-99

En avgörande roll för beräkningsresultatet spelar antagandet om en
mycket begriinsad tillviixt för privatbilismen. Den migot forbiiltrade aktiviteten i näringslivet medför att energianvändningen för godstransportändamill beräknas stiga relativt sett nägot snabbare iin för persontransportiindamål.
Inom uppviirmningsscktorn. den s. k. övrigsektorn. förutses en totalt
sett fallande energianviindning. Bostads- och lokalbeständet beriiknas stiga niigot vilket motverkas av de antagna forbiittringarna av husht1llningcn
med energi - friimst till följd av höjda energipriser. En betydande överg;\ng från oljeuppvärmning till uppviirmning med cl och ljiirrviirme har
förutsatts bli genomförd. Användningen av fasta briinslcn som hriinnved
kan också väntas fortsiitta i snabb takt under kllllllllandc ilr. Detta innebär
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att oljans andel av den totala uppvärmningen minskar fran 85 'J( i dagsläget
till 65 % omkring ftr 1990.
Om den slutliga energianvändningen kompletteras med uppgifter över
viss övrig användning som hunkring och naftainsats i petrokemisk industri
samt förluster i omvandlings- rn.:h distrihutionsleden erhålls ett mått på den
totala energianvändningen. För perioden 1979-1990 har denna heräknats
öka med mellan 10 till 35 TWh - beroende på hur industrins energianvändning kan komma att utveckla sig. Under alla förhållanden innebär
detta en klar uppbromsning av den totala energianvändningen jämfört med
utvecklingen under efterkrigstiden.
Sedd i relation till tidigare prognoser för I990 innebär även våra beräkningsresultat i sin helhet en nedjustering. För att förstå detta är det viktigt
att påminna om de nedrevideringar av den framtida ekonomiska tillväxten
som successivt skett sedan början av I970-talet - för den totala produktionsnivån 1990 gör det sig om en neddragning med ca 30 <;-;;. Tar man
dessutom i beaktande att både de faktiska och förväntade priserna på
energi fortlöpande höjts är inte de ändrade framtidsbedömningarna om
energianvändningens utveckling förvånande.
För att fullständiga redovisningen av beriikningsresultaten anges avslutningsvis även de bedömningar som gjorts angående energitillförseln (se
tabell 3. ).
På tillförsel sidan förutses en betydande omstrukturering äga rum. Elproduktionen i de tolv beslutade kärnkraftverk,~n. som alla antagits vara i drift
1990, medför inklusive en marginell utbyggnad av vattenkraften en ökning
av elandelen i den totala energitillförseln från I 8 till 25 % motsvarande ett
tillskott på 44 TWh energi.
Tabell 3. Energitillförsel 1965-1990.
TWh

Vatten- och kärnkraft
Nettoimport av el
Spillvärmeleveranser
Bränsletillförsel
därav: inhemska bränslen
kol- o koks
naturgas
oljeprodukter
Summa tillförd energi
varav omvandlings- och
distributionsförluster
bunkring för utrikes sjöfart
användning för
icke-energiändamål
Summa slutlig energianvändning

1965

1973

1979

1990

47

(1
J-

82

-I

I

I

283
32
25

394
38
19

0
390
46
21

226
329

337
4:57

323
473

126
-2-0
3
356-379
58-59
31-38
4
266-278
486-508

20
10

42
13

46
10

46-51
11-11

3
296

14
388

Il

406

12-12
417-434

Tillskottet av produktionskapacitet för elenergi, som sålunda överstiger
den förutsedda totala användningsökningen, innebär ett minskat bränsle-
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behov 1990 i förhållande till 1979. Användningen av kol har bcdiimts kunna
i det närmaste fördubblas frän dagens nivå vilket innebär en användningsnivå pft ca 5 milj. ton 1990. En sådan utveckling. som främst kan väntas
komma till stånd i värmeverken. förutsätter dock att miljökraven i samband med användningen av kol inte blir strängare än de som kommer att
gälla för olja.
För användningen av inhemska bränslen har bedömningarna resultt:rat i
en ökning på ca 30

t;;. för perioden

1979-1990. Användningen av brännved

antas fortsätta öka bland hushållen. Inom träförädlingsindustrin förutsätts
dessutom vissa oljekvantiteter ersättas med flis. En ökad flisanvändning
kommer också i gång bland värmeverken. Ett par värmeverk med langt
framskridna planer antas börja använda torv som bränsle.
Den beskrivna oljeersättningen samt en ökad hushfillning leder sammantaget till ett minskat behov av oljeprodukter i storleksordningen 4-5 milj.
ton under 1980-talet. Oljans andel av den totala energiförsörjningen skulle
därmed minska från nuvarande knappa 70 <;f till 55 ':=i. ar 1990. Oljans
dominerande roll i energiförsörjningen skulle sålunda kvarst?1 iinnu om tio
år med de förutsättningar vi arbetat med.
Av de sektorvisa beräkningar som bygger upp den totala bilden av
försör:jningsutvecklingen kan man också dra nftgra slutsatser betriiffande
den framtida oljeanvändningen. Den största minskningen på oljesidan giiller de tjocka produkterna liksom mellandestillat som villaolja. För de lätta
oljekvaliteterna är minskningstendenserna inte lika starka och för några
produkter som dieselbrännolja kan en ökad användning emotses.
Sammanfattningsvis pekar sålunda 1..k redovisade kalkylerna p{1 en stagnerande eller svagt stigande energianvändning. På tillförselsidan sker en
inte obetydlig omstrukturering genom att olja kan viintas blir ersatt med el
och i viss mån iiven fasta briinslcn som kol och flis.
Denna beskrivning av försörjningsutvecklingen har utgiitt från ett antagande om att dagens politik ej kommer att föriindras. De konsekvenser och
möjligheter för energipolitiken pä J 980-talct som kan bli aktuella diskuteras i det följande avsnittet.

5 Sammanfattande slutsatser
Den i föregående avsnitt beskrivna utvecklingen av energiförsörjningen
sammanfattas i ligur 4. Den totala energitillförselns ökning viintas under
1980-talet bli lägre än den ekonomiska tillväxten i Sverige. Oljeförbrukningen minskar medan kärnkraft. kol. vattenkraft och ved i tur och ordning
svarar for de största ökningarna i energiförsöt:iningcn. Griinsen mellan
1970- till 80-talen skulle vara en definitiv viindpunkt när det giiller llljcförbrukningens ut veckling sedan 1940-talet.
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Figur 4. Energitillförselns utveckling i Sverige. 1974-1990
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En viktig utgi\ngspunkt i våra bedömningar har varit att de ekonomiska
förutsiittningarna för olika energiformer och teknisk utrustning i hög grad
är föränderliga och beroende av varandra. När priset pä olja förändras
kommer ocksil priset på andra bränslen och på energiteknisk utrustning att
påverkas.
En oljeprisökning leder till att kol blir mycket attraktivt med ökad efterfrågan som följd. Ökad kolproduktion kriiver emellertid att nya investeringar genomförs och att ny arbetskraft ansliills. För att locka kapital
fordras hög uvkastning och för att fä övt:r a1·bt:tskrafl frfm andra sysselsättningar krävs på motsvarande siitt högre löner. förhilllandcna iir liknandt:
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inom andra delar av kolhanteringen. Motsvarande förhållanden giiller även
för inhemska bränslen och energibesparande teknik. Det faktum att oljeersättning och oljebesparing i de allra flesta fall är kapitalkrävande bör också
beaktas.
Utvecklingen efter 1973174 visar tydligt hur priser och kostnader för
bränslen och energiteknik påverkar varandra. Oljeprisökningen· och den
allmänna inflationen utlöste efter en tid stora kostnadshöjningar för kiirnkraften. Kolpriset ökade så småningom så att den ursprungliga prisdilTercnscn till olja kraftigt minskade. Priset pil ved ökade mycket kraftigt i
Sverige både efter 1974 och i samband med de senaste oljeprisökningarna
1978179. Kostnaderna för energisnålare teknik och for fastbränsleutrustning har i flera fall ocks[1 ökat kraftigt.
Utvecklingen grundas således på att det som regel fordras kraftiga
ekonomiska incitament för att få till stånd nya investeringar och locka
arbetskraft från en verksamhet till en annan. Det innebär att konkurrensförhållanden mellan olja. andra bränslen och energisnål teknik har en
tendens att utjämna prisdiffcrenserna. På lång sikt kommer emellertid
skillnaderna i kostnad för ökad produktion av olja och andra bränslen att
bli avgörande for utvecklingen.

5.1 Oljeersättning med kol
Av de olika bränslen som kan ersätta olja under 1980-talet är det kol som
har de bästa och säkraste förutsättningarna. Såväl kol som utrustning för
kolanvändning är kommersiell. Trots detta har vi kommit fram till att
kolanvändningen sannolikt - med d·.'! allmänna förutsättningar som gällt
för vårt arbete - kommer att öka ganska långsamt under 1980-talet.
En förklaring till detta är de rent ekonomiska förhållandena. Det är med
nuvarande pris på kol och olja sällan av ekonomiska skäl motiverat att
bygga om en fungerande oljeanläggning för koleldning. När en ny eldningsanläggning skall byggas eller en uttjänt äldre anläggning skall ersättas med
en ny tyder de nuvarande erfarenheterna på att kol i flera fall erbjuder den
bästa ekonomin - i första hand för större anläggningar. Takten i utbyggnaden av nya anläggningar och utbytet av uttjänta är emellertid ganska låg
och ersättning av olja med kol kan därför förväntas gå ganska långsamt.
Detta är den huvudsakliga grunden för vår bedömning av utvecklingen i
detta avseende på 1980-talet.
Förutsättningarna för ersättning av olja kan emellertid förändras om det
inträffar ytterligare kraftiga ökningar av oljepriset. Erfarenheterna från de
stora oljcprishöjningarna 1973174 och 1978179 både i Sverige och utomlands visar dock som vi nämnt ovan att konkurrensförhållandena mellan
olja och andra bränslen har en tendens att utjämnas.
En svårighet vid bedömningen av kolanvändningens utveckling gäller
som nämnts tidigare miljöskyddskraven. De krav beträffande koleldade
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anläggningar som naturvårdsverket avviseral innehiir bl. a. att man för
varje ton kol som förbränns inte fär sliippa ut mern än ca J kg svavel i
röken IO. I gram per megajoule bränsle). Detta medför i praktiken att
kolanliiggningar måste utrustas med rökgasrening. Kostnaderna för sådan
utrustning motsvarar uppskattningsvis en merkostnad på 75- 150 kr per
ton kol - en ökning med 25-50 procent med nuvarande kolpris. Det iir
således fråga om en avsevärd merkostnad. För befintliga oljeeldade anläggningar tillåts avsevärt högre svavelutsläpp. Genom att motsvarande
krav inte ställs på oljeeldade anläggningar innebär således kravet heträffan9e svavelhalt vid kolförbränning att konkurrensläget mellan olja och kol
kraftigt rubbas.
Följden härav kan bli att ingen ersättning av olja med kol kommer till
stånd. Diirmed kommer heller inte möjligheten att ersätta en från svavelsynpunkt sämre teknik med en bättre att kunna utnyttjas. I det sammanhanget måste man också beakta att kravet på att hara olja med mindre än I
procent svavel får användas i Sverige inte i sig har någon effekt på de totala
svavelutsläppcn utan hara medför att förbriinningen av den högsvavliga
oljan och därmed wavelutsläppen flyttas utomlands. Rökgasrening innehär däremot att svavlet innehålls och inte sprids i atmosfären.
De kommande strängare miljöskyddskrnven på nya eldningsanläggningar bör så långt som möjligt utformas på så ~.ätt att konkurrensförhällandena
mellan olika bränslen inte rubbas. För kolets del gäller det att ge miljöskyddskraven en sådan utformning att kolet inte diskrimineras mera iin
vad som är motiverat med hänsyn till dess miljöeffekter jiimfört med andra
bränskn. Detta är enligt vår mening en av de viktigaste åtg~lrderna för att
åstadkomma en successiv oljeersättning under 1980-talct. SIND har i sin
bedömning av kolanvändningens utveckling utgatt från att de nya miljöskyddskraven utformas på detta siitl. Skulle miljöskyddskraven på kol bli
strängare är det sannolikt att en kolintroduktion avsevärt hromsas eller
helt stoppas.

5.2 Oljeersättning med inhemska bränslen
Jämfört med kol är förutsättningarna för ett ökat utnyttjande av ved och
torv i energiförsörjningen iinnu förhållandevis osäkra - generellt sett. (Det
bör dock påpekas att användningen av brilnnved - framför allt i enskilda
hushåll - tidigare har underskattats som framgår av SI NDs nu föreliggande rapport). För brännved finns ingen etablerad marknad. Någon brytning
av bränntorv har ännu inte kommit igång i Sverige. Det ~iterstar därför en
lång väg innan en mera omfattande användning av dessa briinskn kan bli
verklighet.
En realistisk uppfattning om förutsiitlningarna för inhemska hriinslen
måste ta hiinsyn till att även marknaden för dem och for den utrustning
som de fordrar är föränderlig. Som beskrivits tidigare krävs i en marknads2

Rihdtlgen !9Ml8!. I sam!. Nr <JO. Hilagedel
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ekonomi som vår ofta kraftiga ekonomiska incitament för att förändringar
av det slag det här är fråga om skall komma till stånd. En ökad utvinning av
brännved och torv fordrar investeringar och omställning av arbetskraft. Ju
snabbare omställningen skall ske desto större ekonomiska incitament
krävs.
Mot den bakgrunden är teoretiska beräkningar av kostnaderna för utnyttjande av ved och torv av begränsat värde. Det är vidare viktigt att
beakta att förutsättningarna för att utnyttja brännved och torv är mycket
mer varierande än t. ex. för olja. Kostnaderna för att bygga och driva
oljeeldade anläggningar varierar förhållandevis litet mellan olika anläggningar. För ved och torv och i viss utsträckning även för kol är de
ekonomiska förutsättningarna ofta vitt skilda beroende på anläggningens
storlek. geografisk belägenhet och användningsområde.
Hur omfattande användningen av inhemska bränslen kan bli är beroende
av den energipolitik som kommer att föras. Med hänsyn till de osäkerheter
som finns kan enligt vår mening energipolitiken inte grundas på förutsättningen att de inhemska bränslena skall svara för någon större del av
oljeersättningen under 1980-talet. Statens insatser bör i första hand inriktas
på att få igång praktisk verksamhet inom de olika leden av bränslehanteringen. Syftet skall vara att få sådan erfarenhet att de som svarar för
energiförsörjningen skall få underlag för ekonomiska bedömningar. att
successivt skapa förtroende för de olika inhemska bränslena och att etablera en verksamhetsbas för utvecklingsarbetet. Beträffande det sista är det
viktigt att det kommer igång verksamhet i sådan skala att det finns en
tillräckligt stor bas för det tekniska utvecklingsarbetet.

5.3 Elförsiirjningcn
Den kraftiga utbyggnaden av elproduktionskapaciteten under 1980-talet
leder till att dt:t 1990 kommer att finnas en produktionskapacitet i vftra
vatten-, kiirn- och mottryekskraftverk som motsvarar en användningsnivii
på ca I :?.5 Twh per år. Med nuvarande bränslepriser är produktionskostnaderna ca I0 öre per kWh i mottrycks verken och liigre i vatten- och kärnkraftverken. Utöver denna produktionskapacitet finns en betydande kapacitet i oljebaserade kondenskraftverk och gasturbiner. Produktionskostnaden i dessa iir emellertid avsevärt högre. Inom kapaciteten på I:?.5 TWh per
år finns utrymme för att utnyttja en del elenergi för ersättning av olja. Med
de angivna elproduktionskostnaderna iir dt:t ekonomiskt fördelaktigt att
utnyttja el kapaciteten för att ersätta olja. Detta gäller i särskilt hög grad om
den kan utnyttjas för att ersätta liitt eldningsolja. ·
Hur mycket elenergi som kan utnyttjas för detta ändamål ht:rnr i hiig
grad på industriutvt:cklingen under 1980-talct. Med utgångspunkt i det
alternativ som innebär en högre tillväxttakt i industrin skulle ca 5 TWh
eknergi per år finnas tillgängligt. Med en något lägre industriell tillväxt och
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en annorlunda utveckling av de mest elkriivande industribranscherna blir
resultatet en betydligt mindre ökning av industrins elanvändning. I delta
fall skulle ca 15 TWh elenergi per år kunna utnyttjas för oljeersättning.
Sannolikheten för den lägre ökningen av industrins elbehov hedöms vara
större. Tillsammans med kol erbjuder denna tillgäng pil "billig" elenergi
under 1980-talct de bästa möjligheterna alt ersätta olja. De närmare förutsättningarna härför beror bl. a. på hur tillgång och efterfrågan varierar över
året. Dessa faktorer har analyserats av den s. k. elanviindningskommiltcn
och har därför inte studerats närman.: i vårt arbete. I figur 5 beskrivs
utvecklingen i grova drag med antagandet om en begriinsad ersättning av
olja med el. Skillnaden mellan kapacitetskurvan och kurvan för användning utgör en potential för ytterligare ersättning av olja med elenergi.

5.4 UppYärmning a\' bostäder och lokaler
Den hittillsvarande ut vecklingen när det giiller uppvärmning har karakHiriserats av ökad tjärrvärme och ökad dviirme. Uppviirmningen med
pannor i enskilda fastigheter har minskat. Denna utveckling har hl. a. lett
till effektivare uppvärmningssystem och dessutom ·en viisentligt förbiittrad
luftmiljö i tätare bebyggelse.
För ljärrviirmen (se figur 6) förutses en liingsammare iikning under 1980talet jiimfort med 1970-talet. Det beror dels på att man nu hyggt ut ljärrFigur 5. Elförsii1:ini11ge11s utveckling 1%5-1990.
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viirme i <len tiitare hebyggclsen där den erh_iuder hiista ekonomin. dels pi'1
att iikad energihushällning för ..;iimrat de ekonomiska förutsiittningarna för
ljiirrviirmeuthyggnad och dels p~i att bostadsbchyggelscn hlir allt mer utspridd. Ytterligare en faktor som kan pt1verka uthyggnadstakten iir osiikerheterna om hriinsleförsö1jningen och förutsiittningarna för utnyttjandet av
fasta hriinslcn i fjiirrviirmeverk.
För elviirmen iir grunden for vår bedömning mycket osiiker beroende pil
den politiska osiikerheten om vilka restriktioner som kommer att giilla för
denna uppviirrnningsform i framtiden. Vi har valt att basera v[ir hediimning
p<I de senaste årens ut vet:klingstendenser niir det gäller val av uppviirmningsform och konverteringstakt. Det har lett till resultatet att elviirmen
skulle öka fr~111 13 TWh per år 1979 till c.:a 21 TWh per {tr 1990. Som
bt:skrivits av clanviindningskommitten finns mö.ilighct att utnytt.ia elproduktionskapaciteten for en ytterligare ökning av elviirme till 1990. Utrymme\ härför är 5-15 TWh enligt den twanst:icnde redovisningen. De\la
förutsiitter ett omfattandt: uthyte av ol,ieviirme mot clviirme i den hctintliga
bebyggelsen. De niirmare fi.irutsiittningarna för ddta har vi emellertid som
niimnts inte studerat.
Vi vill ol:kså beröra den långsiktiga utvec.:klingt:n p[1 detta omr~lde med
hiinsyn till möjligheterna att minska oljeanvändningen. Mö.iligheterna att
bygga ut centraliserade fastbränslecldade uppviirmningssystem iir pä sikt

Figur 6. Olika uppviirmningsformcrs andel av tnlala uppviirmningsbcllllVCl l'lh5l990
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begriinsade på grund av bebyggclsestruktun.::n. I viss typ av glesare bebyggelse finns möjlighet att ersätta olja med ved eller torv i villapannor rn.:h
andra små pannor. Miijligheterna beror dels pä tillgiingcn på bdnsle och
dels på vilka miljöskyddskrav som kommer att giilfa för denna typ av
förbränning. Om kraven kommer att innebiira förhud att elda med fasta
bränslen i tätortsområden äterstår en mycket stor del av bebyggelsen som
varken har förutsättning att anslutas till fjärrviirme eller till{its utnyttja
fastbränsleeldade pannor. Alternativen blir dä fortsatt uppviirmning med
olja - i huvudsak lätt eldningsolja - eller elvärme. På lt111g sikt kan kanske
teknik for billigare hetvattendistribution utvecklas som möjliggör fjiirrvärme i glesare bebyggelse än för närvarande. Vidare kan solviirmeteknik
utvecklas. Osiikerhcterna här iir emellertid iinnu stora.
I vår bedömning har vi riiknat med att anvtindningen av liitt eldningsolja
för uppviirmningsändamtil skall minska fr:ln ca ~O TWh per år till 50 TWh
1990. Den kommer således att fortfarande svara för en stor del av vårt
totala oljebehov. Möjligheterna att minska anviindningen ytterligare genom att ersätta den med inhemska briinslen iir begriinsade. Dessa förhållanden iir enligt viir mening viktiga att beakta och fordrar större uppmiirksamhet i energipolitiken.

Figur i. Encrgianviindningens utve.:kling 1965-· 1990
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5.5 Energihushållning
Som framgår av figur 7 förutses en viss minskning av energianvändningen inom hushåll. service, m. m. (övrigsektornl. För industrin väntas att
energianvändningen skall öka som en följd av den förutsatta industriella
expansionen på 1980-talet. Energianvändningen för transporter antas öka
mycket långsamt under decenniet.
När det gäller industrin bedöms förutsättningarna för en anpassning till
ändrade energipriser på det hela vara goda. En stor del av industrin arbetar
under hård konkurrens. Den tvingas därför i regel snabbt utnyttja de
möjligheter till kostnadsminskningar som finns t. ex. genom att minska
oljeanvändningen när oljepriset ökar.
Avkastningskraven på investeringar i industrin är emellertid i genomsnitt höga. Trots de kraftigt ökade oljepriserna ger ofta inte energibesparande investeringar tillräcklig avkastning för att de skall kunna konkurrera
med andra investeringar - t. ex. för rationaliseringar eller ökad produktionsvolym. Avkastningen som grund för prioritering av investeringarna är
fundamental för näringslivets funktionssätt. Dessa förh<i.llanden är av
grundläggande betydelse vid bedömningar av möjligheterna för energihushållning inom industrin.
En ytterligare viktig faktor för utvecklingen av industrins energianvändning gäller förnyelsetakten och strukturföriindringarna. Det är i regel
bara i samband med att nya anläggningar byggs eller ny utrustning installeras som energisnål teknik eller energisnåla metoder kan utnyttjas. Det
innebiir att takten i industrins anpassning till hi)gre oljepriser i mycket hög
grad blir beroende av den industriella utvecklingen och expansionen. En
lftg tillväxt i industrin medfi.'ir att införandet av energisnål teknik går längsamt.
Pil sikt har vidare industrins struktur en avgörande betydelse för energianvändningen totalt. Under 1970-talet har det skett en minskning av
energianviindningen i förhållande till hur mycket industrin producerar.
Denna minskning iir helt beroende på att verkstadsindustrins produktion
och andra mindre energikrävande branscher har ökat sin produktion mera
iin de energitunga brans1.:herna - såsom stål- och pappersindustrin. Samma typ av struktu1föriindring förutses under 1980-talet med en successivt
minskande andel energitung industri. Set. ex. SIND:s höstrapport tSIND
1980: 121.
För övrig.sektorn svarar uppviirmning för den större delen av energibe-

hovet. Jiiml"ört med industrin är förhållandena inom denna sektor i nttgra
avseenden viisentligt annorlunda. Förnyelsetakten i lokalbeståndet iir avsevärt lägre iin i industrins anläggningar. Eftersom större minskningar i
energibehovet för uppviirmning i regel bara kan göras i samband med
nybyggnad eller större ombyggnad kommer det att ta l{mg tid innan lokalbest[rndet iir modernt fri'rn energisynpunkt. Den nuvarande - jämfört med
tidigare - lf1ga nyhyggnadstakten för bostiidcr siitter i :-;tor utstriickning
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gränsen för hur snabbt anpassningen till högre energipriser kan ske. På
bostadssidan hänger därför hostadspolitikens mål om förnyelse av bostadsbebyggelsen och energipolitikens mål nära samman och korresponderar i hög grad med varandra.
Resultatet av vår bedömning när det gäller övrigsektorns energianvändning innebär en långsam minskning under nästa decennium.
För det befintliga byggnadsbeståndet är dock minskningstakten lägre än
den som angavs som mål i statsmakternas energisparplan för befintlig
bebyggelse från 1978.
På transportområdet är personbilsutvecklingen i hög grad avgörande för
hur energibehovet utvecklas. Här finns dock även de största osäkerheterna. Det gäller i första hand hur personbilbeståndet kommer att utvecklas och om bil resandet kommer att förändras på grund av Je kraftigt ökade
bränslepriserna. Liksom för övriga samhällssektorer gäller sålunda att
transportpolitikens mål nära överensstämmer med de energipolitiska målen. Det handlar i båda fallen i stor utsträckning om att effektivisera
transporterna - dvs. att åstadkomma ett visst transportarbete med så lite
trafik som möjligt.

5.6 Den ekonomiska utvecklingens betydelse
Vi har i det föregående pekat på vilken betydelse förnyelsetakten och
strukturförändringen i industrin har för dess energihushållning. Motsvarande gäller även för ersättning av olja med andra bränslen i industrin. En
låg förnyelsetakt och en långsam strukturförändring medför att anpassningen till ökade oljepriser går långsamt. Liknande förhållanden gäller för
övriga delar av näringslivet och för bosladssektorn. Förnyelsen av den
fysiska samhällsbyggnaden och samhällsorganisationen skapar således de
grundläggande förutsiittningarna för förändringar av energiförsörjningen.
Förnyelsen beror av en stor mängd olika faktorer inom och utom landet
varav de ändrade villkoren för energiförsörjningen bara är en. För statens
del innebär detta att den ekonomiska politiken lägger grunden för en
framgångsrik energipolitik.

5. 7 Oljeförsörjningen
I SIN Os rapport förutses oljebehovet minska med ca 15-:!0 procent till
1990. Oljan kommer därför att spela en visserligen mindre men ändå helt
dominerande roll i energiförsörjningen under den närmaste tioårsperioden.
Försö1jningen med räolja och oljeprodukter kommer därför att bli en
huvudfråga riven under 1980-talet. Några av de problem som därvid aktualiseras diskuteras i en kommande studie (SIN D PM 1980: 27) och kan här
endast redovisas preliminärt.
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5.8 Oljcmarknadcns föriindrade struktur
Utvecklingen unJcr 1970-talet har inneburit en genomgripande omstrukturering av marknaden som siirskilt tagit fart de tvä senaste ilrcn. De stora
intcrnatilrnella oljebolagen har friln att helt ha dominerat den internationella nloljeförsö1jningen fiitt en stiillning som friimst avniimare av OPEClilndernas produktion av dolja.
Genom en tilltagande direkt handel mellan konsument- rn:h producentliinder och statliga bolag i dessa tbilateraliseringl har de stora internationella bolagens andel av den internationella riloljehandcln minskat fr[m 75 till

42 procent mellan 1973 och 1979. Aven om konsekvenserna av detta
forlopp iinnu ej helt kan överblickas torde man kunna dra slutsatsen att
bindningar av denna typ ger upphov till en mindre flexibilitet i enskilda
konsumentländers 6wljeförsör:jning än tidigare. Det giiller exempelvis svavelhalt och andel av liilla resp. tunga fraktioner. siirskilt i de fall att avtalen
förutsiittcr alt vidare forsiiljning av riloljan ej för ske.
Anpassningen av produktutfallet vid raffinering till efterfrågemönstret
kan diirigenum försväras. vilket doi.:k kan motverkas genom en utbyggnad
av konverterings- och krackningskapacitetcn i raffinaderi ledet och en iikad
handel med oljeprodukter. Den ökade bilaterala handeln kan ~iven komma
att innebiira en ökad risk fiir störningar av politisk art samt en fortsatt
prissplittring för likv~irdiga oljor. De internationella bolagen har hittills
genom sitt viirldsomspiinnanJe produktions-. och distributionsniit kunnat
utjämna effekten av prnduktionsminskningar i enskilda Hinder och kontinuerligt anpassa produktion och raninering till tillfiilliga varitioner i dterfriigans sammansiittning.
Den ökade bilaterala handeln har minskat möjligheterna att u"denna
stabiliserande funktion. De stora oljcbohtgen torde dock under överski\dlig
tid komma alt spela en viktig roll i oljcförsörjningen.

5.9 ljock eldningsolja
Som nämnts tidigare kommer i Viisteurora en allt större del av r[ioljan
att omvandlas till bensin och andra liitta oljeprodukter medan andelen av
tjock eldningsolja kommer att minska. Sverige har i fiirhi'illande till sin
totala oljeförbrukning en stlH" import av tjock eldningsolja som tidigare i
stor utsträckning körts pä den s. k. spotmarknaden. Under 1980-talct
förutses en viss ökning av andelen bensin och minskning av andelen tjock
eldningsolja i Sveriges oljeförbrukning. Andelen tjock eldningsolja hcdiims
dock iiven framdeles vara större iin för Viistcuropa i genomsnitt.
Marknadsutvecklingcn i Viistcuropa kan leda till att prisskillnaden mellan liitta oljeprodukter och tjock eldningsolja kan komma att minska.
kanske redan under första delen av 1980-talct. För Sveriges del skulle Jctta
betyda att våra oljekostnader kommer att öka mera iin vad som Jlllltsvarar
prisökningen pft råolja. Möjligheterna att köpa tjrn.:k eldningsolja på spot-
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marknaden kan vidare minska. En sådan utvec~ling med minskat utbud
och ökade kostnader för tjock eldningsolja innebär förstiirkta ekonomiska
motiv för att ersätta olja med fasta bränslen.
Den ovan beskrivna omstruktureringen av räoljehandeln jfönte en förväntad förskjutning av produktefterfrågans sammansättning mot en större
andel lätta produkter har medfört krav på ökad flexibilitet hos ratlinaderiindustrin i Västeuropa. Den utbyggnad av bensinproduktionen som nu
pågår grundas på tidigare bedömningar av hur efterfriigan på bensin och
andra lätta oljeprodukter kommer att utve1;klas. Under det senaste året har
det emellertid skett en dämpning av bensinefterfrågan bl. a. som en följd av
de kraftiga prisökningarna 1978 och 1979. Om detta är ett uttryck för en
långsiktig trendförändring är ännu osäkert.
Vissa bedömare anser emellertid att den hittills beslutade utbyggnaden
kommer att leda till en viss överkapacitet i bensinproduktionen mot mitten
av 1980-talet. Frågan om en ev. ökning av bensinproduktionen i Sverige
med ens. k. krackeranläggning bestäms i hög grad av hur den västeuropeiska marknaden utvecklas i dessa avseenden. f-'örutsättningarna för en
utbyggnad av produktionskapaciteten för bensin i Sverige under 1980-talet
är mot den bakgrunden för närvarande osiikra och miiste analyseras närmare.

5.10 Lågsva\'lig olja
En annan viktig faktor för oljeförsörjningen gäller svavelhalten i oljan.
Som niimnts i det föregftende kommer i Sverige enbart olja med lägre
svavelhalt iin I procent att få utnyttjas eftt:r 1984. För niirvarande miiste de
svenska raffinaderierna använda drygt 40 procent lttgsvavlig räolja för all
de nu giillande kraven för svavelhalt skall uppfyllas. Niir de striingarc
kraven triidcr i kraft mäste den lågsvavliga r:loljans andel öka till 60
procent. Den Hlgsvavliga råoljans högre pris motsvarade för Sveriges del
en ärlig merkostnad på 500 milj. kronor under 1979.
På grund av att de i'lterstående oljerescrwrna i världen är allt svavclrikare. kommer på sikt svavelhalten i den räolja som utvinns att bli allt
högre. Även om denna tendens fiir Västeuropas del kompenseras av att
produktionen av liigsvavlig Nordsjöolja ökar kommer sannolikt priset att
öka mera pä lågsvavlig än högsvavlig råolja. Detta fl\rh;illande kommer
tillsammans med de strängare svavelkraven sannolikt att medföra en fördyring av vilr oljeimport under 1980-talet uttiver den som orsakas av ökade
priser på råolja.
Mot den bakgrunden finns det skäl att överviiga att bygga ut kapaciteten
för avsvavling av olja. Sell i ett vidare perspektiv iir detta ocksi1 nödviindigt för att svavelutsläppen totalt skall minska. Enbart striinga krav i
Sverige medför ju bara att den h1)gsvavliga oljan förbränns nägon annanstans - utanför Sverige. Oljemarknadens utveckling under 1980-talet och i
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synnerhet dess utveckling på längre sikt samt de skärpta svavelkraven
ökar således motiven ytterligare för en utbyggnad av avsvavlingskapaciteten i de svenska raffinaderierna.

6

Sammanfattning

Den grundläggande förutsättningen för anpassningen till ökade energipriser är att vi har en ekonomisk tillväxt som möjliggör att beståndet av
byggnader, industrier och transportapparat förnyas. Utan denna förnyelse
av den fysiska samhällsbyggnaden och samhällsorganisationen är vi för
lång tid bundna vid ett samhällssystem som är omodernt från energisynpunkt. Ett belysande exempel på betydelsen av dessa förhållanden är det
faktum att industrin som helhet inte har förbättrat sin energieffektivitet
sedan början av 1970-talet. Detta kan till stor del tillskrivas den låga
tillväxttakten i industrin.
Energianvändningen väntas öka långsammare under 1980-talet än tidigare och möjligen stagnera.
Oljeanvändningen förutses minska under 1980-talet - vi har uppskattat
minskningen till 15-20 procent. Den kommer dock fortfarande att vara
den helt dominerande energikällan 1990.
Kol är det bränsle som har de hästa förutsättningarna att ersätta oija
under 1980-talet. Kolanvändningen ökar emellertid ganska långsamt på
grund av långa omställningstider.
Förutsättningarna för att utnyttja ved och torv i energit'örsörjningen är
ännu förhållandevis osäkra. Endast marginella bidrag är troliga till 1990.
För att inte onödigt försvåra eller helt stoppa ersättning av olja med kol
och inhemska bränslen bör miljöskyddskraven utformas så att inte dessa
bränslen diskrimineras i förhållande till olja mera än vad som motiveras av
dess miljöeffekter.
Vid sidan av kol erbjuder tillgången på elenergi under 1980-talet de bästa
möjligheterna att ersätta olja.
Ett successivt införande av energisnålare teknik och metoder och ett
ökande energimedvetande förutses inom de llesta samhällssektorer. När
det gäller energianvändningen i befintlig bebyggelse är det dock inte sannolikt att målen för det statliga programmet från 1978 kommer att uppntis.
Utwcklingen på den internationella oljemarknaden kan medföra att
priset på tjock eldningsolja ökar mera än priset på andra oljeprodukter.
Detta kan fil ekonomiska konsekvenser för Sverige med sin ~tora användning av tjock eldningsolja.
Sannolikt får vi också räkna med kraftigare prisökningar pi't lågsvavlig
olja. De ekonomiska konsekvenserna blir särskilt påtagliga niir de nya
kraven att all olja skall vara lågsvavlig träder i kraft 1984. Detta innebiir att
motiven för att bygga ut kapaciteten för avsvavling av olja ökar.
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BilllRG 1.2

Sammanfattning av och sammanställning av remissyttranden över energiprovningsutredningens betänkande
(Ds I 1980: 12) Provning för bättre energihushållning med
Bilagedel (Ds I 1980: 13)
1 Utredningsarbetet, remissförfaramlet m. m.
Med stöd av regeringens bemyndigande den 2 november 1978 tillkallade
dåvarande statsrådet Tham en särskild utredare. energiprovningsutredningen. med uppdrag att utreda vissa frågor rörande provning inom energiområdet.
Energiprovningsutredningen 1 redovisade sitt uppdrag den 10 juni 1980 i
betänkandet !Ds I 1980: 12l Provning for bättre energihushållning med
Bilagedel (Os I 1980: 13).
Efter remiss har yttranden över betänkandet avgetts av transportrådet.
statens väg- och trafikinstitut.

riksrevi~ionsverket

(RRV). universitets-

och högskolciimbetet ( U HAJ efter hörande av tekniska fakulteter. lantbruksstyrclsen. statens maskinprovning<H. statens naturvårdsverk <SNYl.
jordbrukstekniska institutet. kommerskollegium. konsumentverket, arbetarskyddsstyrelsen. bostadsstyrelsen. statens nld för byggnadsforskning
113FR ). statens institut för byggnadsforskning (S!B I. statens planverk.
statens industriverk f SIN DJ. styrelsen for teknisk utveckling (STU ). statens provningsanstalt f SPl. nämnden för energipruduktionsforskning
( N El. SIS-Standardiseringskommissionen i Sverige (SlSI. energisparkommitten. delegationen för energiforskning ( DFEI. delegationen för frågor
om energihushållning i befintlig bcbyggclsc !EHDl, oljecrsiillningsdclcgationen tOEDl. AB Svensk Bilprovning. lngcnjörsvetenskapsakademien.
Sveriges lndustriförbund. Svenska Yärmcvcrksföreningen. Svenska Elvcrksföreningen. Stuclsvik Energiteknik AU. Svenska Elektriska Materielkontrollanstalten AB tSEMKOl och Svenska kommunförbundet.
Lantbrukarnas Riksförbund ( LRFJ har diirutövcr avgivit synpunkter pfi
utredningen.
I det följande redovisas under resp. avsnitt dels en sammanfattning av
utredningens heUinkande. dels en sammansttillning av remissinstansernas
synpunkter.

1

Civilingcnjiir Sigfrid Wennerberg.
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2 Allmänna överväganden rörande energiprorningens betydelse
m.m.
Med energirrovning avser utredningen rrovning av dels energiegenskaper hos olika rroduktcr med hetydelse fiir encrgianviindningen. dels
siikcrhets-. hiilso- och miljiicgcnskarer hos nya rroduktcr vilkas 1;yfte iir
att srara energi eller ersiitta olja. Siidan rrovning utgör. eller kan utgöra.
ett hetyddsefullt inslag i följ;mde energirolitiska styrmedel och stimulansiltgiirdcr:

- Stiid till 1111·ec/.:li11g och i11trod11/.:tio11 av produkter som leder till en
rationellare cnergianviindning. l'rorning iir ett hjiilpmedel för att utviirJcra utvecklingsresultat lH:h ge underlag for inriktningen av stöd till
energiteknisk ut veckling och encrgihesrarande iitgiirder.

-

J1~lim11<1tio11

om produkter och egefökarer >om har betydelse för ener-

gianviinJningen. Siidan information ger kiipare möjlighet att viilja produkter med goda energiegcnskarer och kan undanröja osiikerheter om
nya produkter som syftar till att srara energi eller ersiitta olja. l'wvning
ger underlag till informationen.

- Krm· och 11or111cr rörande produkter och egenskaper som har betydelse
för energianviindningen. Provning iir ett viktigt hjiilrmedel for att verifiera att krav uprfylls.
Omfattningen m:h inriktningen av energiprovningsverksamheten iir enligt utredningen beroende av dels i vilken 11tstriickning dessa styrmedel och
stimulans{1tgiirder utnyttjas. dels ,·ilken amhitionsni\·i1 för provningsinsatserna som viiljs irwm ramen fiir dessa.
Lltredningen utgilr frtm alt statligt .1tiid till 1ll1'<'C"kli11g och i111rod11/.:1io11
kommer all Himnas iiven fortsiittningsvis. Under hudget;'1ret 1979/XO har ca
2000 milj. kr g,iorts tillgiingliga i form av li.in och bidrag fiir energiteknisk
forskning. utveckling llCh demonstration samt energihesparande ;1tgiirder.
Statliga initiativ fi.ir att ta fram och sprida i1(fiir111otio11 om pnidukter och
egenskaper i energipolitiskt syfte viintas fri ökad betydelse. Ett kraftigt
ökat utbud av nya energitekniska rrodukter. for vilka konsumenterna
saknar brukse1forenhet. kan giira siidan information siirskilt viirdefull.
Antaganden om i vilken uhtriickning s\atliga /.:un· och 11on11cr kommer
att reglera produkter inom utredningens onrn\de har gjorts enligt fiiljande.
Siikerhcts-. hiilso- och miljöegenskaper iir förcmi1I fiir lagstiftning inom
samtliga omr<lden som utredningen har behandla\. Lfter hand som nva
produkttyper introduceras utfiirdas tilliimpningsforeskrifter i den miin riksdag och regering ger fiirfattningsmiissigt o.,töd hiirfiir och i den omfattning
föreskrivande myndigheter bedömer erforderligt.
Energiegenskarer iir i dag foremiil för lagstiftning endast inom bvgg- och
VVS-sektlll"n. Byggnader svarar for en stor del av landets energianviindning. Energiegenskaperna hos o.::n byggnad uch dess installatil,ner f;ir stor
betydelse p~i liing sikt eftersom en byggnad.., livsliingd iir mycket l:lng.
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Under dess livstid kan stora föriindringar intriiffa i friiga nm energipriser
och tillgiing till olika energislag. för den enskilde konsumenten eller de
olika mcllanhiinderna iir det mycket svårt b~1de att stiilla de riitta kraven pä
energiegenskaper 1xh att sedan vcrifi1:ra lkm. Utr1:dningen har erfarit alt
de tillfönpningsförcskrifter som reglerar energiegenskaperna hos byggnader 1ich bygginstallationa kan komma att utvidgas och iiven omfatta krav
p<l underhiills{1tgiirder i energibesparande syfte. Förslag vtintas ncksii inom
kort att i princip alla produkter som skall beriittiga till energisparstöd
måste vara typgodkiimla eller motsvarande.
Industrins produktionsutrustning har också stor hetydclsc för energianvändningen. Industrin torde dock ha förutsiittningar att själv stiilla krav på
cnergiegenskapcrna tack vare tillgfmgen·t1ll hög teknisk kompetens och ett
företagsekonomiskt synsiitt. Utredningen hedömer därför att tvingande
statliga energiegenskapskrav f. n. inte kommer all bli aktuella för enskilda
utrustningar i industrin. Om det friin samhiillsekonomisk synpunkt skulle
finnas motiv att verka för ytterligare fiirhättrade energiegenskaper utiiver
vad företagsekonomiska bedömningar ger vid handen finns andra styrmedel att tillgripa Isilsom energiskatter eller stöd till energibesparande litgiir-

derl.
Transportmedel och hushiillsapparater torde enligt utredningen inte
komma att omfatt;1s av tvingande energiegenskapskrav som föranleder
provning.
Ambitionsnivån för provningsinsatserna bestäms av dels den enskilda
provningens kvalitet <vilka egenskaper som provas och med vilken noggrannhet samt hur de yttre betingelserna varieras), dels provningens kvantitet !hur många exemplar av etl objekt som provas).
Utredningen anser all utgångspunkten vid valet av ambitionsnivå för
provningsinsatsermt hör vara ett samhiills1~konomiskt liinsamhctskrav. Det
saknas emellertid i dag metodcr och umkrlag fi.ir att genomföra samhällsekonomiska lönsamhetskalkyler för provning. Utredningen rcdnvisar
emellertid den diskussion som har förts inom utredningen när det gäller
svärigheter. möjligheter och osäkerheter i samhand med samh~illsekono
miska bedömningar av energiprovningens ambitionsnivå.
Det finns enligt utredningen flera skiil som talar för att staten aktivt
stöder och deltar i utveckling av energitekniska provningsmctoder:
- Statliga myndigheter är ofta beroende av prnvningsmctodcr för att kunna formulera krav och normer. vcrifi·~ra att kraven är uppfyllda och
genomföra provningar i konsumentupplysande syfte.
- Statligt deltagande skapar förutsättningar för att metoderna blir enhetliga. allmänt tillgängliga. opartiska och tillämphara pft olika tillverkares
produkter.
- Tillgtmg till änd<1målsenliga prnvningsmetoder bidrar till hög produktkvalitet och främjar därigenom landets industriella utveckling.
Av de bedömningar som har redovisats i utredningen framgår att beho-
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vet av nya energitekniska provningsmetoder är stort. Stigande energipriser
har gjort goda energiegenskaper till ett allt tyngre vägande argument vid
marknadsföringen av många produkter. Det är därför angeläget att uppgifter om energiegenskaper kan relateras till allmänt vedertagna och ändamålsenliga provnings- och mätmetoder. Det är enligt utredningen också
viktigt att sådana provningsmetoder utvecklas med god framförhållning.
Framförhållningen gör det möjligt att i elt tidigt skede av en produkts
introduktionsfas genomföra provningar i konsumentupplysande syfte.
Remissinstanserna har funnit den allmänna kartliiggning och analys av
behovet av energiprovning som utredningen har genomfört vara värdefull.
Energiprovning bedöms vara en viktig och betydelsefull komponent för att
energihushållning och de omställningar inom energiomrfidet. som kommer
att ske under 1980-talet. skall bli effektiva.
Flertalet av remissinstanserna instämmer också i att utgångspunkten vid
valet av ambitionsnivå för provningsinsatserna bör vara en samhällsekonomisk bedömning. RRV anser att denna bedömning bör komma in s~\väl vid
uppbyggandet av nya resurser som vid utformningen av den konkreta
provningen. SIB framför att den stora bristen pä kunskap om effekterna av
provningsverksamhet iir en mycket viktig fråga. som måste framhållas
tydligare. Det hade diirför enligt SIB varit önskvärt att utredningen varit
mer konstruktiv 11ch föreslagit utvärderingsförsök som ett sätt att fö1Nittra
underlaget för bestämning av ambitionsnivän. SP hävdar att ett visst
underlag för samhällsekonomiska bedömningar av provning finns inom
SP:s verksamhet. Statens p/11111·erk konstaterar i fråga om det samhällsekonomiska lönsamhetskravct att energiprnvning inte ensamt medför energibesparingar. utan att den ingår som en viktig del i normgivningen rörande
god cnagihushållning.
Behovet av en ökad konsumentupplysande provning för att minimera
risken för den enskilde att göra felinvesteringar i produkter som uppges ha
vissa angivna energibesparande egenskaper. framhftlls bl. a. av e11er1-:isp11rko111111it1<;11. OEJJ och LRF. NE framför att avsaknaden av provning kan
vara ett hinder för införande av ny energiteknik.
EHD konstaterar:
Statliga myndigheter måste kunna fastsliilla vad som har betydelse för
säkerhet. miljö eller effektiv energianviindning. Detta for att försiikra sig
om att siikerhetsföreskrifter är uppfyllda eller avgöra vilka produkter som
bör fä energisparstöd.
En förutsättning för mer omfattande provningwerksamhet iir att nya
energitekniska provningsmctoder utvecklas. Behov av och efterfrågan p{1
energiprovning viintas främst på byggomrt1det som underlag för planverkets typgodkännanden av uppviirmningssystem. ventilationssystem och
reglersystem.
Enligt energihushållningsdelegationens mening iir typgodkiinnande av
byggprodukter en av de viktiga grunderna för energisparstödet i framtiden.
Det iir därför av stor betydelse att provningsmetoder utvecklas sil att
merparten av aktuella byggprodukter kan typgodkännas.
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SIS delar utredningens syn att andra än tvingande styrmedel hör utnyttjas när det giiller produkters energiegenskaper och ser SIS-miirkning som
ett alternativ, innebiirande avseviirda såväl samhällsekonomiska som företagsekonomiska fördelar. SIS menar också att ett lämpligt sätt att göra
provningsmetoder allmänt tillgiingliga är att ge ut dem som svensk stan-

dard. En något annorlunda bedömning gör SP som anger att den officiella
provningen inom energiområdet kan komma att få en större omfattning än
den som utredningen har förutsett. SP framför också att det som regel är
svårt att nå full kostnadstäckning för uppdragsverksamhet i samband med
frivillig provning.
Energitekniskt centrum 1·id Chalmers tekniska hiigskola framhåller risken för att all uppmärksamhet har fästs endast vid energiaspekten. Andra
aspekter såsom energisparandets hälsoeffekter. tekniska komplikationer
m. rn. måste på ett tydligare sätt vägas in i bedömningen. Beträffande
åtgiirder for förbättrad arbetsmiljö erinrar arhctarskn/dsstvrclsen om att
energiförbrukande system och komponenter i första hand måste bedömas
med avseende på funktionen frän arbetsmiljösynpunkt och i andra hand
från energiförbrukande synpunkt.

3

Medelsbehov för metodutveckling m. m.

Enligt utredningen saknas idag provningsmetoder för en rad objekt och
egenskaper som har betydelse för landets energianvändning. Provningsmctoder saknas ocks[1 i stor utsträckning för en rad energitekniska produkter
som väntas hli introduceradt: under 1980-talct.
Det relativt omfattande utvecklingsarbetc som iir nödviindigt för att
möta behovet av energitekniska provningsmetoder torde enligt utredningen inte kunna genomföras med dt: resurser som f. n. har avdelats för detta
iindamål. I dag hekostas utvecklingen av metoder för energiprovning huvudsakligen genom de respektive provningsinstitutionernas statsanslag eller genom riktade bidrag. Inom energiforsknings- och experimcntbyggnadsprogrammet har i vissa fall stöd utgått för utvt:ckling av prnvningsmetoder om detta varit en förutsättning för att genornfön1 ett visst projekt.
Statsmakterna har dock med undantag för 2 milj. kr som har anvisats till
SP för budgetåret 1980/81 hittills inte avsai:t särskilda medel fiir utveckling
av provningsmetoder pil em:rgiområdet.
Utredningen har funnit att särskilda medel behöver avdelas för att möjliggöra en mer omfattande utveckling under en hegriinsad tidsperiod. Medelsbehovet för detta har beräknats enligt följande sammansliillning. Beräkningarna avser det behov som inte kan tiickas genom befintliga anslag
och bidrag. Mt:dlt:n bör enligt utredningen iiven liicka framtagning av
prototyper till den provningsutrustning som är nödvändig för att f!enomfo-
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treilrspcrioden har kunnat bedönws med relativt god noggrannhet. Utredningen päpekar alt framtida

energipoliti~ka

t1tgiirder. som ink' kan fiirutsii-

gas i dag. kan komma att iindra fiirutsiittningarna for de b<'tda senare
tre{ir~perioderna.

l\ledelshehm· för uh·ct·kling a,· prorningsmetodcr (mi~j. kr I
Omriidc/l'criL1d
Byggnader och byggnadsdclar
t.: ppviirmningssyslcm

81 !82-83i8./

8.//85 --86!87

117!88-89/9(1

'i.O
6.2

-'--"

3.5
'i. I

'i.X

\'lll'll\'

pannanliiggningar
\'iirmepumpsyslem
snlviirmesyslem
v~irme lag.er
vindkraflsyslcm
viirmed istrihutionss ystem
V cntilatim1>,VSlcm
Reglersysleni fiir YVS
Vatten- och avloppssystem
·1·ransportmcdcl
Industriell Ulruslning
fordbruk och triidgiu-dsniiring
lliL1briinslen
Totalt

1.5
1.5
l._'i

I.Il
0.2

O.'i
1.5
l.'i
O.S
IU

u
1.0
0.7
lU

2.0

3.0

tU
1.0

IU

18.6

16.6

1.2
1.2
l.'i
1.5
0.1
IU

1.0

0.1<
1.0
2.0

tU

1.0
1.0
0.7
0.3
4.0
0.4

O.'i

16.0

Samtliga rcmissinstanser iir positiva till utredningens förslag om att
energiprovningsmetoder behöver ut vecklas och alt siirskilda medel avsiitts
hi'trfi'ir.

DF/:.' anser att man vid stöd till utveckling av energiprovningsmetoder
bör prioritera de områden diir produkterna dels är långlivade. ger starka
bindningar eller svarar för en viktig samhiillelig funktion, dels svarar för en
väsentlig del av energitillförseln resp. energianvändningen.
RRF anför:
RRV delar utredningens uppfattning att det är angeliiget att fo ökade
möjligheter att bedöma effekterna av planerade och redan genomförda
åtgärder i energibesparande syfte. Det föreslagna stödets omfattning skulle
om det genomförs inom ramen för det totala statliga stödet för olika
insatser i syfte att åstadkomma en effektivare energihushållning endast
utgöra en mindre del av delta stöd.

SI' delar i allt väsentligt de uppfattningar som utredningen har givit
uttryck för betriiffande insatser för provning inom energiområdet och
pf1pekar att de föreslagna åtgärderna hör säkerställa alt det omfattande
behovet av nya energitekniska provningsmetoder tillgodoses. SP betonar
att en viktig förutsättning för att utredningens program skall kunna genomföras och få avsedd effekt oeksä är att den erforderliga uthyggnaden av
nuvarande provningsresurser kommer till stftncl.
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I betänkandet behandlas huvudsakligen produkter i konsumentledd.
SIND anser att begränsningen kan ifrågasi'tttas med hänsyn till behovet av

energihushållning ~iven i fråga om energiproduktion. energiöverföring och
transportsystem i leden före konsumenterna. Fördelningen av mcdclsbchovet för metodutveckling mellan olika sektorer har kommenterats av
St11d.1Tik Energiteknik AB. Bolaget anser att man har fått en snedbalans i
förhållande till cnergihushållningsaspekten. då merparten av föreslagna
medel för metod ut veckling tillförs byggnads- och VYS-sektorn medan
sektorn endast står för 40 c;{ av energianviindningen. Behovet av energiprovning iir enligt bolaget. per produkt räknat. av samma storleksordning i
samtliga branscher. AB S1·e11sk Bilprm·11i11g menar att den föreslagna fördelningen av metodutvecklingsinsatscr inte fär tolkas som att den största
energisparpotentialen skulle finnas inom byggnads- och lokaluppvärmningssektorn. Den bör i stället ses som ett uttryck för utredningens bedömning av var åtgärder på energiprovningsomdidet kan ge bäst effekt.
Enligt utrcdningsdirektiven skulle en inventering av de resurser för
energiprovning som finns tillgängliga i dag göras inom såväl den offentliga
som den privata sektorn. SIS framför kritik mot att utredningen ej har
genomfört denna inventering i vad avser den privata sektorn. I anslutning
härtill framför arhetarskyddsstyrd.1·1·11:
Arbetarskyddsstyrelsen konstaterar att utredningen anser att det föreligger behov av metodutveckling som möjliggör provning av produkter med
avseende pil såväl energiegenskaper som säkerhets-. hälso- och miljöegenskaper men finner samtidigt att utredningen inte redovisat den omfattande forsknings- och utvecklingsverksamhct som äger rum dels vid arbetarskyddsstyrelsens arbetsmedicinska avdelning. dels genom anslag från
arbetarskyddsfonden till institutioner. företag och enskilda forskare. I icke
oväsentlig grad har nämnda verksamhet också givit upphov till ett betydande referensmaterial i form av metmkr och resurser för provning av
energiförbrukande system och produkter. Därvid har arbetsmiljösynpunkter utgjort utgångspunkten.
Arbetarskyddsstyrelsen anser det nödvändigt att sädana erfarenheter tas
tillvara och får utgöra grund för bedömning av möjligheterna till energibesparing och därur uppkommande behov av provningsmetodcr.
Rcmissinstanserna framför ocks~I mer detaljerade synpunkter pä utredningens förslag till metodutvecklingsinsatser inom de olika sektorerna.

3.1 Bygg- och VYS-sektorn

Den tekniska utvecklingen på energiområdet sker enligt utredningen
mycket snabbt vad gäller nya hyggprodukter och installationssystem. I
många fall blir dessa alltmer komplicerade och svåra att bedöma och
kontrollera för byggnadsnämnderna. Med anledning av detta framför statens p/am·erk följande:
J
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Inom planverkets ansvarsområde föreligger ett stort behov att klarlägga
inriktningen på de föreskrifter som på sikt bör styra kravet på god energihushållning under samtidigt beaktande av de generella kraven på god miljö
och beständighet hos byggnaderna. Energihushållningen påverkas framför
allt av byggnadens utförande - väggars. taks och bjälklags konstruktion.
relationen väggarea/fönsterarea. uppvärmnings- och installationsanordningars utformning etc. - samt av hur byggnaden med installationer används och sköts. Det är därför komplicerat att avgöra på vilka grunder
sådana krav rörande energisparåtgärder skall baseras och ingående studier
erfordras för att klarlägga hur föreskrifterna skall utformas och anknytas
till lämpliga verilikationsmetoder. Inte minst den senaste tidens utveckling
har visat pä betydelsen av att dessa problem studeras närmare. Detta bör
beaktas då konkreta åtgärder för att genomföra utredningens förslag övervägs och beslutas.
Flertalet remissinstanser vitsordar behovet av utveckling av provningsmetoder inom bygg- och YVS-sektorn. Provning av enskilda komponenter
är angelägen. men utveckling av faltprovningsmetoder bedöms vara minst
lika viisentligt för att kontrollera att god energihushållning uppnås i de
färdiga byggnaderna. Detta understryks av bl. a. statens plam·erk. e11ergi-

sparkommitth1. SJB och S1·e11ska E/1"erÅ..1ji"ircni11ge11. Statens planverk
anser att objektiva provningsmetoder snabbt bör tas fram och dokumenteras

Slml

underlag fi.ir verkets fastliiggande av lämpliga kravnivåer och av

regler för verifikation av kraven. De nya prnvningsmetoderna bör gälla
både mer omfattande metoder som anges i typgodkännanderegler och
enklare metoder som kan tilHimpas vill tillverkningskontroll och byggkontroll. Energisparkommitten bedömer att det finns ett stort behov av tillfi.irlitlig<1. men enkla. miitutrustningar som kan användas av de kommunala
energirådgivarna vid besiktningsverksamhet avseende befintlig bebyggelse. Svenska elverksföreningen menar att provningsresurserna i högre grau
än vad som framgår av betiihkandet hör anviindas för energiteknisk
ut vecklings provning av hela system för tillvaratagande av l[igtempererad
energi och spillvärme inom lokalkomfortsektorn, för tappvarmvatten och
för industriella processer.
Stc/tens p/am·ak framför ocks{i att vid utarhetande av metoder för
kontroll av cnergihushttllning i byggnader de möjligheter bör beaktas som
utvecklingen på elektronikomriidet och av reglersystem kan erbjuda.

t:m'rgitekniskt n·11tm111 1·icl Chalmers tekniska hiigskolu noterar att frågor rörande det inre viirmedistributionssystemet inte har behandlats i
utredningen. Det är av stor vikt att metoder för provning av Jet inre:
viirmcsystemct tas upp till behandling dit införande i stor skala av nya
viirmcsystem. t. ex. lt1gtempcratursystem för s~iväl luft som vatten. iir att
vänta.
En likad anviindning av fasta briinslen för byggnadsuppviirmning förutses i framtiden. Från miljösynpunkt iir det diirvid enligt utredningen
angeliiget att ;\stadkomma en si't god förbriinning som möjligt. Diirigenom
minskar emissionerna av skadliga organiska iimnen. SNV pekar p[i angehi-
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genheten att utveckla system för mätning av koloxidhalten. som utgör en
god indikation på mängden bildad POM lpulycykliskt organiskt material).
SNV framför också att SNV och statens planverk avser ta fram ett underlag för att kunna precisera miljöskyddskrav i Svensk Byggnorm for fastbriinsleeldade pannor med mindre iin 10 MW effekt. I samband med detta
torde typgodkännandeverksamhet iiven från miljöskyddssynpunkt vara
angelägen. Verket anser att dess synpunkter härvidlag hör beaktas vid den
av utredningen föreslagna medelstilldclningen.
N?1gra få erinringar mot utredningens b1:dömning av medelshehovet har
också framförts. BFR anser s{dunda att underlag för en säkrare bedömning
skulle ha erhi\llits om en kartliiggning av v·~rksamhetens nuvarande ekonomiska omfattning och effrkter hade gjorts inom utredningen. SI' anger alt
beräkningarna för den första treårsperioden förefaller vara realistiska men
anser att behlivet under de följande två treii.rsperioderna sannolikt kommer
att visa sig vara större än vad utredningen har bedömt.

3.2 Industrisektorn
Utredningen bedömer att det finns skii1 att utveckla provningsmetoder
för energiförbrukande produkter av standardtyp. bl. a. i syfte att göra det
lättare för mindre industrier utan egna provningsmöjligheter all viiga in
energiegenskaperna vid investeringsheslut. DIT menar att insiittamlc av
styrmedel hör inriktas i första hand pfi att giira den energihesparande
utrustning som redan nu finns attraktiv för industrin.
När det giiller utveckling av metoder fi.'.r provning av energiegenskaper
hos industriell produktionsutrustning bedömer utredningen att det inte
föreligger ni"igot hehov av siirskilda statliga medel. l'.11ergisp11rko111111itfr11
delar denna beiimning. OFL. /ngniiiir.,·1·e1e11.1·ka{'s11kadn11il'11 och S111d.1Tik
L11crgitd11ik AB anser dock att de möjli.sheter som finns for provning i
samhand med företagens egen ufvecklingsverksamhel inte iir tillriickliga.
DPE föreslilr diirför all siirskilda medel för detta
statens provningsanstalt .

utg~ir

direkt till hl. a.

.~..\ Transportsl.'ktorn

Energiprovning inom transportsektorn förekommer i flera sammanhang.
Utredningen förutser ett behov att yllerligare utveckla och kornplcllera
provnings metoder bl. a. niir det giiller energibesparande tillbehör till personbilar och lasthilar sam! alternativa drivmedd för flirdon. Tr1111s1u11·11Ad1•1. ko11s111111•1111·erkl't. 1'lllTgi1p11rko111111i111'11 och S111dffik f."111"rgitek11ik AH

insttimmer allmiint i all det föreligger belmv av prnvning. men anser all
medelsbehovel för prnvningsmetodutveckling iir underskattat. All Srrnsk
Bilr>ri11'11i11g k1111staterar att föreslagna 0.9 milj. kr. för en nioilrsperiod inle

ger utrymme för mer iin mycket begriinsade nch m{tlinriktade insatser. men
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vara riktigt all inte göra större satsningar pä transportsek-

tnrn. Bolaget liimnar i samband med detta följande synpunkter:
Bolaget anser att man vid bediimningen av behovet av <itgiirder för att
,·istadkomma bränslebesparingar inom transportsektorn bfa ta hiinsyn till
en rad faktorer. varav endast niigra f{1 kan siigas utgöra tecken p<i all
positiva energieffekter skulle kunna uppni\s genom insatser pi1 encrgiprovningssidan. Bl. a. inncbiir prishöjningarna pii briinslet att hiliigarnas medvetenhet kan förviintas öka vad gäller hriinslcflirbrukningen hos den egna
bilen. Kravet p<i tillverkardeklaratillner av hriinslcfiirbrukningsviirden
torde licksil bidra till detta. D<i bilens briinsleekl1nomi till riitt stor del beror
pi1 ett antal relativt enkla och ej alltl\ir kostnadskriivande servicdtgiirder
siisom justering av förgasare. byte av tiindstift och luft filter. finns anledning anta all biHigarna i allt stiirre utstriickning sjiilvmant hiiller kontrllll
över briinslcförbrukningen och vidtar <'itgiirder fiir att minska den om den
skulle tendera all stiga.
Studier som gjorts pä olika h~ill i viirlden under senare tid pekar pi1 att
energisparpotentialen genom tekniska i11giirder p{1 befintliga fordon iir tämligen Llbetyd(ig (n(igra fa procent} LlCh [itkl1m(ig först genom relativt Stllra
insatser. Ä andra sidan finns en stor energisparpotcntial i iindrat körsiitl.
minskad anviindning och bättre planerad anviindning av fordon~·n. Vissa
fiirsöksresultat antyder att stora energibesparingar kan ,~istadkllmmas genom enbart information till fordonsforarna. Upp till l'.i-2()'; minskad
briinsleförbrnkning genom iindrat kiirsi\lt har rarr1,rterats frän amcrikan<.ka undersökningar. Aven om dessa siffror i praktil\en sl\ulle bli dsentligt
reducerade. s~1 antyder det att samhiillet kan fii ut biittre spareffckter inom
transportsektorn gerwm andra insatser iin genom [1tgiirder för all utveckla
energiprnvningssidan.
Utredningen bedömer att transporhektorn inte torde komma att omfattas av tvingande energiegenskapskrav som fiiranleder provning. fra11.111or11"1i<lct menar att denna fr{iga m[1ste hiillas öppen t.v. med hiinsyn till

förestilende frirhandlingar med bilfabrikantcr angi'icnde personbilars brtinslcförhrukning.

3...1 ÖHiga områdt:'n
1-111.1häl lsa{J{Jl/ m ter

Vad beträffar utvecklingsprnvning av hushållsapparater anser utredningen att ytterligare statliga insatser knappast iir motiverade utöver den
verksamhet

Slllll

konsumenlverket bedriver. BFR:s uppfattning iir emeller-

tid att hushållssektorns relativa betydelse kommer att viixa i takt med att
energibehovet för bostadsuppviirmning minskar. varför en utveckling av
provningsmetoder rrn\ste iiga rum. Ytterligare medel bl1rde diirför tillskjutas till de ekonomiska ramar som utredningen har angivit. S1·c11sk11
U1·crk,\:ti'i1"1'11i11gc11 menar diiremot att en minskad energil(irbrukning hos

exempelvis lampor och huslHtllsapparater innebtir enbart marginella energibesparingar eftersom hiirigenom sparad energi under uppviirrnnings-
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siisongen. förutsatt att viirmen:gleringen iir snabb och effektiv. ofta milste
tillföras pä annat sätt för att bibehiilla viirmehalansen i byggnaden.
BFR och S1·cn.r/.:a ch-Nk1:fi"jrc11i11grn framför vidare att en eventuell
energiprovningsverksamhet för hushftllsapparater hör knytas till konsument verkets provningsverksamhet som omfattar mer än enbart energideklarationer.

Jordlm1/.:, s/.:ugshruk och triidgclrd.111iiri11g
Under den senaste tiden har enligt utredningen en relativt stor efterfri1gan på rildgivning i energifdgor uppstätt inom lantbruket. vilket delvis
torde bero pt1 jordhruksniiringens möjligheter att producera sin egen energi. l.cmthm/...1·.l"lyrdff'll framhi\ller att tillgiing till objektiva pnwningsresultat skulle medföra en avsevärd förbiittring av r{idgivningen. Provningen
borde enligt styrelsen ocksii kunna innefatta teknik och arbetsmetoder för
att utnyttja konstgödselenergi på optimalt siitt.
Det moderna lantbruket iir starkt beroemk av tillgi'111g pt1 drivmedel. En
ut vidgning av den nystartade provningen vid statens maskinpnivningar
avseende vegetabiliska oljor som briinsle i dieselmotorer till att iiven
omfatta andra alternativa system föresläs av LRF. Detta understykes
också av statens 11111ski11pron1i11g11r och .1ordhrukstck11iska i11sri1111l't. som
framför att om ett introduktionsbeslut fattas om metanol och etanol som
drivmedel bör dessa drivmedel provas även i lantbrukets maskiner.
l.RF framför ocks{i att lahoratoriestudii:r måste kompletteras med prov-

ningar under praktiska driftsfiirhf1llanuen och pilpekar diirvid att det iir
angeliiget att mobila provningsutrustningar tas fram.

S111tens 11111ski11prorni11g11r och l.RF anser all medelsbehovet fiir provningsmetodutveckling inom lanthruksst:ktnrn och triidgårdsniiringen iir underskattat. Statens maskinprovningar baserar denna bedömning p;1 sin
erfarenhet av metodutvecklingsarhete im-.n1 nya omdden. specifika för dt.:
nordiska förhiillandena. med diirav följande begriinsingar niir del giillcr alt
dra nytta av internationelll utvecklingsarbele. Jonlhr11k.11d11iska i11.1ti11111·1
anser att det iir svårt att ange behovet inomjonlbruks- och skogsbrukssektorn och påpekar alt det liingre fram kan visa sig nlidviindigt med resursförstiirkningar.

S/..;ogsc11crgi, energiskog och andra hiohrii11s/e11
Bristen pt1 provningsmetoder för kvalilel<ihestiimning och klassificering
av biobränslen uppfattas enligt utredningen som ett introduktionshinder.

Statens 111a.1ki11prol'lli11g11r. 01:1> och LRf-' instiimmer i delta. LRF understryker också vikten av att metoder för provning av hela system för
framtagning av rävarnr. siisom nis. hel ved. halm och torv. utvecklas
ytterligare.
S11111•11s 11111.1'/.:i11prol'lli11gar konstaterar därutöver att utredningen inte
har behandlat energiprovning för entreprenad- och byggmaskincr. för vilka
energibesparingspokntialen ht.:tccknas som hög.
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Myndighetsansvar, samordning m. m.
Ansvaret för fördelningen av siirskilda medel för olika metodutveek-

lingsprojekt bör enligt utredningen läggas p[1 organ som har teknisk kompetens och förutsättningar för att kunna bedöma marknadens utveckling
inom respektive område. Organen i fråga bör ocksä ha erfarenhet av att
planera och fördela stöd till forsknings- och utvecklingsprojekt eller stöd
till introduktion av ny teknik. Mot denna bakgrund föreslar utredningen
följande.
Statrns rådfiir lnggnadsfiHskning ges ansvar för fördelningen av medel
för utveckling av provningsmetoder inom områdena
Byggnader och byggnadsdelar
U ppviirmningssystem
Ycntilationssystem
- Reglersystem för YVS
- Vatten- och avloppssystem

Statens i11d11stril'erk ges motsvarande ansvar för omri"\dena
- Industriell utrustning
- Jordbruk och trädgärdsnäring
- Biobränslen
Trnnspnrtrådet ges motsvarande ansvar för omd1det transportmedel.
Den utveckling av provningsmetoder som har förslagits och den utökade
provningsverksamhet som förutses inom energiomr{1det bedömer utredningen möjlig att genomföra utan organisatoriska föriindringar. Utredningen framfi'ir dock vissa förslag niir det giiller samordning av energiprovning.
Vid planeringen av insatser för utveckling av energitekniska prnvningsmetoder iir det viisentligt all såviil föreskrivande myndigheter. introduktionsstödjande och forskningsplanerande organ som provningsorgan inom
respektive område deltar. Detta kan ske genom mer eller mindre formaliserat samr{1d.
Utredningen föreslfir att anslagsiiskanden fiir utveckling av energitekniska provningsmewder görs el"ter följande samri"id.

Stut1•n.1· riid Fir hygg11ad.1:fin·.1kni11g bör samråde med planverket. bostadsstyrel-;en. statens provningsanstalt och styrelsen for teknisk utvcåling.
- Star1•11s i11d11.1·trirak bör samråda med styrelsen för teknisk utveckling
och statens provningsanstalt.
- Tra11.1portrtldct bör samrilda med AB Svensk Bilprovning. transportforskningsdelegationcn och styrelsen för teknisk utveckling.
I syfte att underliitta dels genomförandet av metodutveckling och planeringen av resursuppbyggnad för energiprovning dels den löpande energiprovningen. bör en instans finnas för va1jc provningsområdc som kan ha
överblick iiver och på begäran informera myndighder och företag om
befintliga och planerade statliga resurser för energiprovning samt verkar
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för att provningsmetoder görs allmänt tillgängliga genom puhlicering som
tex SP-metod, NORDTEST-metod eller Svensk standard.
Utredningen föreslår att sådana uprgifter tilldelas statl'ns pm1·ningsanstalt för områdena Byggnader och hyggnadsdelar, Uppviirmningssystem, Ventilationssystem. Reglersystem för YVS och Vatten- och avloppssystem samt AB Srensk Bilprorning för Transportmedel.
Utredningen avstår från atl lämna motsvarande förslag för områdena
Industriell utrustning, Jordbruk och trädgårdsnäring samt Biobränslen.
Denna fråga bör enligt utredningen prövas i ett skede då provningen inom
dessa områden kommit igång i större omfattning.
Utredningen herör också frågan om samordning av den löpande provningsverksamheten inom det energitekni~.ka området. Produkters energiegenskaper kommer sannolikt endast marginellt atl omfattas av krav på
officiell provning under 1980-talet. Huvuddelen av energiegenskapsprovningen förutses ske i form av frivillig typprovning. hl a som underlag för
typgodkännande enligt Svensk Byggnorm. En viss del av den säkerhetsinriktade provningen är däremot officiell och skall normalt utföras vid riksprovplats. Eftersom typgodkännande torde komma att utnyttjas i stor
omfattning. särskilt i fråga om YVS-produkter samt för fönster mm. iir det
angeläget att alla provningar som utgör underlag för typgodkännandet kan
ske samordnat och på ett för tillverkarna rationellt sätt. Det bör enligt
utredningen ankomma på statens provningsanstalt (som samordnar den
officiella provningen) att verka härför. Detsamma giiller provningar och
annan kontroll som ingår i den tillverkningskontroll som iir ett villkor för
typgodkännandet.
Konsumentupplysande provning av nya energitekniska produkter väntas få ökad omfattning. Utredningen anser att sådan provning så långt som
möjligt hör samordnas med provning som genomförs i syfte att verifiera
statliga krav hetriiffande säkerhets-. hiilso- och miljöegenskaper.
Den samordning som fi.iresli\s torde enligt utredningen kunna genomföras inom ramen för befintliga resurser vid herörda organ.
I samband med planeringen av insatserna och mcdelsheriikningen för
utveckling av provningsmetoder under de båda senare trd1rsperioderna
bör enligt utredningen en ut vLtrdering av den föregåemk trciirspcriodc·n
göras.
Utredningen föreslår att delegationen för energiforskning I DFE) - eller
motsvarande organ - ges denna uppgift. DFE samordnar planeringen av
insatserna inom energiforskningsprogrammet och torde därför vara lämplig även för denna uppgift.

Af.1·mlighetsa ns 1·ar .fi"ir sr,hl rill met< hiut1 ·ec-/di11g
Flertalet remissinstanser har inga inviindningar mot utredningens förslag
att fot·dclning av de särskilda medlen for stöd till ut vel:kling av energiprovningsmetoder sker via BFR. SIN D och transportrildet. Ni'1gra framför dock
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förslag till förändringar. RrH: amer att för ohjcktnmriidena Industriell
utrustning. Jordbruk od1 triidg;1rdsniiring samt Hiohriinslen inom nu\'arande organisatoriska ram STU lH.:h DFE synes ligga niirrnast till hands -;om
ansvariga myndigheter. SINLJ föresl<ir att omriidet Jordbruk oeh triidgilrdsniiring iiliiggs lantbruksstyrclsen.

l\011.1111nt'llfl"akc·1

ifri1gasiitter om

transpwtriidet hesitter de betydande tekniska haskunskaper som erfordras
hos den rnedelstilldelande myndigheten. Verket fönirdar att medlen för
transportsektorn tillförs STL.i. Sllm sedan l~ing tid arbetar med mntsvarande frågor llCh har hetydande teknisk kompetens.

N L menar att man inte nu biir ta stiillning till organisatoriska fr<lgor i
samhand med energiprovning

llCh

motiverar detta med att en anpassning

milste ske till övriga aktuella organisatoriska ;itgiirder rörande de statliga
myndigheterna pii energiomri1det.

nrt· framflir

liknande synpunkter rn.:h

föresliir samtidigt att för resp. sektor den myndighet som handhar stöd till
införande av ny energiteknik eller liimnar förslag till införandeiitgiirder biist
hör kunnc1 a\'göra vad som iir iindamiilsenligt stöd till provningsutveckling.
S1·1·11ska 1·iimll't'<'l"k.1Firc11i11ge11

knyter an till forslagen i MOE-utred-

ningens betiinkande t Ds I 1980: l<il De statliga energimyndigheterna
arhetsfördelning och samverkan och frarnhi"tller diirvid:
l.lln.:dningen föreslf1r vidare att ansvaret för utveckling av provningsmetoda hör liiggas p;I statens ri1d l"iir byggnadsforskning. vad giiller bl. a.
uppviirmningssystem. Med hiinvisning till MOE-utredningen .. De statliga
energimyndigheterna - arhetsfördelning och samverkan .. tDs I 1980: 161
anser föreningen att forskning nch utveckling inom energiornri.tdet hör
sammanhtillas sektorsvis. Inom ~;ektorn .. lndu'1riella processer och energitillförsel .. bör ansvaret saml:1s p;i statens industriverk. SIND. Större
uppviirmningssystem. s{1som tjiirrviirmesystem. ingiir diirvid i begreppet
.. Energitillfiirscl"". Fiir ett konsekvent genomförande av tankegi"\ngarna i
MOE hör si·11edes. enligt fiireningens mening. iiven ansvaret för utveckling
av prnvningsmetodcr hetrhffande uppviirm.ningssystem hlggas p{i SIND.
Provning som huvudsakligen berör enskilda byggnader oeh hyggnadsdelar.
säsom ahonnentcentralcr i tjiirrviirmesystem. ventilationssystem. vissa
reglersystem fiir YVS samt vatten- och avloppssystem. hiinfiirs dock
lämpligen till statens ri"id för hyggnadsforskning.
Su1111m/11i11g

Vid planeringen av insatser för utveckling av energitekniska pnlVningsmetnder iir det enligt utredningen viisentligt att s(1viil föreskrivande myndigheter. introduktionsstiidjande och forskningsplanerande organ som
provningsorgan inom resp. omrilde deltar. Utredningen har inte preciserat
hur samordning och samriid skall genomföras i det praktiska arhetct. STU
föreslår att dessa fdtgor ytterligare iiverviigs varvid siirskilt angivna budgetramar och föreskrifter i reglcringshrev kan vara en modell. Enligt ho.1·1ads.Hl'rt'f.1·c11

kan en viss ökning av resurserna för att utarbeta regler för

typgodkiinnande och för prövning av s{1dana iiremlcn erfordras.
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Utredningen föreslår att vissa särskilda samordningsuppgifter tilldelas
statens provningsanstalt för hygg- och VVS-seklorn och AB Svensk Bilprovning för fordon. Därutöver föreslär utredningen att det hör ankomma
pli statens provningsanstalt att verka för att alla provningar som utgör
underlag för typgodkännande av en produkt kan ske samordnat och på ett
för tillverkarna rationellt sätt. AB S1·1·11sk Bi/prorning anser att de särskilda
samordningsuppgifterna inte innebär nägra siirskilda svårigheter för bolaget. eftersom samordningsfunktionen så·;om den formulerats redan kan
anses tillhöra uppgifter som naturligen tillkommer riksprovplatserna.
SP anser att den praktiska utformningen av samordningen miiste penetreras ytterligare innan heslut fattas om samordningsuppgifterna och framhäller att ett nära samarbete mellan myndigheter och provningsorgan iir
nödvändigt inte bara i anslagsframslällningsskedet. uran ih·en i det löpande
arbetet med fördelning av projektmedel. SP framför diirvid:
Ett sådant arbetssätt bör kunna leda till en övergripande planering.
vilket är viktigt av två skäl. För det första ökar möjligheterna att provningsinsatserna kan vägas mot andra slag av i'ttgiirder. För det andra kan
tillgängliga resurser för utveckling av provningsmetoder och diirav följande rutinprovning utnylljas effektivare. Det sista iir siirskilt viktigt eftersom det av utredningen skisserade programmet för metod ut vei.:kling innehär att mycket stor del av tillgiinglig kompetens och andra resurser kommer att behöva tas i anspråk under den behandlade perioden.

RRV anser att de av utredningen föreslagna särskilda sarnordningsuppgifterna i sin helhet bör förläggas till SP. Vaket anför vidare:
Vid förvaltningsrevisionen av SP har RRV kunnat iaktta att det föreligger en betydande överkapacitet inom provningsomrädet och ofta förluster
för de organ som inte är helt anslagsfinansierade. Vid de provande organen
har genomförts kapitalintensiva investeringar som kriivt:r en hög bt:Higgning för att inte leda till alltför höga utnyttjandekoslnader. Viirdet av
konkurrens mellan olika med statliga medel finansierade nrgan är diiri'ör av
underordnad betydelse jämfört med behovet av ett högt utnyttjande.
Det sagda pekar enligt RRV:s mening pä behovet av en biittre samordning av med statliga medel helt eller delvis finansierade investeringar inom
provningsområdet.
LRF påpekar att utredningen inte liimnat n{1gol förslag till samordningsansvarig inom lantbrukssektorn. Enligt LRF:s mening iir det naturligt om
detta ansvar läggs pt1 statens maskinprovningar.

U11·iirdering
Ingen remissinstans har haft nägra inviindningar mot all DFE får i
uppdrag att, i samband med planeringen av insatserna och medclsberiikningcn under de bf1da senare trefasperioderna. utviirdera den första
treårsperioden. DFI:" har. förutsatt att nuvarande organisation p<t energiomriidet bibehälls. inte heller nilgra erinringar mot förslaget.
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SIB framhåller att utvärderingen bör göras av ett helt fristående organ.
för att undanröja risken för att utvärderingar av provningsverksamheten
påverkas av partsintressen från provningsmyndigheten eller dess avnämare.

S Provningsorgan
Utredningen konstaterar att den kapacitet som i dag finns vid de statliga
provningsinstitutionerna i vissa fall är otillräcklig för att genomföra en
satsning av den omfattning som föreslagits. I sådana fall bör därför även
energiteknisk kompetens utanför de ordinarie provningsinstitutionerna
kunna utnyttjas. Utredningen föreslår att utvecklingen av de provningsmetoder. för vilka särskilda medel har föreslagits. genomförs
- i första hand vid sådan statlig provningsinstitution. annat statligt företag
eller forskningsinstitut som bedöms vara lämpligt att utföra den eventuella löpande provning som kan komma i fråga.
- i andra hand vid sådant statligt eller enskilt forskningsorgan. företag
eller branschorgan som bedöms lämpligt att genomföra ett visst projekt.
Initiativet att genomföra en viss metodutveckling bör enligt utredningen
kunna tas på olika sätt. Ett sätt kan vara genom ansökan från en projektgenomförare till det medelsfördelande organet. Ett annat siitt kan vara
genom en beställning från det me<lelsfördelande organet till en viss projektgenomförare. Dessutom bör föreskrivande myndigheter och andra myndigheter inom området kunna ta initiativ genom att viinda sig till liimplig
projektgenomförare eller till det medelsfördelande organet.
För an:-.kaffning och drift av statliga resurser för energiprovning föreslår
utredningen följande riktlinjer.
- Rutinmässig energiprovning bör bedrivas främst vid organ som har
provning som sin huvuduppgirt. Detta iir fallet med hl. a. statens
provningsanstalt. statens maskin provningar och AB Svensk Uilprovning. Rutinmässig provning utgör ocksä en del av verksamheten vid
bl. a. Studsvik Energiteknik AB. statens väg- och trafikinstitut och
konsumentverket.
- Vid statliga forskningsinstitut och högskolor bör rutinmässig provning
int1: bedrivas annat iin i undantagsfall - om t. ex. en viss utrustning eller
kompetens är unik. Däremot bör deras resurser och kompetens kunna
utnyttjas för energiteknisk utvecklingsprovning om detta är förenligt
med den egna forskningsverksamheten.
Niir det giiller finansiering av investeringar och tiickning av prnvningskostnader finner utredningen ingen anledning att man frilngfa de principer
som gäller för annan motsvarande provning i statlig regi.
131.a. Uf/Ä, SP, S/S och SJIJ instiimmcr i att rutinmiissig provning biir
bedrivas vid institutioner som har pnivning som sin huvudsakliga uppgift.
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UHÄ framhåller emellertid att vid utveckling av mer kvalificerade provningsmetoder befintlig kompetens och befintliga resurser inom högskolan
bör utnyttjas i de fall detta ter sig ekonomiskt fördelaktigt. Ett sådant
utvecklingsarhete torde i många fall kunna genomföras i samarbete med
den provningsinstitution som avses utföra den löpande provning som kan
komma i fråga. SIR delar denna åsikt och menar att högskolor kan och bör
delta i utveckling av provningsmetoder då det ligger i linje med deras
forskningsverksamhet. SP framför därvid:
SP vill framhålla vikten av att det organ som skall svara för den löpande
provningsverksamheten inom ett visst område ocksft aktivt medverkar i
metodutvecklingsarbetet. Man får då kontinuitet i arbetet och sannolikheten ökar för att provningsmetoderna blir utformade med siirskild hänsyn
till de krav som ställs på en rationell och effektiv provningsverksamhet. I
de fall metodutvecklingen görs av rena forskningsinstitutioner kt,mmer
kontinuiteten att brytas då arbetet övergär i provningsskedet, dvs. man
måst<: utbilda helt ny personal och bygga upp ny utrustning.

SttahTik Energiteknik AB pt1pekar att kopplingen mellan forskning och
provning är dåligt penetrerad i utredningen. Bolaget anför vidare:
I elt forsknings- och utvecklingsprojekt ingår mätning och utvärdering
till en andel som ofta överstiger .50 r.[.. Detta innebär alt inom de statligt
finansierade forskningsprogrammen ingftr en betydande resursuppbygnad
pä provningsområdet. Detta giillcr sfiviil anskaffande av utrustning som
personal. Dessa resurser borde kunna anviindas ocks~I för den kommande
energiprovningen och därmed minska behovet av samhällsinsatser. En
förutsältning för att detta skall vara m(ijligt är alt provningen inte blir
officiell. Med nuvarande regler far man inte kombinera produktutveckling
och officiell provning. I praktiken gfir det ofta alt genomföra en opartisk
energiprovning i samband med energideklarationer och delta till en Uigre
kostnad iin exakt samma otfo.:idla provning. Nuvarande reglersystem med
typgodkiinnanden o. d. förefaller nägot oklar och borde fiiriindras sä att
den reellt viktiga energideklarerande provningen framgår tydligare.
Vad giiller utredningens förslag betrMfande genomförandet av utvecklingsarbetet foresl~ir BfR att valet mellan provningsorgan och forskningsorgan bör kunna göras utan andra prioriteringar iin BfR:s bed(imningar av
resp. organisations lämplighet och skicklighet för aktuell uppgift.
Provning utgör som regel en

intcgrer~1d

del i tillverkarens produktut-

veckling och k valitetskontroll och dess omfattning bör enligt SIS i princip
beqiimmas av köparens och siiljarens behov av information om produktermt. SIS framhåller alt parternas (imsesidiga krav att de uppgifter som
motparten tar fram skall vara tillförlitliga och riktiga kan tillgodoses genom
att provningstjiinster tillhandahillls av en tredje part som kan garantera
opartiskhet m:h frihet l'riin bindningar till mlgondera parten. Institutioner
som .~Iiljcr provningstjiimter kan enligt Sl.S vara antingen fris1t1ende en,\kilda företag eller offentliga provningsinstitul.
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SLM KO framför att för sådana produktcr. för vilka riksprovplatser finns
utsedda. i första hand dessa hör utföra energiprovningen. Endast niir
riksprovplatsen icke iir liimplig samt niir provningsresurser och liimplig
kompetens finns p{i annat hiill. bör enligt SEM KO pro\'lling förliiggas pi1
annat hilll. Skall nya resurser byggas upp. iir riksprovplatsen den naturliga
platsen för detta. menar SEMKO.

6

Finansiering a,· utredningens förslag
Utredningen föresliir att siirskilda medel för utve~·kling av energipnw-

ningsmetoJer avdelas inom de ramar som gör-; tillgiinJ:!liga av statsmakterna för stöd till energiteknisk utveckling 11ch demonstration. energiinriktat experimentbyggande samt för energibesparande iitgiirder. Inga remissinstanser har haft några inviindningar mot detta. UI. a. RR\ ·. tillstvrker
förslaget att medel stiills till flirfogande genom motsvarande omfördelning
frirn andra direkta bidrag till energibesparande <itgiinlcr och konstaterar
hiirvid att den föreslagna provningsrnt'lodutvecklingen berör siiviil industri- som j11rdbruks-, bostads- och kommunikationsdcpartementcns verksamhetsl•mri.tden.
Av stor betydelse iir enligt

ko11.1·111111'11/1'<Tkc1

att medel finns iiven fiir

utnyttjande av prnvningsresurserna för att konkreta resultat skall kunna
uppnrts. UR\' p<lpekar oeks~1 att statliga bidrag för thckande av underskott i
den löpande uppdragsverksamheten for energiprnvning kan behövas fiir
att nii full ko-.;tnadstiickning.
DFE pilpekar att utredningen inte har angivit om den aviserade ··ol.ieersiittningsfonden" skall kunna utnytt.ias för stiid till utveckling av provningsmetoder. Eftersom provning har sin stiiro.;ta betydelse fi\r introduktionsskedet. anser DFE att ut veckling av provningsmetoder till stor del hör
kunna stödjas via denna fond. Den bör diirvid i l"lirsta hand avse ut veckling
av metoder inom ornriiden diir energidcklarerande. kl•nsumentupplysande
och siiljfriimjande prl1vning blir betydelsefull. DFt: t"rarnfiir vidare:
[ktriiffande stiid till utveckling av provningsmetoder inom lllnriiden diir
tekniken är under utveckling anser DFE att s;tdant stiid hiir 11tgiira en
integrerad del av energiforskningsprogrammL·t. Programorganen hör diirför fortsiittningsvis uppmiirksamma behovet av siidan prnvningsutveckling
och vid sin prngramplan..:ring ~iirskilt avdela medel !lir dell<t.

7

Internationellt samarbete och handel
Utredningen anser det angeliiget att ml.1jligheterna all l"iirdela utveck-

lingsarbete och utvecklingskostnader iiver griino;erna tas till vara.
Mellan de nordiska liindernas provningsanstalter har ett viil fungerande
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samarbete etablerats inom ramen för NORDTEST. Det finns enligt utredningen Il era faktorer som gör att samarbete vid ut veckling av energitekniska provningsmetoder har förutsiittningar att bli frukthiirande. De nordiska liinderna uppvisar stora likheter niir det giiller t. ex. klimat. energisystem och teknologisk niv[1. Utredningen förutsiitter diirflir alt samarbetsmöjligheterna inom NORDTEST m. tl. nordiska organ tas till vara vid
utvecklingen av energitekniska provningsmetoder.
Pt1 det internationella och europeiska planet finns ännu inte n~1got fastare
samarbete mellan statliga provningsanstalter. Utredningen anser att det
finns ett behov av ett mer mf1linriktat internationellt och europeiskt samarbete mellan statliga provningsinstitutioner m:h -myndigheter. Det iir angeliiget att landets provningsinstitutioner uppmiirksammar denna frf1ga. Det
torde enligt utredningen vara liimpligt att frågan om ett vidgat internationellt samarbete niir det giiller utveckling av energitekniska provningsmetoder också behandlas inom NORDTEST.
Samarbete vid ut vecklingen av provningsmetlider skapar lH.:ksil förutsättningar för en internationell samordning av provningsmetoder. Detta i
sin tur underlättar en harmonisering av olika Hinders myndighetskrav och
-hestiimmclser varigenom den internationella handeln underlättas. Harmoniserade krav gör det ocksä möjligt att fördela sjiilva provningsarbetet
genom att olika Hinder godtar utliindska provningsresultat.
Utredningen anser det viktigt att de lwrörda svenska myndigheterna.
provningsorganen och forskningsorganen samverkar i syfte att inom energitekniken främja en samordning av provningsmetoder över gränserna.
Hiirvid hör även medverkan frän standardiseringsorganen eftersträvas. De
medel som har föreslagits för utveckling av nya provningsmetoder bör
därför. i begränsad omfattning. kunna anviindas för att täcka omkostnader
vid provningsinstitutioner inom den statliga sektorn för deltagande i s:°tdant
internationellt samarbete som syftar till samordning av energitekniska
provningsmetoder.
Vikten av harmonisering av krav och provningsmetoder mellan olika
länder understryks av bl. a. ko11.1·111111•11trerket, statens plam·erk, statens
1·iig- och tra.fikinstitut och SIB. Möjlighekn till viss fördelning av utvecklingsarbetet mellan olika länder. kanske framför allt mellan de nordiska
länderna. påtalas också av <'ncrgisparkommitten och AB Sl'('/lsk Bilprorning. Ett samordningsarbete pilgär redan i.nom Norden pfi flera områden.
vilket omnämns av några remissinstanser.
l\1111.1·11111e11t1·erkct och SIS framhåller att det är angcliiget att medel finns
till förfogande för ett deltagande i det internationella samarbetet.
Srenska Eli·erk.~f{)rcni11ge11 anser att förutom att enhetliga typprnvningsbestämmelser tillämpas målsättningen hör vara att godkänd typprovning.
utförd av ett lands riksprovplats. skall kunna ligga till grund fi.ir typgodkännande iiven inom övriga länder utan extra provning eller omfattande
kontroll. Föreningen framför vidare att även typefterkontroll bör ordnas
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genom internationella överenskommelser så att nationell !om)-provning
kan undvikas.

Ko111merskolleRi11111 pekar på de stadganden som gäller enligt de internationella överenskommelserna på det handelspolitiska planet och då framför allt GATT-överenskommelsen om tekniska handelshinder. S1·erige.1·
Jnd11.1·tr(fi'irh1111d understryker vikten av att standardiserade energiprovningsmetodcr utarbetas med hänsyn till GATT-överenskommelsens hiinvisning till ISO-standards och varnar för att i Sverige utarbeta egna metoder som kan ge upphov till handelshinder.
Kom111er.1·k1>lieRi11111 påminner ocksii om skyldigheten för myndighet att
underrätta kommerskollegium om den utfärdar föreskrift eller allm~int rt1d i
fri\.ga om teknisk utformning eller beskaffenhet i övrigt. märkning. provning eller godkännande av en vara som iir förcmttl för internationell handel.

Statens p/am·erk framför all det samarbete som har etablerats inom
ILAC (!nternational Laboratory Ar.:r.:rcditation Confcrence) och Rilem
( Rcunion lnternational du Laboratoire Essai de Materiaux) bör kunna
utnyttjas för att initiera ett mer konkret samarbete mellan officiella provningsorgan.
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Skrivelse 1980-11-06 från statens industriverk (SIND I med överlämnande av rapporten Försökskurser och utredningsarbete vid statens
industriverk 1979/80 rörande energihushållningsutbildning och redovisning av förslag till plan för utbildningsverksamheten
I anslagsframsliillningen för bfi 1981/82 ( 1980-08-291 redovisade statens
industriverk all verket bedömde all medelsbehovet för energiutbildning
var 12 Mkr. Till grund för denna bedömning lf1g bland annat en utvärdering
av utbildningen under 1979/80 som helt naturligt inte kunnat slutrapporteras när anslagsframställningen gjordes.
En rapport ., Försökskurser och utredningsarbele vid statens industriverk 1979/80 rörande energihushilllriingsutbildning" har nu sammansliillts
som hiirmed översiindes.
I samband härmed vill SIND anföra följande.
Det är uppenbart att utbildning är ett viktigt led i hushållningen med
energi. SI ND har sedan budgetfiret 1974175 elt övergripande centralt ansvar för utbildning för energisparande.
Även om utbildning sålunda säkert iir betydelsefullt iir diirmed inte sagt
alt all utbildning som kan föreslås är nödvändig eller ändamillsenlig för
energihushållningen. SINO har därför sedan 1974175 inom ramen för tillgiingliga resurser drivit energihushilllningsutbildningen mot bakgrunden av
fem hypoteser:
I. En del organisationer och kursgivare har redan viss erfarenhet av
energisparulbildning och angränsande kunskapsområden även om Je
senare årens utveckling ställer tillkommande krav på utbildningens
tekniska och pedagogiska kvalitet. Bidrag borde utgä till utbildning som
har kunnat bedömas vara effektivt utformad med hänsyn till de mfilgrupper den riktas till. Kurser for y:·kesgrupper med direkt kontakt med
. .,

energianviindning i fastigheter lll"h industrier har främst kommit ifräga .
En viss beredskap för en utökad utbildning för energisparande fanns
bland organisationer och hos kursgivare. Denna kom till ultryck i allmänna ullalanden om villighet till medverkan i utbildningen. Dårmed
var emellertid inte siikerställt alt de nämnda organisationerna skulle
vara villiga till eller ha resurser för en snabb expansion av sin utbild-

ningsverksamhet.
3. De målgrupper som efter sparutbildning kan effektivt medverka till
energibesparingar har inte varit väl kända. Utredningar borde genomföras i avsikt alt klarlägga skilda målgrupper. storlek och utbildningsbehov.
4. Även om det övergripande ansvaret för energisparutbildningen förlagts
till SIND kunde man vänta att utbildning i energisparsyfte skulle initieras inom skilda samhällssektorer och av skilda organisationer utan att
initiativ och planer skulle komma till SIND:s kännedom förrän utbildningen genomfördes. SIND:s energisparsektion borde fortlöpande hålla
sig underrällad om sådana aktiviteter och i största möjliga utsträckning
hämta erfarenheter från dem.
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5. Effekterna av energisparutbildningen på energiförbrukningen var otillräckligt kända. Försök borde göras att utvärdera utbildningen i detta
hänseende.
Den under punkt I nämnda bidragsgivningen redovisas i den hiir bilagda
rapporten. En detaljerad redovisning återfinns i bilaga I till rapporten.
Bidragen har i huvudsak kunnat ges till utveckling och genomförande av
kurser för målgrupper som yrkesmässigt arbetar med energiförsöi:jning och
energihushållning. Särskilt bör nämnas driftpersonal i fastigheter, anläggningar och industrier.
Under de senaste åren och särskilt under budgetåret 1979/80 har SIND
ökat sina ansträngningar att förmå organisationer och kursgivare att utöka
sin utbildning för energisparande. Icke obetydliga hinder och trögheter har
därvid observerats (se punkt 2), som motiverar att de statliga energisparinsatserna ökas i avsikt att eliminera hindren.
Som framgår av rapporten och som nämnts i SIND PM 1979: 9 har en
sådan kartläggning kunnat göras som nämnts under punkt 3 av för energisparandet betydelsefulla målgrupper. Denna är ännu inte uttömmande.
Fler grupper än dem som utretts har utbildningsbehov. Kartläggningen är
emellertid tillräcklig som underlag för ett i förhållande till nuvarande
verksamhet betydligt utökat program. En del av detta bör ägnas åt en
fortsatt kartläggning av målgrupper och dessas utbildningsbehov.
Den utbildningsverksamhet vid sidan av den av SIND finansierade som
omnämns i punkt 4 har utvecklats kraftigt. Den är för närvarande av större
ekonomisk volym än SIND:s totalt sett och förhållandevis splittrad. En del
målgrupper förses med utbildning av skilda slag från flera olika håll.
Samtidigt är det inte helt klarlagt huruvida det finns målgrupper för vilka
inte någon myndighet eller organisation utvecklar behövlig utbildning.
Dessa grupper torde ej vara mycket stora. men de kan vara av tillräcklig
omfattning för att utbildning av dem skall få icke försumbara spareffekter.
Hittills har det inte funnits anledning att avsätta omfattande resurser för
den samordning och den styrning av utbildningen för energisparande som
är förenade med SIND:s övergripande ansvar för denna. Det har varit
födelaktigt att låta många initiativ prövas och att avstå frfrn att använda .
SIND:s begränsade ekonomiska resurser för samordning och styrning.
Utbildningen för energisparande har nu fått en sådan volym att ökad
samverkan mellan skilda organisationer och kursgivare är motiverad. Industriverket anser att rapportens förslag om en organiserad samverkan
med tyngdpunkten förlagd till SIND:s energiutbildningsprogram för närvarande är ett tillräckligt steg i denna riktning.
Viss utvärdering har såsom nämnts i rapporten kunnat göras av utbildningens encrgispareffekter. Denna har utnyttjats för att formulera målet att
strävan skall vara att utbildning skall genomföras som totalt i samhällsekonomin leder till att den ekonomiska vinsten av energisparåtgärder som
bygger på utbildning skall vara större än kostnaderna for samma utbildning.
4
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Detta mål motiverar att omkring 30000 personer utbildas varje år och att
varje individ därvid genomgår utbildning vart femte år i ett framtida fortvarighetstillstånd. Utbildningsvolym och resurser för denna bör byggas
upp under en femårsperiod.
De målgrupper som i första hand skall nås är yrkesverksamma som
dagligen befattar sig med energiproduktion, ventilationsanliiggningar och
andra anläggningar. Bland annat maskinister, fastighetsskötare och driftpersonal i industrin tillhör denna huvudgrupp.
En annan viktig huvudgrupp är tjänstemän som bereder energitekniska
beslut, företagsledningar och förtroendevalda.
För närvarande utbildas omkring 5000 personer årligen i energisparande. En succesiv ökning till 30000 per år under fem år är en kraftig
expansion. Det är naturligt att den genomförs i samarbete med teknisk
expertis vid högskolor och i bransch- och intresseorganisationer. Likaså
bör arbetet drivas i samarbete med bransch-. intresse- och arbetsmarknadsorganisationer samt fastighetsförvaltande organisationer i avsikt att
tillgodose dessa och deras medlemmars speciella behov av energiutbildning.
En så kraftig expansion av energiutbildningen som det redovisade behovet medför måste fortlöpande utvärderas bland annat för att säkerställa att
utbildningens tekniska och pedagogiska kvalitet hålls på en rimligt hög
nivå och för att återföra information till statsmakterna som möjliggör
omprövningar av mål och resurstilldelning.
Särskilt det senaste årets verksamhet då SlND i större utsträckning än
tidigare aktivt marknadsfört bidragen till energiutbildning har visat pä
hinder och trögheter som om de inte övervinnes torde lägga hinder i vägen
för att det uppställda målet skall kunna nås. Det iir därför motiverat att öka
det statliga stödet så att hela kostnaden i stället for som tidigare omkring
halva kostnaden för utveckling och genomförande av utbildningen kan
bestridas med bidrag. Kostnaden för de utbildades företag i form av löner
och uppehållskostnader kan beräknas till omkring det dubbla av utvecklings- 01.:h genomförandekostnaderna.
Den plan för utbildningen som upprättats redovisas i nedanstående
tabell. Den medför att 110000 personer kommer att fä en första utbildning
under femårsperioden. Därefter kan de resurser som skapats anviindas för
utbildning av 30000 yrkesverksamma per är. Planen syftar sålunda bädc
till att täcka ett initialt utbildningsbchov m:h att utveckla resurser för ett
fortvarighetstillstånd efter femårsperioden.
De i tabellen redovisade medelsbehoven liksom det medelshehov som
angivits i anslagsfrarnställningcn för 1981 /82 haseras pil ett förväntat penningvärde december 1981 såsom det kunnat beriiknas v{1ren 1980.
I medelsbehovet för energiutbildning är kostnaderna för administration.
samverkan med tekniker och organisationer samt utviirdering inkluderade.
Som framgår av tabellen har den totala kostnaden för ut veckling. genomfö-
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rande, administration. samverkan och utvärdering beräknats till I 000 kronor per kursdeltagare. Det bör observeras att denna siffra är osäker inte
enbart på grund av att den framtida inflationen inte är känd. Den kommer
att påverkas bland annat av hur den gen•Jmsnittliga kurstiden utvecklas.
En ökning av denna i avsikt att ge kurserna ökad energispareffekt kommer
att öka kostnaderna samtidigt som den svarar mot att statsmakternas
övergripande energisparmål bättre tillgodoses.
Utbildningsbehov och medelsbehov

Antal deltagare,
tusental
Medelsbehov. Mkr*)
Procentuell ökning
antal utbildade
*)

1982/83

1983/84

1984/85

1985/86

12
12

18
18

23
23

27
27

30

100

50

28

17

15

1981/82

År

30

1981/82 års penningvärde (penningvärdet 31december1981).
För att genomföra den 5-åriga energihushållningsutbildningen krävs att

de centrala administrativa resurserna hos SJND utökas. Främst avses
dessa användas som projektledningsförstärkning då SIN D i stor utstriickning ämnar köpa externa tjänster.
Slutförandet av utvärderingen av utbildningsverksamheten för 1979/80
har som även framgår av tabellen inte motiverat en revidering av det
medelsbehov 12 Mkr som finns angivet i anslagsframställningen för 1981/
82.
Beslut i detta ärende har fattats av industriverkets styrelse. Diirvid har
deltagit ordföranden Eric Pettersson samt ledamöterna f-olke Kiillberg.
Gunnar Söder. Lars Eriksson, Ingvar l'dziill, Gunnar Andersson. Sven
OllifTriiff. Jon Personne och Maric-Loui~c Ml•rath.
I handläggningen har dessutom deltagit byriichefen Östen Johansson.
Lars-Olof Södergren samt byrådirektörcn Björn Sandström föredragande.
Till yttrandet fogas reservation av ledamöterna Petzäll och Triiff.
/:"rit· P1'!fersso11

(ieneraldirektör
lljiim S1111dstrii111
Ilyriidirektör
J:.:11 c rg i hush <i I/11i11g.1·11 t hiI d11i11g

Reservation av Ingvar Petziill och Sven Olof Träff
Den föreslagna omfattningen av energihushållningsutbildningen förefaller nrealistiskt hög både med tanke p;l. efterfrilgan och tillgiingliga utbildningsresurser. Till dess en grundlig ut viirdcring av hittillsvarande insatser
skett bör ifrågavarande utbildning bibehållas pä ungefär oförändrad
och med oföriindrade bidragsvillkor.

niv~i
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Försökskurser och utredninJ?,sarhete ,·id statens industrhcrk 1979/80
rtirande cnergihushållningsuthildning
1 Fiirord
Föreliggande arhdc avrapporterar cncrgihushållningsutbildningcn inom
ramen för SIND:s energihushällningsprogram till och med hudget:\ret
1978/80: bland annat en försöksvcrksamhet under detta hudgeti'1r med
spe<.:idla kurser.
Försöksverksamheten har utviirderats och dokumenterats i siirskilda
rapporter. Dessa o<.:h övrig aktuell information har bearbetats i denna
rapport som mynnar ut i förslag att SIN D skall bygga upp fort- och
vidareutbildning rörande energisparande under en initieringsperiod om
fem år till kapaciteten 30000 kursdeltagare per i\r. Diirigenom ges under
fempårsperiodcn omkring 100000 yrkesverksamma en första utbildning för
energisparande. Vidare bedöms utbildningskapa<.:itctcn 30000 deltagare
per iir svara mot det fortlöpande hehovct efter initieringspcrioden av
uthildning för med energianvändning yrkesmässigt sysselsatta.
Statens industriverk. oktober 1980
Eric Pettersson
Rjiirn Sambtröm

2

SIND:s uppgift
Statligt stöd till energisparande ätgärder i niiringslivets hyggnadcr inför-

des budgetfiret 1974175 lprop. 1974: 69). Statens industriverk gavs möjlighet att inom ramen för anslagna medel iivcn bevilja bidrag till utbildning
med syfte att minska energibehovet för lokaluppviirmning.
Anslagens utve<.:kling och användning från och med hudgetfirct 1974175
t. o. m. 1979/80 redovisas i detalj i hilaga I.
Energipolitiska propositioner och riksdagsbcslut har utgjort utgängspunkter vid sammansUHlningen av denna rapport. Den i tiden niirmast
liggande utgångspunkten har varit propositionen 1979/80: 100 i vilken föredragande statsråd anför följande rörande utbildning för energihushällning
och dennas samhand med investeringar i energiteknik som snabbt kan
minska oljeberoendet:
Genom en god utbildning kan man ptt sikt åstadkomma åtskilliga energibesparingar inom lokalområdet och inom industriella pro<.:esscr. Planen 1
1
Statsri'tdet syftar hlir pil den plan för rncrgiutbildning för vissa miilgrupp.:r som
SIND presenterat i SIND PM 1979: 9.

Prop. 1980/81: 90

Bilaga 1.3

Industridepartementet

53

behöver emellertid - säsom ocksä industriverket påpekar - ses över
ytterligare. Den försöksverksamhet som verket f. n. bedriver kommer atl
ge underlag hii1för. Jag iir diirfor inte beredd att nu ta stiillning till planen i
dess helhet. För nästa budgetår beriiknar jag, i avvaktan pf1 ett fullständigare underlag. en viss ökning av anslaget. Vad gäller verksamheten för de
följande åren harjag för avsikt att senare ta upp frågan om en utvidgning av
verksamheten under en begrilnsad period i samband med frågan om finansiering av stöd till åtgiinler för att bl. a. underliilla investeringar i ny
energiteknik som snabbt kan minska oljeberoendet.
Föredraganden anför vidare:
Statens industriverk har det övergripande ansvaret för stödet till utbildningsätgärder i syfte att minska energianvändningen i byggnader och inom
industriella processer. Fri"igor rörande olika former av energiinriktad utbildning handläggs av flera statliga organ bl. a. statens råd för byggnadsforskning och statens planverk. Behovet av samordning av verksamheten
är därför stort. vilket ocks{1 har påpekats av industriverket och flera av
remissinstanserna.
SIND:s försöksverksamhet med energihushållningskurser 1979-1980
har med dessa utgångspunkter förenats med utrednings-. kartliiggningsoch utvärderingsarbcte. I föreliggande rapport sammanfallas försökets
resultat. Diirutöver redovisas även aktuella beriikningar av behov som
gjorts vid sidan av försöksverksamheten.

3

SIND:s verksamhet

Sedan 1974 har SINO beviljat anslag til.l utveckling av kursmateriel och
direkt kursgenomförande samt i egen regi låtit göra utredningar kring
utbildningsbehov som underlag till ett detaljerat program for den fortsatta
verksamheten. Vidare har SIND sökt utreda metoder att värdera energisparresultat av samhällets utbildningsinsatser.
Den överviigande delen av stödet har gått till all tiicka ut ve1:klingskostnader och genomförandekostnader. I genomsnitt torde della stöd ha medfört all kursarrangörerna ungefär kunnat halvera sina kursavgifter.

K11rsi11rikt11i11g - deltagare - kur.rnrrangiirer
Exempel pä kurser som erhällit ekonomiskt genomförandebidrag från
staten

är

OLJEELDNINGSTEKNIK.

DRIFT OCH SKÖTSEL AV

VARMEAUTOMATIK

och

VENTILATIONSANL:\GGNINGAR.

Kursdeltagare vid dessa har varit driftpersonal fr{in s~1viil bostads- som
industrisektorn.
Under senare år har också kurser fiir industrins ÅNGPANNESKÖT-
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SEL-personal som ansvarar för FASTBRÄNSLEELDNING bl. a. ved.
sopor. flis och kol, utvecklats och genomförts med ekonomiskt stöd. SIND
anser detta vara angelägen uppgift speciellt som de nämnda grupperna i
industrin ofta saknar basutbildning inom sitt ansvarsområde.
Den kompetenshöjning, som kurserna ger är en förutsättning för att
driftpersonalen skall kunna fortsätta att utveckla drift och skötsel vid den
egna anläggningen. ibland av egen kraft, i vissa fall tillsammans med
utomstående. Det har bl. a. i en enkät med SIFU:s kursdeltagare. som
närmare berörs i det följande, visat sig att förslag till energisparande
åtgärder från kursdeltagare som i sitt dagliga arbete sysslar med värme och
ventilation ofta inte genomförs. En orsak härtill kan vara att företagsledare
och förtroendemän i företag och organisationer inte iir tillräckligt informerade i energifrågor. SIND har därför stött genomförande av kurser för
personal med arbetsledande eller företagsledande uppgifter samt för förtroendemän. Exempel på sådana iir EKONOMISK VÄRMEPRODUKTION och ELENERGIBESPARING FÖR DRIFTCHEFER. Dessa kurser tar upp frägor som är betydelsefulla för planering av anläggningar med
avseende pä energiförbrukningen.
VVS-hranschens och byggbranschens konsulter och entreprenörer har
genom SIND:s bidrag till bl. a. SIFU fött möjlighet till subventionerade
avgifter för speciella kurser. Av dessa kan niimnas VÄRMEPUMPAR,
VA-BYGGNORM, TATNING AV DÖRRAR OCH FÖNSTER och TERMISKT INOMHUSKLIMAT.
SIND:s stöd till den traditionella kursverksamheten har samtidigt utgjort
dl stöd till kompetensuppbyggnad hos lärare och kursarrangiin:r. Karaktären hos denna verksamhet är att olika kurser genomförs ett fatal g~inger
per år. Mf1lgruppen för en viss kurs kan vara 25-200 personer. motsvarande 1-5 kursgenomföranden per år. Till dessa kurser hjuds normalt in
kursdeltagare från hela landet. Erfarenheter och innovationer som görs i
en landsiinda kommer diirigenom lättare till utnyttjande i hela landet.
Fastbriinsleeldning har fört!kommit i I 000-tals anliiggningar i Sverige
kontinuerligt fram till mitten av 60-talet. Oljeprishöjningen har gjort att det
som förr betraktades som avfallseldning nu hanteras som ett st:riöst energiproduktionsalternativ mt!d stora krav p{t eldningsekonomi och siikerhet.
Genom att kurserna ger utbyte av såväl positiva som nt!gativa erfarenheter
mellan kursarrangör, liirare och deltagare utnyttjas kreativiteten hos en
specialiserad grupp människor och duhhdarbete kun undvika~.
SIN D har ocksä liimnat ekonomiska bidrag till företag och organisationer som önskat specidll anpassad kursverksamhet. Några av dessa har
tillriii.::klig egen kompetens för att i stor utstriickning planera och genomföra sådan utbildning sj~ilva. Andra har ansvar för personalgrupper för vars
fortbildning kursens huvudman erhållit bidrag och upphandlar kursgt!nomförandt:t hos lämplig arrangör.
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Försök.nwksamheten 1979180
Utöver stöd till traditionell kursverksamhet har SIND under 79/80 startat en försöksverksamhet. Underlag för denna, var en av en konsult,
civilingenjör Lennart Ringblom, KRAB. Klinga-Ringblom AB. Stockholm, upprättad rapport. (Utredning rörande utbildningsbehov för bättre
energihushållning, juni 1979).
Det arbete som ligger bakom rapporten genomfördes i samarbete med en
referensgrupp med medlemmar från SIFU, YVS-tekniska föreningen,
Byggforskningsrådet, Kommunförbundet, Statens planverk. Sveriges industriförbuml, bostadsstyrelsen, bygginfo. Rörfirmornas riksförbund samt
SIND.
Planens huvuddrag kan sammanfattas enligt följande:
- den skulle genomföras i samarbete med användargruppens organisationer
- utbildningen skulle meddelas till små grupper
- verksamheten skulle bedrivas lokalt bland annat av kostnadsskäl.
Man räknade med att den lokala eller regionala anknytningen skulle
medföra pedagogiska fördelar bland annat därför att kursdeltagarna skulle
vara aktivare vid en sådan kursutformning än vid annan kurs verksamhet.
Den här rapporterade försöksverksamheten 1979/80 har utgiltt från den
uppgjorda planen. Försöken har utvärderats av en särskild utviirderingsgrupp vars rapport (september 19801 kommenteras i det följande. Vidare
har utrednings- och utvärderingsarbete främst inom SlND som belyser
fort- och vidareutbildning av yrkesverksamma följts upp och anviints som
underlag för föreliggande rapport.

Uthildningshidrag sedan hudgetåret 1974i75
I bilaga I redogörs i detalj för bidragens storlek fr. o. m. budgetäret 1974/
75 t. o. m. budgetåret 1979/80. De största utbildningsarrangörerna. organisationerna och företagen har informerats om möjligheten till bidrag. Utbildningshidraget har sålunda tidigare inte aktivt marknadsförts.
De regler för bidragsgivningen som funnits i regleringshrev har givit en
vid ram för bidragsgivningen.
Huvudregeln har varit att vid förhandlingar fastställa det minsta bidrag
som varit förenligt med att en kurs kommit till stimd. Därigenom har i
princip vunnits att anslaget kunnat anviindas för maximalt antal kurser.
Bidragen har medfört att kursavgifterna kunnat minskas samtidigt som
erfarenhet vunnits av flesta möjliga kurser och kurstyper inom den ekonomiska ramen.
Enligt direktiv i 1975 <'irs prop. 1975: 30 s. 365 har det sedan ankommit pä
resp. kursarrangör att självständigt sköta planering. genomförande m. m.
av kursaktiviteterna.
Ett viktigt inslag i försöksverksamheten under 1979/80 har varit att
SIND i denna aktivt gått ut och försökt p{iverka bransch- och intresseor-
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ganisationer i avsikt att dessa med statligt stöd skall aktivera sig för
utbildning i energihushällningsfrågor. Resultat av denna ändring av anspri\ksnivån har varit att hinder och trögheter kunnat observeras som inte
framträtt tydligt i den tidigare kursstödjande verksamheten i vilken SIN D
planenligt spelat en mindre aktiv roll.
Sammanlagda antalet kursdeltagartimmar sedan 1974 har varit 360000. I
genomsnitt har var:je kursdeltagare_ genomg<ltt utbildning under 19 timmar.
Friln 1974175 till och med 1979/80 det vill säga under 5 [ir har drygt 9
miljoner kronor beviljats till utbildningsihgiirder och omkring 19000 yrkesverksamma har utbildats i kurser med en varaktighet längre iin en dag. I
många fall har kurserna varit veckolånga.

4

Ekonomisk utvärdering av SIND:s energiutbildning
Samhället och SIND kan självklart välja andra viigar iin utbildning för att

undanröja hinder för energisparandet. exempelvis en utökad encrgibesiktning. utfärdande av besliimmclser om att utrustning som är niidviindig
för effektivt energisparande sk.all finnas p{i eller invid anläggningar som är i
drift. införande av behörighetskrav för vissa yrkeskategoricr. beskattning.
avgifter osv.
En del av dessa åtgiirdcr torde öka behovet av utbildning. Det iir nödvändigt för att energiansvariga skall kunna hantera nya lagar och besliimmelser.
Exempel på anviindning av andra styrmedel iir att cnagisparkommitt0n
och Hyggfurskningsrfidet har stött informationsverksamhcl frt1n korta s~I
kalladt: "'infos" till tims- eller dagslånga informalionsmöten. Al. a. dessa
verksamheter har kalkylmiissigt och i makroekonomiska termer tillskrivits
betydande spareffekter.
Utan att utviirderingar och observationer gjorts är det emellertid oklart
lim dessa kalkyler motsvarar verkligheten. I det följande behandlas inte
andra styrmedels inverkan pt1 energihushilllningsutbildningens resultat och
spareffekter.
SIND har istället bearbetat utvärdcringsproblematiken från mikroekonomiska utg{mgspunkter dvs. friln observationer av vilka energisparåtgärder deltagande i energiutbildning kan ha lett till.

En e11kiit1111dcrsiik11i11g
Under våren 1979 genomflin.le SIND en enkätundersökning. varvid frågeformulär sändes till 97 tidigare kursdeltagare i av SIN D stödda energisparkurser. Till deltagarna stiilldes fnlgan om de efter kursen hade kunnat
vidta energisparande ittgänler och i säd ana fall hur mycket de sparat. Av
totalt 97 utsända frågeformuliir erhölls 71 svar. Resultatet frän enkiiten
redovisades bl. a. i SIND PM 1979: 9.
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Enkätens resultat tyder på att samhällets totala kostnader. som reducerar kursavgifter, rese- och uppeh<'1llskostnader samt lönekostnader varit
omkring 200 kr. per inbesparad kubikmeter olja. Vid beriikningen har
antagits att endast de av tio av deltagarna specificerade besparingarna
kunnat göras. Vidare har det statliga bidraget i genomsnitt täckt ungefär
halva kursavgiften och det har antagits att arbetsgivarnas kostnader för
löner, resor och uppehåll varit dubbelt sil stora som den totala kursavgiften.
Statens kostnad per inbesparad kuhikmeter olja per år är sålunda omkring 30 kr.
Det bör påpekas att alla antaganden som gjorts vid dessa heräkningar är
starkt konservativa. Sålunda har exempelvis det förhållandet inte heaktats
att 25 av de 71 som besvarat enkäten har meddelat att åtgärder som de
föreslagit genomförts helt eller delvis utan att de har kvantifierat besparingar som åtgärderna lett till. Vidare har inte beaktats att det är sannolikt
att några i den grupp som ej hesvarat enkäten - 26 stycken - kan ha
lyckats genomföra sparåtgärdcr.
Beräkningarna gäller för den gjorda enkäten. Generaliseringar utifr{m
denna kan vara vanskliga. E11'arenheterna frfin den ovan nämnda försöksverksamheten med energikonsulenter vid utvecklingsfnnden i Östergötlands län och en försökskurs i Avesta talar emellertid for att enkätens
resultat är rimligt. Vidare är kostnaden 200 kr. liten i förhfillande till
inbesparingen I m 3 olja eller omkring 1000 kr. per år.
De tre nämnda observationerna av uppnådda resultat är de enda som för
närvarande finns tillgängliga. Hiirutöver finns förkalkyler för olika sparåtgärders effekter. Enligt en del av dessa skulle man kunna förvänta sig
ungefär den spareffekt som observerats vid enkätundersökningen eller iin
större effekter.
Med hänsyn till att andra observerade data inte finns lH.:h att kalkyler
pekar i samma riktning som ohservationerna antas hiir att encrgisparkurser
för vaijc total samhällskostnad om 200 kr medför en oljebesparing pil I m·1
per år.
Väsentligt iir här att konstatera att de utviirderingar och observationer
som gjorts tyder på att SINDs tidigare bedömning av energisparutbildningens betydelse för energisparandet varit riktig. För en total insats för
utbildning av yrkesverksamma av 200 kr. vinnes en besparing av I m-\ olja
och sålunda med nuvarande oljepriser grovt riiknat I 000 kr. om uthildningt::ns effekt har en varaktighet under ett iir. I mänga fall torde varaktigheten
sträcka sig över många år men å andra sidan skulle de för~indringar som
gjorts i energianvändningen på grund av att exempelvis en maskinist deltagit i en kurs kunnat göras av andra orsaker inom ett eller några år.
Med det utviirderingsunderlag som hittills kunnat produceras iir det inte
möjligt att uttala sig om den genomsnittliga varaktigheten av utbildningseffekter. För att behovet av utbildning och den ekonomiska nyttan av energi-
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sparandet alls skulle kunna diskuteras är det nödvändigt att göra ett antagande.
Detta antagande bör givetvis prövas vid utvärdering av den framtida
energihushållningsutbildningen.
Kurser för dr{ftansl'llrixa

Tar man emellertid hänsyn till att endast en liten andel av de yrkesverksamma som sysslar med energi hittills genomgått energisparutbildning kan
sägas att effekterna av utbildning med all sannolikhet har en varaktighet
som är längre än ett år. Här antas att varaktigheten är ett år och att sålunda
energisparutbildning för 200 kr. spar I m 3 olja och I 000 kr. Det bör därvid.
som ovan påpekats. observeras att effekterna beräknas uppträda på endast
en tiondel av kursdeltagarnas arbetsplatser.
Siffran 200 kr. är naturligtvis osäker vid en generalisering. Men den kan
vara fel med en faktor 2 eller 3 utan att de nedan förda resonemangen
väsentligt påverkas.
Kursa ji'Jrförtroendemlda och andra bes/11t.1f{111are

Enkäten visade att flera av kursdeltagarnas förslag till energisparande
åtgärder inte genomfördes. Arbetsgivaren tog inte hänsyn till dem. Hur
många av de omkring 90'.7< av de som tillställts enkäten som föreslagit
åtgärder men inte fått dem genomförda är inte känt. Men det finns siikert
en sådan grupp.
Observationen är i överensstämmelse med observationer av trögheter
och hinder som under 1979/80 gjorts i anslutning till de genomförda försökskurserna m:h i SIND:s övriga utredningsarbete (Se nedan I. De g_iorda
observationerna talar för att utbildning av direkt yrkesverk~amma som
pannskötare. maskinister osv. hör kompletteras med utbildning bl. a. för
fiiretagsledningar. chefstjänstemän och förtroendevalda i avsikt att ge
dessa kunskaper om energisparande som bryter ned de hinder för spadtgärder som de med energifrågor direkt yrkesverksamma med energi stöter
på. Bl. a. SlfU bedriver redan sådan utbildning.
Vilken den samhällsekonomiska effekten av sildan utbildning kan bli iir
det svårt att hilda sig en uppfattning om pil nuvarande utvärderings- och
observationsunderlag. Men om de fiir den effekten att 20 '.'·(, istiillet för 10 r,.;
av de direkt yrkesverksamma får igenom sina förslag hlir utbytet av utbild1
ningen av dessa att I m- olja och I 000 kr. sparas per llJO kr. total
kurskostnad. Ddta förutslitter att kostnaden för utbildning av beslutsfattare lir relativt låg. vilken den också kan förmodas vara.
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Utvärdering av energisparinriktad kursverksamhet

Med ekonomiskt stöd från statens industriverk har VYS-tekniska föreningen inventerat behovet av energiutbildning för kategorierna
- fastighetsförvaltning
- YVS-konsulter
- ventilationsentreprenörer
- rörinstallatörer.
<Energiinriktad fort- och vidareutbildning, VYS-tekniska föreningen
1979-02-07). De fyra grupperna uppges tillsammans omfatta omkring 50 000
personer. Av dessa beräknas omkring 30(100 behöva utbildning.
YVS-tekniska föreningens behovsanalys har utgjort en av utgangspunkterna för SJND:s utbildningsplanering, KRAB-rapporten.
I anslutning till KRAB-rapporten redovisade Bygginfo AB ett utbildningsbehov för byggbranschen. Man ang<1v att det totala antakt personer
som bör utbildas är omkring 60 000. Bygginfo fann det realistiskt att utbilda
20000 tekniker och 20000 yrkesarbetare under en treårsperiod.
De båda behovsinventeringarna har ej pålagts kravet att de tillsammans
skall vara uttömmande. Fler än de kategorier som de behandlat finns.
En uttömmande behovsinventering finns sålunda inte ännu m:h det är
osäkt:rt om en stidan kan göras som kan fö en långsiktig ht\llbarhet. Ändrade energipriser samt förändringar i energiteknik och i de regler som giiller
för energianvändning förändrar utbildning,shehoven.
Grovt kan totalbehovet sägas omfatta 100000 personer som kan· nås
bland annat via bransch- och intresseorganisationer.

Ge111i11(/i'irdc1.fi.irsiiksk11rser
lkn hiir redovisade försi.iksverksamht:kn har genomförts under 1979/80.
Den ovan nämnda utviirderingsgruppens rapport har lämnats till SIND i
september 1980.
Det som prövats i flirsöksverksamhcten kan knrt sammanfattas t:nligt
följande:
utbildning fiir god energihushällning bör 1:ivcrl{itas till hransd10rganisationer och intresseorganisationer som kan genomfora kurser regionalt och
lokalt. tKlinga-Ringblom AB:s uthildningsmodell: KRAH-modellenl.
Försöksverksamheten har gått trögt. Endast tn: kurser har kunnat genomföras i avsikt att testa KRAB:s utbildningsmolkll. De tre kurser som
arrangerats är
- Jiirnhruksförhundets kurs "'Energihmh:illningsutbildning"' vid Avesta
Jiirnverk omfattande sammanlagt tre dagar och genomförd 15. 22 och 29
april.
Antalet deltagare var 15 st. i 3 utvalda. organisatoriskt sett vertikalt
sammansatta grupper.
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- YVS-tekniska föreningens kurs "Solviirmeteknik". som arrangerades i
Malmö. Två dagspass den 29 april. heldag och den 23 m~\i em och tvii
mellanliggande pass den 5 maj.och 23 maj. Antalet anmillda var U.
- Rörfirmornas Riksförbunds kurs ·:1njustering av viirmesystem". som
arrangerades i Göteborg den 7 maj och den 21 maj. Antalet deltagare var

25 anmälda.
Det ringa antalet kurser och d.:t ringa antalet kursdeltagare som registrerats trots att KRAB-mmlellen aktivt marknadsförts har motiverat studier av utviirderingar och utredningar som behandlat trögheter och hinder.
Dessa redovisas i det följande.

Gruppen .f{'ir 11tl'iirdl'l"i11g

a1·

kurser enligt Firsiik.1111oddl

Den ovan niimnda utviirderingsgruppen tog sig namnet Gruppen för
Utvärdering av SJND-projekt. GRUS.
Gruppen har i en rapport ("Fortbildning till hiittre energihushilllning··.
september t 9HOJ med stöd i de observationer den gjort föreslagit att den
ovanniimnda KRAB-modellen skall inlemmas som en del i cnergihushiillningsutbildningen. all målen för SIN D:s encrgisparverbamhet fasthiilles
och fortlöpande revideras och att alla de organisationer. uthildningsmodeller. resurser och styrmedel som miijliggiir att m~llen n[1s tas till vara eller
tillskapas om de inte redan finns.
GRUS ser sälunda rcsursthigorna som viisentliga i nuliiget.
GRUS anser vidare att SIND hör utarbeta en H\.ngsiktig utbildningsp\an
och att diirvid en utgfö1gspunkt bör vara att energifrilgorna och energibesparingsåtgiirderna kommer att fiiriindras n:lati\'t snabbt iivcr tiden och att
SIND. sii som delvis redan sker. bör se energihushi1llningsuthildningcn
som en integrerad del av annan verksamhet för energibesparing.
Gruppen anför bl. a. följande om uthiklningsplanen:
SIND hör. för all lösa sin uppgift all med hjiilp av uthildning iistadkomma energibesparing. utarbeta en J{1ngsiktig uthildningsplan. Uthildningsplanen bör utg{1 från överväganden betriiffamlc problemets art. Om man
anser att innehållet i utbildningen iir relativt statiskt över tid och att
problemet ligger i att föra ut inneh;\llet till specifika grupper av yrkesverksamma som i sig ocks;i iir statiskt sammansatta for uthildningsplancn ett
visst utseende. Denna kan dii till sin grnndliiggamlc struktur utg~i fdn all
ett visst antal av yrkeskategorierna x och y skall ges en utbildning s{1
snabbt som det iir möjligt med hiinsyn till befintliga resurser. En silllan plan
iir då konsistent med föreställningen att energifriigorna och cnergihesparings{1tgiirderna en g{mg för alla iir given och all forskning och ut vecklingsarhctc endast långsamt kommer att tillföra ny kunskap inom omd1dct. Om
man il andra sidan utgiir frttn en förestiillning om all encrgifriigorna och
encrgibesparingsåtgiirdcrna kommer att föriindras relativt snabbt över tid
samt att forskning och utvecklingsarhetc successivt kmnmer att tillföra ny
kunskap inom omri'tdet kommer en utbildningsplan att med niidviindighct
te sig annorlunda för att stil i iivcrcnssUimmelse - vara konsistent - med
dessa grundliiggande övcrviiganden.
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Överväganden av denna art måste såleues göras inom SIND. for att ge
en grund för uthildningsplanering. Den uthildningsplan som KRAB-utreuningen har skisserat utgår i huvudsak friln den första angivna uppfattningen av problemets karaktiir. Ett till numerärcn bestämt antal yrkesverksamma skall uthildas inom givna iimnesområden under en begriinsad tid
(tre f1rJ efter en speciell modell.
Den osäkra och snabbt föriinderliga energisituationen för vårt land. som
den bl. a. tagit sig uttryck under 1979/80 m·~d osäkerhet beträffande importen av bränsle, omfattande äsiktsskillnader betriiffanue utnyttjandet av
inhemska bränslen osv. gör att en tolkning av problemets karaktär kommer
att leda till att även en utbildningsplan som står i samklang med sådana
överväganden bör övervägas.
En sådan grundsyn på problemet utgår alltsä ifrfin att vi för överskådlig
tid för söka linna nya åtgiirdcr för energibesparing och att dessa atgärder
och därmed utbildningsinsatserna kommer alt växla.
Med utgångspunkt frtm grundläggande ställningstaganden av denna art
kan en långsiktig utbildningsplanering genomföras för att fortlöpande ge
utbildning inom områden som kan visa sig nödvändiga för att siikra energibesparingar.
GRUS föreslår att SIND:s energihushåUningsutbildning fortlöpande utvärderas både niir det gäller tekniskt innehåll och pedagogisk utformning
och förutsiitter att ett samarbete med bransch- och intresseorganisationer
fortsätts i avsikt att anpassa kurser till de många olika målgrupper som
linns inom energisparområd!!t och som uppvisar skillnader bland annat
med avseende till deltagarnas arbetsuppgifter, studievana och basuthildning.
Omgin1inge11 till SIND:.1· energisparuthildning

I anslutning till GRUS:s utvärdering av SIND:s försökskurser var en
kartliiggning nödvändig av dessas omgivn~ng ('Försök till kartläggning av
omgivningen till Statens industriverks. SfND:s. försöksvisa konsulent och
kursverksamhct". G. Hultqvist. Rapport till SIN D september 1980).
Det var angeläget att klargöra vilka <iktiviteter inom energiområdet som
skulle ge resultat som kan vara av värde för energisparutbildningen och
sådana som skulle kunna konkurrera om teknikerresurser som hehövs i
energisparutbildningen. Vidare var det angeläget att ställa SIND:s energisparutbildning i relation till annan utbildning som konkurrerar om presumtiva kursdeltagares intresse. Slutligen var det angeläget att något bättre än
tidigare känna till de resurser av skilda slag för fort- och vidareutbildning
rörande energi och energisparande som linns i landet.
SIND:s anslag till energisparkurser på 3,.5 Mkr under 1979/80 skall enligt
kartläggningen ställas mot STU:s, BFR:~. och TFD:s och DFE-programmets forskningsanslag som budgetåret 1979/80 tillsammans belöpte sig på
omkring 300 miljoner kr.
Statens anslag till folkbildningen är 1980 inklusive löncbikostnader omkring 1 miljard kronor.
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Enligt kartläggningen satsade statsmakterna mellan 15 och 20 Mkr på
energiinformation och energiutbildning i skilda sammanhang och av olika
typer utöver de 3.5 Mkr som SIND disponerat för energihushållningsutbildning.
I kartläggningen konstateras att det är möjligt att de omfattande och
resurskrävande satsningarna för energiforskning, teknisk utveckling. fortoch vidareutbildning samt allmän energiinformation kan lägga hinder i
vägen för kvalificerad energihushållningsutbildning för personal som i sitt
yrke kan påverka energianvändningen. Den tröghet som mött SIND:s
försöksvisa energihushållningsutbildning under 1979/80 kan till en del ha
orsakats av verksamhetens ringa storlek i förhållande till de övriga niimnda
samhällsinsatserna.
Energikurser i Östergiitlands liin

Under 1979/80 har en del erfarenheter vunnits om intresset för kurser i
allmänhet och energikurser i synnerhet.
Bland annat har en försökskurs för företag genomförts i Östergötlands
län varvid utvecklingsfonden diir i samarbete med utvecklingsfonden i
Kopparbergs län prövat kostnadernas inverkan på viljan till energihushållningsuthildning.
Företagen erbjöds endagskurser - eller om detta var tekniskt motiverat
tvådagarskurser - vid vilka fondens energikonsulent ute i företagen bedrev utbildning i anslutning till företagens egen utrustning. I Kopparbergs
län togs en kostnads täckande avgift om 2 000 kronor per företag ut och i
Östergötlands Hln mcddelacks utbildningen gratis. Drygt 100 vcrkstadsföretag i var:ie län tillskrevs och en del av företagen hearhetadcs via telefonkontakter eller personliga besök.
Sammanlagt 12 företag anmiilde sig: 11 från Östergötlands liin och I fr<'tn
Kopparbergs.
Försöket tyder på att kursavgiftens storlek har betydelse för företagens
beniigcnhet för energihushållningsutbildning. (Se "Företagsanpassad energiutbildning". Utvccklingsfonden i Östergötlands liin, 1980-06-27 och
"Rapport rörande utvärdering av försöksvisa energikurser i anslutning till
Utvecklingsfondens konsulentverksamhet i Östergötlands län ... rapport
till SIND 1980-09-02. G. Hultqvist).
Ut1·ärdering ar SI FU-kur.l'l'r i s1111/ och meddstora fi'iretllR

SIFU har under 1979/80 Eitit en utomstående konsult utviirdera SIFU:s
verksamhet (SIND PM 1980: 80l. Vid intervjuer i företriidesvis små och
medelstora företag har en betydande allmän kursovilja registrerats i dessa.
Intervjuer gjordes i 55 företag av vilka 50 hade mindre än 50 anstiillda och
32 hade mindre än 20 anställda. 14 av företagen var mekaniska verkstäder.
IO var elentreprenörer och 15 var värme-. vatten-. sanitets- och ventilationsförctag.
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Företagen valdes slumpvis i företagsregister eller i förteckningar över
arbetsställen i SCB:s företagsstatistik.
Nära två tredjedelar av de intervjuade var emot externa kurser. Omkring
en tredjedel ansåg att alla kursavgifter var avskräckande höga. Huvuddelen ansåg också att de inte hade råd att ta kostnaderna för resor. uppehälle
och arbets bortfall. (Se" Rapport rörande intervjuer i företag om företagens
fort- och vidareutbildning". Rapport till SIFU. 1980-09-02. G. Hultqvist).

lntenjuer med deltagare i SIFU:s energisparkurser
Vid utvärderingen av SIFU :s verksamhet intervjuades 57 deltagare
SIFU:s energisparkurser. Intervjuerna valdes slumpvis ur SIFU:s program. (Rapport rörande intervjuer med d•~ltagare i SIFU:s energihushållningskurser, Rapport till SIFU. augusti 1980.)
De intervjuades basutbildning var i de flesta fallen kort och huvuddelen
av de intervjuade hade inte någon skolutbildning för det yrke de verkade i.
48 angav att de var fastighetsskötare. vaktmästare, pannskötare, maskinskötare. maskinist. serviceman. serviceingenjör. montör. arbetsledare.
drifttekniker. driftledare. biträdande driftingenjör, driftingenjör. reparatör
eller I :e reparatör och att deras dagliga arbete helt eller delvis bestod i att
sköta drift av uppvärmnings- och/eller ventilationssystem.
Huvuddelen av de intervjuade kom från stora organisationer eller stora
företag. men den arbetsenhet den intervjuade arbetade i var i allmänhet
liten. 30 av de intervjuade kom från enheter med mindre än 5 anstiillda och
47 kom från enheter med mindre än 15 anställda.
De vanligaste skälen som angavs för deltagande i kurserna var att man
"ville hänga med i utvecklingen" och "få grepp om nyheter". Deltagarna
värderade kursernas praktiska inslag högt. Huvuddelen - 51 - av de
intervjuade ansåg att kurserna gav dem kunskaper som skulle komma till
anviindning i deras arbete.
De trögheter som observerats i den av GRUS utvärderade försöksverksamheten, vid försöket i Östergötlands Hin och vid intervjuer i smi't och
medelstora företag, kom sålunda ej till synes vid intervjuer med deltagare i
SIFU :s kurser. Orsaken torde vara att SI FU :s ordinarie energisparkurser
uthålligt byggts upp under en lång tid och uppfattas som behövliga i de
yrkeskårer de vänder sig till (se SIND PM 1980: 81. Detsamma gäller
troligen för Rs, YVS-tekniska föreningens och STF-IU :s ordinarie kurser
även om förhållandet inte av SIN D styrkts genom intervjuer med kursdeltagare.

Sam 111anJi1 t t ni Il/<
Trögheterna och hindren för snabbt ökad cnergisparutbildning kan mot
bakgrunden av de gjorda observationerna antas vara större vid introduktion av nya ämnesomräden och kurser än den är vid en modifiering och
expansion av redan etablcrade kurser.
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Mol denna bakgrund kan den gjorda utviirderingen av de tre kurserna
ink anses vara uttömmande. För en hedömning av deras slutliga genomslagskraft och energispareffekter skulle det vara niidviindigt all uthälligt
driva dem under ntigra iir tills de hlivit bnda inom respektive målgrupp.
Samtidigt skulle kurserna diirvid biittre kunna anpassas till målgruppernas
behov och föriindringar i dessa.
De gjorda erfarenheterna motiverar att uthildningsprogrammet i fortsiittningen fär inrymma både försök att utnyttja helt nya viigar och metoder
och försök att expandera och fortlöpande mälgruppsanpassa redan pågiiemle utbildningsverksamhet.
Vidare talar de gjorda erfarenheterna för att initieringen av energisparuthildningen bör planeras över en längre tidsperiod. I det följande fi:ireslås att
den skall omfatta fem är.

6 Förutsättningarna för SIND:s insatser för energisparande genom
utbildning
Övergripande mål fiir SIND:s energihushållningsuthildning hiirleds ur
det förhållandet att statsmakterna lagt det övergripande ansvaret för industrins energihushftllning och för utbildning om energihushällning i befintlig
behyggelse på SIND.
,\fä/grupper och hcrii/.:nat uthildningshehm·

I KRAB:s utredning angavs att 30000 av 50000 personer hör utbildas
inom VVS-hranschen. I anslutning till KRAB:s utredning redovisade
Bygginfo AB att 40 000 personer av 60 000 hehöver uthildas inom hyggnadssektorn under en treårsperiod.
Det ekonomiska utbytet och utbytet riiknat i oljesparande av uthildningen torde variera mellan skilda delgrupper i den totala gruppen på sammanlagt minst 70000 personer. Mot bakgrunden av SIND-enkätens resultat
kan emellertid grovt antagas att kostnaden för uthildning för hela denna
grupp är mindre än den totala vinsten i samband med energisparandet.
Med stigande oljepriser ökar hesparingsvinsten.
Det förhålhindel att det kunnat ohserveras att kurser för yrkesverksamma kan ge en besparing på I 000 kr. för en totalkostnad på omkring 200
kr talar för att även andra yrkesgrupper. exempelvis skolvaktmästare och
tillsynspersonal i olika större byggnader och anläggningar. bör utbildas.
Även om förhållandet mellan spareffekten och de totala kurskostnaderna
inte blir så stort som I 000 till 200 bör uthildning för en del av dessa
kategorier tot<tll sett vara samhällsekonomiskt lönsam samtidigt som den
minskar oljehcroendet.
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Vilka grupper som bör utbildas kan ännu ej anses vara helt klarlagt.
Utbildningsprogrammet måste kompletteras med kartläggning av behov
och av möjligheter. Vidare måste utbildningen ut värderas med avseende
på de olika kursernas energispareffekter så att det framtida beslutsunderlaget kan bli bättre än det som hittills kunnat produceras. Klart är emellertid
att storleksordningsmässigt 100000 personer bör ges energihushållningsutbildning.
Kartläggning av målgrupper
Kartläggningen av målgrupper kan exemplifieras med yrkesgruppen
"skolvaktmästare'', som i den gängse bdattningsnomenklaturen kan ha
flera benämningar. Det är säkert ktlnt att flera av dessa yrkesmässigt har
uppgifter som medför att de kan medverka till energisparande. Däremot är
det inte säkert att alla "skolvaktmästare" har denna möjlighet.
För att bedöma och prioritera energisparutbildning för skolvaktmiistare
är en utredning nödvändig för att klargöm bland annat hur m<lnga av dem
som aktivt kan påverka energisparandet, hur mycket deras energisparande
kan påverkas med skilda typer av utbildning, vilken basutbildning de har
och i vilka kurstyper de kan förväntas kunna dra nytta av, vilka speciella
"skol"-aspeker som kan läggas på utbildningsplanering och utbildningsmaterial och vilka möjligheter de har att påverka skolledning och lärare så
att åtgärder de vidtagit inte saboteras av exempelvis korsdrag under raster.
Ett annat exempel är teknisk produktutveckling.
Produktutveeklingen av utrustningar som underlättar energisparande
kan ge bidrag till energisparandet. Ett flertal exempel finns som belyser
möjligheterna att på konstruktionsstadiet åstadkomma energisnåla produkter. Det är emellertid inte uttömmande känt vilka möjligheterna är att
med kurser som behandlar produktutveckling öka energisparandet. Sådana kurser bör prövas och utvärderas under initieringsperioden.

Resurser jdr energi11thild11i11g
Den i anslutning till försökskurserna gjorda kartläggningen har visat att
endast begränsade resurser för energihushållningsutbildningens genomförande finns i landet.
Kursarrangörer
Den största kursarrangören är SIFU. Vid SIFU finns omkring hälften av
alla personer i landet som sysslar med att utveckla, genomföra och administrera , nergisparkurser.
Lärarresurser
SIND:s långsiktiga utbildningsprogram måste inrymma resursutbyggnad
och stöd till kompetenta kursarrangörer och utbildning av lärare för den
speciella typ av fort- och vidareutbildning för redan yrkesverksamma som
RiksJ111.1e11 1980181. I sam/. Nr 90. Hila1.1edcl
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del här är fråga om. I första hand miisle därvid tekniskt kunniga personer
rekryteras och ges pedagogisk utbildning. Men härtill kommer att del i
landet finns lärare med pedagogisk erfarenhet och teknisk bakgrund som
kan fortbildas inom energiområdet och därefter verka som lärare i energisparkurser. Särskilt gäller delta lärare vid de tekniska gymnasierna.
Ett utredningsarhele rörande möjligheterna all utnyttja erfarna gymnasie- och högskoklärares möjligheter att medverka i energisparutbildning
måste redovisa hur många liirare med ltimplig teknisk bakgrund som finns
bland annat vid de tekniska gymnasierna, lärarnas möjlighet att göra sig
fria för kortfristiga utbildningsinsatser utanför skolväsendet, deras behov
av komplcllerande utbildning för all de skall kunna aktualisera sina haskunskapcr och deras intresse för att delta i energisparutbildning.
Till gäng till övningsutrustningar. laboratorier m. m.
Organisationer som Billmans. Theorells och SIFU med lång erfarenhet
av fortbildning av yrkesverksamma inom energiområdet har funnit all det
iir angeltiget all kurserna innehtiller s{1 mycket praktiska övningar som
möjligt vid för detta tindam[ll iordningsställda utrustningar eller vid i drift
varande anhiggningar. Siirskild övningsutrustning finns hos en del kursarrangörer. Sådana finns också vid tekniska gymnasier och vid vissa AMUcenter. Hur mycket övningsutrustning som finns i landet. hur mycket den
utnyttjas och i vilken rrn'tn den skulle kunna anviindas för fort- och vidareutbildning inom energihushiillningsomriidet har emellertid iinnu ej kunnat
utredas.
Utbildningsprograrnmet hiir inrymma en kartliiggning av iivningsn:surser hl. a. i avsikt att undvika onödiga duhhelinvesteringar.
Uthildning med i drift varande anliiggningar som studie- och övningsohjckt är sjiilvklart en viktig och investcringsmiissigt hillig arbetsform. Den
tordt:. iiven om saken iinnu inte utrells. ha siirskild betydelse i samband
med en striivan att driva en allt större del av energisparutbildningt:n som
lokala kurser.
Lokala kurser - lokala rt:surser".'
Anordnandet av lokala kurser motverkas av dt:n sektorisering som hittills efkrstriivats av statsmakterna.
För var rn:h en av exempelvis Kommunfl)rbundel. VVS-lckniska föreningen. Rörfirmornas riksförbund. Skorslt:nsfcjarna. STF-CF. Statens
planvt:rk. HSB. SABO och Utvt:cklingsfonderna kan det lokala underlaget
vara för litet för all en h1kal verksamhet eller lokala kurser skall kunna
anordnas. De i denna rapport redovisade hindren och tröghelerna tal;ir for
all s<'i kan vara fallet.
Samtidigt kan konstakras att de viirrne- och vcntilationsanliiggningar
som finns i industrier. i bostadshus. i kontorshus. i kLllnmunala anliiggningar och i skolnr uppvisar stora likht:ter. Antalet lcvt:rantörer av s{idana
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anHiggningar till den svenska marknaden har varit begränsat under efterkrigstiden.
Det är naturligt att utbildningsprograrnmet drivs i samarbete med de
nämnda sektorshundna organisationerna och att dessa diir det befinnes
vara lämpligt utnyttjas för av staten stödd en..:rgisparutbildning. Med hiinsyn till utbildningshehovets storlek ocl1 de höga rese- och uppehällskostnaderna i landet iir det· emellertid angeliiget att i uthildningsprogrammet
lokalt samarbete mellan skilda sektororganisationer prövas. Förutsiittningarna för ett sådant samarbete iir otillriickligt kartlagda. Utbildningsprogrammet bör innehillla en kar!Higgning av de pwb!em som iir gemensamma
för skilda kategorier energianvändare och av möjligheterna all lokalt och
regionalt tillhandahfilla utbildning som kan undanröja problemen.
En sådan kartläggning kan genomföras i samarbete med kommunala
myndigheter i ni"igra städer och de utvecklingsfonder som arbetar för
respektive kommuners industri. Den bör bland annat inriktas pil alt registrera vilken typ och storlek av uppviirmningssystem och ventilationssystem som finns i kommunen. vilken personal som sköter sildan anbggning.
vilken utbildning personalen har och vilka möjligheterna iir att i samarbete
ordna lokala kurser som kan vara meningsfulla för ber(irda energianviindare och den personal som ansvarar för energianviindningen.

Sam n·rkan
Den tekniska ut vecklingen och tillkomskn av nya regler och förnrdningar rörande energianviindningen kräver en fortlöpande översyn av det tekniska innehi'tllet i kurser for skilda m[ilgrupper.
Utredningar i anslutning till försöksverksamheten tyder pi'1 att ett icke
obetydligt dubbelarbete sannolikt förekommer och att anviinda kursmaterials kvalikt varierar kraftigt.
SIND:s utbildning för energisparande hör diirför bedrivas i niira samarbete med teknisk expertis vid högskolor. i företag och i bransch- och
intresseorganisationer i syfte att möjliggöra för SIN D att tillhandahillla
tekniskt sett gott kursmaterial för skilda utbildningsiindam;ll som kan
upptriida inom SIND:s ansvarsomri.ide.
Av siirskilt intresse iir härvid branschvisa cllcr processinriktmk energianalyser.
GRUS:s utviirdering av försökskurserna tyder pii att den pedagogiska
sidan av fort- och vidareutbildningen

Sllln

bland annat karakteriseras av att

miinga av kursdeltagarna har ringa studievana i en del fall har iignats ringa
intres~e.

I avsikt all höja den pedagogiska kvaliteten hör en samverkan

sökas med pedagoger.
En viktig frilga i detta sammanhang iir' en striivan all minimera kursenws
tidsliingd och diirmed kostnaderna utan att kursernas pedagogiska viirde
iivcntyras.
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Pörutom pedagogiska utviirderingar iir det väsentligt att verksamheten i
dess helhet utvärderas enligt de principer som giiller för utviirdering av
statlig programbudgeterad verksamhet.
Många organisationer har intresse för energihushållning. I flera branschnch intresseorganisationer finns också tekniker och annan personal som
fortlöpande står i kontakt med medlemmarna: bland annat med dessas
befattning med energihushållning. Det iir angeläget att ett samarbete med
dessa organisationer. bland annat sådana som anordnar kurser som behandlar energifrågor. utvecklas.
För SIND:s del skall samarbetet syfta till att verket skall kunna tillhandahålla genomarbetat grundläggande och aktuellt utbildningsmaterial för
många skilda ändamål. som granskats av teknisk och pedagogisk expertis.
I framtiden kan ett effektivt och billigt sätt att stödja energihushällningsarbeten av skilda slag bli att SIND tillhandahåller utbildningsmaterial gratis.
Särskilt gäller detta om kommunerna och andra stora energianviindare.
Med det föreslagna arbetssättet blir det möjligt för SJND att initiera
energihushållningsutbildning av skilda slag och riktade till skilda mc\lgrupper och att sedan utbildningens effekter blivit kiinda överlåta utbildningen
på de närmast berörda organisationerna och företagen.
En prioritering av skilda målgrupper innebiir sannolikt att skilda
bransch- och intresseorganisationer finner anledning att söka ett gemensamt forum där de kan hävda sina och medlemmarnas intressen. Med
hiinsyn till SIND:s övergripande ansvar för energiutbildningen hör regelbundna samråd som SIND organiserar.
Hittills har många skilda myndigheter och organisationer medverkat
inom energiområdet och inom energihushållningsutbildningen. Med hiinsyn till det övergripande ansvar som statsmakterna tillagt SIND för energihushållningsutbildningen bör SIND eftersträva insyn i och medlemskap i
de styr- och referensgrupper som i skilda myndigheter och företag ~ignar
sig ät energihushållningsutbildning. Detta är nödvändigt för att onödigt
dubbelarbete och aktiviteter som inte är förenliga med statsmakternas
uttryckliga bestämmelser om hur och var energihushållningsutbildningen
skall bedrivas.

Statsmakternas amhitio11sni1·ä
Som ovan påpekats är utbildningsbehovet inte ännu uttömmande kartlagt. För att så skall kunna ske är det nödvändigt att ställa upp ett mål och
att från detta härleda vilket behovet är.
Statsmakternas övergripande mål för energihushållsutbildningen är att
oljeberoendet skall minskas. Däremot har statsmakterna inte uttalat hur
mycket åtgärderna för att minska oljeberoendet får kosta.
Tre alternativa mål kan uppställas för energihushållningsutbildning.
I. Den skall syfta till att slöseri med energi på grund av kunskapsbrister
elimineras. Samhällets totala kostnader för energihushållningsutbild-
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ningen torde med detta mål bli mycket små i förhållande till den totala
vinsten .
. ., Energihushållningsutbildningen skall syfta till att genomföra s~tdan utbildning som är förenad med att samhiillets totala kostnader för den är
mindre än de besparingar som den medför.
3. Encrgihushållningsutbildningen skall drivas i sådan omfattning att den
medför största möjliga inbesparing av olja även om diirvid samhiillets
totala kostnader blir större än den inbesparing i kronor räknat som
elimineringen av ett oljebehov svarar mot.
Tills vidare är det motiverat att välja den andra kravnivån som sammanfattar de två första målformuleringarna. Med detta mål som utgångspunkt
blir med hänvisning till vad som ovan anfiirts under rubriken .. Målgrupper
och beräknat utbildningshehov" ett konsekvensmäl att omkring 100000
personer skall utbildas när man som ovan skett antar att denna utbildning
totalt kostar mindre än de besparingar den medför. Oiirvid hör dock
observeras att underlaget för målbeskrivningen inte är omfattande om man
ser till de observationer och utvärderingar som hittills kunnat genomföras.
Bl. a. på grund av de trögheter och hinder som observerats i försöksverksamheten och i SIND:s övriga utredningar är det motiverat att utsträcka ett initicringsskede till fem f1r.
Ekonomisk redovisning
Skulle verksamhett:n kunna expandera snabbt - momentant - skulle
20000 personer utbildas per år under en femårsperiod. Detta iir inte möjligt
om man ser till de begränsade resurser ;;om linns i utgångsläget. Det är
nödvändigt att fortlöpande utvärdera och prioritera.
Utvänkringarna bör bl. a. syfta till ar.t redovisa för arbetsgivarna de
besparingar som iir fön:nade med att personal utbildas. Därigenom kan
kartläggas om energisparutbildningen kan ekonomiskt leva vidare sedan
det statliga stödet under initieringsperiodc:n dragits in.
Det statliga stödet under initieringsperi1.>den är en kostnad för staten. De
besparingsvinster som görs tillfaller företag och organisationer som låter
fort- och vidareutbilda sin personal. Man skulle därför kunna säga att
staten inte bör stödja utbildningen. För exempelvis ett fastighetsförvaltande företag bör det vara naturligt att vidta sådana åtgärder - även att
lf1ta utbilda personal - som sänker företagets kostnader. De trögheter och
hinder som observerats tyder t:mellertid på att företagen inte utan statligt
stöd kommer att utbilda sin personal i den omfattning som det ovan
beskrivna målet förutsiitter. Därför bör det statliga stödet linnas under
initieringsperioden.
Ett viktigt förhiillande i detta sammanhang är att det inte är kursarrangörerna som gör vinsterna. Kursarrangörerna tar isUillet risker vid utveckling och genomförande av kurser. Aven om dessa skulle kunna leda till
besparingar på kursdeltagarnas arbetsplatser är det inte säkert att kurserna
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tilldrar sig tillriickligt intresse för att kursavgifter skall kunna täcka arrangörernas utvecklings- och genomförandekostnader.
Ett fortvarighelstillst~\nd
För en diskussion av utbildningsbehovet iir det lämpligt att utgi\ från ett
fortvarighetstillstånd i vilket enligt ovan gjorda antaganden av personalgrupp omfattande 100000 personer skall genomgå fort- och vidareutbildning med jiimna mellanrum. Hiir viiljes antagandet att personal bör fort bildas vart femte ilr. Det bör diirvid päpekas att detta antagande inte är helt
förenligt med det tidigare gjorda antagandet att energikursers spareffekter
för en varaktighet pil I år. Tillsammantagna är de båda antagandena konservativa. Skulle antagandet om varaktigheten I år överordnas antagandet
om att ett Himpligt tidsavständ mellan fortbildningskurser för yrkesverksamma och tillåtas eliminera detta skulle uthildningshehovet fcmduhblas.
Bland annat med hiinsyn till den tekniska utvecklingen och till tillkommande regler och förordningar iir fem år troligen en alltför lång tid mellan

fort- och vidareutbildningstillfällen för yrkesverksamma. Om utviirderingarna under initieringsskedct visar att sf1 är fallet och om företag och
organisationer under perioden Hir sig att de tjänar pengar pt1 personalfortbildning kommer utbildningsvolymen i fortvarighetstillstfö1det att bli större
iin ~O 00 kursdeltagare per fir.
För det fortsatta resonemanget lir det nödviindigt att ta stiillning till
följande 1v{1 ambitionsniviier:
- varje individ som yrkesmässigt kan pi\verka energihushållningen skall
genomg[1 en kurs niir han hö1jar sysselsiitta sig med energifr{igor och
diirefter en kurs vart femte är. I huvudsak har hittills inte nf1gon fatt
nyhö1:jarutbildning och alla yrkesverksamma skall för den skull ftt S<tdan
inom utbildningprogrammets ram.
- varje individ som iir yrkesverksam med energifr~igor skall med bör:ian
niigon gång under fem{irsperioden meddelas energisparuthildning vart
femte är.
Enligt det första alternativet skall omkring 200000 kursdeltagare utbildas under fcmärsperioden om alla som intriitt i energiyrken före och under
perioden dels <;kall f~t den första utbildning de tidigare ej fött och dels
inpassas i fortvarighetstillstilndets {iterkommande uthildning.
I det andra alternativet skall omkring 100000 redan yrkesverksamma
uthildas det femte. det tionde. det femtonde osv itret efter det att de
p;lbörjat sin yrkesmiissiga befattning med energifrågor.
Det senare millet viiljes. Detta milste emellertid kompletteras med mål
rörande vilken utbildningsvolym nyrekryteringar till yrkesgruppen och
utökade eller på annat siitt andradc arbetsuppgifter motiverar. Mot bakgrund av hittills gjorda observationer och utredningar iir det en vansklig
uppgift att heskriva detta mf11.
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Uppgifter frän ddtagarc i SIND:s cncrgisparkurser tyder emellerid pii
att del iir förhållandevis vanligt alt den personal som på ett praktiskt plan
sysslar med energi gått över till denna syssla vid relativt hög f1lder. För att
alls kunna ange en siffra för utbildninf:sbehovet antas att de berörda
yrkeskategorierna normalt är verksamma med energifrligor i 25 i'tr och all
de under den perioden byter arbetsuppgifter eller viisentligt utökar sitt
arbetsområde en gång under den yrkesverksamma tiden i s;!dan utstriickning att siirskild utbildning iir nödvändig. Hit hör exempelvis byten av
uppvärmnings- och ventilationssystem pi1 arbetsplatsen och vidgade arbetsuppgifter från att sköta viirmeanliiggningar till all sköta iiven ventilation eller kompletta energisystem.
Med de gjorda antagandena och konstant volym i yrkesgruppen skulle ur
denna avgii 4000 personer per iir och 4000 skulle tillkomma och utbildas.
Yttaligare 4 000 kursgenomföranden per f1r p{1 grund av föriindringar i
arbetsuppgifter skulle i genomsnitt tillkomma.
Om encrgifrt1gorna i framtiden tillmiits allt större betydelse kan utbildningsbehovet öka om kategorien med energi yrkesmiissigt sysselsatta ökar
eller om kraven pfi utbildningen och kursernas liingd ökar.
Totalt bör sålunda niir det andra av de tvä ovan diskuterade beslutsalternativen väljs omkring 30000 personer per ;ir meddelas utbildning i fortvarighetst i11 st<°lndet.
lnitialskedet
Om man under ett initialskede om fem flr önskar skapa förutsiittningar
för ett fortvarighetstillstånd med 30000 deltagare per ;\r från och med det
sjiille ftrct iir det nödviindigt att under femärsperiodcn utbilda enligt följande:
Antal rersoner
Yrkeskiin:n i dess helhet minus 20000 som vid periodens bö~jan har i
gcnomsnitt 2•.~ år kvar av sin befattning mo.:J eno.:rgifr<'tglir
Personal Sllm tilltriiJer hefattningar med eneq;ifriigor
Po.:p;onal som far vii~entligt iindrade eller utiikade uppgifter
Summa

90000
20000
20000

130000

En rimlig plan
Fiir niirvarandt: utbildas storkksordningsmiissigt sett 5 000 yrkesverksamma per är i enagihushällning.
En rimlig plan är att undt:r de första fart:n s{1 snabbt som resurserna och
resursutbyggnaden tillåter öka utbildningens volym för att diirefter liita den
vii.xa allt li111gsammare till viirdet 30 00(1 deltagare under det femte ;\rct
enligt följande.

År
Deltagare. tusental

12

2

J

18

27
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I detta alternativ utbilda's 110000 personer under fcrrnlrsperioden. Resterande 20000 måste utbildas senare. Det kan exempelvis göras genom att
man un(kr de p[tföljande fem ;\ren utbildar :q 000 yrkesverksamma per iir.
Skulle dessa siffror göras till plan skulle initialhehovet vara tä.:kt od1
fortvarighetstillsti'indct uppn?ttt pi't tio är. Det finns med de osiikcrhcter
som bcslutsunderlaget iir behiiftat med inte anledning av diskutera så
långsiktiga planers slutförande. lvkn det finns skäl att starta en verksamhet
med en sådan plan och omge den med en fortlöpande ut viirdering.
Slutligen bör papekas att omkring 2000ll personer genomgått cnergisparutbildning under perioden 1975/76 till och med 1979/80 (se bilaga I). Det är
därför inte uteslutet att nästan hela det initiala uthildningshehovet kan
avverkas under femärsperioden. Under denna kommer i så fall dt: resurser
som är nödviindiga i fortvarighetstillståndet att byggas upp.

7

Mål för utbildningen under en femårsperiod, förslag
Mot bakgrunden av det anförda uppställs mälet att 110000 yrkesverk-

samma som har befattning med energifrågor skall ges utbildning rörande
energihushållning under ett initieringsskede omfattande fem år. Utbildningsresurserna för denna utbildning vid periodens slut skall vara dimensionerad för ca 30 000 kursdeltagare per år vid kurser som i genomsnitt tar
3 dagar i anspråk.
Underordnade m<ll
Följande dclm[tl följer av huvudmålet och utgör förtydliganden av vissa
aspekter på detta eller komplcttering;:i.r som inte berörts vid den textmiissiga utformning av huvudmälet som redovisats ovan.
Utbildningens kvalitet
Utbildningens volym för inte tillåtas viixa snabbare iin tillgiingliga kvalificerade resurser tillilter. Detta mål motsvarar ett kvalitetskrav. De kurser
som genomförs skall svara mot de energibesparingar som huvudmålet
förutsätter v<ira möjliga.
Detta delmål nödvändiggör ett inledande utrcdningsarbete rörandt: de
personella resurser. övningsutrustningar och organisatoriska resurser som
finns. Utredningsarbetet är nödviindigt bl. a. för att en fortlöpande utviirdcring av verksamheten skall kunna göras vid vilken kursernas k valitct
och effekt undersöks.
Resultatredovisning
En fortlöpande utviirdcring av verksamheten skall genomfi.!ras. Denna
är nödvändig bl. a. diirför att utg[mgslägct och förskjutningar frhn detta
måste bestiirnmas sä att statsmakterna under femårsperioden om sii är
nödvändigt kan iindra verksamhetens inriktning och volym.

Prop. 1980/81: 90

Bilaga l.3

Industridepartementet

73

Vid utvärderingen skall också om möjligt uthildningens positiva ekonomiska effekter för kursdeltagarnas arbetsgivare heskrivas så att det statliga
ekonomiska stödet skall kunna avvecklas vid femårsperiodens slut.
Utvärderingar skall också göras av enskilda kurser i avsikt att samla
underlag för bedömning och höjande av kursernas kvalitet.
Utvärderingen nödvändiggör utredningsarbete redan under 1980/81
avsikt att klarlägga vilka förutsättningar som finns vid dess start.
Planering och dokumentation
En utbildningsplan skall upprättas och dokumenteras. Den skall revideras med utgångspunkt från de fortlöpande utvärderingarna. Varje revidering skall dokumenteras.
Samverkan - samordning
Verksamheten skall drivas i samarbete med företag. organisationer och
myndigheter i avsikt att utnyttja dessas resurser för fort- och vidareutbildning samt deras sakkunskap i energifrågor.
Resursupphyggnad
Nödvändiga resurser som inte finns i utgångsläget skall snarast möjligt
byggas upp. Därvid skall eftersträvas att kursverksamheten i största möjliga utsträckning skall kunna genomföras lokalt eller regionalt.

Erforderliga anslag
Rapporten från utvecklingsfonden i Östergötlands län rörande försöksutbildning samt SIND:s PM 1980: 8 ger vid handen att kursavgifter spelar
en roll för företagen när de överväger att låta personal genomgå kurser.
Vill staten väsentligt öka energisparutbildningen hör utvecklings- och
genomförandekostnader dvs. hela kurskostnaden subventioneras. Av nedanstående taheller framgår att kurskostnaderna var omkring 900 kr per
deltagare under budgetåret 1979/80. Grovt räknat kan den med hänsyn till
penningvärdets fall beräknas vara omkring 1000 kronor budgetåret 1980/
81.

Räknat i 1981/82 års penningvärde skulle den totala kursavgiften utvecklas enligt följande:
År
Kursdeltagare. tusental
Kostnader, Mkr
Prncentuell tillväxt

12
12
-100

2
18
18
50

3
23
23
28

27

5
30
30

17

15

4
27

Tabellen visar att tillväxttakten i anslag i personella resurser och tekniska resurser blir mycket kraftig. Även om det uppställda målet svarar
mot att statsmakternas mål för energisparandet med hjälp av energiutbild-
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ning nås efter en femårsperiod är det sålunda inte säkert att planen kan
följas.
Det här redovisade förslaget att staten i princip skall täcka kostnaderna
för utveckling och genomförande av energisparkurser innehär självklart
inte att staten mekaniskt skall acceptera kurser och kostnader som kursarrangörer redovisar. Föreslagna kursers ändamålsenlighet och kostnader
måste granskas. Vidare bör det tidigare tillämpade bidragssystemet inte
helt överges. I de fall då det är möjligt att visa att personals deltagande i
energisparkurser ger arbetsgivaren en större kostnadsreduktion i samband
med energianvändning än kursen kostar honom bör eftersträvas att arbetsgivaren betalar en del av kurskostnaden. Under initieringspcrioden bör
förhandlingar fortlöpande föras i avsikt att låta arbetsgivaren finansiera allt
större del av kurskostnaderna.
I den mån det är möjligt att på detta sätt reducera anslagen till en del
kurser bör det finansiella utrymme som därigenom vinns utnyttjas för att
utöka de uppsökande elementen i verksamheten och för att tiicka kostnader även för delar av rese-. uppehålls- och lönekostnader i smä och
medelstora företag vars likviditet liigger hinder i vägen för att de skall
kunna utbilda personalen i energihushållningsfr{1gor. Man hör i dessa sammanhang under initieringsperioden utreda möjligheterna att ge lån istället
för bidrag till energihushållningsinsatser. Sådana kan på sikt öka statens
finansiella utrymme för energisparutbildningen.
Utvecklingsfonderna känner ofta väl till de företag som finns inom deras
arbetsområden. De kan tillhandahålla utredningar och upplysningar som
kan utgöra underlag för den beskrivna typen av anslagsbeslut.
Utvecklingsfonderna borde även kunna ge företag siirskilt stiid som
skulle kunna anviindas för att helt eller delvis tiicka löne-. rese- och
uppehållskostnader i samband med energisparuthildning. Sådan verksamhet torde med hänsyn till de uppgifter som formulerats för utvccklingsfondcrna fä särskild betydelse för de smfi och medelstora företagen. Fondernas energikonsulenter kommer sannolikt som ovan påpekats att bland
annat med hjälp av SIND:s kurs- och databank kunna bistå enskilda
företag och medverka till att lokala energisparkurser genomförs.
Denna typ av åtgiirdcr ligger utanför ramen för den hiir rapporterade
försöksverksamheten och kostnaderna för den har ej beaktats i den ovan
redovisade kostnadssammanställningen. SIND:s samarbete med utvecklingsfonderna bör fortsiitta även efter initieringsperiodens slut iiven om
utvecklingsfondernas energikonsulenter under perioden medverkar bland
annat vid utredningar av olika företagstypers behov och av möjligheterna
att anordna lokala kurser med deltagare fri\n företag. kommunala organisationer och landstingskommunala enheter.
Det hör pilpekas att det hör vara möjligt för staten alt utan att tillgripa
långtgiiende lagstiftning eller detaljerade regler påverka flera betydande
energikonsumenter såsom kommuner. landsting. myndigheter och atfiirs-
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drivande verk. Om SIND medverkar till att kurser utvecklas och genomförs kan det i en del fall vara motiverat att dessa energikonsumenter
bestrider kostnaderna för kurserna. Detta gäller särskilt lönc-. uppehållsoch resekostnader, men även utvecklings- och genomförandekostnader.

E1:fimier/igt .rnmarhete med kursgi\'lire
Viisentligt iir att fort- och utbildningsverksamheten för energihushållning drivs i så god närhet till den praktiska kurs verksamheten som möjligt.
Annars riskeras att ut vecklingen drivs av personer som inte har haft
kontakt med de aktuella målgrupperna och som inte kiinner till de särskilda
praktiska m:h pedagogiska problem som iir förenade med fort- och vidareutbildningen av yrkesverksamma inom energiomriidet. Det är därför liimpligt att samordnings- och utvecklingsarbetet rörande fort- och vidareutbildning sker i niira samarbete med kursgivare. Härigenom kan också utvärderingen av verksamheten underfattas eftersom det är kursgivarna som kan
tillhandahf1lla detaljerade utvärderingslibjekt s~lsom enskilda kurser. utbildningsplaner och utbildningsmaterial.
De etablerade kursgivarna har vidare redan ett sådant utbyggt samarbete
med varandra och med bransch- och intr.:sseorganisationer och med den
tekniska expertis som finns i landet. SIN D måste fortlöpande vidmakthålla
och utveckla sådant samarbete.

0.l'iikahct i hcslut.rn11dcrlaf.? och 111ä/a11gii·dl"cr
Den fortlöpande utvärdering som skall göras skall inte syfta till att
granska den i verksamheten engagerade personalens prestationer. De mftl
som ställts upp ovan är till formen klart

O·~h

tydligt formulerade. I verklig-

heten föreligger som niimnts en rad mer eller mindre svi'tröverkomliga
hinder för att målen skall kunna niis. Utvärderingen skall syfta till att
klarliigga vilka dessa hinder är och vilken betydelse de har sit snart detta iir
möjligt. Förutom återföring av information till det expert- och
samordningsarbcte som föreslagits och till SIND skall lltviirderingen generera underlag för omprövning av de av statsmakterna formulerade miilen.
S;'1dana omprövningar skall kunna göras under initieringsrerioden. De kan
komma att föranleda SIN D att hemstiilla om annan medelstillddning iin
den SIND hösten 1980 i arbetet med anslagsframstiillningcn för budgetfiret
1981/82 har kunnat förutse.
Avslutningsvis skall p<lpekas att förslaget att urpriitta mal och rlaner för
en femårig initieringspcriod iir ett rent projektadministrativt grerr. Det
finns exempelvis inte något i nu föreliggande bcslutsunderlag som indikerar att andra arbetsformer iin dem som hiir föreslagih skulle vara
ändamiilsenligare om fem fir. Det är inte heller uteslutet att staten kan
önska driva verksamheten vidare efter fernf1rsperioden med fortsatt statligt
stöd om den inte kan vara företagsekonomiskt sjiilvbiirandc. Förslaget
syftar endast till att i verbarnhcten bygga in en genomgripande ut viirde-
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ring och omprövning efter fem år. då ett betydligt biittre heslutsunderlag än
det nuvarande med säkerhet finns.

Prop. 1980/81: 90

Bilaga 1.4

Industridepartementet

77
Bilaga I../

Energikonsulenter vid regionala utvecklingsfonder,
program för energirådgivning
Sammanfattning av och remissyttranden över statens industriverks rapport Energikonsulenter vid regionala utve,:klingsfondcr Utvärdering av en
försöksverksamhet. Industriverkets förslag till program för energirådgivning.

Innehåll
Sammanfattning av industriverkets rapport Energikonsulenter vid
regionala utvecklingsfonder Utvärdering av en försöksverksamhct
1.1 Inledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2 Utvärdering av försöksverksamheten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3 Industriverkets framtida verksamhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 Remissyttrandena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1 Remissförfarandet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2 Utbildningsåtgärder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3 Utvärdering av försöksverksamhet med energikonsulenter . .
2.4 Den framtida rådgivningsverksamht:ten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 Energikonsulenter Program för energirådgivning, förslag från statens industriverk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78
78
80
83
83
83
83
84
87

Prop. 1980/81: 90

Bilaga 1.4

Industridepartementet

78

Sammanfattning av industriverkets rapport
1.1 Inledning
Statens industriverk (SINDJ har i en rapport. som har överliimnats till
industridepartementet i maj 1980, redovisat en utviirdering av en l'örsiiksverksamhet med energikonsulenter vid vissa regionala utvecklingsfonder.
I rapporten ingår oeks1t ett avsnitt om industriverkets framtida verksamhet
pä detta område.

1.2 Utvärdering a\· försöksvcrksamhcten
I frfiga om erfarenheterna av försöksverksamheten anför SIND i huvudsak följande. SIN D inledde v:'iren 1979 en försöks verksamhet med energikonsulenter. Verksamheten syftade till att ge företagen mer tiickamle
rådgivning på hela energianvändningsområdet. samordnad med god information och utbildning. En konsulent placerades

p~I

utvecklingsfonden i

Stockholms. Södermanlands, Östergötlands och Jönköpings län. Energikonsuknternas arhete var kostnadsfritt för företagen. medan kostnaden
för extern hjiilp kunde delfinansieras inom projektets ram.
Målgruppen för insatser inom projekkt har varit tillverkande industri.
men även andra företag, t. ex. jordhruk. företag inom varu handeln och
servicenäringar. har fatt ri'idgivning.
Samtliga cnergikonsulenter har samarhetat med utvecklingsfondens övriga personal. I tekniska frägor har ibland handliiggarcn för energihidrag
samriltt med konsulenten för att fä fram tillriickligt underlag för beslut.
Bidragshandliiggare har iivcn fött bislt111d av konsulenten för att ni konsultcr och leverantörer att förtydliga ellcr komplettera tekniskt underlag
för planerade ätgiirdcr vid företag.
Under år 1979 har det funnits ctt intensivt utbud av information om
energifrägorna. Att flirmedla räd om effektivarc encrgianviindning gcnom
annonscring. utsiindandc av trycksaker. arrangerandc av temadagar visade
sig ofta vara cn omväg. Företagare har som rcgel ingen högre önskan iin att
rådgivning skall göras pä platsen rrn:d uppgifter relaterade till den befintliga
anläggningen.
Vissa företag har visat sig bchöva endast hegriinsadc insatser i form av
tips. enkla rild och anvisningar eller förmcdlandc av kontakter. Förctag
som inte tidigare gjort n{tgra titgärder har diircmot visat sig liehöva en
fullstiindigarc kartläggning av energianviindningcn. d_etta for att olika förslag om encrgisparande {1tgiirder skall kunna prioriteras. För att erhidla en
tillriicklig handledning har det m[111ga gängcr kriivts förklarande hjiilpinsatser.
Den tekniska rådgivningen kan ibland ta lf111g tid i ansprilk. då företagaren är mån om att få en god anpassning till befintlig anläggning mcd
beaktande av risk för driftstörningar.
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I speciella fall har energikonsulenten föreslagit insatser av lämplig konsult. Då energikonsulenten haft huvudansvar för resultat har företag, som
inte tidigare anlitat konsulthjälp. förmätts göra det.
Verksamheten med energikonsulenter har inte konkurrerat med lokala
konsulter. Energikonsulenterna har sökt ~.amverkan och har kunnat medverka till att konsulter engagerats för uppdrag av relativt liten omfattning.
diir konsultens specialkunnande utnyttjats.
Genom samverkan med ett annat encrgir[idgivningsprojekt i samarbete
med Linköpings Tekniska Högskola erhölls viirdefulla kontakter och energikonsulenterna blev snabbt medvetna om värdet av att samarbeta med
branschspecialister.
Nödvändiga investeringar för energisparande åtgärder mt1ste konkurrera
om utrymme på investeringsplan och godkiinnas av foretagens ledning.
för att komma till utförande har det visat sig viktigt alt liimnade förslag
anpassas till fliretagens nuvarande och framtida verksamhet. l'inansiclla
resurser. behov av investeringar

p~t

andra omr:\den etc.

Det har observerats att företag kan åläggas göra miljöförbiittrande investeringar även till priset av en avsevärt förhöjd oljeförbrukning. Genom
energikonsulenten söker utvecklingsfonden på frivillig viig

förm~i

fiiretag

till investeringar for en minskad cnergianvändning. I s{1dana fall krävs i
framtiden en bättre samordning.
Det har också visat sig viktigt att utnyttja rät! tillfälle för rädgivning. Det
har inträffat all en förelagsledning godkiint förslag till energisparande
åtgiirdcr om t. ex. en ombyggnad varit direkt foresti'1ende. Om företag
relativt nyligen gjort nödvändiga investeringar i nya installationer har de
ofta inte haft rftd att på nytt göra investeringar. nu i energisparande syfte.
trots <itt företagen då kunnat få statliga bidrag. Mänga företagare har
föreslagit alt etl statlig! stöd skulle ges genom li!n av den lyp som företagen
tidigare kunnat fa för miljöförbiittrande <ltgiirder. s. k. <1rbe1smiljögarantil~in !AG-hin).
Genom utvecklingsfondernas övriga verksamhet linns möjlighet till en
god bevakning av lämpliga tillfällen för r{1dgivning. Genom kredit verksamhet erhi!lles kiinnedom om företagens planer vad giiller ändring eller utbyggnad av verksamheten. Utvccklingsfonden kan diirigcnom medverka
till att företagen samtidigt söker göra besparingsinsatser pi·i energisidan.
Ett försök har gjorts med speciellt företagsanpassad utbildning om effektivare energianvändning och ett anpassat kursma1erial för sådan utbildning
har framtagits.
De företag som har kontaktats har ansett projektet vara ett synnerligen
gott initiativ frän utvccklingsfonden i resp. försöksHin. Företagarna har
reagerat positivt på det nexibla lKh obyn\kratiska siill som verksamheten
har bedrivits pil. Vid de hcrörda utvecklingsfonderna har verksamheten
kommit alt bli en viirdefull del av enheten for förctagsservice.
Den gjorda uppföljningen av besökta förclag inom försöksliinen har visat
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den förväntade årliga energibesparingen från utförda och planerade fttgärJcr. Den visar all verksamheten med energikonsulenter har givit konkreta
resultat. främst i form av reducerad oljeförbrukning. ca 4900 m 1/år (motsvarande ca 49 000 MWh)år. men också till en mindre del i minskad
elanvändning. 4974 MWhe/år. för totalt 153 företag.
De positiva resultaten bör kunna tj~!na ~om incitament för åtgärder ~iven
vid andra förctag. som inte berörts av energikonsulentverksamheten. I de
berörda regionerna kommer att finnas flera referenser till företag när
besparingar och drifterfarenheter från utförda åtgllrder efter hand dokumenteras. Detta kommer att vara ett starkt stöd för en fortsatt vaksamhet.
Sammanfattningsvis anför SIND att projektet med energikonsulenter
och andra aktiviteter som industriverket bedrivit med rådgivning för en
effektivare cncrgianviindning har givit följande erfarenheter:
I. För att nå resultat kriivs medverkan av speciella energiexperter.
2. Föreslagna åtgärder måste vara väl anpassade till företagens verksamhet och resurser.
3. insatser för miljöförbällring och energisparande mt1ste samordnas.
4. Behovet av fördjupade insatser måste kunna tillgodoses vid vissa
företag.
5. Rådgivning via de regionala utvecklingsfonderna har visat sig vara
riktig med hänsyn till den nära kontakt som diir finns med mindre och
medelstora företag.
Enligt SJND tillgodoser man biist de mindre företagens behov av rådgivning och information på energiområdet med en verksamhet av den typ som
har bedrivits genom energikonsulenter i samverkan med branschspecialister genom ett väl etablerat kontaktnät.

1.3 Industriverkets framtida verksamhet
I fråga om den framtida verksamheten framhåller SIN D att för att en
planmässig energihushållning skall erhållas i landet måste det råda balans
mellan stödet till bostadssektorn och till näringslivet. I detta hänseende
anför SIND i huvudsak följande.
För att få en effektiv energihushållning och uppnå angivna mål för
besparing av bränsle och el måste därför parallella insatser göras inom
såväl bostadsscktorn som näringslivets byggnader och processer. Det gäller speciellt mot bakgrund av att kostnader för hränskbesparingar är
betydligt lägre inom industrin än inom bostadssektorn. Om målet är
snabba besparingseffekter bör även insatser prioriteras till näringslivet där
energianvändningen som regel är mer koncentrerad.
Inom varje kommun eller region bör således rådgivning för effektivare
energianvändning lämnas både till bostadssektor och näringsliv, främst
mindre och medelstor industri. som inte har egen kompetens på detta
område. För att en planmässig verksamhet inom varje kommun skall

Prop. 1980/81: 90

Bilaga 1.4

Industridepartementet

81

erhållas måste nödvändiga· rådgivningsinsatser samordnas och styras. Hittills har detta inte skett i någon större utsträckning. Genom samverkan
mellan kommuner och utvecklingsfonder bör en önskad samordning och
balans av insatserna kunna erhållas, vilkd kommer att medföra en större
effektivitet inom den kommunala energiplaneringen.
Energifrågnrna har fått en alltmer ökande betydelse för näringslivet. De
mindre och medelstora företagen har int1: samma möjligheter som större
företag att bevaka dessa aspekter. Det är därför naturligt att de regionala
utvecklingsfonderna i sitt arbete med att stödja utveckling inom de mindre
företagen tar hänsyn till energiaspekterna. En regional organisation för
rådgivning (inkl. bidragsgivning) bör därför byggas upp vid de regionala
ut vecklingsfonderna.
Erfarenheterna från verksamheten med energikonsulenter och dessas
samverkan med lokala konsulter har varit goda. Via eller genom dessa
konsulenter har en gedigen företagsanpassad och obunden rådgivning kunnat lämnas till företagen. Det är motiverat att utveckla arbetsformerna
ytterligare. Efter hand som verksamheten fått en fastare form vill industriverket successivt utvidga den till att omfatta ytterligare ll!vecklingsfonder.
En introduktion till nya län kan göras genom en inledande kampanj av den
typ verket låtit genomföra under hösten 1979.
Vid en fortsättning av verksamheten kommer SIND närmast att söka
befästa arbetsformerna utifrån erfarenhe!t'r från den bedrivna försöksverksamheten och söka eliminera vissa osäk1:rheter. Följande arbetsuppgifter
är då aktuella:
I. Utveckla samarbetsformer mellan energiansvariga vid kommun och
regional energikonsulent för att eliminera osäkerheter beträffande ansvarsqmråde.
2. Förbättra samordning med yrkesinspektion för att eliminera konllikter mellan miljöförbättrande och energisparande åtgärder.
3. Göra försök med inventering av hda industriområden. och därigenom också erhålla viss samverkan mellan företagen då det gäller utförande
av åtgärder.
4. Utveckla samarbete med branschk1.msulter och specialister på energiområdet.
5. Sammanställning och spridning av praktiska erfarenheter som hittills
framkommit till företag inom regionen.
6. Genomgång och förslag till förbättringar av olika serviceavtal för att
medge bättre kontroll av energianvändningen på installationssidan.
Även regionala energikonsulenter får ses som en viktig framtida inforrnationskanal för information om resultat och erfarenheter frän prototypoch demonstrationsanläggningar på energiområdet. Genom de regionala
energikonsulenternas verksamhet kan ve:rket även bättre informera sig om
lit vecklingen och resultat av energihushållningen bland de mindre industri-

företagen.
6 Riksdagen /9XOi8/. I sam/. Nr 90. /Ji/11gedd
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För att cnergikonsulentverksamheten skall kunna bli så effektiv som
möjligt är det ett önskemål om en bättre prioritering av insatserna till
"nya" företag. Under försöks verksamheten har företag som fått kontakt
med energikonsulenten oftast behandlats enligt principen "först in och
först ut". Om hittillsvarande trend fortsätter kan arbetsbelastningen på
energikonsulenten snabbt bli orimligt hög och arbetet kan komma att
bedrivas på ett mindre systematiskt sätt. En förbättrad styrning av insatserna till företagen och utnyttjning av alla tillgängliga resurser i form av
kompetenta konsulter och sakkunniga i regionen och dess närhet kommer
då att behövas.
En större utnyttjning av utvccklingsfondens företagarregister kan i framtiden erhållas i samband med omläggning till dataregistrering. då lagring av
företagens energianvändning är möjlig. Genom övriga uppgifter om produktion. golvyta. antal anställda etc. kan i framtiden förbrukningen av
bränsle och elkraft relateras till dessa faktorer. Då•kan utvecklingsfondernas företagarregister bli en mycket värdefull källa för prioritering och
styrning av insatser till företagen. Företag med en hög specifik energianviindning bör först få rådgivning och de med låg specifik energianvändning
kan få vänta. Erfarenheten från prioriterade insatser inom ett område har
visat att företagen accepterat dröjsmål om de får reda på att anledningen är
en låg specifik energiförbrukning i deras produktionsanläggning.
Genom de regionala utvecklingsfonderna finns inom verksamheten med
produktutveckling ett bra samarbete med styrelsen för teknisk utveckling
och uppfinningsrika företagare får därigenom en viss hjiilp. Energikonsulenten kan pt1 energiområdet bistil i form av faktauppgiftcr eller
beräkningsinsatscr och knyta kontakt med forskningsprojekt med en fast
verklighetsförankring och resurser i form av experter och experimentell
utrustning kan tilliimpas p[1 projekt där de snabbt kan ge resultat. Den
delvis parallella verksamhet som nu sker bland institutioner och företag pä
encrgiomrädet tjänar pft en biittre ömsesidig kontakt. Ansträngningarna
ute bland företagen förtjänar dessutom en större uppmiirksamhet. Genom
några seminarier per år kan ilvcn samverkan och informationsspridning
förbiittras mellan regionala energikonsulenter och hranschanknutna energiriidgivan:.
För att den regionala rådgivningsverksamheten skall kunna bli framg{rngsrik och ge bra resultat for berörda företag kr~ivs ett sti>LI av olika
specialister. Den branschanknutna energirildgivningsverksamhcten iir diirför också betydelsefull ur energibesparingssynpunkt. SIND vill diirför
verka för att olika branschorganisationer skaffar sig branschkunniga energiexperter. Clenom samverkan mellan dessa och regionala energikonsulenter bör rildgivningen kunna bli komplett till alla företag oavsett verksamhet och inriktning.
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Remissyttrandena.

2.1 Remissförfarandet
Efter remiss av industriverkets rapport Energikonsulenter vid regionala
utvecklingsfonder och industriverkets amlagsframsthllning för budgetåret
1981/82 i de delar som rör utbildning och rådgivning i energisparande syfte
har yttrande avgetts av utredningen(! 1979: 131 om styrmedel för näringslivets energihushållning, m. m. samt utvc:cklingsfonderna i Stockholms,
Jönköpings, Malmöhus och Västerbottens län. Utvecklingsfonden i Stockholms län har i sitt yttrande även beaktat eu av industriverket presenterat
program för energirådgivning ljfr kapitel 31.

2.2 Utbildningsåtgärdcr
Utredningen om styrmedel Jiir niirings/ii·ets energih11slull/11i11g förordar
att man vid en prioritering mellan insatser för rådgivning och insatser fiir
utbildning prioriterar rådgivning framför utbildning och att företagsanpassad utbildning prioriteras framför stöd till traditiondl kurs verksamhet.
f-örslagen rörande utbildningsiltgärder i energibesparande syfte berörs
endast i mycket begränsad omfattning av utvecklingsfonderna. Niir det
gäller utbildning av företagens personal föreligger enligt 11t1·cckli11gsfimdc11
i Stockholms liin ett uppenbart motständ att utnyttja det kursutbud som
finns. Behovet av utveckling bedöms dock som stort men det är enligt
utvecklingsfomlen efterfrågan som iir av betydelse för friigan om kursuppliiggning. Denna efterfrågan bör därför stimuler;ts av de tl:ireslagna energikonsulenterna.

2.3 t:tvärdering av försökswrksamheten med energikonsulenter
Vad giiller utformningen av rapporten med utviirdering av rörsöksverksamhet med energikonsulenter konstaterar 11trcdni11gc11 0111 stvrmcdcl Fir
11iiri11gslil'cts 1·11crgih11s/1111/11i11g. att rapporten har sammanstiillts av en
konsult. Utredningen utgifr dock fr{111 alt industriverket shtr bakom de
slutsatser och förslag som förs fram i rapporten. Utredningen påpekar
vidare att rapporten inte innehiiller någon analys av hur olika faktorer. som
t. ex. konsulentens egen bakgrund och niiringslivsstrukturen i resp. län.
har pilverkat resultaten av försöksverksamheten i de fyra försöksområdena. Även 11t1·cckli11g.1fo11dc11 i Stockho/111s liin päpekar att det hade varit
varclefullt fiir den fortsatta verksamheten om rapporten ocksii innehållit en
sammanfattande utvärdering med beaktande av de olika arbetsmetoder
som använts i de skilda försökslänen samt av övrig försöksverksamhet.
Utredningen ll\' .1·1_1Tmcdcl Fir niirings/ii·l'fs c11crgi/111s/11!//11i11g konstaterar att erfarenheterna av försöksverksamheten genomgäende förefaller
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vara positiva. pä st1 sätt att konkreta förslag ute p~t företagen till en läg
kostnad för samhilllct har lett till energihesparing i företagen.

U11·eckli11g.1Ji111de11 i Stockholms liin delar också den i rapporten framförda meningen att erfarenheterna fd\n försöksverksamhctcn ilr mycket
positiva. Utvecklingsfonden framhäller att energikonsulenternas insatser
har varit ett viktigt medel till förbiitlrad energihushällning. Bedömt utifr{rn
den insats av statsmedcl som erfordras för att nå viss energihe.sparing iir
denna rådgivande verksamhet helt överlägsen statshidragen till energihesparande investeringar. Den hör diirför prioriteras.
Försöks verksamheten har enligt industriverkets utviirdering gett ett gott
resultat och stimulerar - enligt 1111·eckli11g.1:fimdc11 i \'iistahottc11.1· /ii11
till fortsatt satsning pii energikonsulenter.

2.4 Den framtida rådgimingsvcrksamhetcn
Remissinstanserna ser positivt pil en ökad insats hland de mindre och
medelstora företagen för att spara energi. Vissa invändningar mot industriverkets förslag till uppliiggning och organisation av en sfidan insats fiirs
dock fram.
Utredningen 0111.1t_1·r111cdel.fi'ir11iiri11g.1/i1·1'f.\' 1'11crgi/111shäl/11ing finner det
angeliiget att rådgivning via energikonsulenter for fortsätta och utvidgas p~i
ett sätt där huvudvikten liiggs på uppsökande av företagen. Utredningen
ansluter sig till industriverkets uppfattning att den företagsanpassade och
obundna d1dgivningsverksamheten successivt bör utvidgas till att omfatta
ytterligare ut vecklingsfonder.
Även 11t1·eckli11g.1fo11de11 i Fiistahotte11.1· /ii11 finner förslaget att förstiirka
fondens resurser med en energikonsult. som mycket viirdcfullt och hedömer effekterna av kommande insatser inom energisparnmrädet som
goda.
Frfm 11t1·ccklings.fimde11 i Stockholms liin

p~lpekas

att man i samhand

med den försöks verksamhet som bedrivits diir successivt har rationaliserat
verksamheten och förbiittrat metoderna. Samtidigt har ett förtroendefullt
samarbete med företagen utvecklats. Utvecklingsfonden anser att det är
angeläget att denna verksamhet ges möjlighet att fortsiitta utan avbrott och
att medel diirför måste stiillas till fondens fiirfogande fri\n staten.

Ut1·cckli11gsfimdcn i Afal111iih11s liin - som inte har deltagit i försiiksverksamheten - intar en mera negativ instiillning till industriverkets förslag om energikonsulenter. Utvecklingsfonden tror inte att hehovet av
energirådgivning är så stort och sträcker sig över s~t liing tid att det iir
motiverat att anställa speciell personal för sådana arbetsuppgifter. Det är
enligt fonden bättre att anlita de redan etablerade konsultbyriierna. som
med tillgång till flera experter inom byrt111 har lättare att hälla en hög
kunskapsnivå än en ensamsti\ende energikonsulent vid en fond. Från fon-
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dens sida kan sedan energirådgivningen integreras i den allmänna rådgivning som bedrivs vid fonden. Kostnadsmässigt kan man da tänka sig att
fonden genom speciella anslag stär för de inhyrda konsulternas kostnader.
Utvecklingsfonden framhåller emellertid att det bör noga överviigas om
det inte är biittre att företagen ·står för kostnaderna. alternativt delar av
dessa. Detta av flera orsaker. dels iir energibesparingen till föl.id av konsultinsatsen så stor att insatsen betalar sig. dels iir genomförandegraden
betydligt högre om företagen rår betala fiir rådgivningen. Vidare sorteras
en hel del onödiga förfrägningar bort genom en avgift och slutligen bör
företagarna vänjas vid att råd kostar pengar. men utnyttjas råden betalar
det sig.

Utrl'ckli11g.1:fimde11 i .hi11kiipi11gs liin anser att man har störst möjlighet
att påverka energiförbrukaren via entreprenör/konsultledet. Riktade insatser för att höja konsultföretagens och entreprenörernas kunskaper i kombination med branschrådgivare och branschvisa energisparhandböcker torde
ge stora positiva effekter. Insatser av detta slag och vissa utbildningsinsatser bör utvecklas ytterligare.
Yt:rksamhet säsom information och rådgivning om bidrag och lånemöjligheter. anvisning av referensobjekt. anvisning av konsulter och entreprenörer har bedrivits av utvecklingsfonden i Jönköpings län i samband med
handläggning av energibidrag. Även om bidragen i framtiden byts mot en
särskild lånemöjlighet påpekar fonden att denna verksamhet kommer att
bestå. Genom energikonsulenten kan dock denna del av rildgivningen
förbättras och intensilieras. Industriverkets bedömning av energikonsulentens framtida möjligheter och roll synes dock optimistisk anser fonden.
Med tanke på att dels medvetandet om tekniska och ekonomiska möjligheter till energibesparing ökar mest beroende på andra faktorer såsom
leverantörernas utbud. branschorganisationernas påverkan. konsult- och
entreprenörsföretagens verksamhet och utbildning p{1 olika niviier och dels
att företag där inga åtgärder gjorts successivt hlir uppsökta. ifrägasiitter
utvecklingsfonden i Jönköpings liin om verksamheten skall vara permanent och att en fast organisation skall byggas upp.
Vad gäller organisationsfrågan hänvisar 11t1·eckli11g.1:fi111de11 i Stockholm.1·
liin till pågående ut rednings verksamhet och pilpekar att det är för tidigt att
nu innan en total utvärdering föreligger ta ställning till ri'idgivningsverksamhetens lämpligaste organisation.
Erfarenhetsmässigt vill utvecklingsfonden i Stockholms liin betona betydelsen av teknisk rådgivning direkt till företagen. En alltför komplicerad
administration med många inblandade kan försvåra möjligheterna att pfaverka företagarna. särskilt de som vid uppsökande verksamhet inte ställer
sig positiva. Fonden understryker vidare nödviindigheten av att arbetet
lägg~ upp på ett enkelt och obyråkratiskt siitt. Statens industriverk skall
givetvis ha det övergripande ansvaret for verksamheten. Utvecklingsfonderna måste emellertid ges förtroendet att inom ramen för mera allmänt
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hållna krav och direktiv om verksamhetens inriktning .. organisera denna
med hänsyn till lokala förhållanden och möjligheterna att engagera lämplig
personal.
Insatser som i försöksverksamheten har visat sig ge god effekt bör
prioriteras. medan former för en permanent verksamhet övervägs påpekar
utredningen om styrmedel för niiringslil'ets energihushållning. Utredningen påpekar också att styrning av verksamheten inte bör överbetonas på
bekostnad av konkret rådgivning. Med hänsyn till att kunskapen om näringslivsstruktur m. m. finns ute på fonderna bör därför beslut om uppläggning av arbetet kunna fattas av resp. utvecklingsfond. Industriverkets
insats för rädgivningsverksamheten bör enligt utredningen inriktas på sådana områden som kriiver specifik kompetens. Organisationen av verksamheten. som t. ex. ansvarsfördelningen mellan centrala och regionala
organ. bör enligt utredningen lämpligen utformas i samband med att energiorganisationen i stort övervägs.
Även utrcckling.1flmden i Malmöhus liin ser det som mycket viktigt att
varje län ges tillfälle att utforma rådgivningen efter sina speciella förhållanden. En central styrning av denna verksamhet vore olycklig då man kan
befara att det leder till stelbent byråkrati. Får varje fond utforma verksamheten når man förmodligen ett bättre resultat med en flexibel organisation.
Uf\·eckling.~fi:mden i Stockholms liin har uppfattat målgruppen för verksamheten som små och medelstora företag med prinritet för tillverkningsindustri. Det bör dock enligt fonden inte vara helt uteslutet att till större
företag lämna begränsad rådgivning med syfte att stimulera företaget till
mera genomgripande utredning om cnergisparmöjlighcterna.
Fondens uppgift är primärt att tillgodose behoven for små och medelstora tillverkande företag. Vid handläggningen av bidrag till energibesparamle åtgärder i näringslivets byggnader har fondens verksamhetsområde
vidgats till att också omfatta servicenäringarna. En liknande vidgning ·:
borde enligt utredningen om styrmedelJi"ir niiringslii·cts cnagihushål/ning
övervägas när det gäller rådgivning.
Industriverket har tagit upp frågan om alt utöka företagsn:gistren med
energidata, vilket 1m·eckli11g.1:fimden i Stockholms liin ställer sig tveksam
till. Utvecklingsfonden pekar på alt en allmän strävan från samhällets sida
under senare år har varit att begränsa uppgiftsinlämning från företagen.
Arbetet med att hålla registret aktuellt kan också hli betydande.
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3 Energikonsulenter Program för energirådgivning, förslag från
statens industriverk

Förord
Statens industriverk har sedan 1974 varit verksamt för att stödja energihushållningen inom näringslivet.
Detta har skett främst genom bidragsgivning till energisparande åtgärder
i befintliga byggnader och processer och till ny energisnål teknik.
I SIND:s plan för den framtida inriktningen av det statliga stödet har en
övergång från energisparbidrag till rådgivning angivits (se SIND PM 1979:9).
Det program för energirådgivning som pres1~nteras i denna skrift bygger
på en rad försök med olika rådgivningsaktiviteter som SIND genomfört
åren 1977 till 1980.
Skriften presenterar huvudsakligen en 5-årsplan för rådgivningsverksamheten som S/ND vill se den.
Detaljer och former för verksamheten kommer att utarbetas under budgetåret 1980/81.

Björn Sandström
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Definitioner och förklaringar
Ramen för en mängd olika aktiviteter som syftar
till att hjälpa företaget att spara energi.
Rådgivningsverksamhet =Kan vara en eller flera skilda delar av den operativa verksamheten inom rådgivningen.
Begrepp för verksamma inom rådgivningen.
Rådgivare'""
Ansvarig rådgivare med specialinriktning för ·
Konsulent=
del av rådgivningen.
Energikonsulent som har huvudansvaret för
EK=
den samordnade verksamheten rnom utvecklingsfondens ansvarsområde.
Rådgivning=

U-fond =
SIND=
KE=
KESP=
SIFU=
Yl=
Ea=
Ea-grupp =
Sidokonsult=
Fackman=

Sparplan=

FoU=

Regional Utvecklingsfond betjänar mindre och
medelstora företag inom ett län.
Statens industriverk. Inom SIND har energibyrån hand om energifrågorna.
\• ..
Kommunal energiplanering.
Kommunal energisparplanering.
Statens Institut för Företagsutveckling bedriver
kursverksamhet, bl a inom energiområdet.
Yrkesinspektionen (inspektörer).
Energiansvarig inom ett företag.
Sammanslutning av Ea från flera företag med
gemensamma frågor.
Av EK anlitad konsult för resurs- och kompetensförstärkning.
Specialist inom visst område som kan arbeta
inom myndigheter, institutioner och på marknaden inom konsultkåren, tillverkar- och entreprenörsledet.
Planering av åtgärder som påverkar energisituationen. A!gärderna är beskrivna. Deras
konsekvenser, besparing, kostnader är kända
och inplanerade i tid. Delar av Sparplanen är
inlagd i budget.
Forskning och utveckling.
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Program för energirådgivningen inom
näringslivet
1. ORIENTERING
SIND har under åren efter "energikrisen" 197:3, utöver energibidragen, bedrivit rådgivningsverksamhet.
Verksamheten, som hittills varit tämligen begränsad, har.under de senaste
två budgetåren inriktats mot att finna effektiva former och medel för en
heltäckande och kontinuerlig rådgivningsverksamhet.
Erfarenheterna från dessa försöksprojekt har visat att tiden nu är mogen
att slå fast ett rådgivningsprogram för en längre tidsperiod som i omfattningen, kapacitet och kvalitet svarar mot näringslivets och samhällets
behov.

2. REDOVISNING AV TIDIGARE
RÅDGIVNINGSVERKSAMHET
Utöver energibyråns mer omfattande verksamhet med energisparbidrag
och stöd till ny teknik inom energiområdet, har SIND initierat och finansierat
ett flertal specialutredningar. sparhandböckBr mm.
De huvudsakligaste rådgivningsaktiviteterna kan beskrivas enligt följande:
2:1 Gratis energikonsult

Under åren 1977-78 finansierade SIND, via utvecklingsfonderna, endagsbesök av fackmän hos intresserade företag.
Över 1000 företag fick besök. Uppföljningen visar att kvaliten på konsultationerna varierade högst betydligt och att en mängd krav måste ställas på
denna typ av rådgivning.
Några exempel:
Rådgivningsdosen ska avpassas till kompetensen inom företaget; Konkreta lönsamhetsberäknade förslag ska presenteras på anpassat språk; Enhetliga redovisningar är nödvändiga; "nästa steg" för genomförandet måste
anges; Samtliga sidokonsekvenser måste förklaras; Rådgivningen måste
vara tekniskt heltäckande; Rådgivningen måste vara återkommande; Rådgivningen måste vara lokalt förankrad för att möjliggöra ett genomförande.
2:2 Försöksverksamhet med energikonsulenter

Erfarenheterna från projektet med gratis energikonsulent och en allmän
"analys" av näringslivets rådgivningsbehov resulterade i att SIND under
1979 startade en försöksverksamhet med energikonsulenter (EK) inom
fyra län. Energikonsulenterna har under ett är (och delvis även under 1980)
varit placerade på respektive läns utvecklingsfond med uppgift att finna
formerna för de effektivaste rådgivningsme!toderna.
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Försöksverksamheten har givit många synpunkter och erfarenheter; vilka
presenteras i en separat rapport som utkommer under juni 1980. Dessa
erfarenheter (som ej vidare berörs här) har gjorts inom en mängd projekt
i vilka lokala myndigheter, konsulter. entreprenörer m tl medverkat.
Erfarenheterna från EK-79 ligger delvis till grund för detta programförslag.
2:3 Konsultbidrag

Under 1979180 har utvecklingsfonderna i några län erhållit medel till konsultbidrag. Avsikten är att företag kan få bidrag till en djupare fackmannaanalys av energifrågorna, både före och under genomförandefasen av.
sparåtgärder.
En mängd företag, främst de mindre, anlitar av olika orsaker inte fackmannahjälp i vanliga fall. Konsultbidraget är ett försök att intressera även
dessa företag för fackmannahjälp i energisparfrågor. Verksamheten med
konsultbidrag pågår fortfarande.
2:4 Energisparkampanj inom näringslivet 1979

Regeringen uppdrog 7 juni åtSIND att bedriva en intensifierad rådgivningskampanj i energihushållningsfrågor inom näringslivet. Kostnadsramen var
2 Mkr.
SIND genomförde denna i samarbete med utvecklingsf()nderna. Under
3 månader besöktes 923 arbetsställen.
Kampanjen lades upp mot bakgrund av gjorda erfarenheter från bl a verksamheten med energikonsulenter.
Engagerade konsulenter fick via SIND viss utbildning. Faddergrupper (med
EK-fadder) inrättades som stöd. Entreprenörföretag och branschrådgivare
från bl a Linköpings Tekniska Högskola medverkade. Enhetlig rapportering
infördes och enhetliga bedömningsrutiner m m fastslogs. Målet var att
identifiera de enklaste och mest lönsamma sparåtgärderna. Erfarenheterna från kampanjen är goda.
Sammanlagt påvisades möjliga sparåtgärder motsvarande ca 40000 m3
olja per år, vilket innebär att det endast kostade 50 kr/m3 elaningsolja att
hjälpa företagen hitta dessa besparingsmöjligheter.
Efterkontroll av 300 företag visade att de besökta företagen inom 1 år kommer att minska energiförbrukningen med ca 15 000 m3 olja/ år och inom 3 år
med sammanlagt 25 000 m3 olja/år.
SIND har i en särskild rapport 1980-02-18 redovisat kampanjresultatet.
Resultatet av kampanjen kompletterar och förstärker erfarenheterna från
konsulentverksamheten.
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2:5 Branschrådglvning

SIND har tillsammans med STU (Styrelsen för teknisk utveckling) finansierat branschinriktad rådgivningsverksamhet inom järn & stålbranschen. En
konsult har engagerats i två år. I vissa andra branscher har konsulter engagerats för kortare perioder.
Försök med branschvisa energianalyser (1-:2 dagars företagsbesök) har
genomförts i ca 130 företag inom branscherna gjuteri, glasindustri, trävaru-.
tegel-, tvätteri-, gummi-och plastindustri. Linköpings Tekniska Högskola har
varit projektledare för dessa insatser som innebär en djupare analys av
möjligheterna att hushålla med energi inom processen.
Erfarenheterna visar att specialister på processdelen inom olika branscher
bör knytas till respektive branschorganisation. Specialisterna bör sedan
samordna sitt arbete med energikonsulenterna.

2:6 Branschvisa energisparhandböcker

På basis av erfarenheterna från bidragsgivningen och utifrån gjorda
branschanalyser har industriverket låtit utarbeta energisparhandböcker
för olika branscher. Böckerna har tagits fram i samarbete med berörda
branschorganisationer. Energianalyser har L1tförts bl a av Linköpings Tekniska Högskola. Hittills har energisparhandböcker tagits fram och distribuerats för sågverk, textila beredningsverk, järn-och metallgjuterier, bagerier och tvätterier.
Arbete pågår för manuell glasindustri, slakterier och charkuterier samt
gummivaruindustri.
Diskussioner har inletts med branschorganisationer m fl om handböcker
även för hotell och restauranger, bilhallar, bilverkstäder, järn- och stålindustrin samt jordbruket.
Utöver de branschinriktade handböckerna har verket låtit utarbeta en mer
generell energisparhandbok som beräknas ligga färdig sommaren 1980.

2:7 Internationella kontakter
Industriverket följer via IEA (internationella oljeklubben) och internationella konferenser spararbetet utomlands.
Ur Englands och Kanadas energisparprogram har vissa delar och ideer anpassats till svenska förhållanden.
I England har energidepartementet initierat flera aktiviteter för ökad energihushållning inom industrin. En hörnsten i detta program är bildande av
"Energy Manager Groups", regionala grupp13r av energiansvariga vid företag.
Tanken med grupper av energiansvariga, där var och en är knuten till sitt
företag, är att ge tillfälle till informationsutbyte. Det har visat sig svårt för
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en enda person att spänna över det stora område som åtgärder för effektivare energianvändning utgör inom ett företag. Genom att samlas i grupper om helst 8-9 personer för ömsesidigt utbyte av kunskap och erfarenheter på detta område kan man få en bredare täckning. Genom dessa informella grupper av praktiska människor erbjuder man medlemmarna att
lära från lyckade energibesparande åtgärder eller gjorda misstag.
Kanada har ett ganska omfattande sparprogram. Tillsammans med branschorganisationerna upprättar man mål för branschernas energianvändning
några år framåt.
"Energy Bus Program" innebär att provinserna har ett antal bussar med
kvalificerade ingenjörer som besöker företag och analyserar sparmöjligheter främst på uppvärmningsområdet. I bussen finns en avancerad datorutrustning som används för att snabbt räkna fram lönsamheten för olika
alternativa sparåtgärder.

3. SAMMANFATTNING AV ERFARENHETERNA
De operativa resurserna för verksamheten finns i stort redan inom organisationer, myndigheter, företag och marknaden.
Verksamheten sker dock ofta på ett ostrukturerat och osystematiskt sätt
utan samverkan. Verksamhetsdelarna är smala och avgränsade efter kommersiella intressen och är inte definierade i ansvarsområden. Dubbelarbetet är också påfallande.
Antalet så kallade engångsinsatser utan uppföljning och anpassning till behovet är stort.
Målgruppen - de små och medelstora företagen - är heterogen och har
en mycket varierande kompetens i energifrågor. Kraven på tjänster, produkter och entreprenader inom energiområdet är oftast inte definierade.
Därför kan resultatet av insatserna inte förutses och de stämmer ofta inte
med det verkliga behovet. En stor del av förslagen från dagens rådgivningsverksamhet rinner sas ut i sanden.
Av kommersiella hänsyn lämnas en stor del av små och medelstora företag åt sitt öde av marknadens kompetenta rådgivare.
De små konsultföretagen. som inom sina revir påverkar en stor del av
näringslivets energifrågor, har ej heltäckande kompetens. De har också
svårt att på eget initiativ komplettera sin kompetens i den utsträckning som
krävs.
Gjorda erfarenheter pekar på behovet av en rådgivning som knyter ihop
alla de frågor som berör företagets framtida energianvändning. Det kan
gälla arbetsmiljöfrågor. produktiviteisfrågor, framtida processval, planeringar, finansieringsfrågor mm.
Denna samlade rådgivning är ofta nödvändig för att ett tillräckligt beslutsunderlag för företaget ska erhållas och för att utförda åtgärder ska få
avsedd effekt.
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Om rådgivningen ska kunna omfatta hela detta spektrum av frågor krävs
ett utvecklat lagarbete som operativt utförs av marknadens ordinarie fackmän men med styrning och hjälp av energikonsulenten och utvecklings·
fonden. I en bred rådgivningsverksamhet måste även ingå samordning med
branschens specialister, kommunernas rådgivare, kommunala energiplanerare. yrkesinspektion m fl.
Rådgivningsverksamheten bör därför utvecklas till en i huvudsak samordnande och administrativ funktion, där det gäller att analysera och lösa
organisatoriska, administrativa och marknadsmässiga frågor. Detta gäller
såväl inom företaget som i företagets omvärld.
Konkret kan det innebära att tex hjälpa företaget att ta in anbud. offerter,
diskutera lämpliga konsulter/entreprenörer samt ge råd vid genomförandet. Det kan även gälla att ge förslag på ändrade personalrutiner, utarbeta
drift- och skötselprogram. Behovet av ökad kompetens inom samtliga
nivåer i företaget gör att även en utbildningsverksamhet bör integreras i
rådgivningen. Utbildningen kan gälla allt från förstärkning av kompetens
och förståelse hos företagets ansvariga. traditionell kursverksamhet och
företagsanpassad utbildning till rena skötselinstruktioner av utrustning.
För att möjliggöra den mångsidiga rådgivningsverksamhet som visat sig
vara nödvändig krävs en standardisering av redovisningsmallar, bedömningsgrunder och av olika slags konsultinsatser.
Orn det ska vara möjligt att successivt förbättra energianvändningen inom
industrin i takt med att ny kunskap och ny teknik utvecklas och att upprätthålla redan vunna energibesparingar är det nödvändigt med en kontinuerlig rådgivning.
Dynamiken i rådgivningsverksamheten måste också vara sådan att nya
ideer. energispartips och förbättrad teknik hela tiden fångas upp, utvecklas
och återförs till hela fältet.

4. FRAMTIDA PROGRAM
4:1 Mål

SIND vill med hjälp av energikonsulenter plac1:radevid de regionala utvecklingsfonderna utveckla en rådgivningsverksamhet som bygger på en samordning av befintliga fackmannaresurser på företagen, marknaden. inom
branschorganisationerna. utvecklingsfondema och lokala och centrala
myndigheter. Energikonsulenten blir det aktiva komplement som initierar,
driver och i samråd med övriga styr en samlad operativ rådgivningsverksamhet.
Programmet innebär att bygga upp resurser som möjliggör ett etablerat
samarbete mellan berörda parter och därigenom skapa möjligheter att
knyta ihop samtliga problemområden som berör energianvändningen i
vidare bemärkelse.
Programmet syftar även till att höja kompetensen hos parterna genom
utbildning, information och samverkan.
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Programmet har som mål att skapa ett effektivt rådgivningssystem genom
att samordna rådgivningsinsatser för företagsgrupper lokalt eller branschvis och genom att utarbeta rationella hjälpmedel och standardiserade konsultinsatser.
I programmet ingår att samla in och bearbeta erfarenheter och energidata.
4:2 Organisation av rådgivningsverksamheten

Organisationsmodell för energirådgivning, inom näringslivet med kortfattad
förklaring finns beskriven i fig 1.
Energikonsulenter, som är anställda och placerade på utvecklingsfonderna, sköter rådgivningsverksamheten ute på fältet. Energikonsulenten integrerar energifrågorna i utvecklingsfondernas övriga verksamhet. Utvecklingsfonden blir därmed det regionala centret för näringslivets energifrågor
med klart definierade gränser för arbetet. Energikonsulenten stärker sina
insatser vid företagen med hjälp av marknadens fackmän, som utför det
operativa arbetet.
Energikonsulenten utses av utvecklingsfonden i samråd med SIND och får
erforderlig utbildning. SIND styr rådgivningsverksamheten och arbetar
fram riktlinjer och styrmedel. SIND sköter kontakterna med centrala myndigheter. branschorganisationer och marknadens organisationer.
SIND etablerar en serviceenhet inom energibyrån. Serviceenheten har till
uppgift att stödja och utveckla verksamheten.
Branschrådgivare tillsätts efter överenskommelse med respektive branschorganisation. Branschrådgivaren samarbetar med energikonsulenten och
ger råd i branschspecifika frågor.
Via SIFU (Statens Institut för Företagsutveckling) tillsätts en utbildningskonsulent som biträder energikonsulenten vid fältarbetet. Anpassad utbildning för energikonsulenter. energiansvariga, konsulter. maskinister m fl
tas fram i samråd. Inom respektive utvecklingsfond byggs befintliga företagsregister ut att omfatta även energifrågor. I registret skall ingå bas-data
för den kommunala energiplaneringen. Centralt samlas och bearbetas data
för nationell spridning av erfarenheter och för prognosarbete.
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ORGANISATIONSMODELL FOR ENf:RGIRÅDGIVNING INOM NÄRINGSLIVET

Centrala myndigheter
SIND, Energibyrån
Service-enhet
- information
- kontakter
· samordning
- erfarenhetsban k
- prognos
- utbildning
- hjälpmedel

- styrmedel
- direktiv
- stödverksamhet
· finansiering
- utreclning
- FoU

Marknadens organisationer av t ex tillverkare, konsulter,
entreprenörer

Forum för rådgivares
erfarenhetsutbyte

SIFU

Kurser

Utvecklingsfond

Kommun

Företagsservice

Energiplanering

Lokala myndigheter
och organisationer

Bransch
Rådgivare

Energidata
Utbildningskonsulenter

Lokala myndigheter
och organisationer

Företag
Marknadens fackmän
· konsulter
· utbildare
- leverantörer
- tillverkare
- entreprenörer

Energiansvarig

Fig 1.
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4:2:1 SIND:S ROLL

SIND har det övergripande ansvaret för rådgivningsverksamheten.
SIND avgränsar verksamhetsområdet för rådgivningen i samråd med berörda myndigheter. Tillsammans utvecklar man också samarbetsformer
för verksamheten på det lokala planet. Exempelvis kan vissa aktiviteter
för näringslivets energifrågor samordnas med motsvarande verksamhet
hos kommunen.
SIND utvecklar tillsammans med branschorganisationerna samarbetsformerna för energikonsulenter och respektive branschrådgivare.
Kontakter byggs upp mellan SIND och organ för konsultbranschen, entreprenörer och tillverkare m Il. Tillsammans utarbetar man standardiserade
rådgivningstjänster, enhetliga bedömningsgrunder, arbetsmetoder och
handledningar för konsulter, rådgivare och energiansvariga inom företagen. SIND utformar centralt ett enhetligt rapportsystem som möjliggör att
önskvärda data och erfarenheter kan samlas upp, bearbetas och användas
för kommunal energiplanering, till prognosverksam het. FoU och av branschorganisationerna.
SIND etablerar inom energibyrån en serviceenhet, som på olika sätt stödjer
och hjälper rådgivningsverksamheten på fältet. Det kan gälla framställning
av energisparhandböcker och andra handledningar. stödinsatser vid informationsträffar. bearbetning och spridning av gjorda erfarenheter och spridning av viktig information. Särskilt viktigt är här utvärdering och återföring
av erfarenheterna med ny teknik.

4:2:2 SIFU:S ROLL
SIND och SIFU tillsätter en utbild,1ingskonsulent som framställer och genomför energiutbildning anpassad till rådgivningen.

4:2:3 UTVECKLINGSFONDENS ROLL
På de 24 regionala utvecklingsfonderna anställs en energikonsulent. För
att anlita sidokonsulter från marknaden. för marknadsföring, speciella satsningar mm behövs pengar som erhålls från SIND. SIND kommer att fördela
pengar efter varje utvecklingsfonds program och behov inom ramen för
det totala anslaget.
Energikonsulenten skall ej ses som en person utan som en funktion inom
U-fonden då arbetssättet och flera av arbetsområdena för denne redan är
etablerade inom U-fonden.
EK-funktionens fördel ligger i att den kan samordna och styra marknadens
och branschens fackmän, att den tillsammans med entreprenörer. specialkonsulter. yrkesinspektionen, kommunens ansvarsmän m fl kan utföra ett
planerat, kontinuerligt successivt arbete i samförstånd med berörda företag. På så sätt blir effekten av energikonsulentens arbete avsevärd.
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Som stöd för EK:s arbete finns U-fondens ordinarie resurser, branschens
specialister och SIND:s centralt uppbyggda serviceresurs. EK aktiverar och
styr marknadens fackmän att ta sig an energifrågorna systematiskt. Detta
skall ske i samråd och i samarbete med övriga intressenter inom området.
Verksamheten leder till att kompetensnivån inom såväl företag som hos
fackmän och entreprenörer höjs. Genom att tjänster och övriga insatser på
förhand analyseras av fackman kan krav ställas på det arbete som skall
utföras och kostnaderna kan kontrolleras. Detta möjliggör också standardisering av vissa insatser med åtföljande bedömr1ingsgrunder, rapportmallar,
språkbruk m m.
Energidata

EK-verksamheten ger möjligheter till att samla energidata i utvecklingsfondens ordinarie företagsregister.
Dessa data kan sedan användas av konsulente!n vid bl a uppföljning och av
kommunerna vid arbete med de kommunala energiplanerna. På central
nivå behövs dessa data för branscher, prognosarbete och underlag för
FoU mm. För SIND öppnar dessa energidata möjligheten att snabbt fånga
upp energispartips och konkreta sparåtgärde'r om vilka man snabbt kan
sprida erfarenheter till hela landet.
4:2:4 BRANSCHORGANISATIONERNAS ROLL
- Inom valda branscher etableras energirådgivare med stöd från staten.
På sikt bör branschorganisationerna helt finansiera denne rådgivare.
- Inom övriga branscher med behov av speciell branschinriktad rådgivning,
"omskolas" befintliga rådgivare för energifrågor med statliga medel.
- För att säkerställa branschrådgivares arbete inom den samlade verksamheten kan staten ge stöd för utveckling av a.rbetsmetoder, speciella utredningar samt subventionera företagens rådgivningskostnader.
Det bör observeras att branschkunniga energi.experter är ett komplement
till energikonsulenterna. Orsaken är att de enclast är rådgivare för de rent
branschspecifika energifrågorna och speciellt då inom processdelen. Ett
problem är också att alla företag inom en bransch inte är medlemmar i
branschorganisationen.
4:2:5 ENERGIANSVARET INOM FÖRETAGEN
Inom EK-verksamheten skall man sträva mot att utse energiansvariga inom
företagen.
Varje sådan energiansvarig, Ea "tilldelas" en Ea-grl!pp (samling av Ea från
olika företag). Energikonsulenten initierar och Btablerar gruppen och dess
arbete.
Ea-gruppen erbjuds anpassad utbildning för sin samordnade och enskilda
Ea-verksamhet. Ea skall på sikt bli en kompetent funktion för företaget i
tex skötsel·, upphandlings· och hushållningsfrågor. Lämpliga kurser och
hjälpmedel tas fram för att hjälpa Ea-grupper.
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EXEMPEL PÅ RÅDGJVNJNGSARBETE

Initiativ
Från energikonsulent,
företag, bransch,
kommun

...,__

---------- --

Uppgifter, motiv och
argument

t
Ansvar: U-fond/EK
Mål:
Uppföljning inom
respektive företag

Tematräff

Ansvar: U-fond/EK
Mål:
Beslut att göra en
fackmannamassig
genomgång
Bestämma kostnadsramar för nästa
steg

Föratagsuppföljning
Allman diskussion och
information

Hjälpmedel:
- Branscherfarenheter
- SIND-erfarenheter
- Arbetsmiljöfrågor
- Utbildningsfrågor
- Kommunal energiplanering
- Företagens frågor
- Gruppens frågor

Hjälparrangör:
SIND-service

1
Översiktlig genomgång
Beslut om nästa steg

Hjälpmedel:
- Handledning av
spararbetet
- Standardiserad
fackmannatjänst
- Standardiserat
rapportmaterial
- Fackmannalista
- Avtalsmallar
-Basdata

t
Huvudansvar: U-fond
Operativt ansvar: Konsult

Genomgång, analys,
och åtgärdsförslag

Standardiserade fackmannatjanster

Åtgärdsförslag
Utse energiansvarig
Översik.tlig sparplan
Basdata till U-fonds register

Hjälpmedel:
- Handledning av
spararbete
- Standardiserat
rapportmaterial
- TipsKatalog för
energikonsulenUkonsult
- Utbildningskonsulent
- Branschrådgivare
- Kommunal energiplan
- Kursprogram

l
Företagets sparplan

Det övergripande målet för arbetet är att ordinarie fackmän som stöttas via ener1;ikonsulenten utför ett planmässigt arbete där:
1. Varje moment anpassas till respektive företags resurser och kompetens
2. Enhetliga bedömningsgrunder, rapportsystem och språkbruk används.
Dessa hjälpmedel utarbetas av SIND-service.
3. Erfarenheter och basdata samlas in för U-fondens register ur vilken delar förs
vidare till branscher. kommunal energiplan. prognosverksamheten vid SIND.
Bearbetade erfarenheter återförs till företagen. till rådgivare m fl.
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EXEMPEL PÅ RESULTAT AV PRIMÄRINSATS

Företagets sparplan

Underlag

Utbildningsplan för eriergiansvari!la

Prioriterad åtgärdssammanställning

Gemensamma frågor för grupp
av energiansvariga

Energisparplan med konsekvenser, budget
och tidsplan

Orientering om energisituationen genom överslagsbalanser

Plan för fortsatt spararbete
Basdata till U-fondens register

Förslag:
- lönsammaste tekniska åtgärder
. lönsamma administrativa
och personella åtgärder
- utbildning
- driftövervaknings- och
underhållsåtgärder

Beslut
Genomförande
(Exempel på arbetsområden)
Energikonsulenten,
branschrådgivaren,
ordinarie konsult, m fl
specialister stöttar
företaget

- Åtgärder för egen personal
- Entreprenörsatgärder
- Djupare analyser
- Utbildning
- Organisationsanpassning
av administrativa rutiner
och andra arbetsrutiner
- Förändringar i layout,
verksamhet, produktion,
användning av ny teknik
- Uppföljning för komplettering av sparplan

Spararbetet kan rationaliseras genom arbete
med flera företag samtiqigt, t ex inom
samma industriområde eller bransch.
Ny genomgång
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5. TIDPLAN OCH KOSTNADER
Under budgetåret 1980/81 är anslaget 2,5 Mkr för rådgivning och pengarna
kommer att användas till förberedelsearbete för etablering av rådgivningsverksamheten som förutsätts starta budgetåret 1981/82.
Uppbyg\lnaden av rådgivningen planeras ske under en treårsperiod.
Under verksamhetens etableringssketle krävs ett omfattande initialarbete.
En rad kontakter med myndigheter och organisationer måste tas för att
klargöra hur ett framtida samarbete skall fungera. Utvecklingsfondernas
energidataregister måste man utveckla tillsammans med framtida användare.
Serviceenheten på energibyrån blir den centrala erfarenhetsbanken.
Ett omfattande arbete blir att utveckla kvalificerat informationsmaterial,
rapportsystem och styr- och hjälpmedel för den operativa verksamheten.
Kostnaderna har preliminärt uppskattats för respektive budgetår. Programmet är ej detaljplanerat varför en viss förändring kan bli aktuell. Osäkerheten beror främst på vad en förhandling angående branschrådgivningen
ger.samt i vilken takt konsulenter kan anställas.
5:1 Budgetåret 1980/81

Rådgivningsverksamheten under budgetåret1980/81 inriktas på att vara en
förberedelse för verksamheten 1981/82 då ett antal konsulenter beräknas
börja sin verksamhet.
Ett antal projekt i linje med konsulentens framtida arbete genomförs och
följs upp. En del projekt skall genomföras i samverkan med andra som är
aktiva på energiområdet. Samarbetsformer, arbetsmetoder, hjälpmedel
och styrmedel skall studeras.
SIND avser att analysera energiutbildningsbehovet och testa olika utbildningsformer inom näringslivet. Dessutom bör energiutbildning ges till konsulenterna, till konsulter som är verksamma inom energiomradet och till
branschernas rådgivare. För att.genomföra detta ämnar SIND finansiera
en utbildningskonsulent som skall samarbeta med energikonsulenterna.
SlND kommer att kontakta myndigheter. branschorganisationer och organisationer för tillverkare. entreprenörer och konsulter för diskussioner om
den framtida rådgivningsverksamheten. Målet med dessa överläggningar
är att finna lämpliga samarbetsformer.
Behovet av kompletteringar och anpassning av utvecklingsfondernas företags register för att lagra energidata utreds.
Den ekonomiska ramen för budgetåret 1980/81 är 2.5 Mkr. Dessa medel
tillåter finansiering av försöksverksamhet med fyra konsulenter och tre
delfinansierade branschrådgivare.
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5:2 Budgetåret 1981/82

Under detta budgetår anställs 8 st konsulemter på utvalda utvecklingsfonder. SIND:s serviceenhet etableras och ca tre personer anställs.
Efter förhandlingar med branschorganisationer etableras rådgivning inom
minst tre branscher.
En utbildningskonsulent knuten till
slagsvis inom SIFU.

rådgivnin!~sverksamheten

placeras för-

För att genomföra rådgivningen erfordras stödresurser till tex sidokonsulter, information, hjälpmedel för verksaml1eten, specialprojekt. Stödresurserna avses uppdelade i en regional basresurs till resp konsulent och
en central del som fördelas till konsulter eft13r varje utvecklingsfonds program och behov.
Under etableringen uppstår initialkostnader central för tex handböcker,
standardiserade rapportmallar, informations- och erfarenhetsbibliotek,
kursmaterial, utredningar och specialisthjälp.
Kostnadsuppskattningarna måste betraktas som preliminära eftersom
uppbyggnad av denna typ av verksamhet innehåller osäkerhetsmoment
och är beroende på förhandlingsresultat, men bedöms inte överstiga 9 Mkr.
5:3 Budgetår 1982/83

Under detta budgetår anställs ytterligare 8 konsulenter. Totalt finns då 16
konsulenter.
Ytterligare minst tre branschrådgivare etableras.
Kostnaderna beräknas till 12 Mkr.
5:4 Budgetår 1983/84

Resterande 8 konsulenter anställs på kvarvarande utvecklingsfonder.
Ytterligare minst fyra branschrådgivare etableras. Totalt bör då minst 1G
branschrådgivare finnas.
Kostnaderna beräknas till 16 Mkr.
5:5 Budgetår 1984/85

Den fortsatta rådgivningsverksamheten bör stanna vid en årlig kostnad på
ca 16 Mkr.
Under detta budgetår görs en utförlig analys av rådgivningsverksamhetens
effekter. ·

101

Prop. J980/8 J: 90

Bilaga J.5

Industrideparlt'mentet

103
Bilaga 1.5

Energi och förpackningar
Sammanfattning av och remissyttranden över energisparkommittens rapport ESK 1979: 01
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Sammanfattning av energisparkommittens rapport
I. l Bakgrund

Energisparkommittcn erhöll den 16 oktober 1975 regeringens uppdrag
all undersöka förutsättningarna för att p[t vissa omr{1den införa restriktioner eller förbud för visst slag av energianvändning. Inom ramen för detta
uppdrag hit energisparkommitten under år 1977 Svenska forpackningsforskningsinstitutet genomföra en förstudie kallad Enl·rgi och förpackningar. Vid sammantriide den 13 december 1977 behandlade energisparkommittcn den utförda förstudien. I det fortsatta projektet skulle de tekniska
och administrativa förutsättningarna studeras för att bringa ned energi för
förpackningsändamål. Energisparkommitten tillsatte ocksii en styrgrupp
som inbjöds att delta i projektet. Svenska förpackningsforskningsinstitutet
har därefter fullföljt de uppgifter som angavs i förstudien. Resultatet av
utredningsarbetct har energisparkommittcn redovisat i rapporten (ESK
1979: 01) Energi och förpackningar.

l .2 Rapportens huvudsakliga innehåll

1.2./. Allmiint
I rapporten diskuterades tre delområden inom förpackningssektorn:
att använda oblekt papper i förpackningar.
att övergå till returnerbara dryckes- och transportförpackningar
samt att energideklarera förpackningar.
Inom varje delområde har uppskattningar gjorts rörande olika ätgiirders
betydelse för energikonsumtionen. Det betonas emellertid att uppskattningarna är baserade på teoretiska beräkningar som i liten utsträckning tar
hänsyn till vilka insatser som kan anses rimliga för att uppnft en viss
energibesparing. Angivna encrgibesparingsmöjligheter kan i viss utstriickning tyckas vara marginella. Man bör doi:k inte underskatta följdverkningar och psykologiska effekter som kan medföra energihesparingar också på
andra omrädcn.
Genom heslut den 22 scplemher 1980 har rapporten i de delar som rör
frågor om returglas och engängsförpackningar for drycker överlämnats till
utredningen (Jo 1980: 05) om återvinning av vissa dryckesförpackningar.
m. m. I det följande kommer därför att tas upp de delar av utredningen som
rör övergång till oblekt papper i förpackningar. relurnerhara transportförpackningar och energideklaration på förpackningar. I dessa hänseenden
anförs i rapporten i huvudsak följande.

1.2 .2 Örergång till ohlekt pllflper i ji'irpllck11i11gar
Det totala energibehovet vid tillverkning av papper för förpackningsändamål kan antas uppgå till 6,3 TWh/år. Vid en övergång till ohlekt papper
minskar energiåtgången beroende på dels ändrad processteknik. dels att ca
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IO'X· mindre r~1vara hchöver bearbetas. Under antagande av en total övergfmg till oblekt papper skulle energihchov1~t minska med ca 0.4 TWhH1r. En
övergi\ng til oblekt papper medför även andra positiva effekter såsom
minskade kostnader och minskade utsläpp till den yttre miljön.
En övergång till oblekt papper erhjuder inte några tekniska prohlem.
Gjorda investeringar i blekningsanliiggningar sätter dock en gräns för en
snabh övergäng.
Vidare kan ett förbud för svenska producenter att anviinda blekt papper
leda till problem om inte iiven utliindska producenter. som siil,ier på den
svenska marknaden. tvingas över till obkkt P<.1pper. De marknadsmiissiga
aspekterna begränsar silledes de heriiknade besparingseffekterna hetydligt, åtminstone på kort sikt.

1.2 .3 R<'f11rnerhara

tra11.11)(>r~fi'irpackningar

Tidigare gjorda studier rörande den totala energitttgången för en förpackning under dess brukningstid har visat att matcrialtillverkningsledet svarar
för ca 9()<:{ av totala energibehovet medan konvertering. distrihution och
kvittning enligt rapporten i detta sammanhang har mimlre hetydelse. Detta
resultat bekräftas av gjorda undersökningar som indikerar att en energibesparing om ca 90 <;.'r iir möjlig vid en övergiing till n:turnerbara förpackningar.
Från distributionsteknisk synpunkt är det fördelaktigt om en standardisering och modulanpassning kan fistadkommas. Även om ett siidant system är praktiskt genomförbart och liimpligt kan det emellertid medföra
ökad energiförbrukning i transportledet. En överg~ng till returnerbara
transportförpackningar kan ocksii leda till ökade arbetsinsatser för viss
personal. Många butikers lagring:;utrymme torde inte heller räcka till för
förvaring av transportemballage i avvaktan på returtransport. Vidare kan
det uppstå höga initialkostnader i samhand med att ett stort förpackningsbestfmd måste byggas upp. Ett alternativ på sikt till dagens retursystem
kan vara att en reglering av förpackningsb,~ståndet hos varuägare. terminaler och ddaljistt:r sker genom uttag eller inlämning av fiirpackningar vid
särskilda depåer.
Var:je mera omfattande retursystem miiste kombineras med en strikt
standardisering och modulanpassning av ingäende transportförpackningar
varvid strävan måste vara att minimera antalet förpackningsstorlekar och
förpackningstyper.
En fullständig övergång till returnerbara transportförpackningar skulle
medföra en energibesparing på drygt 4 TWh/år. Det måste emellertid
påpekas att möjligheterna att påverka vakt av förpackningar är begränsade bl. a. av den export och import som förekommer. Det iir diirför realistiskt att anta att sparpotentialcn är högst I TWh/år. vilket motsvarar ca 8 %
av förpackningssektorns totala energiförbrukning.
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1.2 .4 Energideklaration av j{Jrpackningar

Syftet med energideklaration skall vara att ge vägledning vid val av
förpackning. Detta innebär att de energivärden som räknas fram för olika
förpackningar måste vara jämförbara. För att de skall vara detta, måste
beräkningarna basera sig på samma förutsättningar. både när det gäller
t. ex. två olika förpackningar i samma material och två förpackningar
gjorda av olika material. Beträffande dessa förutsättningar råder f. n. viss
osäkerhet. Någon form av principiella ställningstaganden måste göras beträffande vilket energivärde som skall råda för varje enskilt material oberoende av tillverkare så att en allmänt accepterad tabell över energivärden
för olika material kan upprättas. Dessa tabeller eller standardvärden måste
sedan med viss regelbundenhet revideras som en följd av förändrade
tekniska produktionsförutsättningar. Det bör erinras om att Näringslivets
stiftelse för forskning och utveckling på energiområdet. NEFOS. f. n.
bedriver ett projekt rörande möjligheterna att utveckla en praktisk metod
för energianalyser.
Innan man tar ställning till i vilken form en energideklaration skall delges
berörda parter. bör man sätta in frågan i sitt sammanhang. Med detta avses
dels förpackningssektorns totala energiförbrukning. vilken beräknats till
totalt 2.4% av Sveriges sammanlagda energiomsättning. dels vad man kan
uppnå i besparingssyfte. Processindustrin svarar för den dominerande
energiåtgången utan att i egentlig mening tillhöra förpackningsindustrin.
Papper och plast har många andra användningsomrädcn förutom förpackningar. Processindustrins energiproblem är således inte i första hand ett
förpackningsproblem. Vad förpackningsindustrin kan göra är däremot att
använda det material som från funktionssynpunkt bäst uppfyller ställda
krav på resp. förpackning under beaktande av energihushållning.
Om det därför är möjligt att uppfylla samma förpackningskrav med olika
material eller kombinationer av material. bör en energideklaration styra
valet mot det energisnålaste alternativet. Man måste emellertid ha klart för
sig att besparingsmöjligheterna är begränsade inom förpackningssektorn
och att andra faktorer än energi, t. ex. kostnad. påverkar valet av ingående
material i en förpackning.
Det är i det närmaste omöjligt att göra någon relevant uppskattning av
minskningen i energibehov inom förpackningssektorn som följd av en
energideklaration. En gissning är att ca IO?l av energiförbrukningen. dvs.
ca 1.2 TWh/år, skulle kunna sparas.
I fråga om tänkbara former för publicering av energideklarationerna kan
följande anföras. En energideklaration som ges som separat information
innebär betydligt färre initialsvårigheter än en deklaration som skall ges
direkt på själva förpackningen. En deklaration direkt på förpackningen är
tekniskt mer komplicerad att genomföra och innebär också ytterligare text
på varje förpackning. Det är också svårt att ge deklarationen en sådan
utformning att konsumenten kan fä en uppfattning om den relativa energiåtgången.
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1.3 Förslag till åtgärder
1.3./ Inledning

Det kan konstateras att bruttoenergiåtgången inom förpackningssektorn
exkl. energi nedlagd i förpackningsmaterial kan beräknas till ca 34 PJ.
Detta utgör drygt 2 % av den totala energianvändningen år 1976. Besparingspotentialen har beräknats till ca 20% av energiförbrukningen inom
sektorn. Utöver den direkta energibesparingen talar även andra indirekta
skäl för åtgiirder på detta område. Många av engångsförpackningarna
torde av stora grupper uppfattas som en av de mest tydliga yttringarna av
en "slit- och slängmentalitet'". Åtgärder på detta område torde därför
understryka statens medvetna strävan att handskas varsamt med energioch naturi·esurser.
Följande åtgärder föreslås.
1.3 .2 Öl'('rgäng till o/1/ekt papper

Man konstaterar att det ur teknisk synpunkt inte föreligger några hinder
för en övergång från blekt till oblekt material i förpackningar. Däremot
medför en övergång en rad fördelar såsom den minskade energiåtgilngen.
minskad materialförbrukning. lägre kostnader och mindre utsläpp i miljön.
Kommitten vill dock inte utesluta att en ~ådan övergång skulle kunna
innebära en försämrad konkurrenssituation för svenska producenter. Från
svensk sida bör man därför initiera ett internationellt samarbete - I. ex.
inom ramen för lnternational Energy Agency. IEA. nordiska rådet och
andra internationella organ - för att undanröja konkurrensnackdelar vid
övergången till oblekt papper.
Den här för~slagna internationella samordningen innt:bär dock inte enligt energisparkommittcn att svenska myndight:ter skall avstå från alt
medverka till en snabbare övergång till oblekt material. En st1dan övergång
är tänkbar vad giiller såväl transportförpackningar som konsumentförpackningar. I den sistnämnda gruppen är detta aktuellt för varugrupper där
marknaden präglas av monopolitiska tendenser. t. ex. mjölk. mjöl och
socker. Energisparkommittcn vill därför anmiila att den därför avser att
initiera förhandlingar med producenter med dominerande marknadsställning i syfte att påskynda en övergång från blekt till oblekt papper i förpackningarna. Om inte sådana frivilliga överenskommelser leder till erforderliga resultat avser kommitten att överväga andra styrmedel.
1.3 .3 Ö1·crgånf;! till returnerhara trnnsportfi"irpackningar

På transportförpackningsområdet visar beräkningarna klara skillnader i
energibehov mellan engångs- och retursystem. Befintliga system för returnerbara transportförpackningar bör därför förbättras och utvidgas till nya
varugrupper.
På kort sikt bör möjligheterna utredas till utbyte av konkurrensneutrala
returnerbara transportförpackningar mellan de största svenska distrihu-
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tionsföretagen. Genom en sådan samverkan skulle distributionsföretagen
kunna bygga upp ett gemensamt returförpackningsbestånd. vilket skulle
skapa förutsiillningar för rationella och koslnadsbesparande lösningar för
hela varudistributionen. På liingre sikt bör även mera omfattande retursystem närmare utredas med avseende på främst administrativa och transportekonomiska konsekvenser.
Del föreslås därför att det hör ges i uppdrag åt lämpliga organ att initiera
ett samarbete med berörda intressenter i syfte att förbättra och till nya
varugrupper utvidga i dag befintliga systeni för returnerbara transportförpackningar.
1.3 .4 J::11agidl'klara1i1111 m· Ji'irpack11i11gar

F. n. saknas varje form av energideklaration. Huvudmålsättningen med
en sådan är att initiera tillverkning och användning av energisnålare förpackningar. Framför allt torde den ha betydelse vid beslut om inköp hos
större konsumenter.
Ett offentligt register bör därför upprättas under en försöksperiod. förslagsvis 5 år. över olika förpackningars energibehov. Detta bör ske i
Svenska Förpackningsforskningsinstitutets regi och resultaten bör på
lämpligt sätt publiceras. Förpackningstillverkare och förpackningsimportörer föreslås därför bli frlagda uppgiftsskyldighet rörande respektive förpacknings materialsammansättning i vikt. Alla erhållna viktvärden förutsätts därvid vara sekretessbelagda.
1.3 .5 Fiirslagc11s g<'11om.fi'irw1de

De förslag energisparkommitten framlagt berör många grupper sitsom
konsumenter och uppköpare i olika led. varutillverkare och distributionsföretag etc. Effekten av flera av de förslag som lagts fram iir i hög grad
beroende på vilka informationsinsatser som sätts in. Detta gäller särskilt
beträffande bl. a. energideklaration av förpackningar. Om beslut fattas om
genomförande av kommittens förslag är det diirför viktigt att också resurser avsätts för införmationsinsatser. lnformationsinsatserna torde
liimpligen kunna ske i samverkan mellan energisparkommitten och konsument verket.

2

Remissyttranden

2.1 Remissförfarandct

Efter remiss av energisparkommittens rapport har yttrande avgetts av
försvarets materielverk. statens järnvägar. transportforskningsdelegationen. transportnämnden. riksrevisionsverket !RRV ). riksskatteverket
<RSV ). universitets- och hiigskoleiimbetet. statens naturvårds verk. kommerskollegium. statens pris- och kartellnämnd (Sl'KJ. konsumentverket.
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arbetsmarknadsstyrelsen. arhetarskyddsstyrelsen. statens industriverk
(SIN 0). styrelsen för teknisk utveckling (STU I. länsstyrelserna i Södermanlands, Malmöhus och Västernorrlands län. delegationen Il 197.'i: 021
för energiforskning, delegationen ( H 1977: 09) för företagens uppgiftsHimnande (DFU). AB Pripps Bryggerier. Centralorganisationen SACO/SR.
Dagligvaruleverantörers Förbund <DLFL ICA-förbundet. Institutet för
Storhushåll. Kooperativa förhundct ( KFl. Landsorganisationen i Sverige
ILOl. Landstingsförbundet, Miljövårdsgruppcrnas Riksförbund (MIGRll
och Miljöcentrum. Pliitmanufaktur AB IPLM PACI. Svensk Industriförening, Svenska Bryggareförcningen. Svenska C:ellullosa- och Pappersbruksforeningen.

Svenska

Förpackningsforskningsinstitull:t.

Svenska

Handelskammarförbundet. Svenska kommunförbundet. Svenska Mejeriernas Riksförening/u. p. a .. Svenska [\keriförhundet. Sveriges Grossistförbund. Sveriges hantverks- och industriorganisation. Standardiseringskommissionen i Sverige ISIS). Systcmholaget. Tiiinskmiinnens Centralorganisation ffC:Ol. AB Vin- och spritcentralen. Hiirutöver har i anslutning till
remitteringen inkommit yttranden från Urygginvt:st AH. Dagligvaruhandelns Erfa-grupp. ERFA och Svenska Elopak AB.

2.2 Allmänt
Ett stort antal remissinstanser finnt:r att nödvändigheten att spara energi
på alla områden i dag är uppenbar och stiiller sig positiva till de striivanden
med energi- och rt:surshushållning som rapporten ger uttryck för även om
besparingspotentiakn från energisynpunkt av många remissinstanser hedöms som marginell.
N11t1t1Tärd.1·1·erke1 betonar vikten av att miljöaspekten systematiskt viigs

in i de hesparingsiltgiirder som framdeks kan komma alt beslutas. Energihesparingar medför inte nödvändigtvis biiltre miljöförhttllanden. Alternativa material eller altt:rnativa produktionsprocesser kan fn'tn miljöskyddssynpunkt ge allvarliga störningar och bl. a. försvilra avfallshehandlingen.
Ko11.,·11111e11fl·erkc1 anst:r att de framlagda iitgärdsfiirslagt:n i görligaste mån

bör förverkligas. SJS hetonar att heriikningarna av besparingspotentialen
t'rtrn energisynpunkt iir behiiftade med en hög grad av osiikcrhet.
Lii11s.1·1yrc/.H'll i Afalmiih11s /iin framhålln att besparingar inom forpackningsområdet. trots att dessa endast har marginell betydelse. iindh

~ir

väsentliga. Länsstyrelsen iivensom ett stort antal andra remissinstanwr
pekar också på att olika faktorer. bl. a. stigande priser pi\ energi, kommer
att verka i riktning mot en cncrgihesparing inom förpackningsscktorn.
Denna uppfattning delas av bl. a. PLM l'AC och Sl'enska lla11de/sk11111111mFirb1111cfrt. För att på kort sikt ästadkomma mlgra mer bt:tydandt:
besparingar torde emdlcrtid. enligt liinsstyrdsens mening, statliga initiativ
och i1tgiirder vara nödvändiga.
Ui11.1·.11yrl'iH'll i \/ii.1temorr/a11ds liin anser att de psykologiska aspek-
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tema är intressanta. Genom att visa att det ~ir möjligt att med relativt enkla
medel spara energi och råvaror bör det påverka den aHmänna attityden
gentemot energibesparande åtgärder inom andra områden. Även KF finner
det av bl. a. psykologiska skäl angeläget att försöka minska energianvändningen för förpackningar.
Srenska l/a11delskamm11rfi'irh1111det framhåller att det inte enbart är i
processledet som energiaspekten alltmer gör sig gällande. En omfattande
återvinning samt förbränning av hushållssopor kommer att medföra att
förpackningar i ökad grad bidrar till energibesparingar som kan åstadkommas om material av skilda slag på lämpligt sätt kan utsorteras inom ramen
för den totala avfallshanteringens skilda cykler.
D/.F betonar att energibesparingar måste ske på en bred bas. dvs. också
inom förpackningsområdet. även om sparpotentialcn utgör en liten del av
den totala energiförbrukningen. Liknande synpunkter förs fram av bl. a.
ICA-fi'irhundct och S1·eriges Grossistfi'irh1111d. S1·e11sk Ind11.11r(fi'ircning betonar att alla åtgärder som kan medverka till ett direkt sparande av energi
är angelägna att utreda och att energisparkommittens arbete positivt kan
bidra till att skapa en realistisk syn på hur tillgängliga energiresurser skall
användas.

2.3 Blekt och oblekt papper
Ett stort antal remissinstanser betonar värdet av att en övergång sker
från blekt till oblekt papper i konsumentförpackningar. Nägra remissinstanser sätter emellertid i fråga storleken av den energibesparing som kan
uppnås med en sådan övergång med hänsyn till vissa praktiska svårigheter
bl. a. från konkurrenssynpunkt. Även ur miljösynpunkt anser en del remissinstanser att en övergång till oblekt papper är fördelaktig. Inte nägon
av rcmissinstanserna anser att det r. n. är lämpligt eller nödvändigt me<.)
särskilda styrmedel för att få till stånd en övergång frän blekt till oblekt
papper.
Statens 11at111"1·tlrd.1Terk och liinsstyrc/scn i Afa/111c'ih11.1· liin finner att en
övergång till oblekt papper minskar u~släppen av miljöfarliga ämnen och
att blekt papper är mindre i::nergikrävande att tillverka. vilket medför
mindre materialåtgång. Därmed blir också kostnaden för råvaran mindre.
Naturvårdsverket bedömer dock att effekten totalt sett blir ganska måttlig
vid en övergång inom förpackningssektorn eftersom den helt övervägande
delen blekt massa går på export. Srenska Cellulosa- och Pappashmk1ji'ireni111?e11 har i princip inget att invända mot att man strävar mot användning
av oblekt papper och kartong i stället för blekt, men betonar att formerna
för påverkan måste övervägas noga. Föreningen bedömer också att den
praktiska uppnåeliga besparingen är betydligt lägre än vad utredningen
visar och framhåller vikten av att kunna vi!>a på klara fall. där vinsten kan
motivera de kostnader som måste sättas in för att få resultat. Även SIS
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sätter i fråga den energibesparing som kan uppnås genom en övergång till
oblekt papper i konsumentförpackningar. ,\--IJGRI och Mi/jiicl:'11tru111 anser
att en övergiing från blekt till oblekt papper i prim:ip bör avse hela marknaden, såväl transport- som konsumentförpackningar. och inte enbart producenter med dominerande marknadsställning.

Svenska Mejcril'rnas Rik.~f("irening framhåller att mejeriindustrins positiva grundinställning till mjölkförpackningar av oblekt material är dokumenterad genom att oblekt förpackningsmaterial redan nu anviinds i betydande omfattning. Föreningen framhåller emellertid att det oblekta papperet inte är helt problemfritt som förpackningsmaterial för mjölk eftersom
smakfel ibland uppstår i mjölk som förpackas i detta material. Förpackningsmaterial som påverkar mjölkens smak eller andra egenskaper negativt kan inte accepteras med hiinsyn till konsumenternas berättigade och
högt ställda anspräk på mjölkprodukternas kvalitet. Mejeriindustrin har
därför specificerat kraven till förpackningsleverantören betriiffande pappersmassa och plastskiktets kv<ilitct i det oblekta pappersmaterialet. Hiirvid kan konstateras att de skärpta fordringarna på förpackningsmaterialct
medför större energiförbrukning och därmed också högre kostnader för det
oblekta papperet än vad man tidigare riiknat med. Också Sl'i·nska Fiirpack11ing.1jiJrsk11ingsi11stit11tl't framför farhågor beträffande mjölk i oblekt
kartong på grund av lukt- och smakproblem som kan tänkas uppstå.
SPK påpekar att det finns ekonomiska incitament för förpackningsköpare att övergå till oblekta förpackningar. Att så inte har skett i större
omfattning är beroende av vissa s. k. marknadsmässiga förutsiittningar.
För många företag utgör förpackningem. utformning ett viktigt konkurrensmedel. På marknader med ett utbud från flera företag ger ett förbud för
svenska producenter att använda blekt papper eller kartong i sina förpackningar en konkurrens på icke lika villkor om inte även utländska producenter som siiljer på den svenska marknaden tvingas över till oblekta
kvalitcer. En sådan tvingande bestämmelse för utländska tillverkare är
dock enligt nämndens uppfattning inte praktiskt genomförbar. S1·e11sk lndustr(fi'irening anser att en övt:rgäng till oblekt papper i kon~umcntför
packningar bör begränsas till omraden som omfattar varor av monopolkaraktär. t. ex. mjöl, mjölk och socker. Inom övriga varugrupper bör en
förändring f. n. inte ske med hänsyn ti.11 den konkurrenssituation som dit
kan uppstä i förhållande till utländska produkter. Kon.111111e1l11'l'fket tillstyrker förslaget att energisparkommitkn skall medverka till att det från
svenskt håll initieras ett internationellt samarbete för att undanröja konkurrensnackdelar vid övergång till oblekt papper samt förslaget att energisparkommitten skall initiera förhandlingar med producenter med dominerande marknadsställning i syfte att p~tskynda t:n övergäng från blekt till
oblekt papper i såväl transport- som konsumentförpackningar. L>agligvarulc1·erantiirer.1· Fiirhund framhåller också risken med en försämrad konkurrenssituation för svenska tillverkare, om de tvingas att använda oblekt
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papper, och instiimmmer därför i förslaget om initierande av el! internationellt samarbete för all undanröja konkurrensnackdelarna. Även SIND
understryker vikten av all en internationell överenskommelse kommer till
stånd for att undanröja konkurrensnackdelar inmrn en övergång i större
skala kan ske. STU erinrar om att styrelsen iir ansvarig för IEA-samarbetet
inom energiprogrammet Industriella processer och att Sverige har föreslagit el! projekt för samarbete inom pappers- och massaomrädet. Enligt
styrelsens bedömning kan det ta lång tid innan några positiva resultat kan
nås. Beträffande förslaget att encrgisparkommitten skall förhandla med
producenter med dominerande marknadssliillning i syfte att p[lskynda en
övergång fr:'in blekt till oblekt papper i förpackningar anför 1.0 att detta
bör ske i samförstånd med myndigheter. som har ansvaret för livsmedelsinnehåll och förpackningar med tanke på hiilsoskydd. Bäde av hiilsoskiil
och för att undanröja icke-tariffiira handelshinder bör enligt LO en internationell samordning ske. S1·e11ska Cd/11/osa- och Papr11'1"1·hmk.\/i'irc11i11ge11
anser att något internationellt samarbete inte bör initieras förriin mera
konkreta och genomarbt:tade förslag föreligger inom Sverige och sedan
situationen klarlagts genom samverkan med andra liinders motsvarande
studier och inledda utredningar inom I EA.

RR\/ konstaterar att det f. n. inte finns underlag för att hediima om och i
så fall vilka restriktioner som kan bli aktuella. Enligt RSV:.1· mening torde
det av de olika förpackningar som behandlas i rapporten endast vara frf1ga.
om förpackningar för mjölk och mjölkprodukter av oblekt papper som ett
avgiftsuttag skulle kunna utgöra ett realistiskt styrmedel. Med hiinsyn till
att de ncsta mejeriföretagen redan nu anviinder oblekt papper i sina förpackningar finns det enligt verkets uppfattning f. n. inte anledning att
överväga ett avgiftsuttag. STU finner Jet inte heller motiverat med förbud.
tväng och regleringar i syfte att få till stt111d en övergång från blekt till
oblekt papper i nu avsett hänseende. Srenska Ah:icri<'mas Riksfi'ire11i111:
framhåller att det finns td konkurrerande förpackningssystem för mjölk
pft den svenska marknaden. Systemen skiljer sig tekniskt helt fran varandra. Möjligheten att anviinda oblekt papper i mjölkförpackningarna iir f. n.
begränsad till ett av systemen. Skiilet till detta iir att förpackningarna i det
andra systemet mastc tillverkas av tjockare papper, vilkt:t hittills visat sig
kunna ge oacceptabla smakfri. För detta flirpackningssystcm återstår ett
betydande och sannolikt tidskrävande utvecklingsarbetc innan en godtagbar oblekt papperskvalitet kan presenteras. Ett föreliiggande från samhiillcts sida för mejeriindustrin att enbart anviinda mjölkl'i.irpackningar tillverkade av oblekt papper innan det iir helt klarlagt att detta iir genomförbart
för häda systemen och ger rimliga energibesparingar medför nackdelar.
som konsumenterna från andra utgångspunkter måste bedöma som orimliga.
MIGRI och Mi(iäce111rtm1 framhåller att andra styrmedel hör överviigas
om inte överläggningarna meJ producenterna i syfte att påskynda en
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övergång från blekt till oblekt papper i förpa<.:kningarna ger resultat. Denna
uppfattning delas av S1·c11sk /11d11.1·1r(fi'irc11i11g.
S1·e11ska Cc/111/osa- och Pappcrshmk.•.f('iro1i11gc11 anser att de snahha
prishl."ijningarna på olja och de ytterligare kostnadsstegringrar som är alt
emotse för bränsle o<.:h elkraft innebiir nya incitament för energibesparing.
som gör det välbetiinkt att se vilken ~jiilvreglerande effekt de fär innan
restriktioner på konsumtionsvalet övervi'lgs.

2.4 ö,·ergång till rcturncrhara transportförpackningar
Statens 11atun·iirds1·er/,., LO. MIGRI och Mi(iiiccntr11111. S1·c•11sk /lu/11.1·tr(fi'irc11i11g m. fl. remissinstanser tillstyrker att system med rcturnerbara
transportförpackningar förbiittras LlCh ut vidgas till nya varugrupper. Även
k1ms11mcnt1·crkct delar denna uppfattning o<.:h förutsiitter härvid alt man
dterstriivar en ökad harmonisering och måttstandardisering av konsument- o<.:h butiksförpackningar i syfte att fti fram ett helintegrerat. väl
fungerande och ekonomiskt distributiomsystem. Enligt vad hi11sstyrel.H'11 i
Malmii/111.1· liin har inhämtat skulle en kraftig utvidgning av användningen
av returnerbara transportförpackningar medföra ökade hanteringskostnader för butikerna och även ett visst merarbete för personalen. Länsstyrelsen finner det do<.:k önskviirt med en utveckling mot ökat samarbete vad
gäller måttsamordning och anpassning till befintliga distrihutionssystem.
Länsstyrelsen ser därför positivt på förslaget att söka åstadkomma ett ökat
samarbete mellan berörda intressenter o<.:h på sikt uppni'i en ökad användning av returnerbara transportförpa<.:kningar. Lii11sstyrclsc11 i \'iistcmorrlanJs liin föreslår att försöksverksamh·~t med returnerbara transportförpackningar initieras. S1·enska Bryggan:fi'ireninge11 finner det naturligt att
ansluta sig till det förslag som framförs i rapporten om förhiittring av
befintliga system för returnerhara transportförpackningar samt utvidgande
av dessa system till att gälla andra varugrupper inom dagligvaruhandeln.
Anpassning till standardiserade modulsystem liksom införande av
branschneutrala förpackningsmärkningar synes for Föreningen vara en
självklarhet. För bryggeribrans<.:hens del pågår f. n. en av STU. Arbetarskyddsfonden och Svenska Bryggareföreningen finansierad utredning.
Framtida distributionssystem för bryggerinäringen. med nämnda mftlsättning. SIS anser att ytterligare typer av returnerbara transportförpackningar, än de som används i dag, är tänkbara. Utgångspunkten m{iste alltid
vara att retursystem verkar ekonomiskt fördelaktiga för konsumenterna
vilka i sista hand får stå för kostnaderna.
AB Pripp.1· Bryggerier påpekar att aBt returemballage inom bryggeriindustrin är standardiserat och kan användas av samtliga tillverkare. En
anpassning av detta emballage så att det kan användas av företag utanför
bryggeribranschen är sannolikt ej möjligt och under alla omständigheter
förknippat med mycket stora kostnader. De i rapporten beskrivna depå!l
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och poolalternativcn är enligt bolaget sannolikt inte till någon fördel för
bryggeriindustrin. Även DLF finner att det föreslagna depå- och poolalternativet är betungande såvitt avser administration. hantering och kostnader. Denna uppfattning delas av S1·eriges Grossistj("irhund och /CA:fiirh1111det.
Även om det är klart att icke oväsentliga energivinster kan göras genom
att öka användningen av returnerbara transportförpackningar anser KF att
man har alltför bristfälligt underlagsmatcrial för att kunna dra säkra slutsatser för olika produkter. Det är. enligt förbundet. viktigt att först ha ett
faktaunderlag angående samtliga de kostnader och de föriindringar som
kan uppstå i alla produktions- och distributionsled så att man är säker på
var kostnadsbesparingar kan uppnås och hur stora de är. Härvid bör man
göra klart för sig att returförpackningarna medför särskilda kostnader som
t. ex. returtransporter, rengöring. sortering, lagerkostnader etc. Förbundet
föreslår att en särskild arbetsgrupp bildas för att utreda hithörande frågor.
Även S1·enska Mejeriernas Riksf(irening finm:r att det inte är möjligt att
utan utredning bedöma i vilken utsträckning det skisserade bytessystemet
för returncrbara transportförpackningar är energibesparande och praktiskt
genomförbart. Systembolaget framhåller att nuvarande glastyper för returglas i stor utsträckning har standardiserats för att passa den typ av
transportemballage som bolaget anskaffat för sina produkter. Härtill kommer att produktionskedjan avpassats till just denna typ av emballage. En
övergång till andra produktionsmedcl för att få enhetliga transportförpackningar kan därför inte ske inom överskådlig tid.

2.5 Energideklaration a\· förpackningar
Ett mindre antal remissinstanser ställer sig positiva till införande av en
energideklaration medan andra anser sig tveksamma till sådana deklarationer. Ett stort antal remissinstanser avstyrker förslaget i denna del och
pekar bl. a. på att möjligheterna att åstadkomma rättvisa beriikningar med
avseende på olika processer och material i förpackningar f. n. m~istc betecknas som små. Förslaget är också förknippat med ett betungande uppgiftslämnande och saknar uppgifter om kostnader och bcsparingsmöjligheter.
K1111.1·11m1•1111·er/.:ct anser att det föreslagna registret kan p{1verka förpackningsproducenterna att tillverka och förpackande företag alt viilja energisnälare förpackningar. Registret hör iiven kunna tjäna ~om underlag för
olika informationsaktiviteter i syfte att höja energimedvetenheten i samhället. Verket anser också all krav bör kunna sliillas på att förpackningar
märks med uppgifter om energiåtgång vid engtrngsanvändning samt vid
upprepad cl.Leranvändning resp. <'itavinning. Sildan märkning kan ge enskilda konsumenter väsentlig information biide vid val mellan olika frirpackningstyper och vid val mellan olika metoder att göra sig kvitl tömda
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förpackningar. Information på förpackningar utgör enligt verkets åsikt ett
bra medel för att vidmakthålla konsumenternas intresse för och vilja att
spara energi. SIND stöder också förslaget om genomförande av en energideklaration men framhåller vikten av att standardisering sker i enlighet
med strävandena inom IEA. KF finner det liimpligt att under en försöksperiod upprätta ett offentligt register angäende olika förpa.:kningars ern:rgibehov som näringsliv och massmedia vid behov kan utnyttja. SIS instiimmer i förslaget vilket bör kunna underlätta bl. a. för den dagligvarutillverkande industrin att bedöma sina förpackningar från energisynpunkt.

Nat11rl'ård1·1·erke1 anser att resultatet av en energideklaration torde ha
mycket blygsam effekt sett i relation till den totala energiförbrukningen i
samhället. Betydligt större fördelar uppnf\s enligt verket genom införande
av energisnål teknik i tillverkningsindustrin. Verket har emellertid ingen
erinran mot att försök görs med energideklaration av förpackningar. Verket pekar också på sviirigheterna att uppnå av alla parter godtagbara
'"standardvärden .. för underlag till deklaration. Vid ett ev. utarbetande av
sådana "standardvärden" är det önskvärt att miljöskyddsaspekterna vägs
in framför allt mot bakgrund av att energisnålare förpackningar inte alltid
behöver vara htittre från miljöskyddssynpunkt. Om kravet på energideklaration skall omfatta även utliindska förpackningar anser lii11sstyrelse11 i
Malmiihus /ii11 att detta kommer att verka som tekniskt handelshinder och
medföra störningar i importen till Sverige. Mot denna hakgrund bör bl. a.
omfattningen av dessa problem enligt liinsstyrelsens uppfattning ytterligare utredas. Liknande synpunkter förs fram av lii11sstyrdse11 i Viist1·mo1Tla11ds liin och LO.
RRV päpekar att det saknas utredning av förhållandet mellan kostnader
och hesparingsmöjligheter då det gäller det föreslagna registret. Erfarenheterna av liknande register på andra områden visar. enligt verket. att kostnaderna kan bli avseviirda. Det saknas ocksa förslag bctrliffande anviindningen av ett sådant register. Av rapponen framgår inte heller i vilken
utstriickning konsumenternas val av förpackningar kan förväntas piiverkas
av ytterligare kunskaper om förpackningarnas energiinneh{ill. Verket kan
därfl>r pil det föreliggande materialet inte bitriida förslaget om inriittandet
av registret. Även SPK avstyrker flirslagd. Som skiil hiirfiir anför niimndcn det osäkra resultatet ur sparsynpunkt och den omfattande kostnadskriivande uppgiftsskyldighet som skulle komma att favila företagen. OFU
och Dl.F för fram samma synpunkter och anser att det föreligger risk för
att dcklarationsförfarandet innehiir onödig byråkratisk administration utan
reell innebörd och mening. DFU anser att medel i stället bör anslås till en
hredare information bland råvaru-. material- och förpackningstillverkarc
samt köpare av förpackningar. P/.M PAC framhf1ller att det hlir svilrt att
konstruera energideklarationer som blir nf\gorlunda rätcvisande och ens
tillnärmelsevis uppfyller syftet med ~1tgiirdcn. Denna uppfattning delas av

lii11sstyrclse11 i Viistcrnorrlwrds liin m. tl. remissinstanser. S1·c11ska Cd/11-
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/osa- och Pappershruk1fi"ircni11gen pekar pfi att energianalysmetodiken
alltjämt iir outvecklad och framhåller att energiberäkningarna måste vara
jiimförbara sinsemellan både vad gmler samma material och i olika Hinder
som mellan olika slag av material. I sak samma synpunkter fors fram av
S1·l'11ska Hw1delskammar.fi"irhu11det och S1·e11ska Mejeriers Riks.f("irening.
Svenska Mejeriers Riksförening anser vidare att konsumenterna saknar
förutsättningar att bedöma när val av en förpackning med relativt högre
värde i energideklarationen är motiverat därför att förpackningssystemet i
dess helhet är energisnålare iin tillgiingliga alternativa system. ,'frerigc.1·
Gro.1'.1·i.1·1fårh1111d avvisar också tanken på ett register för energideklarationer och påpekar bl. a. att ett sådant register blir svfirt att hålla aktuellt.
AB Pripps Bryggerier framhåller att även om rättvisande energideklarationer skulle kunna göras. kan de lätt leda till missbedömningar och subop-

timeringar.
Även S1·c11sk Jnd11.1·1r~fi'ire11i11g avvisar förslaget om energideklaration av
förpackningar. Däremot instämmer föreningen i förslaget om en form av
publikation med generell information om olika förpackningars energiinnehåll m. m. !frenska Bryggan:fi'irc11i11gc11 ser ett offentligt register över olika
förpackningars energibehov som meningslöst. Även om registret skulle
publiceras pä lämpligt sätt skulle informationen nå en mycket liten del av
befolkningen och följaktligen få liten effekt vid konsumentens val av förpackning.
MIGRI och A-li(iiicentmm sätter i fråga om det är tillräckligt med att
enbart upprätta det ifrägasatta registret. För att en mer effektiv energibesparing skall uppnås i detta sammanhang bör andra mer din:kta styrmedel
anviindas.
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Bila1.:11 1.6

Program för oljeersättning
Sammanfattning aY oljecrsättningsdC'lcgationens 1 rapport
1980:23)

(Os

I

Allmiint
Oljeersättningsdekgationen (0EDl 2 skall enligt sina direktiv verka för
samordning av insatserna m:h foreslii åtgärder för att snlviirme och hränsk!l som kan ersätta olja snarast införs i det svenska cnergiförsörjningssystemet.
Det avgörande motivet för oljeersättning pt1 lång sikt grundas på oljans
bristande tillgänglighd och förväntade prisökningar. Situationen pii kort
och medellång sikt karaktiiriscras av osäk1:rheter och hetydamle riskn för
störningar i oljetillförseln. Den mycket knappa marginal som i praktiken
finns mellan möjlig råoljeproduktion och nuvarande behov innebär att
brister på nytt kan inträffa mycket lätt om produktionen minskar eller
efterfrågan ökar. Oljeprisutvecklingen kan d~i1för inte antas få ett jfönnt
förlopp utan risken för instahilitct iir stor.
Motiven grundas också på politiska och strategiska överväganden på det
internationella planet. Sverige har inom lntcrnational Energy Agency verkat och bundit sig för att vidta omfattande {1tgärder för all minska beroendet av oija.

I Sverige fön:ligger en allmän enighet om det nödvändiga i alt minska
oljeberoendet genom hushällning och övergäng till alternativ till olja. Viss
oljeerslittning har redan ?tstadkommits. L(mgtgående planer pi'l ytterligare
insatser finns thimst inom den kommunala fj[irrv[irmescktorn.
OED bedömer dock att en rad hinder av olika slag riskerar att medföra
att oljeersättningen inte blir så lfmgtgående eller sker så snabht som linskvärt ur samhiillsekonomisk synvinkel. Diirfiir m{1ste en plan utarhetas od1
<'//

prowwn j("ir o(ieersiittning genomföras.

Förutom ett sådant program för oljcen.iillning behövs givetvis åtgiirder
för en tryggare oljeimport och for hushällning för att minska oljeherocndet.
OED har emellertid inte till uppgift alt behandla ålgiirdcr med dessa syften.
OED föreslår som framgår nedan vissa mål för omställning frftn olja i
olika tidsperspektiv. Vid målsättningen har OED syftat både till att nå en
hetydande oljcersiittning på kort sikt och all säkersWlla att forutsiittningar
skapas för en betydligt större oljeersiittning pil liingre sikt. OED vill under-

' Utdrng ur L>s I 1980: 23.
~ Dckgatiom:n ([ 1979: 01) för solvlirmc l'Ch hrän-;len som kan erslittas med olja.
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stryka att målet att kraftigt minska oljeberoendet i kombination med att
genomföra kärnkraftavvecklingen innebär att år 2000-2010 måste 6070 <;(. av landets totala energiförsörjning baseras på energikällor som idaR
anränds endast marginellt eller inte alls. Med hänsyn till de trögheter som
under alla förhållanden finns i energiförsörjningssystemet är detta en kort
tid, särskilt som olja är ett bekvämare. lätthantcrligare och mera allsidigt
användbart bränsle än många av alternativen. OED bedömer att en omfattande omställning från olja kan genomföras men betonar att kraftfulla
åtgärder krävs redan i det korta tidsperspektivet för att den skall komma
till stånd.
Enligt direktiven har OED:s uppgift sin tonvikt vid sådana åtgärder som
kan leda till mera betydande oljeersättning redan inom en tioårsperiod.
Detta har också präglat övervägandena vid målsiittningen.
OED anser att målet till år 1985 bör vara att öka användningen av
solvärme och fasta bränslen med ca 30 TWh (exkl metallurgiskt kol och
lutar) vilket motsvarar 2.5 milj. ton olja och till år 1990 bör ökningen
motsvara ca 85 TWh <7 ,5 milj. ton olja). OED bedömer att de inhemska
bränslena inkl solvärme och kol vardera kan svara för ungefär hälften av
den totala oljeersättningen år 1990. Detta innebär en ökning av ambitionsnivån för inhemska bränslen och en minskning av kolets roll i jämförelse
med de planer som nu finns i kommuner och industrier.
De mål som anges för år 1985 och 1990 begriinsas snarare av kostnaderna för och möjligheterna att ställa om anviindningssektorerna för andra
bränslen än olja än av tillgången på sådana bränslen.
Mtilcn redovisas nedan sektorsvis i tabellform. Tabellen inkluderar inte
de ytterligare effekter som skulle kunna åstadkommas med t1tgärder av
mer extraordiniir natur. Vilka sädana iltgärdcr OED övervägt men således
inte bedömt rimligt att satsa på framgfir av ett appendix till rapporten.
Nedan sammanfattas OED:s förslag till mål:

Tabell: OED:s mål för användning a\• andra bränslen än olja och a\· soh·ärme i olika sektorer till ar 198S och ar
1990, TWh/år
Kol

Nuvarande användning
Ökad användning
år 1985
Fjärrviirme
Övr uppvärmning
Industrin
Elproduktion
Samfärdsel
Summa ökad användning
år 1985

Torv

Skl,gsenergi

Sopor
Spillviirmc

3

2

2

6

3
3-7
4
1-2

2

6

1/2 1

4-3
16-15

1/2 1

11-16

Solviirme

(>vrigt

Summa

7

Il
+ 1•
'!i-7
Il

I'

5

2

1-'

112

1n

112

30-35
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Nuvarande användning
Ökad användning
år 1990
fjärrvärme
Ovr uppvärmning
Industrin
Elproduktion
Samfardsel
Sumnia ökad användning
år 1990
Total användning
år 1990

Tc-rv

Skogsenergi
2

3

119

Sopor
Spillvärme

Solvärme

Övrigt

2

Summa

7

3-4

2-·3

6-1)
3-7
6-9

46-36

6--11

18-27

3-4

7'

3

83-88

49-39

6--11

20-29

6

7

3

90-95

23-16

4-·8

15-11
8-9

36 + 74
3-7
23
11-12
3

7'

y

1

M:'il för torvanvändning sammanlagt iir ca. 3 TWh i\r 1986-1987
Bidragen från torv och skogsencrgi for elproduktionen inom kraft viirmesektorn
understiger sannolikt I TWh
' Exkl drivencrgi
4
Solvärme exkl drivenergi

2

Sammanfallningsvis innebär detta program tillsammans med de totala
förbrukningsniväer som förutsattes i konsekvensutredningens referensalternativ. alt oljeförbrukningen minskar från 313 TWh <tr 1980 till 265-270
TWh år 1985 resp 203-208 TWh är 1990. dvs. med ca 15r:.; resp ca 3.~ 1>~.
Till detta kommer oljecrsättningsmöjlighcter genom utnyttjande av el kraftsystemet med ca 9-16 TWh är 1990.
Det bör dock understrykas att mf·ilen skiljer sig starkt mellan olika
sektorer. Inom uppviirmningssektorn innebiir sillunda mälct att oljeandelen sjunker från 90'1är1980 till 7()((. f1r 1985 och till 36';·( {1r 1990. genom
hushällningsätgiirder samt genom ökad användning av fasta briinslen, elviirme och solvärme. Inom samfärdsclscktorn hedöms praktiskt taget ingen minskning till 1985 kunna ske och till 1990 ca :i.r;;. minskning. Större
oljecrsiittningseffektcr kan inte påriikm.1s fiirriin mot sekelskiftet i denna
sektor. Målsiittningen beträffande brän;;lcn inneblir att kol siirskilt i det
korta perspektivet kommer att vara det mest viisentliga alternativet till
olja. Med hiinvisning till det liingsiktiga ·~nergipolitiska miilct att inhemska
och helst förnybara energikällor skall vara grunden för energiförsör:iningen
anser OED att ambitiösa mål iiven i det korta tidsperspektivet är angeliigna
för i första hand torv och skogsencrgi.
I rarporten sammanfattas de hinder mot oljeersiittning

~om

OED funnit.

Viiscntliga hinder iir av ekonomisk art. bl. a. ditlil! eller oslikcr lönsamhet.
investeringarnas storlek och den åtföljande höga räntekostnaden vid nuvarande marknadsräntor. svilrigheter att linansiera investeringarna samt osiikerhet om priserna för alternativa briinslen i relation till olja. Osiikerheten
om vilka mil_iiikrav som kommer att giilla och de ekonomiska konsekvenserna av siidana krav har ocks~1 anförts SLlm ett hinder. Enskilda beslutsfattare i kommuner och niiringsliv har hel kr inte samma incitament att agera
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för oljeersättning som staten. Större förändringar av energisystemet kriiver
vidare samtidiga beslut av många parter med skilda värderingar och bedömningar. Dessutom finns det rent praktiska hinder - oljan iir Wtthanterlig och bekviim jämfört med många av alternativen. OED anser att uet
p. g. a. dessa och även andra hinder inte iir möjligt att uppna de angivna
miilcn för oljccrsiittning utan samhiilleliga insatser av olika slag.
OED anser att s{ulana insatser bör utgå fr~in det niimnda programmet för
oljeersättning med miilet att i första hand minska oljeanviindningen med ca
15 S·( till tir 1985. Detta motsvarar en minskning med4 milj. ton olja per i'tr
eller minskade kostnader för oljeimporten med knappt 4 miljarder kr.!iir.
OED anser att detta mt1I för ilr 1985 iir realistiskt, att dt:t utom att gt: t:n
viisentlig grad av oljeersiittning på kort sikt ocksf1 iir en förutsiittning för att
nå målen på liingre sikt. I femiirspt:rspektivet kan ocks<I ett program ges en
konkret utformning. Det bör inriktas på att anHiggningar av olika storlekar
ot:h för hriinslen av olika typer kommer till stiind.
De samhälleliga insatst:rna hör syfta till att stiilla krav på oljeersiittning
och att skapa rimliga förutsiittningar för dess genomförande. Oet iir nöd-

1·iindigt att statsmaktema sanktionerar en .w)dan plan .fiir 11tt hl'sl11t om
energiinn'slerini:iir skall Ji111as i en on~fi1ttning som Ol:D:.1 mål i1111chiir.
Vad gäller styrmedel ht:stär OED:s förslag av flera komponenter. Anledningen till detta är att energikällor med skilda forutsiittningar skall sll)djas.
En oljeersättning som enbart hade byggt på kol skulle ha erfordrat ett
betydligt enklare åtgiirdsprogram. Med mill om införande av skogsenergi,
torv, solvärme och altt:rnativa drivmedel mäste insatserna vara av många
skilda slag.
OED föreslår följande typer av åtgiirder för programmets genomförande:
- lagstiftning
- ekonomiska styrmedel
- organisatoriska åtgärder.

f,11g.1·t(ft11ing . .fi"ireskr{fta. normer

OED anser att ett tidigare f/"wn/agt .fi:ir.1/ag (SOU 1980:91 till lag

ut.fi"irande

111· l'is.1·11

11111

e/dni11gsan/iigg11i11gar hiir ge11t1n!fi"iras. Lagförslaget

innebär att pannor som byts ut eller tillkommer inom anläggningar (system) som förbrukar minst 50000 MWh/är skall utformas sil att fasthränsJeeldning kan ske. Detta krav gäller för nya eller utbytta anliiggningar tills
minst 75 ':{ av totalt tillförd energi för hela systemet baseras pil annat iin
olja.
För kontroll av hur målen beträffande inhemska briinslen uppnås hör
anliiggningsägarna ha skyldighet att anmäla sitt briinsleval till det statliga
organ som blir tillsynsmyndighet för lagstiftningen I i det följande kallat
tillförsclfunktionen). När det finns anledning bör tillförselfunktionen kun-
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na la upp överliiggningar med de enskilda beslutsfattarna om att undersöka
möjligheterna till alternativa lösningar.
För mindre anläggningar anser OED att det i dagsliiget inte är liimpligl
att stiilla likartade krav pi\ övergång till faslbränsleeldning. Kostnadsbilden
är alltför oklar. Försöksverksamheten pa området hiir intensifo:ras i syfte
att bl. a. begränsa driftkostnaderna. l. ex. genom obemannad drift. Prototyp- och demonstrationsanläggningar av detta slag bör stiidjas ekonomiskt
via energiforskningsprogrammet elh:r oljecrsättningsfonden.
OED anser det vidare angehiget att de nuvarande handhiggningsliderna
för torvkom:essioner förkortas avsL'viirl. SIND har nyligen i skrivelse till
regeringen föreslagit att hL'slut om bearbetningskoncessioner delegeras till
SIN D m:h rn:kså Himnat förslag till vissa förenklingar i handl:iggningen av
sådana iirenden. OED tillstyrkL'r dessa förslag. OED finner det ocks<'i
rimligt att produktionsavgifter pä torv tills vidarL' inte utgår.

Mi(ifUi.ireskr(ficrna.1· utformning iir av stor betydelse för oljeersiittningsprogrammL'ts genomförande. Naturvårdsverket har i tillståndsiirenden för
nya kolanläggningar kriivt att svavelutsliippen minskas betydligt i förfo\1lande till vad som anges i nu giillande generella bestiimmelscr. Detta
medför antingen att anliiggningarna måste förses med rökgasavsvavling
eller att försörjningen baseras på kol med mycket låg svavelhalt. Rökgasavsvavling ökar väsentligt kapital- och driftkostnaderna samt den tekniska
komplexiteten. Det är ocksf1 tveksamt om kol med tillriickligl läg svavelhalt för att möta kravet utan rökgasavsvavling kan importeras i så stor
utsträckning som krävs för att medge en godtagbar fiirsörjningstrygghet.
Av dessa skäl kan miljövårdskraven innebära att förutsättningarna för
övergång frfin olja till kol försämras sii att aktuella projekt skjuts upp eller
inte kommer till sttiml.
Ol:D 1111.1er att det iir rimligt all .1kiirpt1 kra1·c11 ptl .1·1·m·el11t.1/iif1f1.fi"ir11tt

a1·hjii/pa .fi:ir.1·11mi11gssit1111tio11c11 i landet. 01:,D ansa dt1ck alt l'll sådan
skiirp11i11g hiir ske med ett 111i11drc steg iin l"(ld 11ta111T,/rd1Terkl!f kni1·a.
Med en skiirpning av kravet till att motwara O.fi~{ svavelhalt (nu gällande
generella bestiimmclser motsvarar 0,81;:; och naturv{trdsverkets krav
tU5 %·) breddas möjligheterna till import av lägsvavligl kol. Krav p[1 rökgasavsvavling skulle dä inte behöva ställas på de anliiggningar som nu iir
aktuella för uppförande. Mot mitten av 1980-talet biir en ytterligare skiirpning kunna övervägas. Ytterligare erfarenhet hinner d[1 vinnas av den
1eknik som utvecklas pf1 omradet. OED anser ocksii all åtgiirder i form av
markreservationer hör vidtagas i aktuella anliiggningar som förberedelse
för att ta ny teknik i anspri'tk.
OED anser ocks;\ att en utredning tillsälls för att se över /ugs1(fi11i11gsfrligor i sam hand med st1!1·iim1e11t11yt(j1111de. Detta giiller i förs la hand
vattenlagen. naturvärdslagen. lagen om allmiinförklaring av ljiirrviirmeanliiggningar samt lagen om kommunal L'nergiplanering. OED vill ocksä
understryka behovet av att alla eventuella lagiindringar blir gjorda i slidan
tid alt inte teknikintroduktionen förhindras.
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Ekonomiska styrmedel
För att genomföra det förordade programmet för oljeersättning behövs
enligt OED:s mening ekonomiska styråtgärder.
I början av november månad 1980 lämnade regeringen ett förslag till
riksdagen (prop 1980/81: 49) om stöd för vissa åtgärder för att ersätta olja,
en fond får o/jeersiittning. som till stor del bygger på OED:s tidigare
framlagda förslag.
OED vill i anslutning härtill lämna följande synpunkter på fondens
användning. Lån med förmånliga villkor och i vissa fall bidrag bör kunna
utgå för att täcka merinvesteringar i anläggningar främst för torv. skogsenergi. alternativa drivmedel och solvärme.
När det gäller anläggningar för kol bör det ekonomiska stödet kunna
inskränkas till hjälp i vissa fall med finansieringen främst inom industrin. I
vissa fall kan stöd till investeringar av miljövårdskaraktär behövas.
I fråga om skogsenergi och torv kan utom hjälp med finansieringen även
bidrag behövas till investeringar i såväl råvaruutvinning, transportapparat
som förädlings- och förbränningsanläggningar.
Inledningsvis bör stöd utgå främst till projekt som ligger inom ramen för
det tidigare föreslagna programmet. Administrationen av detta stöd bör
falla på den tidigare förordade statliga tillförsclfunktionen.
Denna typ av projektinriktat stöd bör emellertid kunna upphöra på sikt.
Med bättre kunskaper om de verkliga kostnaderna för utnyttjandet av
inhemska bränslen bör inriktningen av de ekonomiska styrmedlen bli mer
generell.
En övergång till fasta bränslen kommer att ställa stora anspråk på
kapital. Om statsmakterna anser att en övergång frän olja till fasta bränslen
iir angelägen bör statsmakterna verka för att investeringar i eldning med
fasta briinslen skall bli ett prioriterat område pil kapitalmarknaden.
Ett speciellt problem utgör nuvarande krav pii en begränsning av den
kommunala expansionstakten. Investeringar i fjärrvärme iir att jiimställa
med produktiva industriinvesteringar och hör särskiljas från investeringar i
annan kommunal verksamhet.
Industrin redovisar ofta problem med att finansiera investeringar i fasthränslceldade anläggningar. OED anser att fondorganisationer bör ägna
den frågan särskild uppmärksamhet.
Bedömningen av den framtida prisutvecklingen på olja. kol och inhemska bränslen påverkar starkt lönsamhetsförutsättningarna vid energiinvcsteringar. Med dagens prisrelation är det i många fall fördelaktigt att övcrgä
till kol. Osäkerheten om den framtida utvecklingen av brtlnslepriserna är i
sig ett hinder för oljeersättning. Denna osäkerhet kan minskas på !lera sätt.
En metod är att stävja fluktuationer i oljepriset genom 0Ueheskatt11i11ge11.
En annan metod är att statsmakterna lämnar garantier för att energiskaften
11({ormas stl att den c1:fcJ/·derli1-:a prisrelatio11e11 mc/11111 olia och kol respektii·e inhemska hriinslcn 11ppriiffl1t/lls. OED avser att niirmare behandla
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dessa frågor fram till våren 1981. Det är o':kså viktigt att energiskatteutredningen i sitt arbete prioriterar en sådan utformning av skattesystemet.

Organisatoriska clrgärda
OED anser som tidigare antytts att den statliga myndighet.~fi111ktiom·n
rnd gäller energitil(f'örse/ mäste .fi"irstiirkas för att de angivna målen för
oljeersättning skall nås. Vissa uppgifter för en sådan funktion har berörts i
det föregående.
Sammanfattningsvis föreslår OED att följande centrala uppgifter i ett
oljeersättningsprogram förs till en sådan förstärkt tillförselfunktion

e
e
e

planering för att nå målen
initiativtagande för genomförandet av programmet
tillsyn i samband med den föreslagna nya lagstiftning om utförande av
vissa eldningsanläggningar för fastbränsleeldning

e

låne- och bidragsgivning för investeringar i ny energiteknik för oljeersättning (fondförslaget)

e
e

organisatoriska initiativ
utvärdering av mål och styrmedel för l)ljeersiittningsprogrammet.
När det giiller oljeersättning inom uppviirmningssektorn har kommuner-

nas insatser en avgörande betydelse. Enligt lagen ( 1977: 439! om kommunal energiplanering skall kommunerna i sin planering biide främja hushållningen med energi och verka för en säker och tillriil.:klig tillförsel av energi.
Enligt OED:s mening uppfyller inte energitillförseln lagens krav att vara
säker och tillriicklig om den huvudsakligen baseras på olja.
OED förordar att ko111m1111e1w1 inom ramen för den kommunala energiplaneringen rl'c/ol"isar program .fi'ir o(icersiit111i11g. som fastställs av de
beslutande kommunala organen. Programmen hör bygga p[1 en genomgång
av bl. a. bränslebehov. möjlighett:r till omstiillning. försö1:jning med energiråvaror samt utnyltj<rnde av solviirme. Behovet av samordning med
andra kommuner och med industri bör även beaktas. Dessa förslag liverensstfönmer i prim:ip med de som SIND nyligen framlagt (SIND 1980: 15!.
OED insliimmer i SIND:s förslag betriiffande planeringens inriktning m:h
vill understryka det angeliigna i att erforderliga resurser stiills till förfogande för all genomföra verksamheten.
Den av värmeverken hittills planerad·e totala nivån för landets ton:fi'ir-

hmkning inom den niirmaste 10-firsperioden - 1.25 TWh iir 1990 - iir li:ingt
under vad OED bedömer som rimligt och i.inskdrt. Detta giiller i synnerhet de södra och mellersta delarna av landet.
Vad gäller de fyra nordligaste liinen har Vat1enfi1ll pf1 regeringens uppdrag utrett förutsiittningarna för torvproduktioncn och för anviindningen
av torv i hetvattenl:entralcr clla kraftvärmeverk i vissa orter.
OED anser det viktigt att eli"arenheterna av den metodstudie som SIND
genomfört i en region i Smäland snabbt bör tas till vara. Studien avser hur
regionala plancringsinsatser kan utformas bl. a. för att fo till stiind regiona-
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la samarbeten rörande utnyttjande av torv- och tlistillgångar. SIND bör
också ges möjlighet att initiera några sädana regionala samordningsinsatser
i mellersta och södra Sverige. Inriktningen bör vara att snabht få till stånd
utnyttjande av bränntorv i 5 a 6 orter i detta omrädc.
För att påskynda införandet av alternativ till olja hehövs åtgiirder i friiga
om teknik11pphandling. Statliga myndigheter. större byggföretag och fastighctsförvaltare med egen god kompetens bör ha möjlighet att vara föreg{mgare när det gäller att introducera solviirmeteknik som har lämnat
forsknings- och ut vecklingsstadiet. Förutsättningarna för en form av utvecklingsavtal mellan staten och stora kompetenta byggherrar undersöks
f. n. i samarbete mellan OED. bostadsstyrclsen och SIND. Statliga myndigheter hör i sin ny- och ombyggnads verksamhet beakta möjligheterna att
tillämpa olika slag av solviirmeteknik. Detsamma giiller bl. a. fastbriinslceldning. Det bör {tligga tillförselfunktionen att ta erforderliga initiativ i
fråga om teknik.upphandling.
För att redtH.:cra kostnaderna fiir främst mindre fasthriinslccldade anläggningar bör standardisering efterstriivas. Det arbete SIN D har inlett pä
omriidct bör fullföljas. Åtgärder i fräga om teknikupphandling behövs iiven
för introduktion av standardiserade panntyper.
Vad gäller altenwtirn drirn1cdcl avser OED att fortsiitta arbetet med
fordonsföreskrifter. styrmedel m. m. för metanolintroduktion under vintern 1980/81.

CJThild11i11g, l'<ldgi1·11i11g och if!fimnation

Förslagen till en omfattande fastbriinsleeldning kräver betydande uthildningsinstanser. Även pä solviirmesidan krävs forsthrkt kompetens.
SIN D har nyligen till regeringen överliimnat en rapport med vissa förslag
rörande energihushällningsutbildning. OED har dock för sin del iinnu inte
överblickat de åtgärder som behöver vidtas för all förstärka kompetensen
niir det gäller fasthriinslecldning alternativa drivmedel och solviirme. Även
rådgivnings- och informationsverksamheten mästc utökas. OED avser att
återkomma i dessa frågor.
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Bilaga I .7

PM angående oljemarknadspolitiken
Inledning
Oljeprisernas uppgång under 1970-talet kom att bli den enskilda faktor
som i störst utsträckning påverkade världsekonomins utveckling. Oljeprishöjningarna medförde en snabbare inflation. en lägre tillväxttakt och en
högre arbetslöshet än vad som annars skulle ha varit fallet.
För Sverige har oljeprisutvecklingen föranlett - och kan framöver föranleda - problem dels på det s1abiliseringspoli1iska planet i form främst av
ökad inllation och försämrad extern balans. dels på det f1>rsii1jningsmiissiga planet genom prisvariationernas effekter på säkerheten i tillförseln
från olika källor och distributionskanaler. Föreliggande promemoria söker
sammanfatta den diskussion som inom den s. k. oljemarknadsgruppen 1
förts kring mål och medel för den svenska oljemarknadspolitiken. Syftet
med denna sammanfattning är att presentt.:ra en systematisk ram för regeringens ställningstaganden till frågor om prisnivå och försörjningstrygghet
för olja. Inledningsvis tecknas bakgrunden till utvecklingen på oljemarknaden: strukturförändringen och prisutvecklingen internationellt samt i Sverige. De omständigheter berörs som är specifika för Sverige. och som leder
till problem för försörjningstryggheten och till störningar för den ekonomiska stabiliseringspolitiken. Mot denna bakgrund definieras de mål som
bör uppställas för oljemarknadspolitiken. Därefter tas en rad olika medel
upp till diskussion och bedöms med hänsyn till de uppsatta målen. Promemorian avslutas med en sammanfattand·~ bedömning.

2

Oljemarknadens internationella struktur

Under större delen av efterkrigstiden dominerades den internationella
oljehandcln av de stora internationella otjebolagen - de s. k. sju systrarna.
Ända fram till 1970-talets början kontrollerade dessa företag ca 2/3 av
oljehandeln utanför de centralplanerade ekonomierna. De stora företagen
kontrollerade likaså förädlings- och distributionsleden. Marginella kvantiteter råolja och produkter såldes direkt eller via spotmarknaden till nationellt förankrade oljeföretag. De stora företagen spelade en betydelsefull
roll för att skapa en stabilitet i oljeförsö1jningen genom att trygga ländermässig spridning på såväl utbuds- som efterfrågesidan. Under 1970-talet
har förstatliganden i de oljeproducerande staterna, liksom OPEC:s framväxt. brutit ned denna struktur. Idag har de stora bolagens andel av
1

Ordförande statssekreteraren i ekonomidepanementet Sten Westerberg.
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oljetillförseln till marknadsekonomierna sjunkit till ca 35 % varav ungefär
hälften täcks av tillförseln från Saudiarabien genom de fyra bolag Exxon, Mobil. Socal och Texaco - som ingår i Aramcokonsortiet. De
oljeproducerande länderna har nu fått i det närmaste full kontroll över
såväl produktion som prissättning. Handeln via de internationella oljebolagen har i ökande utsträckning ersatts av direkta kontrakt mellan det enskilda oljeimporterande landet och det oljeexporterande landet på företagseller regeringsnivå. Samtidigt har spotmarknadens andel av oljehandeln
ökat från ca 5 % före 1973 till I 0- 15 % idag. I och med att storbolagens roll
av "pooler". som utjämnade variationerna på utbuds- och efterfrågesidan
såväl geografiskt som i fråga om olika kvaliteter, har minskat har den
internationella oljehandeln blivit mera labil.

3

Den internationella prisutvecklingen

Den internationella prisutvecklingen nominellt och realt på olja under
1970-talet framgår av diagram I. I detta framgår ett klart mönster. De
dramatiska prishöjningarna 1973- 1974 och 1978-1979 inträffade båda
gångerna i slutfasen på en konjunkturuppgång.
De nominella prishöjningarna uppgick till 350 % 1973-1974 resp. 130 <ii·
1978-1979. Då basen för den senare oljeprishöjningen var större. utgjorde
oljeprishöjningen en lika stor andel av OECD-områdets BNP vid bägge
tillfällena, eller ca 2 % av BNP. De starka prishöjningarna följdes av
perioder med en långsammare nominell ökningstakt. Samtidigt accelerade
såväl i-ländernas konsumentprisindex som deras exportpriser. varigenom
det reala oljepriset kom att stagnera och t. o. m. sjunka under den långdragna internationella återhämtningen 1975-1978.
Prishöjningarna 1978-1979 utlöstes av ett temporärt utbudsbortfall som
en följd av händelserna i Iran. Detta föranledde företag och regeringar i iländerna att kraftigt öka sina oljelager. För helåret 1979 ökade OECDområdets oljeimport med endast 0.2 milj. fat per dag 1 (från 27.2 till 27.4
milj. fat per dagl medan OPEC:s export ökade med 0.7 milj. fat per dag.
Trots detta var den tidsbegränsade förväntningsstyrda efterfrilgeexpansioncn under 1979 tillräcklig för att utlösa prishöjningen på 130 %: .
De priser som hittills diskuterats är de i11ternatio11el/a oljepriserna. De
inhemska olje- och bensinpriserna visar en helt annan och mycket lägre
ökningstakt. Detta exemplifieras i diagram 2 över realpriset på bensin i
vissa större OECD-länder.
Realpriserna till förbrukarna har således långt ifrån speglat de ökade
nominella importpriserna. Förutom att dessa har urholkats av inflationen
så har skalleandelen av det inhemska fi"irhrukarpriset tillåtits sjunka i
flertalet länder.
1 t milj. fat per dag (million barrels per day) motsvarar ca 50 milj. ton råolja om året.
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Den viktigaste anledningen till att världsekonomins utveckling kommit
att domineras av oljeprisutvecklingen är i-ländernas höga beroende av olja
i kombination med de låga priselasticitet•~r på kort sikt som gäller för
efterfrågan på olja. Givet att denna efterfrågan konfronteras med ett tämligen konstant utbud. leder mycket små efterfrågevariationer till mycket
höga prishöjningar. Dessa i sin tur medför ökad inflation. försämrade
bytesbalanser och lägre inkomsttillväxt i de oljeimporterande länderna.

Diagram I Nominella och reala priser på Arahian Light 1970-1979
U. S. dollar per fat fob
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Diagram 2 Realpriset på bensin
Prisindex för bensin delat med konsumentprisindex
1975
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Källa: OECD Economic Outlook 27, juli 1980.

De oljeproducerande ländernas bristande förmåga att absorbera sina
överskott drar ned tillväxten ytterligare. För den senaste oljeprishöjningsperioden 1979-1981 har det ackumulerade produktionsbortfallet i OECDområdet beräknats till ca 5 % av BNP.
Den låga priselasticiteten gäller emellertid främst på kort sikt då den för
OECD-området har beräknats till 0, 15 under ett år, dvs. en tioprocentig
prishöjning leder till en minskning med endast 1,5 % i efterfrågad volym.
På något längre sikt stiger effekten av en prishöjning och beräknas uppgå
till 0,5 ackumulerat över sex år.
Det höga oljeberoendet i i-ländernas ekonomier utgör f. n. en restriktion
på tillväxten i världsekonomin. Givet att de tillgängliga energikällorna inkl.
olja är kända fram till 1985 är också det potentiella utbudet känt. Den
potentiella ökningen av oljeproduktionen har beräknats till ca 2,8 % per år
fram till 1985. OECD-ländernas inkomstelasticitet med hänsyn till oljan
har legat kring l, men har efter den första oljekrisen sjunkit till 0.8. Den
skulle därmed göra en BNP-tillväxt av 3 a 3.5 % per år möjlig. med
utgångspunkt i oförändrade reala oljepriser. Om energipolitiken i i-länderna aktiveras väsentligt torde "tillväxttaket" kunna höjas till mellan 3.5
och 4% per år.
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Prisernas inverkan på de relativa åtgångstalen av olja i förhållande till
BNP framgår av diagram 3. Av detta. liksom av de ovan angivna priselasticiteterna framgår att om oljepriserna tillåts slå igenom i förbrukarlcdet kan
högst påtagliga spar- och substitutionseffekter uppnås.
l den internationella debatten har man d:iskuterat olika sätt för i-länderna
att lösa upp den restriktion på tillväxten som oljeberoendet utgör. Vid
sidan om direkta insatser för att stimulera energisparande och utvecklingen av alternativa energikällor har därvid uppmärksamheten riktats på en
aktiv oljeprissättning som det kanske viktigaste medlet att på sikt minska
oljekonsumtionen.

Diagram 3 Slutlig efterfrågan på energi samt rellath·a energipriser till slutliga förbrukare under åren 1960-1980 i de sju största OF.CD-länderna
1972 = 100
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Kiil/a: OECD Economic Outlook 28. 1980.
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Bl. a. har pekats på vikten av att de länder som hittills har hållit de
inhemska oljepriserna under världsmarknadsnivå - främst Förenta staterna och Canada - avskaffar denna prisreglering. Därtill krävs att prismekanismcn utnyttjas för att ge förbrukarna entydlig information om oljans
knapphet, dvs. man bör undvika att temporära svackor i realpriskurvan på
olja uppkommer. något som tilläts ske under mitten av 1970-talet. För att
motverka dylika svackor borde regeringarna genom olika åtgärder. framför
allt beskattning, hålla prisutvecklingen på en långsiktigt stigande real
trend. Därmed ökas spar- och substitutionseffekten av en given prishöjning genom att osäkerheten för bl. a. dem som investerar minskar. I den
mån ett större antal i-länder skulle tillämpa en dylik politik så skulle de av
oljepriserna orsakade påfrestningarna på dessa länders bytesbalanser
minska.

4

Utsikterna på kort sikt

Den internationella oljemarknaden kännetecknades under sommarmånaderna 1980 av fallande spotmarknadspriser och betydande press på de
officiella kontraktspriserna. Denna marknadssituation förklarades av dels
den kraftiga inbromsningen i i-ländernas ekonomiska aktivitet under loppet av 1980, dels av att oljelagren byggts upp till en mycket hög nivå 19791980. OECD-sekretariatet räknade med att medlemsländernas nettoimport
skulle sjunka med 3 milj. fat per dag mellan 1979 och 1980. Av dessa 3 milj.
svarar den minskade förbrukningen för 2,7, minskad lagring för 0,1 och
ökad inhemsk produktion för 0.3 milj. fat per dag. Lagerhållningen i
OECD-länderna är f. n. mycket hög och motsvarar enligt vissa uppskattningar över 150 dagars tillförsel.
De prognoser för oljemarknadcn som var gängse under 1980 innan kriget
mellan Iran och Irak bröt ut utgick från den förutsedda låga produktionstillväxten i OECD-området under de närmaste 18-24 månaderna liksom
från den höga lagernivån. Mot denna bakgrund förutspåddes en fortsatt
överskottsmarknad på kort sikt, med stagnerande och tidvis t. o. m. sjunkande realpriser på olja. Det föreföll alltså som om den typ av utveckling
som följde efter den första oljekrisen skulle komma att upprepas - med de
ovan diskuterade riskerna för i-ländernas strävan att på längre sikt minska
sitt oljeberoende.
f september bröt emellertid kriget mellan Iran och Irak ut. Följden härav
blev att produktionen i dessa länder stoppades vilket i sig innebar ett
bortfall av ca 3,9 milj. fat per dag - motsvarande IO% av världens totala
oljeutbud. Irans oljeexport hade redan före krigsutbrottet gått ned till en
helt obetydlig nivå. För att kompensera det irakiska bortfallet har Saudiarabien och vissa andra OPEC-länJer aviserat ökad produktion med 1.4
milj. fat per dag utöver den långsiktiga produktionsnivån. Nettobortfallet i
tillförseln blev därmed 2,5 milj. fat per dag.
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Till följd av denna utbudsstörning började spotmarknadspriserna att
stiga successivt och nådde i november 44 dollar per fat för lätta svavelfat·
tiga råoljor. För dessa kvaliteter uppgick därmed differensen mellan officiellt kontraktspris och spotpris till ca 7 dollar per fat. Spotmarknadspriserna på de vanligaste råoljorna frän Mellersta Östern nådde ca 42 dollar
per fat. vilket kunde överstiga de officiel.la priserna med ända upp till 12
dollar per fat. I december föll dock spotmarknadspriserna beroende på
begrän~ad efterfrågan. I december beslöt vidare medlemsländerna i OPEC
att höja de officiella råoljepriserna med 2-4 dollar per fat. vilket väntas
leda till en genomsnittlig höjning med ca 101,:'c,. Denna höjning kan sägas
ligga inom ramen för det gängse antagandet om oförändrade reala priser
under loppet av 1981.
Den fortsatta utvecklingen är dock utomordentligt svår att bedöma och
påverkas av hur länge kriget mellan Iran och Irak kommer att vara och
vilka följder det får för de båda ländernas leveransförmåga. Skulle oljeleveranserna åter upptas till en mera normal nivå (vissa utskeppningar av
olja har redan påbörjats från bägge länderna i december 1980) under första
halvåret 1981, torde en relativt lugn prisutveckling kunna förväntas eftersom de oljelager som byggts upp i i-världen bör vara tillräckliga för all
överbrygga det irakisk-iranska utbudsbortfallet fram till sommaren. Skulle
emellertid leveranserna förbli reducerade under en längre period är förnyade prishöjningar att befara trots den genom lågkonjunkturen begränsade efterfrågan. De producentländer som under hösten 1980 ökade sin
råoljeproduktion för att kompensera för bortfallet från Irak och Iran torde
ha tagit i anspråk nästan hela sin kapacitet. De har nu i stort sett uttömt
sina möjligheter att hålla tillbaka prishöjningar. De OPEC-länder som
förordar en högprispolitik med hjälp av produktionsbegränsningar skulle
därmed få ett starkare inflytande över prisutvecklingen.
Derkan alltså inte uteslutas att en real oljcprishöjning - till skillnad från
vad som giillt under 1970-talet - inträffar i en utpräglad lågkonjunkturfas
och att högprisländcrna inom OPEC lyckas styra prisutvecklingen över
hela den kommande konjunkturcykeln. I sådant fall kommer spotpriserna
inte att tillåtas falla under kontraktsprisema i någon större utsträckning.
Emellertid har oljemarknadsgruppen !tiort den bedömningen att en sådan radikal förändring av marknadsförhilllandena är mindre sannolik, beroende bl. a. på svårigheterna att nå enighet om en effektiv produktionskontroll inom OPEC. Föreliggande promemoria bygger alltså på hypotesen
att den internationella oljemarknaden under de närmaste åren kommer all
genomgå såväl perioder av ökad efterfrågan resp. minskat utbud under
vilka spotpriserna knderar att ligga öwr kontraktsprisnivån. som perioder
med god tillgång på olja och med spotpriser som ligger under kontraktsprisnivån. En illustration till en utveckling enligt detta mönster återfinns i
diagram 4 som illusterar utvcekling~n för kontraktspriser resp. spotpriser
under 1970-talet.
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Diagram 4 .Jämförelse mellan priset på eldningsolja I/dieselolja (gasoill \'id import till
spotmarknadspriscr resp. vid raffinering baserad på råolja till kontraktspriser
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5 Oljans betydelse i den svenska ekonomin
Den svenska energiförsörjningen baseras idag till ca 70 % på olja. Detta
är resultatet av en kontinuerlig och snabb ökning av oljeimporten från
1940-talets låga nivå. Ökningstakten i oljeimporten 1955-1971 var dubbelt
så snabb som BNP-tillväxten (8 resp. 3,9% per år). Den första oljekrisen
1973-1974 ledde emellertid till en markant nedgång i ökningstakten för
oljeimporten till 05 % per år. Eftersom BNP under samma period beräknas ha ökat med i genomsnitt ca 2 % per år. har vårt marginella oljeberoende minskat påtagligt.
De höga oljeberoendet - f. n. B %. av varuimporten - innebär en stor
belastning på hyteshalansen. För I 980 beräknas importnotan för oljeprodukter till ca 33 miljarder kr. brutto.
Det stora oljeberoendet medför också att förändringar i de internationella oljepriserna får ett betydande genomslag i den inhemska prisnirån. En
ökning av de nu rådande priserna på oljeprodukter med 10% påverkar

!O
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direkt den allmänna prisniviin med 0.6',1·. Den åtföljande kiipkn\fisindragningen motsvarar en moms-höjning på I procentenhet. Därutöver tillkommer successiva indirekta effekter i form av kostnadsfördyringar för företagen som i sin tur leder till prishöjningar på varor och tjänster samt till
eventuella lönekompensationer.
Det faktum att oljepriserna rarierar !nominellt och real!) kraftigt över
tiden (se nedan) medför ytterligare oliigenheter frfm ekonomisk-politisk
synpunkt. Varierande priser pt1 en så viktig insatsvara som olja försvårar
en rationell investeringsplanering i och m1~d att relativprisutvecklingen blir
osiikrare. Variabiliteten är diirtill i sig en källa till inflation. eftersom
relativprisförändringar oftast sker genom en anpassning uppåt av priserna.

6 Den svenska oljemarknadens struktur
Även den svenska oljemarknaden har genomgått betydande strukturella
förändringar under 1970-talet. De internationella oljebolagens marknadsandelar har minskat. Denna tendens har varit särskilt markerad för petro- ·
leumprodukter med lägre grad av raffinering.
Den svenska marknaden kontrolleras i allt väsentligt av elva rikstäckande oljebolag'. Deras sammanlagda marknadsandelar varierade 1979 från
95 % för bensin och dieselolja till 50-60°:'-h för vissa tyngre oljor. Motsvarande marknadsandelar för de internationella bolagen är 72 'J'i·. för bensin
resp. 43 % för lågsvavlig eldningsolja 5.
Vid sidan av de rikstäckande bolagen finns ett antal mindre oljebolag
som specialiserat sig på främst tjocka eldningsoljor. Dessas. k. övrig-bolag
ökade sin marknadsandel på de internationella bolagens bekostnad fram
till 1979. Då övrigbolagen byggde sin verksamhet på spotmarknaden som under perioden 1974-1978 lilg under de långa kontraktens nivå satte prisutvecklingen under 1979 dessa bolag under stark press. Under
1979 har flera av de ledande företagen i övriggruppen träffat liingsiktiga
leveransuppgörelser med del statliga Svenska Petroleum AB (SPJ med
innebörd att spotmarknadsberoendet har minskats. Vid sidan av oljebolagens distribution sker en icke obetydlig del av oljeförsörjningen genom att
vissa storkunder. främst kommuner och industriföretag. köper olja direkt
på den öppna marknaden.
Den svenska oljemarknadens struktur har speglat den internationella
trenden. De internationella bolagens roll har minskat och de nationella
bolagens (SP:s men även OK:s) andel har ökat - en utveckling som delvis
drivits fram av de oljeexporterande Hind1~rnas önskan att minska sitt beroende av de internationella bolagen.
1
Ara. Svenska BP. Svenska Esso. Svenska Fina, Svenska Gulf. Mobil Oil, Nynäs
Petroleum, OK, Svenska Petroleum. Svenska Shell och Texaco.
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Beroendet av spotmarknaden

Ett utmärkande drag för den svenska oljeförsörjningen har varit ett
jämfört med vissa andra länder i Västeuropa större beroende av den s. k.
spotmarknaden på vilken marginella kvantiteter råolja och oljeprodukter
säljs vid sidan om de reguljära kontrakten och till priser som varierar starkt
kring de officiella kontraktens pristrend. För Sveriges del har det relativt
höga beroendet av spotmarknadspriser - eller till denna marknad relaterade priser - inneburit icke oväsentliga prismässiga fördelar under huvuddelen av 1970-talet och även tidigare. Omvänt har Sverige i perioder av brist
på olja drabbats av prishöjningar i högre utsträckning än många andra
länder. Efter oljeprishöjningarna 1979-1980 har det aktuella beroendet av
spotmarknaden reducerats genom att tidigare spotköpande oljeföretag numera har sin försörjning direkt eller indirekt baserad på råolja enligt långa
kontrakt. Kvar står att vid eventuella längre perioder med överskott på
oljemarknaden (då spotpriserna ligger under kontraktsprisnivån) spotmarknadspriset kan slå igenom på den svenska marknaden. Därför föreligger hela tiden ett potentiellt beroende av spotmarknaden.
Från prissynpunkt innebär detta betydande risker av skäl som framgått.
Även från lereranssäkerhetssynpunkt kan ett beroende av spotmarknaden
innebära nackdelar beroende på den internationella oljehandelns strukturförändringar under 1970-talet. Tidigare var det mindre riskabelt att basera
en större del av sin tillförsel på spolmarknaden. då den internationella
oljemarknaden kännetecknades av stor nexibilitet. När de internationella
bolagen trängts tillbaka och oljehandcln i ökad utsträckning bilatcraliserats
har det blivit osäkrare att förlita sig på spotmarknaden med dess svängningar och ovissa utbud.

8 Produktsammansättningen
Sverige har en internationellt sett låg inhemsk raffinaderikapacitet. Denna täcker i princip ca 3/4 av den inhemska förbrukningen men p. g. a
prisrelationerna mellan olika produkter har tidvis endast hälften av tillförseln skett från inhemska raffinaderier. De färdigprodukter som har importerats har i stor utsträckning köpts på spotmarknaden eller till spotmarknadens pris villkor. I detta sammanhang kan konstateras att en högre inhemsk
raffinaderikapacitet skulle minska behovet att importera fiirdiga produkter. I Västeuropa finns dock en betydande överkapacitet framför allt
såvitt avser tjocka destillat. Mot bakgrund härav och av den krympande
marknaden är det osannolikt att oljeföretagen i Sverige kommer att fullfölja tidigare planer på omfattande kapacitetsutbyggnader. Däremot finns det
idag planer på olika investeringar i raffinaderierna med syftet att bättre
anpassa produktutbytet till marknadsbehov.
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9 Sveriges länderberoende
Sverige är fortfarande starkt beroende av Mellersta Östern för sin oljeförsörjning, även om andelen råolja från Nordsjön ökat successivt under
de senaste åren. Under 1980 halverades emellertid Nordsjöoljans andel i
vår import. Sveriges totala import av råolja och oljeprodukter fördelat på
länderområden under perioden 1960-1979 framgår av tabell I.
Den minskning av Sveriges beroende av Mellersta Östern som avspeglas
i 1979 års siffror har under 1980 sannolikt vänts i ett ökat beroende av
denna region till följd av de ökade inköpen av råolja från främst Saudiarabien. Mellersta Österns andel av den totala råoljeimporten under perioden
september 1979-augusti 1980 var 61,9% jämfört med 45.5 % under motsvarande period ett år tidigare.
Tabell l Sveriges import av olja procentuellt fördelad på länderornråden 1960-1979

U rsprungsområde
Svdamcrika m. m.
Afrika
Mellersta Östern m. tl.
Västeuropa
varav Norge
.. varav övriga Norden
Ostblocket
Total volym (I 000 m 3 l
varav råolja (%)

1960
18.5

1970

1973

43.B

14.0

12,9
IU
18.8
40.9
3.2
4,6
16.1

100.0

100.0

24,4
43, I

1975

1977

1978

1979

5.5
9.1
28, I
39.7
6.5
5.7
17.6

5,3
8.2
30,0
39.6
3,9
8.2
16,9

6.2
6.9
33.8
35.7
2.5
8, I
17.4

8.0
8,2
25.7
43.3
2.7
8.0
14.8

100,0

100.0

100.0

100.0

100.0

35992

33 510

37782

45

54

49

11.2
11.0

20.4
J.5

7.4
13.6

15462

37248

34863

35661

20

37

35

39

Källa: Svenska Esso: Oljeåret i siffror. 1979.

Utvecklingen har vidare gått mot en ökad andel kontrakt direkt mellan
svenskägda företag och de nationella oljebolagen i vissa producentliinder.
Detta är positivt i så motto som detta starkt reducerat Sveriges beroende
av spotmarknaden för såväl råolja som oljeprodukter. Samtidigt har denna
utveckling fört med sig nackdelar i form <LV ett potentiellt politiskt beroende av leverantörsländerna eftersom inte en tillräcklig lämlcrspridning skett
på försörjningssidan. Möjligheterna att mer påtagligt förbättra försörjningstryggheten genom ändrat importmönster ligger främst i att teckna
långsiktiga leveransavtal omfattande betydande volymer med andra råoljeproducenter i hl. a. Nordsjöområdet.

10 Sammanfattning av problemen och mål för den svenska oljemarknadspolitiken
Den ovan gjorda genomgången av de internationella förutsättningarna
och framtidsutsikterna på den internationella oljemarknaden. liksom av
Sverige specifika försörjningsförhållanden i fråga om olja. leder till slutsat-
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sen att oljetillförseln för svensk del utgör ett försörjnings- och därmed
beredskapsmässigt problem. Först och främst är Sveriges beroende m·
oljeimport ett av de högsta bland i-länderna. Störningar på den labila
internationella oljemarknaden medför risker för försörjningskriser för folkhushållet i dess helhet. Den successiva höjningen av den internationella
oljeprisnivån utgör en betydande och ökande belastning på Sveriges bytesbalans. Vidare har vårt beroende a\' spotmarknaden varit alltför högt
vilket förstärkt genomslaget av oljemarknadens svängningar på den svenska ekonomin samtidigt som leveranssäkerheten minskat. F. n. har detta
beroende minskats påtagligt. men potentiellt kan sportmarknadsberoendet
öka igen vid längre perioder med överutbud på oljemarknadcn. Fluktuationerna i den inhemska nominella oljeprisnivtln har därtill genom sin
inverkan på den inhemska inflationsprocessen ytterligare försvårat stabiliseringspolitiken. Även rea/priserna på olja har utvecklats ojämnt vilket har
försvårat beslut om energisparande och övergång till andra energikällor.
Målen för oljemarknadspolitiken kan mot denna bakgrund anges på
följande sätt:
a) det totala oljeberoendet måste nedbringas,
b) beroendet av spotmarknaden måste hållas lågt även fortsättningsvis och
tillförseln inriktas på långsiktiga leveranskällor med tillräcklig geografisk
spridning,
c) oljepriset till fiJrbrukarna bör hållas stabilt kring en till världsmarknadspriset anpassad. långsiktigt uppåtgående trend även perioder av
konstanta eller fallande internationella realpriser på olja.

11

Oljemarknadspolitiken som en del av energipolitiken

Statsmakternas agerande ifråga om oljemarknaden utgör en integrerad
del av energipolitiken i stort. Inom denna används en lång rad medel som
syftar till att uppnå en balanserad och långsiktig energiförsörjning. Vid en
diskussion av åtgärder som direkt berör oljemarknaden fokuseras intresset
till olika typer av åtgärder som dels direkt påverkar oljepriset på kort eller
lång sikt, dels indirekt påverkar desamma genom påverkan av marknadsstrukturen ifråga om inköps- och distributionskanaler.

12

Prisbildningens avgörande betydelse

Såsom fallet är på samtliga marknader, bestäms priset på olja av utbud
och efterfrågan. Det utmärkande för oljemarknaden är emellertid att utbuds- resp. efterfrågeelasticiteterna är låga, i synnerhet på kort sikt. Givet
att den internationella produktionskapacitcten för olja är begränsad, medför därför även mycket stora prisökningar ingen eller endast en ringa
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ökning av den utbjudna volymen olja. På motsvarande sätt leder en kraftig
prishöjning på olja till en mera märkbar minskning av konsumtionen först
efter några år. Orsaken härtill är givetvis att våra ekonomier är anpassade
till ett visst oljepris och att det tar tid att ställa om kapitalstocken till ett
högre oljepris. På kort sikt - vid fall av försörjningskriser av den typ som
inträffade 1973- 1974 resp. 1978-1979 - kan därför prisrnc:kanisrnen inte
väntas klara av fördelningen av de knappa kvantiteterna olja på olika
sektorer på ett samhällsekonomiskt optimalt sätt. I dylika fall har olika
former av direkta ingrepp såsom ransonering aktualiserats.
På mycket lång sikt kan prismekanisrnens effektivitet vara reducerad
genom att den vid en given tidpunkt inte rätt speglar den framtida tillgången eller efterfrågan. Härigenom kan felaktiga eller otillräckliga signaler ges
till dem som har att fatta investeringsbeslut på basis av relativa kostnader.
För att korrigera denna ofullständighet hos prismekanismen, påverkar
statsmakterna exempelvis aktivt investeringarna i andra energikällor än
olja i syfte att öka dessa investeringars volym utöver vad marknaden
annars skulle ha gett underlag för. Men med undantag för dessa s. k.
marknadsmisslyckanden, som gäller mycket kort resp. mycket lång sikt. är
prisutvecklingcn utslagsgivande för utbuds- och efterfrågeutvecklingen.
Tillgängliga data om energiefterfrågans priselasticiteter ger inte någon
entydig bild och en viss osäkerhet råder kring storleken av elasticiteterna
inom olika sektorer. Bl. a. har det varit svårt att tilliimpa data som bygger
på långa perioder med successivt fallande realpriser - exempelvis 1950och 1960-talen - på perioder med mycket hastiga prisökningar. Klart är
emellertid att elasticiteten är låg på kort sikt (I årl men stiger påtagligt på
längre sikt. De tidigare angivna elasticitetstalen för hela OECD-området dvs. 0.15 på kort sikt och 0.5 på lång sik1 - torde vara tillämpliga även på
Sverige. Vidare är hushålls- och transportsektorernas elasticiteter betydligt högre än industrins. Det är också att märka att elasticiteten för elektrisk energi är betydligt lägre och drar ned den totala elasticiteten. Priselastieiteten för olja är så pass hög att prishöjningar av den storleksordning
som varit aktuell de senaste åren på några års sikt borde ge påtagliga
resultat i form av minskad efterfrågan. På utbudssidan kan en prisökning
inte få något större direkt genomslag på de internationellt utbjudna kvantiteterna olja p. g. a. att möjligheterna till ökad produktion är mycket begränsade av både tekniska och politiska skäl.
Däremot kan en oljeprishöjning - i synnerhet om den uppfattas som
permanent - ge ett incitament för utbudet av de former av energi som går
att substituera för olja.
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Nuvarande oljemarknadspolitik

I Sverige har ett system tillämpats med fri prissättning i kombination
med prisreglering i perioder av mycket snabba prisökningar. Således infördes högstpriser såväl 1973-1974 som 1979-1980 för att förhindra att dyr
marginalimport i ett bristliige skulle bli bestämmande för den inhemska
prisnivån. I anslutning till att högstprisregleringen infördes 1973 tillämpades även ett system för prisclearing avseende den spotmarknadshaserade importen. Denna clearing gick till så att en särskild clearingavgift togs
ut vid försäljning av oljeprodukter. Avgifterna gick till en fond från vilken
bidrag lämnades för sådan oljeimport som ansågs angelägen. men som
p. g. a. att dess pris låg över det svenska högstpriset inte skulle ha kunnat
importeras utan bidrag.
Under perioder av överskott på den internationella oljemarknaden situationer som utmiirks av att spotpriserna iir lägre iin kontraktspriserna
- har de företag som baserar sina köp på långa kontrakt utsatts för
konkurrens från de företag som köper på spotmarknaden. Den negativa
konkurrrensetfekten blir särskilt kännbar för de företag som importerar
råolja på långa kontrakt för att förädla den i raffinaderier i Sverige. Vissa
företag i denna grupp har haft stora ekonomiska svårigheter. siirskilt under
1976-1978.
I perioder av knapphet på· oljemarknaden stiger spotmarknadspriset
över kontraktsprisnivån. varvid konkurrensfördelarna kastas om så att
företag med långa kontrakt och disponibel raffinaderikapacitet kan göra
vinster som i princip skulle kunna kompensera för förlusterna i lågprisperioder. Emellertid har de genom prisregleringen förhindrats att till fullo
realisera dessa potentiella vinster. Såvitt avser de utlandsägda bolagen har
detta lett till ett minskat intresse för att leverera olja till den svenska
marknaden i önskad utsträckning. De spotmarknadsberoende företagen.
som gjort goda vinster under lågprisperioderna, kan i knapphetslägena inte
mobilisera större volymer till den svenska marknaden än tidigare. Tvärtom
får de ett incitament att minska sina leveranser eftersom import på spotmarknadsvillkor blir en förlustaffär vid försäljning i Sverige till gällande
högstpriser. Följden på längre sikt av det tillämpade systemet kan följaktligen bli att a) det potentiella och/eller reella spotmarknadsberoendet åter
ökar i perioder av överskott på oljemarknaden, b) företag med långsiktig
försörjning missgynnas, c) företag med inhemsk raffinaderikapacitet missgynnas samt att dl oljetillförseln äventyras i bristlägena.
Detta problem har givetvis uppmärksammats tidigare. I 1979 års energipolitiska proposition (prop. 1978179: 115 bil. I s. 142-143! diskuteras avvägningen mellan prisstabilitet och försörjningstrygghet på följande sätt:
"I sådana fall kan det alltså vara nödvändigt att kortsiktigt dämpa
genomslaget av prishöjningen genom olika former av prisreglering. Detta
bör emellertid ske på ett sätt som även tar hänsyn till försörjningsintres-
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sena. Den svenska prisnivån måste anpas~.as till internationellt tillämpade
priser på oljeprodukter om importen av oljeprodukter skall kunna upprätthållas. Prishöjningen bör i så fall. enligt min mening, också medges de
oljeföretag som genom sitt engagemang i räolje- och raffinaderileden har en
förhållandevis prisstabil försörjning och som av det skälet inte kan uppvisa
kostnadsökningar som grund för prishöjningar."
Dessa överväganden har varit vägledande för högstprispolitikens utformning under 1979-1980. Det kan också noteras att regeringen i september 1980 beslöt att den sedan november 1978 tillämpade prisregleringen på
oljeprodukter skulle avvecklas.
Med hänsyn till erfarenheterna från 1970-talets försörjningskriser är det
motiverat att nu mer detaljerat diskutera de olika alternativa medel som
står till buds för att minska olägenheterna med det nuvarande systemet.
och som skulle kunna leda till att man i högre grad uppnådde en jämnare
prisut1·eckli111: och hc:i{;re j<"irsiitjni11vtrygglu:t och ett mindre beroende av
spotmarknaden.

14

Fri marknad

Fri prissättning tillämpas i vissa länder bl. a. Förbundsrepubliken Tyskland och Schweiz. Fördelarna med denna lösning är för det första att inga
administrativa ingrepp behövs från myndigheternas sida. För det andra
skulle den medge en förbättrad lönsamhet för hela oljebranschen i Sverige
varigenom den svenska marknaden skulle göras långsiktigt attraktiv även
för de internationella bolagen. Men detta kräver då att prisbildningen tillåts
vara fri inte endast i överskottsperioder utan även i perioder av knapphet.
Därigenom skulle en balans långsiktigt kunna vidmakthållas mellan kontrakts- resp. spotmarknadsbaserade företag. Likaså skulle raffinaderikapaciteten kunna ges en säkrare ekonomisk bas. Genom att de internationella
företagen får ett långsiktigt incitament att fortsätta sin verksamhet i Sverige, breddas vår forsörjningsbas varigenom beroendet av spotmarknaden
och tänderberoendet minskas.
Ytterligare en fördel med en fri prissättning är att förbrukare inom den
offentliga sektorn eller industrin som köp1!r produkter till spotmarknadsrelaterade priser löper mindre risk för försörjningssvårigheter i tider av högre
spotpriser. Vid högstprisreglcring har det uppkommit situationer då sådana förbrukare inte kunnat få erforderliga leveranser då dessa betingat ett
pris över högstprisnivån. Krav har då ~.tällts på särskilda åtgärder från
statens sida. Vid fri prissättning är risken för sådana situationer mindre.
eftersom produkten i princip finns att köpa. Vederbörande förbrukare får
själv avgöra vilken avvägning mellan spotpris- och kontraktsprisrelaterad
anskaffning som är den för honom lämpligaste. Vetskapen om att spotmarknadsberoende i tider av låga priser medför risk for mycket höga
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inköpskostnader då marknaden vänder kan antas öka dessa förbrukares
intresse för en mer långsiktig försöijning.
Lösningen med en helt fri prissättning har emellertid även vissa nackdelar. Till dessa hör att de stabiliseringspolitiska störningarna i bristsituationer. då priset stiger fritt, blir större än med nuvarande system. En
snabbare prisstigning ger högre inflationstakt än annars. (De stabiliseringspolitiska störningarna med en fri prisbildning kan motverkas genom att
skatter används för att utjämna priskurvan. se nedan. I Det kan dock i detta
sammanhang noteras att konsekvenserna av fri prisbildning under knapphetsperioder inte kommer att bli att den inhemska prisnivån höjs i nivå
med Rotterdampriserna. Dessa priser har idag sannolikt inte samma genomslagskraft som tidigare. då en större del av den svenska oijeimporten
var spotprisrclaterad. Dessutom har kooperativa och statliga oljeföretag
som baserar sin försörjning på råoljekontrakt i sig en mycket stark marknadsställning. Detta kan antas ha en viss återhållande effekt på prisutvecklingen.
De negativa effekter som ändå kan uppstå med en fri prisbildning får å
andra sidan vägas mot de kostnader som den minskade försörjningstryggheten i nuvarande system innebär. Erfarenheterna av de två senaste
''priskriserna'' på oijemarknaden talar för att man i framtiden, i högre
utsträckning än tidigare. tar hänsyn till de kontraktsbaserade företagens
villkor över en längre period. Mot denna bakgrund är det motiverat att
prisregleringen i fråga om olja och oljeprodukter tillämpas mera restriktivt
i framtiden. Högstprisinstrumentet bör således endast användas om priserna i Sverige tenderar att klart överskrida den nivå som giillcr på andra
jämförbara nationella marknader.

15

Avgift på spotmarknadsimporten

Ett särskilt problem vid fri prisbildning uppstår i det fall spotmarknadspriset mera långsiktigt kommer att ligga under kontraktsnivån. Under
sådana förhållanden kan de kontraktsbaserade företagens ackumulerade
lönsamhet från perioder med höga spotmarknadspriscr visa sig otillräcklig
för att de skall kunna motstå konkurrensen från de spotmarknadsbaserade
företagen. Om man från försörjningssynpunkt likväl önskar värna om den
kontraktsbaserade försörjningen aktualiseras åtgärder för att minska skillnaden i lönsamhet för de två leveranskällorna.
En möjlighet vore då att importörer av spotmarknadskvantiteter ålades
en särskild avgift exempelvis för att finansiera oljelagring. Denna avgift
kunde motiveras med att den speglar den olika graden av försörjningslrygghet för spotmarknadsleveranser resp. kontraktsleveranser. En annan
metod med i stort sett samma ekonomiska effekt vore att ålägga importörer
av spotmarknadskvantiteter att lagra en viss procent av importen. Avgifts-
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metoden har dock den fördelen att den åstadkommer den eftersträvade
rclativprisförändringen utan att. som ett lagringstvång skulle göra. ta i
anspråk reala resurser.
Systemet med importavgifter har emelkrtid betydande nackdelar. Först
och främst är det sannolikt att det skulle föra med sig handelspolitiska
komplikationer med hänsyn till våra åtaganden inom ramen för GATT,
eftersom importavgifterna skulle uppfattas som en diskriminering av det
utländska förädlingsvärdet vid raffineringen av råoljan till petrolcumprodukter. Betydande administrativa problem skulle emellertid också uppstå
internt. Det skulle nämligen krävas en omfattande procedur för registrering av spotmarknadsimporten. varvid betydande tekniska svårigheter
skulle uppstå när det gäller att särskilja spotmarknadsimport från annan
import. Systemet skulle lätt inbjuda till olika arrangemang för att kringgå
avgifterna. Mot denna bakgrund framstår avgifter på spotmarknadsimporten som ett ineffektivt instrument och bör därför ej tillämpas.

16 System med referenspris
En mera ambitiös metod för att uppnå 1:n jämnare prisutveckling och ett
minskat spotmarknadsberoende är att tillämpa en pri.~formel med vars
hjälp man utjämnar priserna över tiden. Under perioder med låga spotmarknadspriser i förhållande till ett referenspris hålls den inhemska prisnivån uppe genom en införselavgift på importerade spotmarknadskvantiteter, där avgiftens höjd i princip motsvarar skillnaden mellan referenspriset - som då fungerar som lägstpris - och spotmarknadspriset. Vid höga
spotmarknadspriser i förhållande till referenspriset tryggas försörjningen
från spotmarknaden genom en subvention av införda spotmarknadskvantiteter, där subventionens höjd i princip täcker skillnaden mellan spotmarknadspris och referenspris. I denna situation fungerar således referenspriset
som ett högstpris.
Den prisformcl på vilken ett system m~d referenspris tänks bygga, skall
väga in genomsnittliga kostnader för inköp av olja på kontrakt resp. på
spotmarknaden, transport och raffinering.
Fördelarna med det här skisserade systemet är att man skulle åstadkomma ett skydd för leveranser på långa kontrakt. Det inhemska oljepriset till
förbrukare skulle kunna hållas stabilare än annars, varigenom inllationsimpulserna från starka oljeprisfluktuationer minskas. Oljebolagen skulle vidare få ett säkrare underlag för sin långsiktiga planering för sin inköpspolitik och sitt engagemang i inhemsk raffinering. Såt. v. synes systemet i hög
grad uppfylla de ovan fastställda målsättningarna.
Emellertid är också en rad negativa aspekter förknippade med detta
system. För det första är det rimligt att anta att det genomsnittliga oljepriset Sverige får betala blir högre än under nuvarande system eller under helt
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fri prisbildning. Till en del förklaras denna fördyring av den eftersträvade
minskningen av spotmarknadsandelen i tillförseln och utgör därmed det
pris man får betala för ökad leveranstrygghet. Men därutöver kan avgifter
vid låga spotmarknadspriser och bidragen vid höga spotmarknadspriser
försvaga incitamenten till kostnadsminimering vid bolagens inköp av olja,
så att det genomsnittliga priset på oljeimporten stiger mer än vad som
skulle vara motiverat enbart av skiftet från spotmarknadsköp till kontraktsköp. I raffinaderiledet blir de genomsnittliga svenska produktionskostnaderna vägledande för referenspriset. Därmed riskerar raffinaderikomponenten i referenspriset att bli skyddad från utländsk konkurrens
med åtföljande risk för kostnadshöjning.
Systemet har även den nackdelen att det för att bli effektivt kräver
kvantitativa restriktioner. Kontraktsleveranser till Sverige enligt referenspriset skulle annars vid höga spotmarknadspriser med vinst kunna
försäljas vidare till den internationella spotmarknaden. Systemets förenlighet med GATT-stadgan är vidare oklar. Sannolikt är dock att betydande
handelspolitiska svårigheter skulle uppstå vid införande av det slag av
importavgift som det här rör sig om. Slutligen skulle prisformelns precisa
innebörd och inverkan på olika leverantörer och produktmarknader vara
svår att beräkna. På grund av denna svårgenomskådlighet och de administrativa problem som ett referenspris byggt på en prisformcl medför, ter sig
denna metod ineffektiv.

17

Försörjningsagentur

Systemet med referenspris innebär att staten med avgifter och bidrag
utjämnar den inhemska prisnivån och därmed tryggar de försörjningsmässigt i vissa avseenden fördelaktigare men ekonomiskt riskablare kontraktsleveranserna. Samma ide ligger bakom tanken på en statlig försörjningsagentur. En sådan skulle emellertid till skillnad från referensprissystemet
innebära ett direkt engagemang från statens sida i oljemarknaden genom
att staten via en agentur. bildad av de svenska raffinaderiföretagen och
med staten som ekonomisk garant, axlade den ekonomiska risk, som är
förknippad med tecknandet av långa kontrakt. Agenturen skulle sälja
vidare oljan till de svenska raffinadcriföretagen. Detta skulle ske på ett
sådant sätt att skillnaderna mellan spotmarknads- och kontraktspriserna,
åtminstone delvis, utjämnades. Vid låga spotmarknadspriser skulle agenturen sälja råolja under kontraktsprisnivån men över spotmarknadspriserna till de svenska företagen och därmed skydda de svenska företag som
har långa kontrakt från spotmarknadskonkurrensen. Omvänt skulle agenturen vid höga spotmarknadspriser sälja till ett pris som låg under spotmarknadspriset. Genom denna clearing-mekanism skulle det bli mindre
riskfyllt för företagen att teckna kontrakt och att diversifiera sina inköps-
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källor. Agenturen å sin sida skulle under perioder med höga spotmarknadspriser få täckning för förluster under perioder då försäljningspriset ligger
under agenturens anskaffningskostnad. Den internationella prisutvecklingen blir därmed avgörande för agenturens resultat. Staten som garant för
agenturen skulle vid ev. förluster täcka dessa antingen genom budgetanslag eller genom att medel i förväg fonderas för ändamålet. Agenturen
tänks fungera parallellt med de existerande inköpskanalcrna på den svenska marknaden.
Agenturen skulle i pnncip sälja vidare olja endast till de svenskägda
raffinaderiföretagen. Marknaden i övrigt - internationella bolag som antingen importerar produkter eller raffinerar dem här, liksom produktimporterande nationella bolag - skulle inte behöva påverkas av agenturens
verksamhet annat än på det sättet att prisutvecklingen på den svenska
marknaden antagligen skulle utjämnas i förhållande till den internationella
prisutvecklingen.
Den här skisserade lösningen ger ökad leveranstrygghet genom ökad
andel kontrakt i förhållande till spotmarknadsimport, samt medför en
jämnare svensk prisutveckling på oljeprodukter. Agenturen skulle inte
behöva medföra några mera omfattande administrativa ingrepp. De internationella bolagens ställning på den svenska marknaden skulle inte påverkas av agenturen som sådan - för dem är den långsiktiga prisnivån avgörande.
En fördel med en agentur jämfört med ett system med referenspris är att
en agentur skulle vara mindre problematisk från handelspolitisk synpunkt.
Till nackdelarna med en agentur hör for det första att det skulle uppstå
betydande problem vid prissättningen av olika råoljor till avnämare. Samma oljekvaliteter har olika värde för de olika rallinaderierna och med
hänsyn till insatsprisets betydelse för resp. raffinaderis lönsamhet skulle
det hli svårt att nå enighet i frågan. En ann~m komplikation är att de i
agenturen deltagande företagen antagligen kommer att v··-,1 ovilliga all
kanalisera de lönsammare kontrakten via agenturen. Denm1 kan då få en
koncentration av ''dyra" kontrakt i sin portfölj, något som kommer att
försämra resultatet och därmed öka statens kostnader för agenturen. Risken för att dessa blir höga ökar om oljeprisutveeklingen i framtiden kommer att följa det hittillsvarande mönstret.. med korta och intensiva perioder
av prishöjningar med efterföljande perioder på 3-4 år då spotmarknadspriserna ligger under kontraktspriserna. Belastningen på statsbudgeten kan i
dessa lägen bli utomordentligt stor. varför en noggrann avvägning mellan
denna potentiella kostnad och ambitionen i fråga om ökad leveranssäkerhet måste göras. Genom att anpassa den utsträckning i vilken skillnaden
mellan spotmarknads- resp. kontraktspriser utjämnades. kan kostnaderna
för staten styras. Ju mindre ambitioner man har att dämpa pristluktuationerna, desto lägn:: hlir kostnaderna för staten. men desto mindre blir också
agenturens effektivitet.
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Sammanfattningsvis torde en försörjningsagentur kunna i viss utsträckning bidra till att de för oljemarknadspolitiken uppsatta målen om ökad
prisstabilitet och försörjningstrygghet genom minskat spotmarknadsberoende uppfylls. Samtidigt kan denna lösning medföra mycket betydande
kostnader för staten under vissa perioder. Med hänsyn till bl. a. svårigheterna att bedöma dessa kostnader i förväg, har en försörjningsagentur inte
bedömts vara ett lämpligt instrument för att uppnå de oljemarknadspolitiska målen.

18

Importmonopol

En mera långtgående strukturåtgärd vore att låta all oljeimport gå genom
ett statligt importmonopol, som sedan sålde vidare till oberoende - nationella eller internationella - företag i raffinaderi- och distributionsleden. På
detta sätt skulle en automatisk prismässig utjämning kunna ske mellan
kontrakts- resp. spotmarknadsbaserade leveranser. Ett högt utnyttjande
av den inhemska raffineringskapaciteten och enjämn prisutveckling skulle
kunna uppnås. Detta system tillämpas f. n. i Finland. För svensk del ter sig
emellertid denna lösning olämplig med hänsyn till att ett importmonopol
skulle minska de internationella företagens intresse att fortsätta sin verksamhet på den svenska marknaden, i och med att de inte längre skulle få
leverera direkt till sina distributionsföretag inom landet. Den geografiska
spridningen ifråga om leveranskällor och därmed försörjningstryggheten
skulle reduceras påtagligt om de internationella bolagen drog sig ut från
den svenska marknaden. Ett importmonopol är därför inte aktuellt för
svensk del.

19

Skatter som instrument i oljemarknadspolitiken

I flertalet länder svarar olika slag av skatter för en stor del av priset hos
konsumenten. I den internationella debatten har tanken rests på att de
oljeimporterande länderna skulle utnyttja skatteinstrumentet för att samordnat påverka prissättningen på olja. Vid höjda skatter på olja skulle iländerna kunna dra in en större del av det pris oljan betingar på marknaden
till de egna statskassorna. Därmed skulle det externa priset som oljeimportörerna betalar pressas ned. Oönskade fördelningseffekter inom varje land
skulle kunna motverkas genom transfereringar. Det har emellertid hittills
visat sig politiskt omöjligt att åstadkomma en dylik samordnad aktion med
hänsyn bl. a. till risken för motåtgärder i form av produktionsbegränsningar.
Detta hindrar inte att det enskilda landet med hjälp av skatteinstrumentet kan åstadkomma en stabilisering av den interna oljeprisnivån. Syftet
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härmed är att låta förbrukarpriset återspegla den förväntade framtida
knappheten på olja liksom att utjämna pristrenden för att därigenom minska osäkerheten vid planering av investeringar och energisparande. Samtidigt skulle oljeprisfluktuationernas effekt på inflationen i viss utsträckning
kunna neutraliseras. Den marknadsbedömning som gjorts ovan innebär att
de internationella realpriserna på olja kommer att kulminera i korta pristoppar under högkonjunkturerna för att mellan dessa toppar stagnera eller
sjunka.
För att jämna ut pristrenden kan man i princip tänka sig tre olika sätt att
använda skatteinstrumentet. I det första fallet utjämnas priset till förbrukarna så att de har att räkna med ett längsiktigt genoh1snittspris. diir staten
"'skär av"' pristopparna genom prisregleringar och ev. subventioner och
"'fyller ut" svackorna mellan pristopparna med skatter. Med hänsyn till de
ovan utvecklade argumenten för en fri prisbildning och till de adniinistrativa och tekniska svårigheter som skulle uppstä är detta alternativ oliimpligt.
I det andra tänkta fallet utjämnas· enbart svackorna i priskurvan genom att
skatten på olja och oljeprodukter höjs mellan pristopparna. Även denna
metod kräver en orealistisk grad av flexibilitet i fastställandet av skatterna.
I praktiken torde man vara hänvisad till att jiimna ut priskurvan endast
delvis. så att successiva skattehöjningar vidtas efter det att en pristopp
passerats.
Dylika skattehöjningars effekt på oljekonsumtionen och därmed på oljeberoendet bestäms av priselasticiteterna. Olikheterna i priselasticiteterna
inom olika sektorer tyder på att det torde vara lättare att vidta snabbt
verkande besparingsätgiirder inom hushålls- och transportsektorerna än
inom industrisektorn.
Oljeskatter som medel i oljemarknadspolitiken bidrar till att minska
oljeberoendet genom att stabilisera prisutvecklingen kring en ltmgsiktig
trend. Oljeskatter har däremot i sig inga effekter på spotmarknadsberoendet.
Oljeskatterna som ekonomisk-politiskt medel tilliimpas redan av statsmakterna. Under 1978-1980 har skatterna höjts vid flera tillfallen utifrån
bl. a. de ovan refererade motiven. Senast höjdes skatterna och avgifterna
på bensin. dieselbrännolja. eldningsoljor och bunkeroljor genom urtima·
riksdagens beslut i september 1980 (prop. 1980 U: I. SkU U:2. rskr U:2).
Skatter och avgifter på motorbensin höjdes sttlunda från 139.3 till 164.3 öre
per liter och motsvarande höjning för eldningsoljor var från 110 till 175 kr/
m3. Därefter har den särskilda beredskapsavgiften för ol_ior h(ijts med
ytterligare 24 kr/m_i fr.o.m. 1981-01-01 (prop. 1980/81:49. NU 1980/81:9.
rskr 1980/81: I00). Avgifterna uppgår s?tledes sammanlagt till 199 krlm'.
Skatlernas och avgifternas andel av förbrukarpriset utgör diirmed drygt

5()':(. för bensinen och ca 12 i::~ for eldningsoljan. Jiimfört med förhftllandena 1970 - dil motsvarande procentanddar var ca 70':i resp. knappt 2W"t
- iir do<.:k ska(teandelen av slutpriset betydligt l:igrc nu.
lll

Riksd//g<'n /9fi0/XI. I s11111/. Nr 90. /Ji/11g<"dcl
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Prisstabiliseringslager

En välkänd metod att stabilisera priser .är att bygga upp lager av den
givna varan för alt motverka effekterna av förändringar i utbud och/eller
efterfrågan på prisnivån. I den internationella diskussionen (främst inom
IEA) har man väckt tanken att på nationell eller internationell basis utjämna prisrörelserna genom att bygga upp prisstabiliseringslager utöver den
nivå motsvarande 90 dagars nettoimport som redan antagits som mål för
IEA-ländernas oljelagringspolitik. Iden har fått .särskild aktualitet efter
prishöjningarna 1979-1980 som utlöstes av en kort störning. på utbudssidan som följdes av en kraftig lagerspekulation. I efterhand framstår det
som sannolikt att prishöjningarna 1979 inte hade blivit tillnärmelsevis så
omfattande om de ledande importländerna hade förmått kontrollera efterfrågan eller haft tillgång till prisstabiliseringslager ur vilka man hade kunnat tillgodose den tillfälliga efterfrågeexpansionen ..
Hittills har man inom IEA emellertid inte nått längre än att regelbundet
hålla konsu/tlltioner rörande lagerpolitiken. Samtidigt har den f. n. svaga
internationella tillväxten förändrat basen för de ovan nämnda 90 dagarnas
konsumtion. Därmed skulle i de länder där lagren redan byggts upp till 90dagarsnivån vid tidigare industriproduktionsnivå, dessa lager räcka för en
längre period, dvs. ett "överlager" kunna bildas. I detta läge har man
väckt frågan om att "frysa" basen för de 90 dagarna för att därmed få ett
mera permanent "överlager" som skulle kunna användas i prisstabiliseringssyfte. Något beslut härom föreligger emellertid ännu inte inom IEA.
För Sveriges del gäller att beredskapslager av olja sedan länge existerar.
Dessa är emellertid uteslutande avsedda för avspärrning och krig. Utöver
dessa beredskapslager har Sverige inom ramen för IEA åtagit sig att bygga
upp ett s. k. fredskrislager för de ovan nämnda 90 dagarnas konsumtion.
Detta lager är avsett att användas vid fredskriser av den typ som inträffade
1973-1974 resp. 1978-1979 då temporära störningar i tillförseln ledde till
mycket snabba ökningar av oljepriset. Enligt nu gällande beslut skall
denna nivå vara uppnådd före utgången av 1984. Mot bakgrund av de
starkt ökade kostnaderna och den sjunkande oljekonsumtionen har emellertid lagringsprogrammet tagits upp till omprövning inom 1980 års oljelagringskommitte. Samma kommitte har i tilläggsdirektiv 1980-06-19 fått i
uppdrag att mot bakgrund av den internationella diskussionen pröva frågan ·
om en eventuell utbyggnad av ett buffertlager av olja att användas
prisstabiliserande syfte.

21

Sammanfattande bedömning

Ovan har tre mål för oljemarknadspolitiken uppställts: minskat oljeberoende, varaktigt minskat beroende av spotmarknaden samt en jämnare
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inhemsk prisutveckling på olja. l betydande omfattning påverkas dessa
mål av andra delar av den totala energipolitiken än just av åtgärder som iir
inriktade på oljemarknaden. Här har emellertid diskussionen koncentrera.ts på de olika ekonomisk-politiska instrument som mera direkt påverkar
skeendet på oljemarknaden. Prisbildningens avgörande betydelse för oljemarknadens funktionssiitt har betonats. Den hittillsvarande oljeprispolitiken har bidragit till att den svenska prisnivån varit relativt låg över tiden.
Samtidigt har den emellertid tidvis lett till ett ökat spotmarknadsberoende
och minskad försörjningstrygghet genom att den i · "låi:prisperioder · missgynnat oljeföretag med långsiktiga leveranskällor, samtidigt som dessa inte
tillåtits kompensera sig till fullo i knapphetslägen. I första hand är det de
internationella bolagen och svenska bolag med inhemsk raffinaderikapacitct som missgynnats av denna politik. Genom att den missgynnat de
internationella bolagen har även den länd·~rmässiga spridningen i fråga om
tillförseln motverkats.
.· •
Utvecklingen under 1979 innebar visserligen att en rad mindre oljedistributörer, som tidigare baserat sin försörjning på spotmarknaden, drogs.in i
Svenska Petroleum AB:s kontraktsbaserade försörjningsnät. Härigenom
uppnåddes att spotberoendet minskades och försörjningstryggheten ökade. Denna utveckling var dock en följd av de speciella marknadsförhållanden som rådde under 1979 och undanröjer inte risken för förnyad konkurrens från spotmarknaden mot den kontrnktsbaserade tillförseln i det fall
spotpriserna under en längre period sjunker under kontraktsnivån. Den
strukturutveckling som ägt rum på oljemarknaden under det senaste året
undanröjer med andra ord i sig inte den grundläggande konkurrensmässiga
asymetri mellan kontrakts- resp. spotmarknadsbaserad tillförsel som uppstår vid högstprisreglering.
Mot denna bakgrund bör avvägningen mellan å ena sidan låga priser på
den svenska marknaden och å andra sidan långsiktig försöi:iningstrygghet
förskjutas i favör genom ett återhållsam< användande av högstprisinstrumentet. Detta bör i princip utnyttjas endast i det fall att oljepriserna i
Sverige tenderar att klart överstiga den prisnivå som etableras på andra
jämförbara nationella marknader. Genom en friare prissättning bör en
långsiktigt säkrare bas för oljeförsörjningen skapas.
Som alternativ till en friare prissättning har andra. mera ambitiösa - och
därför komplicerade - system för utjämning av kostnaderna mellan olika
slag av oljeimport också diskuterats av gruppen. Teoretiskt sett skulle en
c.learing över tiden mellan olika slag av import kunna åstadkommas genom
att ett referenspris byggt på en prisformcl infördes. Detta har emellertid
bedömts som alltför svårgenomskådligt. Det skulle därtill kräva en omfattande administrativ apparat och eventuellt leda till handelspolitiska komplikationer. En annan form av clearing skulle kunna åstadkommas genom
att en av staten garanterad fi'irsiirjningsa~ent1ir sattes upp. vars syfte
skulle vara att påta sig de ekonomiska risker som är förknippade med mera
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långsiktiga kontrakt. Delvis har denna. funktion redan axlats av Svenska
Petroleum AB, som under de tio senaste åren tecknat en rad kontrakt.
Gruppen har dock funnit att en försöi:jningsagentur inte är ett lämpligt
medel i oljemarknadspolitiken.
En försörjningsagentur som täcker hela importen är detsamma som ett
importmonopol. Ett dylikt finns bl. a. i Finland. Detta svarar för all import
och säljer sedan denna vidare till oberoende (bl. a. internationella) distributionsföretag inom landet. Från svensk synpunkt har dock ett importmonopol bedömts som olämpligt med hänsyn till att det torde leda till att de
internationella bolagen skulle minska sitt engagemang eller t. o. m. totalt
dra sig tillbaka från den svenska marknaden. Detta skulle minska försörjningstrygghetcn och länderspridningen.
Starka stabiliseringspolitiska och resursallokeringsmässiga skäl talar för
att oljepriset bör så långt möjligt utjämnas kring en långsiktigt stigande
trend. I detta syfte har skntteinstrumentet redan tillämpats, senast i propositionen till den urtima riksdagen i vilken skatterna på olja och oijeprodukter höjdes med sikte på att hålla tillbaka oljeförbrukningen och därmed
också minska oljeberoendet.
Inom ramen för den oljelagring för s. k. fredskriser, som Sverige inom
IEA åtagit sig att bygga upp, kan eventuellt lagren utnyttjas för att stabilisera den inhemska prisutvecklingcn. Dylika prisstabiliserinplaRer utreds
f. n. av 1980 års oljelagringskommitte.
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1 OED:s slutsatser och förslag 1
Orivmedelsgruppens2 förslag
Drivmedclsgruppen föreslår att hcslut snarast tas om att fortsätta arhetet
på metanolomriidet med inriktning mot en introduktion av ett hlandhriinslc
med 15 r;; metanol hösten 1984 och snarast möjligt ett briinsle hestfiende
enhart av metanol. Tillförseln under inledningsskedet haseras på import av
naturgashaserad metanol kompletterad allt efter tillg~mg med inhemskt
framställd etanol.
Drivmedelsgruppens bedömningar och förslag redovisas i gruppens rapport. kapitel 2.

2

Några för- och nackdelar med en metanolintroduktion
För en utvärdering av det förslag som drivmedelsgruppen liimnat redovi-

sar OED ni"igra för- och nackdelar som iir förknippade med en st.dan
metanolintroduktion lKh anföi· i huvudsak följande.

2.1 Fördelar med metanolintroduktionen
Viirhiittrad.f("irsii1j11i11gstrygght'I

En metanolimport som haseras p{1 naturgas frf1r1 Nordsjöornriidet innebiir en förbiittrad fiirsörjningstrygghet i jiirnförelsc med dagens import av
rfllllja och oljeprodukter. Enligt drivmedels·gruppens uppfattning finns
dessutom möjligheter till en inhemsk tillverkning från iir 1987/88 haserad
pft kol. Ett siidant projekt m[1ste ytterligare utviirderas innan investeringsheslut kan tas men det erhjuder en viisentlig möjlighet att minska oljeberoendet och utnyttja kol på ett mil_iiiviinligt siitt.
Metanoltillverkning haserad pä inhemska briinslcn torde vara möjlig
tidigast kring är 1990. F. n. vidtas åtgärder för att stimulera anviindningen
av ved och torv inom industri- och uppviirmningssektorerna. Om denna
omstiillning till fasta briinslen får stor omfattning kan dock brist pii torv
och ved uppstå. En förutsättning för en stor potential fiir metanoltillverkning ur inhemska r{1varor är diirför friimst en omfattande energiskogsodling
eller liknande energiutvinning ur biosystem. Detta iir knappast aktuellt i
tillriickligt stor skala förriin tidigast under 1990-talet. Etanoltillverkning
frfm överskott på jordbruksproduktcr skulle kunna ge tillskott som kan
utnyttjas som ett komplement till metanol. Etanoltillverkning är dock
dyrbar och omfattningen iir d~irför os~iker.
1

Utdrag ur Ds I 1980: 19.
OED:s arhetsgrupp för syntetiska drivmedel. Gruppens rapport innchallcr en
redovisning av förutsättningarna för att utnyttja alternativa drivmedel samt förslag
till fitgiirder. Rapporten äterfinns i Ds I 1980: 19.

1
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Ett alternativt siitt att förhättra försö1jningstryggheten iir att utnyttja
oljeersättande briinslcn inom indus1rin m:h uppvärmningsscktorn m:h därmed skapa utrymme for ökad bcnsinframstiillning vid raffinaderierna. Detta kan kombineras med åtgärder för en tryggare oljeimport. Dessa alternativa möjligheter diskuteras i avsnitt 3.
En väsentlig åtgärd är naturligtvis hushiillning med energi. Hushållningsåtgiirder ingår dock inte i OED:s uppdrag.
Det är svårt att ekonomiskt värdera åtgärder för förbättrad försörjniligstrygghet. Enligt OED:s mening är det do·:k avgörande att försöka väga in
trygghctsfördelar i ekonomiska kalkyler. Ett 'sätt är att jämföra med kostnaderna för ytterligare oljelagring.
Det är ockst1 viktigt att inte enbart se till en kortsiktig försörjningstrygghet utan också till olika energiråvarors i1thållighct i· ett långsiktigt
perspektiv.

LänRsiktiR 11t1·ffkli11Rsli11je inom drinnedclsomrädet
Metanolintroduktionen representerar c:n möjlig läng'siktig utvecklingslinje inom drivmedclsområdet. Arbetsgruppen ger i undcrlagsmaterialct eti
åskildningscxempel med införande av hl. :1. motorer för enbart metanol och
utnyttjande av metanol i tunga Tordön. Med mctanolmotorer kan enligt
<irhetsgruppen också förbättrad verkningsgrad erhållas i förhällande till
bensinmotorer. Enligt e·xemplct kan metanol energimässigt svara för ungefär 30 % av hela drivmedelsbehovet år 2000.
Det finns också andra utvecklingslinjcr på drivmedelsomn'1det som måste uppmärksammas. Det gäller exempelvis syntetisk bensin. Möjligheterna
är emellertid goda att kombinera metanolutnyttjande med användning ·av
syntetisk bensin. Så länge stora mängder bensin erfordras för drivmcdels~ektorn kan användning av syntetisk bensin och metanol komhineras.
Metanol kan också användas· ·som oktantalshöjande komponent i vissa
framtida typer av syntetisk bensin. Det finns vidare goda möjligheter att
komhinera exempelvis eldrift och viitgasdrift i avgränsade f'ordonsllottor
med ett omfattande metanolutnyttjaiide. Det iir först i ett långsiktigt perspektiv - rn 20 år - som allvarliga konflikter mellan metanol och andra
alternativa drivmedel kah tänkas uppkomma.
Varleftcr ökade resurser satsas på cn~kilda Uingsiktiga utvecklingslinjer
begränsas givetvis möjligheterna till flexibilitet. En satsning på metanolintroduktion utesluter dock knappast andra utvecklingslinjer under hela
1980-talet.

Afi/iii}i'irdelar
OED anser att metanolens miljöegenskaper iir väsentliga att ta hiinsyn
till. Det är önskvärt att ett införande av alternativa drivmedel kan innebära
viisentligt förbättrade förhållanden på miljöområdet.
Drift med enbart metanol bedöms ge miljöfördelar i förhållande till
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hensin. Utsliippen av kolmonoxid, kväveoxider. polyaromatiska kolväten
och sot minskar kraftigt. Aromatiska kolväten. t. ex. bensen. flirekommer
inte alls. Däremot kan utsläppen av formaldehyd öka. Dessa senare utsläpp skulle till större delen kunna elimineras i metanol motorer med oxiderande katalytisk avgasrening. Drivmedelsgruppen framhf1ller dock att det
fortfarande finns vissa oklarheter på miljöområdet.
Rlandhränslen har inga större miljöfördelar framför bensin. då fortfarande mer än 80 % av bränslet består av hensin. En väsentlig miljöfördel kan
dock uppnås om blandbränslet bygger på oblyad hensin. Enligt utredningen om blyfri bensin beräknas införande av oblyad bensin li relation till 0.15
g bly/liter) kosta ca 100-150 milj. kr. och en ökad oljeförbrukning med ca
60000 ton olja per är. SP! (Svenska Petroleum Institutet) hävdar att kost-.
naden för införande av oblyad bensin kan uppskattas till mellan 5 och 20
öre/liter bensin beroende på hur stor andel av bilparken som kan utnyttja
den oblyade bensinen.
Är utgångspunkten att oblyad bensin skall införas kan dessa kostnader i
huvudsak undvikas. Metanol kan nämligen delvis eller eventuellt helt
fungera som oktantalshöjande komponent för bly och därmed kan en stor
del av de särskilda åtgärder som måste vidtas i raffinaderier vid framställning av oblyad bensin undvikas. En metanolintroduktion underlättar därmed ett införande av ohlyat drivmedel. Detta bör krediteras metanolen.
Å andra sidan kommer bensinförsörjningen att bli mer osäker om Sverige som enda land i Europa väljer att använda ett oblyat drivmedel.
Förhiittrad ekonomi i rq{finaderiprocessen

Det finns förutsättningar för förb~ittrad ekonomi i raffinaderiproeessen i
samband med metanolinblandning. Metanol är oktantalshöjande och det
finns därmed förutsättningar att förändra raffinaderiprocessen på så sätt
att större mängder nafta.kan utnyttjas för bensinframställning. Detta innebär i sin tur alt större mä.ngder bensin kan komma att kunna framställas.
Det är f. n. inte möjligt att göra säkra beräkningar av dessa möjligheter.
Raffinaderierna är olika utformade och för att kunna bedöma dessa fördelar måste bl. a. specifikationen för det nya hränslel finnas angiven och
beräkningar genomföras för varje raffinaderi för sig. Enligt en studie som
BP och Chem Systems lnternational i England genomfört på Svensk Metanolutveckling AB:s (SMABI uppdrag förbättras raffinaderiekonomin
med 5 öre/liter blandbränsle. Även om detta skulle vara ett ovanligt gynnsamt fall visar det på att det skulle kunna finnas förutsättningar för både en
förbättrad raffinaderiekonomi och en ökning av bensinframställningen vid
metanolinblandning i bensinen. En metanolinblandning skulle därmed kunna få positiva effekter på bensinförsörjningen både i den utsträckning som
bensin ersätts med metanol och p. g. a. förändringar i raffinaderierna som
medger ökad bensinframställning ur en given miingd råolja (givetvis på
bekostnad av andra petroleumproduktcr av lägre kvalitet).
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Jid.~fi>rdclar

Metanol kan införas relativt snabbt. En introduktion av 15 procents
metanolinblandning i bensinen bör ses som en förberedelse för att utnyttja
fordon som drivs huvudsakligen eller enbart med metanol. Drivmedelsgruppen har bedömt att importerad metanol i erforderlig omfattning kan
finnas tillgänglig till 1984. Drivmedelsgruppens förslag till introduktion är
också inriktat på hösten 1984. Några år senare skulle drift med motorer
som utnyttjar enbart metanol eller tunga fordon med tvåbränslcsystem
kunna vara i allmänt bruk. Till år 1990 ~kulle enligt drivmedclsgruppens
åskådningsexempel ca 7 % av bensinen vara ersatt med metanol och även
vissa mängder diesel skulle ersättas.
Syntetisk bensin kan knappast vara tillgänglig i större kommersiell skala
för Sverige förrän tidigast kring år 1990. Eldrift och vätgasdrift i större
skala kan inte bli aktuella förrän under 1990-talet.
Motorgas utnyttjas f. n. i landet men endast i liten skala. Motorgas
innebär dock ingen oljeersättning och är inte ekonomiskt lönsam för normalbilisten trots betydande subventioner. Motorgasutnyttjande är därför i
första hand aktuellt i avgränsade fordonstlottor. Ett utnyttjande av naturgas som motorgas är inte aktuellt av ekonomiska skäl.

2.2 Nackdelar med metanolintroduktionen
Anpassning 1H"fordon kriil's

För drift med ett blandbränsle med 15 % metanol krävs en anpassning av
fordonen. För nya fordon som anpassas i produktionen innebär detta
obetydliga kostnader. En förutsättning är dock att biltillverkarna hinner
förbereda den aktuella anpassningen. En del av de fordon som är av
tidigare årsmodell än 1985 kommer att kunna vara relativt enkla att ställa
om. Drivmedelsgruppen har räknat med att ca 400000-800000 bilar kan
ställas om till en kostnad på totalt 75-100 milj. kr. resp. 150-200 milj. kr.
Antalet omställda fordon beror i hög grad på vilka styrmedel som utnyttjas.
Omställning av lagrings- och distrihutionssystem

Drivmedelsgruppen har översiktligt studerat den omställning som krävs
av lagrings- och distributionssystem.
Användningen av ett blandbränsle medför att transportsystemet måste
anpassas för metanol. alternativt blandbränslet. Samma sak gäller lagringsoch hanteringsmöjlighcterna vid depå. Bensinstationerna måste också anpassas för lagring och försäljning av blandbränsle eller alternativt lagring
av metanol och försäljning via blandpump. För bensinstationerna har
investeringarna bedömts högst kunna uppgå till 400 milj. kr.
Drivmedelsgruppen anger att den totala merkostnaden det nya bränslet
kan ge upphov till i kedjan raffinaderi - lagring - distribution knappast
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kan bli mer än några öre/liter. Detta är en översiktlig uppskattning eftersom många osäkerheter föreligger.
F. 11. iir importkostnader fiir metano/importen osäkra

F. n. kan inte kostnaderna för metanolimporten anges. Drivmedclsgruppen redovisar att det f. n. inte finns något etablerat marknadspris för
metanol i så stora kvantiteter som ett drivmcdelskontrakl för svensk del
skulle behöva omfatta. Gruppen bedömer dock att importpriset för metanol kommer att ligga nära importpriset för bensin <räknat efter energiinnehåll).
Flera konkreta möjligheter till melanolimport föreligger. Svenska Petroleum AB (SP) har erhållit en bas för kommersiella förhandlingar genom ett
optionsavtal för en import av. ca 200000 m3 metanol tillverkad ur naturgas
från nordsjöområdet. Underhandlingar om bildande av ett svenskt konsortium för denna metanolimport har påbörjats.
OED vill understryka att utformningen av importkontrakt och prisvillkor för metanolimporten är av avgörande betydelse för del samlade ekonomiska resultatet av en metanolintroduktion.
Osiikerlzet om 1111·ecklingen i andra länder
Mctanolintroduktionen i Sverige påverkas i flera avseenden av utvecklingen utomlands, särskilt Västeuropa. Eftersom Sverige i dag importerar
ca 1/3 av den bensin som används kommer en förändring av bränslespecifikationer att kunna påverka våra importförutsättningar för bensin. Möjligheterna att importera fordon som är optimerade för ett blandbränsle är
också delvis beroende av utvecklingen i Västeuropa. Det långsiktiga utvecklingsperspektivet med fordon för drift med enbart metanol påverkas
också starkt av vilken utvecklingslinje som väljs i övriga Västeuropa.
När det gäller fordonsanpassningen uppger drivmedelsgruppen att det
bedöms att tre är krävs för en förberedelse av serieproduktion av fordon
optimerade för ett blandbränsle.
Möjligheterna att importera bensin beror till avgörande del på bränslespecifikationen för blandbränslet och de krav som ställs på basbensinen.
Först när dessa finns angivna iir det möjligt att niirmarc bedöni'a de exakta
effekterna på förutsättningarna att importera de bensinkvalitcter ~om er-'
fordras.
Drivmedelsgruppen redovisar den internationella verksamheten beträffande metanol. Där framgår att Västtyskland har h)mmit hingst i Europa i
fråga om syntetiska drivmedel. Över 500 Mkr har anslagits för ett demonstrations- och forskningsprogram under perioden ·1979-82. Den tekniska'
delen av arhetct pågår åren 1980-81. Under 1982 beräknas en utvärdering
ske. Samtidigt planeras 14 olika anläggningar för framsHillning av synte- ·
tiska drivmedel vilka skulle kräva investeringar på totalt 7 .6 miljarder
dollar ( 1979 [1rs priser). Det hrittiska oljebolaget BP planerar att investera
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ca I miljard dollar i Västtyskland för metanoltillverkning ur kol. (Huruvida
den metanolen kommer att tillföras drivmedelsmarknaden iir ännu okänt. l
I USA. Nya Zeeland och Brasilien pågår också demonstrationsverksamhet
m:h investeringar för framställning av syntetiska drivmedel. Demonstrationsverksamhet med metanolinblandning i bensin ptlgår också i Norge.
Internationellt pågår sålunda en intensiv verksamhet med planerade
stora investeringar beträffande syntetiska drivmedel. i många fall inriktat
på metanol och etanol. Samtidigt inneb:.ir en omställning till metanolinblandning i exempelvis Västtyskland betydande åtgärder. Det iir dock
problemen med försör:jningen med metanol som kommer i första rummet.
Anpassning av motorer ärt. ex. redan inledd i Västtyskland och det finns
också frivilliga överenskommelser om en lägre inblandning av metanol.
Slutsatsen är att det pågår omfattande aktivite!er för introduktion av
syntetiska drivmedel i många länder. Det är emellertid osiikert vid vilken
tidpunkt den kommer att ske och om valet till slut kommer att bli metanol.
OED anser att det iir väsentligt att hänsyn tas till utvecklingen i andra
länder. Samtidigt kan inte en utveckling utomlands avvaktas och åtgärder i
Sverige utebli. Oljeberoendet är särskilt högt i Sverige och det linns därför ·
extra anledning att vidta åtgärder för oljeersiittning. Med en helt avvaktande hållning skulle en introduktion av ett alternativt drivmedel fördröjas
många år. Just nu iir förutsiittningarna för metanolimport särskilt fördehiktiga och denna situation är väsentlig att ta hänsyn till vid ett stiillningsta~
gande beträffande metanolintroduktionen.

Trajik ii1·er wiinsema
Vid resor i länder där bränsle med högre .metanolinhlandning inte finns
tillgängligt. finns risk att avgashestäri1melserna i det aktuella landet inte
kan uppt)'llas. Emellertid gäller fordonskraven i det land där bilen är
registrerad även vid tillfälliga hesök i andra länder. Nfigra legala prohlt:m
kommer därför knappast att uppkomma.
Turister som kommer till Sverige och vars bilar iir avsedda fLir driffmed
vanlig bensin kan komma att drabhas' av körbarhetsprohlem om det· nya
hlandhriinslet tankas. Nuvarande bensin kvaliteter kommer dock att finnas
tillgängliga under överskädlig tid. Denna trafik liiggcr därför enligt OED ·
inget hinder i vägen för en metanolinbland11ing i hensinrn.
Fordon som drivs med enbart metanol kommer givetvis att kräva att

är

metanol finns tillgänglig utomlands. Men det
knappast aktuellt nied
fordon för drift med enhart metanol i stor skala i Sverige om inte övriga
länder är inriktade pft sädant metanolutnyttjande.
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3 Värdering av alternativ till metanolintroduktionen
OED har redovisat för- och nackdelar med en metanolintroduktion
enligt drivmcdelsgruppens förslag. Mot bakgrund av förslaget och det
övriga material som drivmedelsgruppcn redovisar anser OED att arbetet
bör inriktas efter dessa riktlinjer 0111 ett alternativt drivmedel snarast skall
införas och anför bl. a. följande.
Det finns emellertid. anledning att diskutera alternativa fttgärder. En
metod är av avvakta den internationella t~t vecklingen av syntetiska. drivmedel och i stället genomföra oljeersättning inom andra sektorer samt öka
bensinframställningen i raffinaderiprocesscn.
Efkrsom det är så många osäkerheter bctriiffande det ekonomiska utfallet av en mctanolintroduktion är det svårt att göra jämförelser med oljeersättning inom andra sektorer. OED arbetar f. n. med bl. a. de ekonomiska
effekterna av oljeersättning inom uppvärmningssektorn och industrisektorn. Ännu har OED inget preciserat eget material att göra jämförelser
med.
Från annat utrcdningsmaterial står emellertid klart at.t kol i många situationer är lönsamt i förhållande till olja. Torv och ved är lönsamma i vissa
fall och i andra är de dyrare än oljeanvändning. Torv och ved beräknas
dock på sikt bli relativt sett billigare än olja. En bättre kontroll över
kostnadsutvecklingen borde vara möjlig vid utnyttjande av torv och ved.
Drivmedelsgruppen anger i en översiktlig kalkyl att. ett blandbränsle
torde komma att kosta några öre/liter mer än bensin. Energimässigt svarar
metanolen för ca 7-8 % av detta blandhränsk. (Metanolens energivärde är
ca hälften av bensinens.) Merkostnaderna för varje liter er-;att bensin
skulle därmed kunna uppgå till några tiotal procent av importpriset på
bensin. Det bör dock framhållas att kost nadshedömningen innehåller
många osäkerhctsfaktorer.
Det finns därför en risk att introduktionen av metanol kan ge högre
kostnader än annan oljeersättning inom andr<t sektorer.
När det gäller förutsättningarna för ökad bensinframställning vid raflinaderiprocessen redovisar drivmcdelsgruppen bl. a. följande. Det pågår en
utbyggnad - särskilt i Västeuropa - för att omvandla en större del av de
tyngre oljeprodukterna till lättare och detta kan ses som ett sätt att öka
tillgången på drivmedel ur en och samma råoljemiingd. Rent tekniskt kan
en än mer omfattande utbyggnad ske. Det iir dock tveksamt om en sådan
utbyggnad kommer till stånd p. g. a. osäkerheterna beträffande råoljetillgången och lönsamheten i raffinaderiledct.
En fråga är också huruvida en utbyggnad av raffinaderierna i Sverige för
ökad bensinframställning är i kon11ikt med mctanolintroduktion. Om mctanolinblandningen kan utformas p:°t ett sådant sätt att vissa petroleumprodukter (nafta) kan utnyttjas för en ökad hensinframstiillning kan givetvis
överkapacitet for bensinframställning uppstå. Detta kan emellertid inte bli
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aktuellt att sådana förändringar av raffinaderiverksamheten i Sverige kan
ge ~jälvförsörjning med bensin.
Ökad bensinframställning ur en given mängd råolja ökar också mängden
tjocka restoljor med högt svavel- och metallinnehåll. Dessa restoljor skulle
kunna förgasas och därefter utnyttjas för exempelvis metanolframställning.
OED anser att åtgärder för utökad raffinaderikapacitet kan vara fördelaktig i Sverige men huvudproblemet är de risker för stora störningar i
råoljeleveranser som kan uppträda. I en sådan situation är stor kapacitet
för bensinframställning inte särskilt fördelaktig med hänsyn tagen till landets hela oljeförsörjning. Detta gäller i synnerhet som bensinandelen av
det totala oljeberoendet är lågt i Sverige. Utan oljeersättning beräknas
hensin endast svara för ca 16% av det heräknade oljeberoendet för år 1990
(prognos SIND B. SJND PM 1977: 9). Ett införande av metanol undandrar
inte olja från industri- och uppvärmningssåtorerna. En utökad raffinaderikapacitet med inriktning på ökad bensinframställning innebär däremot att
oljeforsörjningen för dessa sektorer försämras.

4

OED:s slutsatser och förslag

I fråga om vilka slutsatser som bör dras anför OED i huvudsak följande.
Transportsektorn som svarar för omkring 20 % av landets energianvändning är för sin energitillförsel nära nog fullständigt beroende av olja.
Såväl ur ekonomisk som beredskapspolitiska och miljömässiga synvinklar
innebär detta stora risker och nackdelar. OED anser det därför väsentligt
alt målmedvetna och samordnade insatser vidtas för att minska oljeberoendet inom transportsektorn.
På lång sikt kan flera .olika möjlighett:r att ersätta olja komma fram.
Dessa kan innebära såväl andra drivmedel som nya typer av motorer.
Mycket stora utvecklingsinsatscr görs inom båda dessa områden i de stora
industriländerna. Det är i dag inte möjligt att göra några säkra förutsägelser
om vilken linje som på sikt kan komma att bli internationellt dominerande.
Enligt OED:s mening kan dock denna osäkerhet inte motivera en avvaktande htillning från svensk sida. Vi måste nu vidta åtgärder inriktade pä att
redan under innevarande decennium uppnå oljeersättning inom transportområdet. OED delar drivmedclsgruppens uppfattning att metunollinjen i
detta perspektiv nu är det mest realistiska alternativet. Metanol kan föras
in i begränsad - men icke oväsentlig - omfattning i det nuvarande transpnrtsystemet utan alltför genomgripande förändringar. Den har en långsiktig mycket stor utvecklingspotential ( IOOC;·i- metanoldrift) samtidigt som
betingelser kan finnas för en inhemsk tillverkning baserad pti förnyelsebara
r~ivaror i ett längre perspektiv.
Metanollinjen är vidare möjlig att i betydande omfattning kombineras
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med andra utvecklingslinjer inom syntetbränsleområdet. Intresse för mctanolalternativct föreligger också bland de för svensk transport verksamhet
och industri mest betydelsefulla angränsande länderna i Europa~
Som framgått av den tidigare ut värderingen av en metanolintroduktions
för- och nackdelar finns det fn inga förutsättningar att göra en säker
ekonomisk kalkyl av dess positiva och negativa effekter. En närmare
precisering kräver inte enbart fortsatt utredningsarbetc utan ucksa konkreta åtgärder med inriktning på en introduktion. Det gäller bl a förhandlingsarbcte om mctanolimport och utformning av bränslespecifikation.
Bränslespecifikationen blir avhängig av vilket ställningstagande som
kommer att göras i blyfrågan. Ett beslut om oblyat drivmedel leder till en
situation då metanolintroduktion är särskilt gynnsam. Försörjningen med
bensin tryggas under dessa förhållanden avsevärt bättre tack vare metanolens oktantalshQjande egenskaper.
OED anser det väsentligt att statsmakterna snarast tar ställning till
införande av alternativa drivmedel i Sverige. Detta ställningstagande bör
enlig OED:s mening innebära principiellt val av huvudlinje. beslut om och .
genomförande av ytterligare detaljutredningar samt försök och förberedande introduktionsåtgärder under en begränsad tidsperiod efter vilken beslut
om fullföljande. modifiering eller avbrytande av metanolinförandet kan
tas.
OED redovisar i det följande en plan för etappvis introduktion av alternativa drivmedel i Sverige. Den ansluter sig i stort till drivmedelsgruppcns
förslag. OED anser att beslut om introduktionen skall tas i två etapper.·
Vidare utvecklingsarbete enligt etapp I som redovisas nedan.bör komma
till stånd snarast. Dessutom bör beslut om principiell inriktning fattas
snarast mQjligt.
Detaljerade beslut och mer definitiva ställningstaganden till metanolintroduktionen bör då kunna tas tidigast under 1981 men mer sannolikt under
1982. Det praktiska införandet av metanol i mer omfattande skala bör då
vara igång år 1984-85.
OED anser att introduktionen av alternativa drivmedel skall inriktas på
metanol. Det grundläggande motivet för denna inriktning är de fördelar
som ges av fordon som drivs med enbart metanol (90- Hl0%l. Introduktionen av sådana fordon och andra typer av metanolfordon såsom tex
tunga fordon med tvåbränslesystem måste påskyndas. I ett första steg kan
sådana motorer utnyttjas i fordonsflottor med begränsat geografiskt an-·
vändningsområde såsom taxi. bussar. vissa fordon hos statliga· organ.
distributionsföretag etc. Denna introduktion bör ske snarast möjligt och
bedöms kunna påbörjas i kommersiell skala i slutet av 1980-talct.
För att bygga upp ökad svensk kunskap om inköp och den praktiska
hanteringen av metanol samt skapa en metanolmarknad bör inledningsvis
inriktningen vara en inblandning av 15 % metanol i bensin. Denna inblandning iir knappast i sig själv motiverad utan måste·scs i perspektivet av ett
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mer omfattande metanolutnyttjande på längre sikt. Utnyttjande av ett
hlandbränsle kan å andra sidan genomföras till rimliga kostnader. Merkostnaden bedöms till några öre/liter blandbri"tnsle. Knappt 200000 m 3 bensin
bedöms kunna ersättas till år 1990 med denna inblandning och därmed
f1stadkomma en viss oljeersiittning.
En lägre inblandning av metanol (4-6':·0) bedöms inte kräva niigra
omställningar i fordon men däremot omsr.ällingar i distributionssystemet.

Mi!j/igheterna till en liigrc inblandning hiir hea/.:.tas men OED hn/iimer alt
lwrndinri/.:.tningcn måste ligi.:a pä den hii.~·re inhlandningen.
OED anser att hänsyn till utvecklingen pä metanolområdet i Västeuropa
bör tas och strävan bör vara att samordna insatserna med det utvecklingsarbete som pågår bl. a. i Vtisttyskland. Delta kan motivern modifieringar
<tv de svenska planerna för i.ntroduktioncn. Samordningen behöver dock
inte föras så långt att introduktionen av metanol i Sverige måste ske
samtidigt som i andra västeuropeiska länder.
OED anser att en plan för in.troduktion1~n av alternativa drivmedel skall
läggas upp i etapper. Visar det sig att de bedömningar som nu har redovisats är felaktiga kan planerna för introduktionen revideras.
En första etapp som måste starta omedelbart skall innehålla följande
åtgärder:
- Ett omfattande demonstrationsprogram (fältprov) för praktisk

utvär~le

ring av åtgiirder för anpassning av fordon samt lagrings- och distributionssystem.
- Förhandlingar om metanolimport.
- Utredning om kostnaden för anpassning av raffinaderi-. lagrings- och
distrihutionssystem. Kostnaderna för anpassningen av fordonen bör
också bättre klarläggas. Ytterligare undersökningar pä miljöområdet bör
genomföras. Förslag till bränslespecifikation. fordonsföreskrifter. styrmedel mm måste utformas.
- Förhandlingar om frivilliga överenskommelser för anpassning till bensin
med 15% metanol bör genomföras. fkssa frivilliga överenskommelser
avser anpassning av fordon när det giiller materialval i motorer och
bränslesystem utan att därmed optimering till ett blandbränsle kan
åstadkommas. På samma sätt bör nyinvesteringar i distributionsystemet
snarast anpassas till metanol. På detta sätt kan introduktionen påskyndas och kostnaderna för omställningen nedbringas. Anpassningen av,
fordonen innehär också att ett större antal fordon kan drivas med
blandbränslet.
En första etapp innehåller också följande åtgärder med inriktning på drift
med enbart metanol och för utnyttjande av andra rävaror än naturgas vid
metanolframställningen:
- Utveckling av motorer för metanoldrift och metanolutnytt.iande i tunga
fordon intensifieras.
- Fortsatt projektarbete rörande metanolproduktion baserad på förgas-

.

"\

Prop. 1980/81: 90

Bilaga 1.8

Industridepartementet

160

ning av kol och restoljor genomförs så att de tekniska och ekonomiska
förutsättningarna för en kommersiell anliiggning kan övcrhlickas.
- Vidare arbete enligt planer för en 'demonstrationsanläggning och annat
utvecklingsarbcte för förgasning av torv och ved. Detta är väsentligt för
uppbyggnad av kompetens när det gäller metanoltillverkning urinhemska råvaror.
- Utvärdering av etanolens ekonomiska möjligheter och därefter eventuellt byggande av försöksanläggningar för etanolframställningen. Arbete
med denna inriktning pågår redan i etanolutredningen.
Etapp l är avgörande för metanol introduktionen och innebär all konkreta arbeten kommer att utföras över hela fältet med inriktning på metanol introduktion.
Etapp 2 innebär all ytterligare bindningar för införande av bensin med
15 t;'c. metanol görs. I i.:tappcn ingår beslut om bränslespecifikation för
blan<lbränslet. fordonsföreskifter och styrmedel. Detta bör göras senast
när Jet omfattande fältprovet är avslutat år 1982. För all påskynda introduktionen och hålla den ovan angivna tidsplanen måste dock strävan vara
att snarast möjligt fastställa bränslespecifikation och fordonsföreskrifter så
att bilindustrin får en rirnlig tid för omställningen.
Beslut om etapp 2 innebär att mer omfattande investeringar för anpassning till ett blandbränsle bl. a. i raffinaderi~. lagrings- och distribuiionssystem måste ske.
Strävan bör vara att alla inblandade parter omedelbart och aktivt förbereder sig för metanolintroduktionen så att införandet kan ske i anslutning
till att metanol i tillräcklig omfattning blir tillgänglig.

2

Remissynpunkter

2.1 Remissförfarandet
Yttrandet över betänkandet (Os I 1980: 19) Introduktion av alternativa
drivmedel har avgivits av överbefälhavaren (ÖBJ vars yttrande iir utarbetat
i samråd med försvarets materielverk. socialstyrelsen. statens vägverk.
statens trafiksäkerhetsverk. transportforskningsdelegationen. statens vägoch trafikinstitut. transportrådct, riksrevisionsverket (RRVJ. riksskatteverket. lantbruksstyrelsen. skogsstyrelsen. statens jordbruksnämnd. statens naturvårds verk och produktkontroll nämnden som har avgivit gemensamt yttrande. överstyrelsen för ekonomiskt försvar (ÖEFJ. arbetarskyddsstyrelscn. statens industriverk (SIN 0). nämnden för cnergiproduk- ·
tionsforskning IN El. styrelsen för teknisk utveckling ISTU). liinsstyrelsen
i Uppsala län. länsstyrelsen i Göteborgs- och Bohus län. Uinsstyrelsi.:n i
Skaraborgs liin. vägtrafikskatteutredingen (B 1977: 05). energiskattekommitten (B 1979: 06). delegationen (I 1975: 02) för cnergiforskning IDFE l.
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postverket. televerket, Lunds universitet (tekniska fakultetens fakultetsniimnd). Centralorganisationen SACOISR. lngenjörsvetenskapsakademicn (IV A). Kungliga automobil klubben (KAK). Landsorganisationcn i
Sverige (LO). Landstingsförbundet. Lantbrukarnas riksförbund (LRF).
Motorbransi.:hens riksförbund. Motor-förarnas helnykterhetsförbund
( MHF). Motormiinnens riksförbund. Niiringslivets energidelegation.
Studsviks Energiteknik AB, Svensk Metanolutveckling AB (SMABJ.
Svenska busstrafikförbundet. Svenska kommunförbundet. Svenska lokaltrafikföreningen. Svenska Petroleum Institutet (SPIJ. Sveriges bilindustrioch hilgrossistförening. Sveriges civilingenjörsförbund. Sveriges Kemiska
Industrikontor. Tjiinstemännens centralorganisation ffCOl och Swedyards Development Corporation.

2.2 Behovet av oljeersättning inom transportsektorn
OED anser att det är väsentligt att målmedvetna och samordnade insatser vidtas för att minska oljeberoendet inom transportsektorn. som för sin
energitillförsel iir nära nog fullständigt beroende av olja. f'lertalet remissinstanser understryker detta.
S1·cnsk11 ko1111111111.fhrl11111dct lll!fi.ir:
Samfärdselssektorn är för närvarande -- och troligt vis för lfing tid framåt
- helt beroende av oljeprodukter. Möjligheterna att finna ersiittningsprodukter för drivmedlen måste diirför få hög prioritet vid våra ansträngningar
att minska oljeheroendet.
Liknande synpunkter förs fram av bl. a. ÖB ..\'faft'llS 1·iigl'l'rk. tra11.1portJi>rsk11inRsde/egatio11e11, liinsstyrelsen i Skarahor[.:.1· /iin. post\'erkl't. KAK.
la 11dsti11g.1Ji>rh1111clct. .l'i-lot< 1rbm 11schc11s rik.,:fi}rh11 Il({, S1·e11ska lokalt raJlkfiire11i11ge 11 och Sl'eriRl.'S cil'i/i11ge1!iiir.1/i"hh1111d.

S1·eri1<cs hilindustri- och hilgros.1ist.fi'ire11i11g anför:
Det är av mycket stor vikt att komplement och ersättningsbriinsle skapas till de nuvarande. oljebaserade drivmedlen. B[ide den svenska bilindustrin och bitimportörerna på den svenska marknaden iir utomordentligt
intresserade av att bidra till att en introduktion av ett eller flera alternativa
drivmedel kan äga rum.
Även transport rådet anser att oljeberoendet inom transportsektorn måste minskas:
Den allt knappare tillgång på olja som allmänt viintas i framtiden gör det
nödvändigt att snabbt minska oljranviindningen. För transportsektorn.
som niistan iir helt beroende av olja, är detta särskilt angeläget. Transponsektorn svarar för ca 20 %. av landets totala energiförbrukning. Ser man
enbart till den totala förbrukningen av petroleumprodukter iir transport11
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sektorns andel ca 30 %>. Den största delen härav. ca 2/3 faller på landsvägstrafiken. Det är därför särskilt betydelsefullt att med alternativa drivmedel
och genom energihushållning åstadkomma en minskning av oljeförbrukningen inom denna del av transportsektorn.
LRF anför:

Erfarenheterna från tidigare energikriser visar på nödvändigheten av en
förbättrad försörjning med drivmedel även vid s. k. fredskriser. En fördelning av importberoendet till länder närmare Norden vilket en ökad användning av metanol som drivmedel kan medföra är positivt för försörjningstryggheten. ännu bättre är naturligtvis en produktion baserad på
inhemskt material.

SJND anser att oljeersättning inom transportsektorn ej får ske till högre
kostnader än inom andra sektorer.
SPI anser att en mycket större oljehesparingseffekt torde kunna erhållas
om de ekonomiska resurserna i stället reserveras för oljehesparingsåtgärder inom andra omräden som i d<ig är i hög grad beroende av olja.
Flera remissinstanser betonar beredskapsaspekterna. bl. a. ÖEF som
anför:
Övergång till syntetiska drivmedel har också ett värde för försörjningsberedskapen. Detta värde kan uttryckas i form av minskade kostnader för
oljelagring. minskat behov av gengasaggregat i en kris eller en ökad uthållighet med flytande drivmedel. En övergång till syntetiska drivmedel t. ex.
metanol kommer på längre sikt - om produktionen baseras på inhemska
råvaror och med tillgång till fordon som kan drivas pä ren metanol medföra en påtagligt förbättrad försörjningsberedskap. Om hela den fordonspark som erfordras vid t. ex. avspärrning. förses med inhemskt metanol blir uthålligheten obegränsad. Beredskapslagringen av drivmedel kan
begränsas och gengasaggregat behöver inte produceras vid en kris.
ÖEF:s slutsats av drivmedelsgruppens rapport är att en metanolproduktion baserad på inhemsk råvara och med användning i fordon för ren
metanol i varje fall inte kan påräknas före sekelskiftet. Även om metanolen
produceras från naturgas medför den successiva anpassningen av lagringsoch distributionssystemet för drivmedel en fördel som medger att en
övergång till inhemska råvaror baserad ,på metanol kan ske fortare än för
närvarande. En övergång till metanol gör emellertid inte gengasplaneringen obehövlig under de närmaste 15-20 åren.
Frågan behandlas också av SMAR:
I händelse av ett längre stopp eller nedgång i Sveriges oljeimport skulle
vår trafik med personbilar. bussar och lastbilar lamslås. Sveriges beredskap iir idag baserad på gengas. Planer finns för produktion av ett betydanJe antal gengasaggregat. Det besvärande är dock att dagens hensin- och
dieselmotorer ej är lämpade för gengas. Personhilarna skulle gå att driva
med gengas men till priset av en mycket kraftigt reducerad körbarhet.
Tunga lastbilar. tunga traktorer. arbetsmaskiner och bussar meJ moderna
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turboöverladdade dieselmotorer skulle dän~mot bli praktiskt oanvändbara.
De skulle visserligen gå att köra. men de skulle ej förmfi klara tunga laster.
Beredskapsfrågorna har ej närmare behandlats av OED. Enligt SMAB
iir det väsentligt att vid en totalbedömning av alternativa drivmedel iiven
beakta beredskapsaspekterna. Metanol kompletterad med etanol erbjuder
här en viig som pil sikt skulle kunna förbiittra Sveriges bcredskapssituation. Även under denna rubrik önskar SMAB diirför understryka vikten av
att statsmakterna fattar beslut snarast om införande av alternativa drivmcdel. inte minst med tanke på hur lång tid det tar innan besluten ger önskad
effekt. SMAB efterlyser också en ny beredskapspolitik i fråga om drivmedel.
Även LRF för fram synpunkter på beredskapen inom drivmedelsområdet:
Moderna traktorer. ofta turboladdade. förlorar mellan 20 och 50 C+ av
sin effekt vid övergång till gengasdrift. I det moderna lantbruket iir traktorn och de redskap som den ska betjäna komponerade pä ett sädant siitt
att det inte finns utrymme for en sädan effektförlust som en övergäng till
gengas skulle innbiira. Arbetet hör diirför. enligt LRF:s uppfattning. förutom ökad beredskapslagring även inriktas pft framtagning av alternativa
drivmedel som inte får samma negativa effekter som gcngasdriften. I detta
sammanhang är motoralkoholer intressanta men även vegetabiliska oljor
och liknande kan rn betydelse.
Beredskapen inom lantbruket berörs m:ks{1 av jordhruk.111ii11111den som i
egenskap av totalförsvarsmyndighet har att verka för en tryggad livsmedclsförsörjning i händelse av kris:
Vid framställning av inhemska livsmedel är tillgång på drivmedel oundgiinglig. Nämnden ser diilfor positivt på alla ålgiirder som medför förbättrad beredskap pft detta område.

l.rmds 1111i1·ersiter anser att t:n distinktion hör göras mellan vilka rt:servbränslen som kan bli aktuella i en hercdskapssituation och vilka alternativbränslen som kan vara aktuella för att nedbringa oljeberoendet:
Även om fakultetsnämnden i stort finner anledning instiimma med de
allmänna bedömningar rörande ersiittningshriinslcn som oljeersättningsdelcgationcn gjort. menar fakultetsnämnden dock att ovanstftende distinktion
iir värd beaktande i större utstriil:kning än vad som framgi\r av rapporten.

2.3 Vala,· drivmedel
OED anser att en introduktion av alternativa drivmcdd bör inriktas p:I
metanol. Det grundliiggande motivet for denna inriktning iir att den innehiir
en l~lngsiktig ut veckling mot anviindning av fordon som drivs på rcn
metanol. Ett annat motiv iir att metanol bedöms kunna införas rehtlivt
snabht i ett blandhriinsle.

Prop. 1980/81: 90

Bilaga l.8

Industridepartementet

164

De allra flesta remissinstanser som behandlat frågan om vilket alternativt drivmedel som bör införas delar OED:s uppfattning att en inriktning
bör göras mot metanol. Transportrtldet anför:
En av fördelarna med en metanolintroduktion iir att den ger en förbättrad försörjningstrygghct. Även om någon inhemsk tillverkning av metanol
inte är möjlig förrän mot slutet av 1980-talet innebär en import av metanol.
baserad på t. ex. naturgas från Nordsjöomrädet. en förbättring av försörjningsläget. Redan en 15-proeentig inblandning av metanol i hensin kan
enligt transportrådets mening i en krissituation vara av stort värde för
drivmedebförsörjningen.
Metanol kan jämfört med andra alternativa drivmedel införas relativt
snabht. Med hänsyn till den tid som under alla förhldlanden kriivs för att
införa ett nytt drivmedel. är metanolens fördel hiirvidlag enligt transportrttdets mening av stort viirde.
Metanol har fördelen att den kan föras in i det svenska transportsystemet utan större förändringar. Även om en satsning på annan typ av
syntetbriinslc skulle bli aktuell i framtiden torde erfarenheter frfrn en
metanolhantering ändå vara hetydelsefulla.
Liknande synpunkter förs fram av S.\fAB. Enligt statens 1·iig- ot'h trt1.fiki11sti111t förefaller det riktigt att Sverige i fiirsta hand siktar pil metanol som
alternativt drivmedel. Enligt KAK m:h A1oton11ii1111l'11s rik.1:fi"irh1111d hör
metanol betraktas som huvudalternativ. Ui11sstvre/se11 i Giitehorgs- och
Bohus hin anser att metanol bör introduceras som drivmedel. ÖB anser att
metanol i dag är det mest realistiska alternativet. 1/iigi·erkct betonar att
verkets uppfattning överensstämmer med OED:s om att metanollinjen är
det mest realistiska alternativet. Den har enligt verket en ltingsiktigt mycket stor utvecklingspotential ( 100 %) samtidigt som betingelser kan finnas
för en inhemsk tillverkning baserad pil förnyelsebara råvaror i ett längre'
perspektiv.
STU anser att det är angeläget att fortsätta att söka efter möjligheter till
en lönsam inhemsk produktion av alkoholer men att denna i framtiden
liggande möjlighet inte får bli helt avgörande för att motivera att metanol
inledningsvis importeras till alltför höga priser. SPI anför:
SPI har funnit att ett M 15-drivmedel ännu ej uppfyller de grundläggande
krav man kan ställa på ett alternativt drivmedel för allmänt bruk. utan
föreslår i stiillet. att den långsiktiga målsättningen kan vara ett 100-procen·
tigt alkoholdrivmedd.
NI:.- ifrågasätter om metanol baserad på Nordsjögas är ett tryggare driv-

medel iin exempelvis bensin baserad pft Nordsjöråolja. L1111Js 1111ii·crsitet
anser att först sedan tekniska och ekonomiska möjligheter skapats för en
inhemsk mctanoltillverkning har något egentligen vunnits.
Tillverkningcn av etanol är enligt 01:.D dyrbar. Delegationen anser diirför att en utvärdering bör göras av etanolens ekorwmiska möjlighcter.
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DFE anför:
Etanol som flytande briinsle bör. som OED antyder. tills vidare betraktas som en möjlig och kompletteramlc utvccklingslinje och motivera fortsatta r:oU-insatser.

LRF har en annan uppfattning:
Sammanfattningsvis vill LRF framhalla att oljecrsättningsdelegationen i
sin rapport allt för ensidigt framhitllit metanolens fördelar som ersättning
för petroleumbaserade livsmedel. dä metanol f. n. endast kan framstiillas
ur importerade rävaror som naturgas. Ett flertal skiil talar enligt förbundets
åsikt for att etanolen ges en framtriidande plats i oljeersiittningssammanhang. Erfarenheterna fr{m USA och Brasilien är goda vad beträffar inblandning av 10-20 procent etanol i lågoktanig bensin. Detta kan ske utan
förändring av motorerna. Etanol kan framstiillas ur inhemska rävaror. där
produktion av jordbruksr<'tvaror kan ske i nuet. men cellulosarika rttvaror
som skogsavfall synes ligga nära i tiden.
Si·crig<' Kl'miska Jnd11striko111or behandlar ocksä denna fråga:

Betriiffande oxokomponenter 1 för alternativa blanddrivmedel iir det av
vikt att inte endast metanol beaktas. Som annan huvudkomponent torde
etanol böra ut viirderas. I sjiilva verket kan inhemsk produktion av etanol
ocksii för drivmedelsiindamål ligga närmare i tiden iin vad giiller metanol.
Hiirtill kommer att etanol i milnga stycken har fördelar framför metanol.
iiven om ekonomiska skiil för dagen talar för den senare.
Liknande synpunkter framförs av lunthmksstvrel.\'l'll och Srenska h11s.1frl(fi~/i"irh1111det.

ÖEF anser att etanolen thimst blir anviimlas i den kemiska industrin:
Den etanol som i en kris kan produceras av inhemsk riivara biir enligt
ÖEF:s mening i första hand anviindas som r{ivara för den kemiska industrin diir den far en beredskapshöjandc dkkt av stor hctydelse.
Risken för missbruk av etanol behandla;; av socialstyrcl.11'11:
Socialstyrelsen som är tillsyns- och tillstimdsgivamk myndighet enligt
lagen I% I: 181 om försäljning av teknisk ~;prit och alkoholhaltiga preparat
vill framhiilla att det iir nödvändigt att ta hiinsyn till tillsyns-/kontrollmöjlighcter och dito svilrigheter vid bedömning av produktionsförutsiillningarna för etanol som/i motorbränsle.
Socialstyrelsen delar utredningens uppfattning att ordel/beteckningen
sprit under inga omstiindighcter för tilliltas som beniimning pti metanol/
etanol. Den terminologi som anviinds i här aktuella lagtexter bör s?t l[tngt
som möjligt tillämpas.
1

Innefattar alkoholer sam! estrar. ctrar. ket<>ncr od1 liknande.
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Parallellt med att en satsning görs på introduktion av metanol bör enligt
OED också andra 11t1·ecklingsli11ier på drivmedelsomrädet uppmiirksammas. Delegationen nämner härvid särskilt syntetisk bensin.
Behovet av fortsatta studier av andra alternativ betonas av flera remissinstanser. bl. a. DFL och industril·erkct. som efter att ha anslutit sig till
OED:s förslag till introduktionsstrategi för metanol framhiiller:
Samtidigt måste dock fortsatt utveckling och bevakning av övriga alternativ fortskrida. ex..:mpelvis elfordon och syntetiskt briinsle vilka kan
erbjuda såväl energi- som kostnadsmässiga fördelar jämfört med metanol/
etanol.
Liknande synpunkter förs fram av ÖH. 1·iig- och lrt(f/kinstitutel. Studsriks
cfrilingc1(jiir.~fi'irh11nd och NI:.' som anför:

Energiteknik AB. LO. S1·erige.1·

Vad gäller valet mellan olika alternativa drivmedel anser OED att introduktionen skall inriktas på metanol med renmetanoldrift som långsiktigt
mål. Övriga alternativ. friimst elfordon samt syntetisk bensinidiesdolja.
diskuteras summariskt. Från !lera håll. både i Sverige och utomlands
hävdas emellertid att dessa alternativ kan innebära s{1väl en lägre systemkostnad som en högre systemverkningsgrad jämfört med alkoholer. Ett
fortsatt utvecklingsarbete fordras innan ett ställningstagande kan göras i
denna fråga.
NE anser därför att ett eventuellt beslut om metanolintroduktion bör
utformas så att alltför långtgående långsiktiga låsningar undviks och så att
ett fortsatt utvecklingsarbete på andra alternativ säkerställs.
SI'/ och Lunds 11ni1·ersitet framhåller alternativet motorgas. SPI anför:

I rapporten framställs motorgas siisom av olika skäl ett endast kortsiktigt
alternativ. I betraktande av den betydande tillgängligheten till l.PG både
från Nordsjön och annorstädes samt den ökade medvetenheten om gasens
värde. som medför alt omfattande utbyggnader i prnduktionsutrustning
göres för att kunna tillvarataga LPG (i stället för att fackla den I. finner SPI
det för troligt, att användningen av LPG kommer att öka och att samtidigt
marknadsefterfrågan skall kunna täckas en god bit in på nästa århundrade.
Motorgasanvändningen är sedan länge vanlig i fordonsilottor i Europa och
en introduktion pågar f. n. i Sverige.
SPI berör vidare utvecklingen av syntetisk bensin:
SPI finner också att syntetisk bensin i rapporten behandlats endast
mycket kortfattat. SPI har funnit. att ett kommersiellt tillhandah{\llande av
syntetisk bensin som drivmedel !från förvätskning av kol. antingen via
förgasning och syntes - Fischer Tropsch - eller via direktförviitskningl
torde vara att viinta vid en något senare tidpunkt iin motsvarande för
metanol och borde vara av minst samma försörjningsviirde som en mctanolimport. Syntetisk bensin har sådana fördelar framför metanol. att en
detaljerad redovisning härvidlag vore önskvärd. SPI anser det vore olyckligt. om ett beslut nu att välja metanol som alternativ. p. g. a. den omställ-
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ning av lagrings- och distributionsn~it samt: fordonspark som härvidlag blir
nödvändig. skulle beröva oss möjligheterna att i en snar framtid kunna
välja syntetisk bensin som drivmedel för fordonsdrift.
Dl-E har en något annorlunda uppfattning:

Alternativet syntetisk hensin och diesclo(ia är. som OED-rapportcn
visar. ännu svårbedömt på grund av osäkerheten om ekonomin och syntesprocesser. Den föreslagna metanolstrategin påverkar inte. under åtminstone hela 1980-talet. handlingsfriheten för bibehållande av dessa kolvätedrivmedel.
Frägan om e(f(-irdon och

1'ätga.~fl1rdon

tas upp av STU:

Orivmedelsgruppen framhåller att andra alternativ som vätgasfordon
och elfordon inte kan bli aktuella förrän efter 1990. Etablerande av en
metanolmarknad skulle vara ett sätt att snabbt ersälta olja. Man bör
emellertid observera att det inte finns några tekniska hinder att redan nu
påbörja uppbyggnad av ett transportsystem baserat på elfordon och järnväg eller på elfordon som använder bärbart bensindrivet laddningsaggregat
för långfärd. En sådan omställning kräver emellertid vissa trafikpolitiska
beslut. Möjligheterna att uppnå ökat oljeoberoende skulle emellertid vara
betydligt större än vid en övergång till blandbränsle.
Svenska h11sstrafi~fi}rh11ndet framhåller att initierandet av trådbusstrafik
i tätorter med ett homogent linjenät bör stimuleras.
Utnyttjande av 1·egetabiliska o(ior som drivmedel berörs av LRF:

LRF vill särskilt framhålla det önskvärda i att för~örjningsberedskapen
·ges en framträdande plats. då alternativa drivmedel skall introduceras.
Även handelspolitiska aspekter bör väga tungt vid valet. Mångsidigheten
är också i sig själv ett betydelsefullt motiv. l detta fall förtjänar frågan om
användning av vegetabiliska oljor baserade på svensk råvara en framträdande plats.
Frågan om iikad bensinfra111.1tiillning inom landet berörs av några remissinstanser, bl. a. länsstyrl'isen i Giilehorgs- och Bvhus /iin:
På kort och medellång sikt finns det enligt länsstyrelsens mening skäl att
prioritera oljeersättning inom andra sektorer sami öka bensinframställningen i de svenska raffinaderierna. Länsstyrelsen vill hiir peka pä möjligheterna att komplettera raffinaderiet i Brofjorden med en s. k. katkrackcr
som omvandlar tjocka eldningsoljor till lättare produkter, främst bensin.
Scanraff utreder f. n. denna fråga.
LO anför:

LO får i detta sammanhang ocksf1 nämna sin uppfattning att den svenska
raffinaderikapacitetcn bör byggas ut. Den crackeranläggning. som tidigare
projekterats, bör komma till utförande. Detta motverkar inte införandet av
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metanol som drivmedel (i första hand blandningstillsats). Ett iikat svenskt
produktionsobcroende beträffande bensin kan underlätta satsningen ri'1
blyfri bensin.
Frågan om förändringar i raffinaderiledet och alternativt utnyttjande av
råvaror herörs av RRll:
I betiinkandet redovisas ett förhållandevis l<'tgt utnyttjande av energiinnehållet i fasta energiråvaror vid metanolproduktilrn. Ett utnyttjande av
energiråvaror i t. ex. ljiirrviirmeanHiggningar torde göra det möjligt att la
tillvara flera tiotals procentenheter mer av energiinnehållet. Diirfor finns
det enligt RRV anledning att närmare analysera huruvida ett alternativt
utnyttjande av energiråvarorna skulle kunna ersiitta en större miingd olja.
Drivmedelshehovet kunde i så fall under överskådlig tid tillgodoses genom
förändringar i raffinaderiledet för att ur råoljan utvinna större andel drivmedel.
Med tanke på att ett totalt frigörande av oljeberoendet inte är realistisl;.t
inom överskadlig tid finner RRV en analys som den hiir skisserade väsentlig för att de inhemska energirtivarorna skall utnyttjas på bästa siitt för att
ersiitta olja inom samhället som helhet och inte enbart inom transportsektorn.
Liknande synpunkter förs fram av NE.

2.4 Försörjning med alkoholer
Meta110/tillverkning baserad på inhemska bränslen torde enligt OEO
vara möjlig tidigast omkring år 1990. Delegationen. föresliir att fortsatt
projektarbete rörande metanol produktion baserad pii förgasning av kol och
restoljor bör genomföras. Import av metanol som framstiills av naturgas
frän Nordsjöomr<ldet innebär enligt OED att en förbiittrad försiir:jningstrygghet erhålls i jämförelse med dagens import av olja och oljeprodukter.
Uppfattningen delas av S1·e11ska ko111111111!fi°irh1111det:
Förbundsstyrelsen anser att detta iir en rimlig bedömning. Möjligheterna
att mera långsiktigt erhålla avtal rörande metanolimport från dessa områden har inte behandlats i drivmedelsgruppens rapport. Förbundsstyrelsen
anser emellertid denna fråga vara av centralt intresse för en mera längsiktig
introduktion av metanol i det svenska transportsystemet. Fortsatta ansträngningar att med t. ex. samarbetsavtal långsiktigt trygga metanolförsörjningen bör diirför prövas.
Möjligheter till svenskt deltagande i metanol produktion utomlands framhålls av Sll'edyards Derelopment Corporntion:
Med en modern. effektiv. storskalig (2 000- J 000 t/dygnl anläggning kan
metanol framställas till låg kostnad, förutsatt att priset pä ingående naturgas kan hållas förhållandevis l:°lgt. Detta borde vara möjligt. eftersom
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många liinder har outnyttjad gas. Med den kunskap. som man nu har
skaffat sig i Sverige om metanoltillverkning. -distribution och -anviindning.
borde det även vara av intresse att friln svenskt häll engagera sig i den
snabbt växande internationella metanolmarknaden.
Inhemsk produktion av metanol behandlas av llera remissinstanscr.

bl. a. av NE:
OED föreslår att de tekniska och ekonomiska förutsiittningarna för metanolframstiillning ur restoljor och kol klarläggs. OED föreslår vidare att
utvecklingen av teknik för metanolframstiillning ur torv och ved fullföljs.
Man pekar dock ptt förhållandet att en förutsättning för en stor potential
för metanolframställning ur inhemska r<\varor iir en omfattande energiskogsodling eller liknande. N E instämmer i det senare och vill diirtill påtala
den stora miljömässiga fördelen av att i första hand anvtinda svavel- och
tungmetallhaltig kol och olja för mctanolframstiillning i stället för torv och
ved. som i regel kan förbrännas direkt utan motsvarande miljöstörning.
N E anser diirför att introduktions verksamheten vad gäller inhemsk metanolframstiillning bör inriktas pil i första hand en kol- och restoljebaserad
metanolfabrik. Den långsiktigt motiverade utvecklingen av teknik för metanolframställning ur ved och torv bör även fortstittningsvis drivas parallellt med utveckling av råvarubasen.
Även Kemikontoret framhäller att en produktion baserad på vacuumrestoljor och kol förefaller vara av intresse.

Sk0Rs.1·t_wefae11 betonar den kostnad som råvarutransporten kan komma
att utgöra vid produktion baserad pä ved om upptagningsområdet blir
stort. Lanthruksstyrdsen framhåller att en metanolproduktion baserad på
inhemska råvaror kommer att kräva myC"ket stora och koncentrerade rävarukiillor. Liinsstyrclsen i Uppsala hin behandlar ocksä denna frilga:
Den inhemska produktionen av metanol och etanol bör stimuleras. Det
iir i detta sammanhang mycket viktigt att tillgfmgen pt1 rävaror rör framställning noggrant kartliiggs. Utan tvekan kommer konkurrens att uppstii
mellan olika användarintressen.
DFE redovisar beriikningar utförda inom I EA - samarbetet. som visar
att det är mest förmånligt att använda torv och biomassa för direktförbränning medan flytande bränslen bör baseras på kolförvätskning och utökad
krackning av olja. DFE fortsätter:
Den anförda tveksamheten beträffande metanolproduktion från inhemska råvaror gäller dock knappast skiffer. Enligt DFE:s mening bör skiffer
vara intressant för förädling till metanol i stora processanliiggningar.
Mctanolframställning ur skiffer herörs ocksä av lii11.1styrdsrn i Skara-

horgs län:
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Länsstyrelsen vill i detta sammanhang peka på den försöksanläggning
för förgasning av inhemska bränslen som finns vid Ranstad med syfte att
framställa metanol ur främst skiffer. men som även medger att biomassa
och torv utnyttjas som råvara. Fortsatt utvecklingsverksamhet vid Ranstad, särskilt med syfte att framstiilla metanol ur lokalt tillglingliga råvaror
såsom skiffer. torv. skogsavfall o. dyl.. anser länsstyrelsen angelägen med
hänsyn till det kunnande och den utrustning som företaget besitter.
Även ÖEF framhåller betydelsen av att den stora resurs som de svenska
skiffrarna utgör beaktas.
Behovet av anläggningar för produktion av etanol inom landet betonas
av LRF:
För etanolframställning har produktionskostnaderna tagits fram genom
etanolutredningens arbete. Beräkningarna visar att kostnaden per energienhet är ungefär densamma som för metanol från biomassa. Beräkningarna för metanol är därvid betydligt osäkrare. Detta motiverar. enligt
LRF:s uppfattning. att några försöksanläggningar snarast kommer i drift
som kan ge ytterligan: kunskaper om etanolens möjligheter i det svenska
drivmedelssystemet. Då etanolproduktion lämpar sig även i mindre anläggningar är det enligt förbundets uppfattning angeläget att olika produktionsmetoder prövas. Utvecklingen i USA tyder på att även anläggningar på
gårdsnivå visar sig konkurrenskraftiga. Enligt förbundets uppfatlning bör
även någon sådan anläggning komma till stånd i Sverige.
Liknande synpunkter framförs av Kemikontoret som samtidigt betonar
att även om vissa försöksanläggningar sannolikt kommer till stånd så kan
man inte räkna med någon större kommersiell produktion av alkohol ur
inhemska råvaror före si.:kelskiftet. Liinsstvre/sen i Skarahorgs liin framhåller att det är angeläget att en etanolproduktion baserad på jordbruksråvaror och avfall från jordbruket samt grundad på teknik som utveckl[lls i
svensk industri kan kl1111ma igång utan alltför stora fördröjningar.

2.5 Introduktionsåtgärder
2 .5. I Allmiint

OED anser att statsmakterna snarast bör ta ställning till ett införande av
alternativa drivmedel i Sverige. Ställningstagandet bör enligt delegationens
mening innebära principiellt val av huvudlinje. beslut om och genomförande av ytterligare detaljutredningar samt försök och förberedande introduktionsåtgärder under en begriinsad tidsperiod efter vilken beslut om fullföljande. modifiering eller avbrytande av introduktionen kan fattas. Introduktionen kommer diirmed att ske i tv~i etapper. Den första etappen föreslås
innehillla bl. a. ett omfattande dcmonstrationsprogram I fältprov I med fordon och distributionsprogram.
SAJAB ansluter sig i allt viisentligt till OED:s slutsatser och förslag.
Bolaget fortsiitter:
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SMAB delar ocks{i OED:s uppfattning att det iir "viisentligt alt statsmakterna snarast tar ställning till införande av alternativa drivmedel i
Sverige", att "introduktion av alternativa drivmedel skall inriktas p;I metanol" samt att '\.lct praktiska i införandet av metanol i mer omfattande
skala bör vara igång i'tr 19X4-85".

Transporträdet tillstyrker en snabh introduktion av metanol:
Med hänsyn till den tid som krävs för att hygga upp en rnetanolhantering
inom transportsektorn anser transportrådet alt det är angeliigct alt definitiva stiillningstaganden från statsmakternas sida görs sft snart som möjligt.
Ett första delmål hör vara inriktat mot en introduktion av hlandbriinslc
med 15 'X· metanol inblandning. baserat på importerad metanol, i mitten på
1980-talct.
Ett heslut om metanolintroduktion med sikte på inblandning av 15 i;;
metanol i bensin ger heller inga svåra bindningar för framtiden om andra
Ulvecklingslinjer senare skulle visa sig mer gynnsamma. En s~!dan introduktion skapar i stället goda förutsättningar för en fortsatt satsning mot en
större användning av metanol inom transportsektorn om c1i'arenheterna
visar sig positiva.

LO anser alt det av OED sammanstiillda materialet är värdefullt och ger
föresl~ir. LO fortsätter:

tillräckligt underlag för de ställningstaganden som OED

LO tillstyrker OED:s förslag alt stat~.makterna snarast tar ställning för
införande av blandbränsle av bensin och metunol som alternativt drivmedel i Sverige. Ett sådant beslut medför direkt ett behov av utredningar och
introduktionsfitgärder under en första etapp.
l.ii11.1·.1·1yrelse11 i Uppsala liin tillstyrker ockstt förslaget:
l.iinsstyrelen stöder oljeersättningsdclcgationens förslag om att beslut
snarast bör fattas om introduktion av ett hlandbränslc med ca 15 c;;. metanol samt att arbetet inriktas mot ett briinsle bestf1endc av enbart metanol/
etanol. Flir detta talar bl. a. samhiills,~konomiska skiil. bercdskapsskäl
samt miliöskäl.

OED:s förslag till intrnduktionsplan för alternativa drivmedel tillstyrks
eller liimnas utan erinran av tra11spor(f;wsk11i11gsddcgmic1111·11. L>FE. tde1·erk t. S1·c11ska lokaltl"l(fi/..:fi'ire11i11ge11. 1CO. SACO/SR och St11d1Tik l:.'nagitcknik AB som anför:

Vi instämmer helt i OED:s äsiktcr. all ett beslut om metanolintroduktion
kan tas utan att man blockerar önshiird tlcxibilitct för Sveriges drivmedebförsöi:ining under mtinga år.
Liknande synpunkter förs fram av Src11sk11 ko111111111(fi'irh1111det:
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Kommunförbundets styrelse anser i likhet med OED att de osäkaheter
som finns pil metanolomrädet inte kan motivera cn avvaktande hällning
friin svcnsk sida. Styrelsen finner OED:s förslag väl avpassat och stöder
den föreslagna inriktningen av den första etaprcn.
Flera remissinstanser tillstyrker OED:s förslag men betonar att oiiterkalleliga beslut ej bör fattas nu. SIND är av denna uppfatttning:
Industriverkct anslutcr sig till OED:s förslag att statsmakterna tar stiillning till införande av alternativa drivmedel vilkct innebär principiellt val av
huvudlinje. beslut om LlCh genomförande av ytterligare detaljutredningar
samt försök och förberedande introduktionsåtgiirder under en begriinsad
tidsperiod efter vilken beslut omj/1/lfi"i(ia11dc. mod(fieri11g eller 1ll'hr."la11dc
av metanolinförande kan tas.
Även Afotor111ii1111e11s rik.1Ji"irh1111d betonar detta:
M tillstyrker att statsmakterna snarast tar stiillning till införande av
alternativa drivmedel i Sverige, att metanol tills vidare skall betraktas som
huvudalternativ samt att en plan för introduktionen av alternativa drivmedel skall omfatta minst två etapper.
M har uppfattningen att en första etapp hör omfatta sådana förberedelser
för metanolintroduktion som är nödvändiga for att metanolbränslc skall
kunna införas men som inte oåterkalleligt binder landet för detta.
Liknande synpunkter framförs av La11dsting1:fi.irh1111det lll.:h KAK.

NE har inga generella invändningar mot det tvåstegsförfarande som
OED föreslår men betonar alt det egentliga ställningstagandet till metanolintroduktion bör ske först vid beslut om den andra etappen. Liknande
synpunkter förs fram av STU:
Arhetarskyddsstyre/sen framhäller betydelsen av att de arbetsmiljömässiga konsekvenserna av en snabb och omfattande praktisk introduktion
noga studeras innan beslut fattas. Lii11sstyrelsc11 i Götchorgs och Bohus
/iin anser att OED inte tillräckligt har beaktat de näringspolitiska och
regionalpolitiska effekterna av en snabb metanolintroduktion i Sverige.
Länsstyrelsen pekar på investeringar i svenska raffinaderier som en alternativ metod.

Sl'aiges Kemiska !11d11strikontor anför:
På de premisser som bdyses i utredningen har OED tagit principiell
ställning för en kommersiell introduktion av alternativa drivmedel i Sverige. Kemikontoret har i vissa stycken funnit utredningen och dess resultat
otillräckliga för att kunna läggas till grund fiir ett sädant ställningstagande.
Organisationen vill dock icke mots~itta sig det föreslagna försiktiga framstegsprogrammet i två etapper. Genom att de bindningar som här krävs är
relativt måttliga finns utrymme för modifieringar eller t. o. m. ett avbrytande av en inledd introduktionsfas.
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Liknande synpunkter förs fram av Lunds 1111ircrsitet:
Fakultetsniimnden vill ocksä betona, att det tekniska och miljömässiga
bedömningsunderlaget för val av lämpligt alternativbriinsle iinnu ej har
utvecklats sii långt att det snabba introduktionsförlopp som ol_ieersättningsdelegationcn förutser kan tilldelas. När det gäller utvecklingen av ett
alternativhränslc m{1ste konsekvensbilden i sin helhet vara studerad för att
de stora investeringarna i distributions- och fordonsledet skall kunna motiveras. Med stiirkta forsknings- och utvecklingsinsatser pf1 detta område
kan introduktionsförloppet och omstiillningsviljan trovänliggöras.

SPI som har funnit OED:s slutsatser svilrtolkade anser att bindande
heslut inte bör fattas nu:
Om innebörden av förslagen kan tolkas sil. att man i praktiken redan 1111
binder upp sig för en allmän introduktion av ett M 15-drivmedel fr. o. m.
1984. m·1·isar SPI förslagen.
Om i stället förslagen innebär. att handlingsfriheten tills vidare bibehålles. har SPI inget att erinra mot att fortsatta demonstrationsförsök och
utredningar angående metanol företas för att vinna ytterligare erfarenheter
om nödviindiga åtgiirder för anpassning av fordon. raffinaderi-. lagringsoch distributionssystem. samt kostnaderna härför.
Liknande synpunkter förs fram av Moi<11fiiramas hc/11vkterhet.1:f('irh1111d:
Av OED:s rapport drar MHF slutsatsen att fortfarande många frf1gor
rörande metanolinhlandning i drivmedel och enbart metanoldrift iir oklara
och att effekterna av en sådan åtgärd f. n. inte gär att överblicka.
En 15 q, metanolinblandning i drivmedel från hösten 1984 kan inte antas
fä någon hetydelse för vårt oljeberoende som ett led i överg(rng friin bensin
till andra drivmedel. Ett sådant beslut skulle dock medföra betydande
kostnader som vare sig samhället eller den enskilde fordonsiigaren i dagens
ekonomiska läge har råd med. Omställningskostnaderna för fordon. transporter och bensinstationer blir dessutom med stor sannolikhet outnyttjade
investeringar om Sverige längre fram i anpassning till de internationella
besluten skulle välja annat alternativt drivmedel än metanol. Det är förvånande att OED vill hasta fram så snabbt. särskilt som delegationen är
medveten om att många frågor återstår att klarlägga och att de kommersiella förutsiittningarna för metanol inte heller är fullt klarlagda (2.4).

2 .5 .:: Jidp/1111
Detaljerade heslut och mer definitivt ställningstagande till mctanolintroduktion hör enligt OED kunna fattas tidigast under iir 1981. sannolikt dock
inte förrän under år 1982. Enligt delegationen bör d{1 metanol i mer omfattande skall kunna bör:ja införas våren 19S4-85.

Tra11.1portrådct anser att en snabbare introduktion av metanol vore
önskviird. Förhandlingar om metanol import hör enligt rildet komma igång
så snart som möjligt. TCO viilkomnar att OED har hållit fast vid smfi
tidmarginaler i sitt förslag. Det finns enligt TCO risk för att ett introduktionsprogram annars hlir fördröjt. SAJAB framflir:
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Den tidplan för introduktion. som OED föreslagit. anser SMAB vara
fullt realistisk. Varken hiltillverkare eller oljebolag står oförberedda idag.
Metanol och etanol har ju distribuerats och provats sedan flera år av såväl
de internationella oljebolagen som de stora bittillverkarna.
För att den uppgjorda tidplanen skall kunna hållas fordras emellertid att
statsmakterna noga tillser att de åtgärder som OED föreslagit under en
första etapp verkligen genomförs inom erforderlig tid. Samtidigt måste
nödvändiga finansiella resurser ställas till förfogande.

SJU understryker att det föreslagna tidsschemat är pressat. Cirili11gc11jiir.~fi'irh1111dct

betonar att OED:s förslag att ett blandbränsle införs redan
hösten 1984 inte är fullt realitiskt. KAK framhåller att klubben anser det
orealistiskt att forcera fram utredningsarbetet till halv{irsskiftet 1981 friratt
Sverige skall kunna introducera M 1.5 under hösten 1984. SI'/ !inner det helt
uteslutet att definitivt beslut om introduktion av ett alkoholdrivmedel i
Sverige skall kunna fattas tidigare än i vart fall år 1983.
Motorhranschens rik.l:fi"irhund anför följande beträffande beslut av anpassningstid för bil verkstäderna:
Från MRF vill vi särskilt framhålla att det behövs en tillrcicklig w111ass11ingstid för att seriöst kunna fullgöra de uppgifter som är förknippade med
sevice- och omställningsåtgärder på bilarna.

Swedyards Dei·elopment Corporation framhåller:
Alla som på ett eller annat sätt kommer att påverkas av ett kommande
metanolbeslut. skulle ha stor nytta av ett preliminärt tidsschema. som
visar de olika stegen vid införande av metanol i Sverige och - så långt man
i dag känner till - i världen i övrigt.

2 .5 .3 Hiinsvnstagande till 1m·eckli11gen i andra liinder
OED anser att hänsyn till utvecklingen på metanolomr[1det i Västeuropa
bör tas. Strävan bör enligt delegationen vara att samordna de svenska
insatserna med det utvecklingsarbete som pågår i bl. a. Västtyskland. De
svenska introduktionsplanerna kan därmed modifieras om utvecklingen i
andra länder motiverar det. Samordningen behöver enligt OED dock inte
föras så långt att introduktionen av metanol måste ske samtidigt i Sverige
som i andra västeuropeiska länder.

Transportrddet anfiir:
Utvecklingen i andra fandcr är av· stor betydelse för möjligheterna att
genomföra en övergång till metanol som drivmedel. Så länge arhetet i
Sverige sker med en inriktning mot 15-procentigt blandbriinsle iir dock
samordningsprobkmen förhållandevis smil. Först vid ett beslut om en
övergång till fordonsdrift med högre metanolhalt eller enbart metanol iir
samordning internationellt ofrånkomlig. Det internationella samarbetet iir
en viktig del i det fortsatta arbetet. Transportrftdet bitriider dock utredningens uppfattning att Sverige inte biir avvakta hiindelseutvecklingen i
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andra länder. då detta skulle försena metanolprograrnmet med llera {1r. En
15-procentig inblandning av metanol i bensin innebär heller ingen lftsning
för framtiden.
SA1AB anser att Sverige bör vara ett föregångsland i denna frf1ga:

SMAB delar OED:s uppfattning att samordningen med Viistcuropa
"inte behöver föras sä långt att introduktiom:n av metanol i Sverige måste
ske samtidigt med andra västeuropeiska länder". Det kan här understrykas att Sverige idag samarbetar med samtliga ledande europeiska liinder i
fråga om alternativa drivmedel och aktivt medverkar i nu pågående globalt
såväl som västeuropeiskt samarbete rörande alternativa drivmedel. Det
västeuropeiska samarbetet har sedan OED-rapporten skrevs allt mer kommit att inriktas på metanol.
Sverige bör inte tveka att nu ta det första steget i Europa. Ett svenskt
introduktionsbeslut kan väntas få en starkt katalyserande verkan på inte
bara bil- och oljeindustrin utan även pä introduktionstakten i bl. a. våra
nordiska grannländer och Viisttyskland, pft samordningen av introduktionen i Västeuropa och på det europeiska samarbctt.:t rörande alternativa
drivmedel överhuvudtaget.
Så snart ett introduktionsheslut fattats är det viktigt att kontakter tas
med berörda länder i Västeuropa inte bara på det tekniska planet utan även
på departements- och ministernivå i syfte att driva på samordningen i
Västeuropa.

LO och S111d.1'l'ik Energireknik AB delar OED:s uppfattning i frågan.
Flera remissinstanscr understryker kraftigt att en samordning med i.ivriga västeuropeiska länder, främst Förbundsrepubliken Tyskland. bör ske
beträffande introduktionen av alternativa drivmedel. Kemikontoret anser
det vara ett krav att en övergång till blanddrivmedel kan genomföras med
:så långt möjligt internationellt harmoniserande bestämmelser. KAK finner
en anpassning till övriga Europa nödvändig. Enligt statens 1·iig- och fn!fikinstitut, NE och SPJ bör resultaten av storförsök och policybeslut i Västeuropa avvaktas innan ett definitivt beslut om introduktion av alternativa
drivmedel fattas i Sverige.
1'v/otormii11ne11s rik.1:fi'irh1111d anför:
Tidigare införda svenska fordonsbestiimmelser som avviker från andra
europeiska länders har. exempelvis ifråga om avgasrening och bromsar.
starkt ogynnsamma verkningar.
För närvarande studerar ett flertal europeiska länder oljeersättning med
hjälp av metanol bränsle. Utvärdering av de omfattande västtyska proven
på detta område väntas ske 1982. då iiven motsvarande svenska prov hör
vara avslutade. Fordonsbestämmelser för EG-länderna angående drift med
metanolbriinsle kan väntas bli utarbetade på grundval av erfarenheterna
från främst de västtyska proven. Det iir angeläget all motsvarande svenska
bestämmelser från bö1jan blir likalydande och inte ytterligare siirbestämmclser införs i värt land.

mu
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Statens tra.fiksiikerhct.1·1·erk och S1·eriges bilindustri- och hilgrossist.fi"irening för fram liknande synpunkter.
Motorfilr<ir1ws helnykterhet.~fiirhund pekar rn.:ksä på behovet av samordning med övriga Europa. Förbundet framhåller också att det är angeHiget att bevakningen blir intensiv av utvecklingen på detta område i övriga
Europa och att Sverige aktivt tar del i detta arbete.
2.5.4 Åtgärder i.fim/onen

I introduktionens första etapp bör enligt OED förhandlingar komma till
stånd med biltillverkarna syftande till frivilliga överenskommelser avseende materialval i motorer och bränslesystem. Optimering av fordonen kan
dock inte ske förrän en specifikation för blandbränslet har lagts fast.
Beslut om fordonsförcskrifter .ingår i etapp 2 av introduktionsplanen. I
vilken utsträckning befintliga fordon kommer att ställas om beror enligt
OED på vilka styrmedel som används.
Dessa frågor berörs översiktligt av många remissinstanser när den allmänna synen på OED:s introduktionsplan liiggs fram (avsnitt 2 ..:'i. Il eller
då hänsynstagandet till utveckling i andra länder berörs (avsnitt 2.5.3).
Transportrådet anför i frågan:

Till nackdelarna med metanolintroduktionen anför utredningen att en
anpassning av fordonen krävs för drift med det nya bränslet. De kostnader
som krävs för en omställning till blandbriinslc med I5 <:>(·. metanol är dock
små och kan utföras på en stor del av fordonsbeståndet.
\'"iig- och trqfikinstitutet framhäller:

Snarast möjligt bör beslut fattas om tibligatorisk anpassning av fordons
bränslesystem och åtgärder i distributionsledet för att möjliggöra användning av metanol som drivmedel. Därigenom kan kostnaderna minimeras
för en eventuell övergång till metanolhaltigt bränsle i mitten av åttiotalet.
Kostnaden för åtgärder i befintliga fordon berörs av po.1·t1•erket:
I rapporten anges. att omställningskostnaden till M 15-bränslc för befintliga bilar uppgår till högst 300 kr per fordon. Detta belopp anser vi vara för
lågt. då metanolen angriper plast och gummi. dvs. komponenter som till en
del ingår i nuvarande bilars bränslesystem. En försiktig uppskattning av
kostnaderna per fordon torde snarast stanna vid I 000- 2 000 kr.
Anpassningsi'ttgärder behandlas också av J\lotorhranschens rik.1:fi"irh1111d:
MRF:s medlemsförctag fö1fogar över tillräälig kapacitet för att klara
anpassningsuppgifterna på de bilar som kommer att vara förberedda för
metanolbriinslc. Större ingrepp kriiver längre tidsperioder för våra medlemsföretags verkstäder.
Vi anser det vara viisentligt att siirskilda verkstiider auktoriseras för
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dessa arbetsuppgifter. lfri'tgavarande arbeten hör utföras av seriösa verkstäder och åtgärderna får inte gä ut över övrig justering av bilmotorerna
som har betydelse fört. ex. avgasreningen.
SAJAB anser att de slutsatser man på nuvarande stadium bör dra är att

blandbränslen bör införas med i nyhilsproduktionen anpassade motorer
samt att denna anpassning ligger väl inom vad som är enkelt och möjligt att
åstadkomma med nuvarande bensinmotorer.
Bolaget anför:
För varje bränsle existerar en optimal kombination av kompression och
oktantal dvs. motor-hränslc. vid vilken den totala energiförbrukningen är
som liigst. En konsekvens hiirav är att varje förändring av marknadsförda
bränslen. såsom borttagande av bly eller tillsats av metanol måste iltföljas
av en anpassning av motorparken för att optimala förhållanden åter skall
erhållas. I praktiken kan dock sådana föriindringar inte genomföras i den
befintliga bi/parken utan endast via nybilsproduktionen. Återsliillandet av
optimala förhållanden tar diirmed ltmg tid.
Frågan om introduktion av blandbriinsle i befintlig hilpark behandlas
ol·kså av statens 1111t111TärJ.11·crk och protf11ktlw11trt1//11ii11111d1·11:
Dagens förgasare har precisionsutrusl ning som iir >peciellt kalibrerad
och kontrollerad i samband med tillverkningen. Man kan inte riikna me<l
att förgasare efter isiirtagningar och utbyte av delar i ordiniir verkstadsmiljö generellt kan fås att fungera lika bra som vid serieproduktion av
förgasare. Spridningen i funktion vid jiimförelse mellan olika förgasare
kommer då att bli betydligt större bl. a. di.irför att verkstäder saknar utrustning för fullgod kontroll efter moditieringen.
För att undvika körharhetsproblem i enskilda fall iir det diirför troligt att
verkstadsrutincrna för sådana ombyggnader av bilar i drift kommer att
innebiira drift vid mindre luftöverskott iin vid motsvarande bensinfall.
Detta medför högre föroreningsutsliipp m:h högre hriinsleförhrukning iin
vid ursprunglig bensindrift.
Om bilar byggs om till M I."i-drift föreligger ocks11 risk för att s:""idana bilar
i viss utsträckning iindf1 körs p[1 ordinär bensin. Det kan finnas flera sbl till
det. t. ex. att ägaren upplevt problem med M 15-briinslct. ägarbyten. M 15
inte alltid tillgiingligt etc. Detta leder d;i till att motorn tillförs mer bensin
än avsetts. dvs. effekten iir densamma som om motorn kontinuerligt chokades. Förutom hi\gre bränsleförbrukning leder detta till viisentligt högre
utsläpp av koloxid och kolviiten.
Mot denna bakgrund avriides bestiimt frtrn planerna p;1 en allmän intfllduktion av M 15-briinsle i befintlig hilpark. M 15-bränsle bör införas friimst
för bilar som fabriksmässigt siirskilt optimerats för detta bränsle. dvs. för
bilar fr. o .m. viss <°irsmodell.
Frågan om f1tgärder i tunga fordon berörs av niigra remissinstanser.

Sveriges hilindustri- och hilgro.1si.qf("irc11i11g anför:
Tekniska lösningar för metanol- eller etannlurift i dieselnllJtorer kommer
ur,der senare delen av 80-talet.
I~

Nik.1c/agrn /'J81i!8/. I sam/. NrWI. Hi/agn/cl
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Även för lastbilar och bussar gäller de internationella beroenden som
tidigare nämnts. Sverige är en för liten marknad för att ensamt sUilla kravet
på dieselmotorer för alkoholdrift. Till detta kommer behovet av att för
internationell trafik också i fortsättningen ha lastfordon drivna med normala bränslen. För små och medel tunga lastbilar iir en övergång till ett nytt
bränsle i Sverige mycket svår. eftersom dessa till den absolut största delen
är importerade. Det är inte realistiskt att ställa ett generellt krav p{t en
omställning av de lastbilar som säljs i Sverige från ett visst ar.

LRF behandlar anpassningen av lantbrukets fordon:
De försök som gjorts med lastbilar och bussar angf1ende drift med
motoralkoholer tyder på att motsvarande system borde kunna tillämpas
även för traktorer. Det borde därför vara en självklarhet att maskintillverkande industri snarast beaktar möjligheterna av framtida alkoholdrift på s{1
sätt att materialanpassning sker. ,Detsamma måste gälla för distributionssystem och för de lagringstankar som finns på gårdarna. Förbundet hyser
förståelse för att industrin inte utan vidare gör dessa anpassningar. Men eu
klart ställningstagande från statsmakternas sida bör kunna ge det underlag
som industrin behöver för en sådan anpassning.

Statens jordbruksniimnd framhåller att frågan om vilken effekt på traktorernas dragkraftsförmåga som en inblandning av metanol i dieselolja
medför inte behandlas i OED:s utredning. Denna fråga bör enligt nämnden
utredas i det fortsatta arbetet.
Televerket påpekar att konverteringssatser för metanoldrift saknas för
de flesta fordonstyper som ingår i verkets vagnpark vaifor provverksamhet med metanoldrift endast kan omfatta ett fåtal av televerkets fordon.
ÖB diskuterar frågan om anpassning av försvarets fordon till ett nytt
drivmedel:
Anpassning av försvarets specialfordon till metanoldrivmedel kan bli
omfattande och dyrbar. De taktisk-tekniska krav som ställs på ett stridsfordon omfattar bl. a. krav på viss aktionsradie. Då mctanoldrivmedel har
ett lägre energiinnehåll krävs ökad volym för att nå samma aktionsradie
som med nuvarande drivmedel. Detta ställer krav på större bränsletankar
på fordonen vilket medför ökad tyngd. Ombyggnad av stridsfordon bör
därför undvikas både av taktisk-tekniska och ekonomiska skäl. Kostnader
för ombyggnad har inte studerats under remisstiden men kan bedömas som
stora.
Nuvarande generation stridsfordon bör således fortsätta att drivas med
konventionella drivmedel. Nästa generation stridsfordon kan anpassas till
alternativa drivmedel.
Anpassning av försvarets övriga fordon kan ske i takt med det civila
samhällets anpassning och till i stort samma kostnad.
2.5.5 lvf 100 i särskilda flottor

Introduktion av fordon som drivs med enbart metanol. s. k. MIOObränsle, bör enligt OED påskyndas. I ett första steg uppges sådana mo-
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torer kunna utnyttjas i fordonsllottor med bcgriinsat geografiskt användningsområde. t. ex. taxi. bussar. fordon hos statliga verk etc. Denna introduktion bör enligt OED ske snarast möjligt och bedöms kunna p~lbörjas i
kommersiell skala i slutet av 1980-talct.
friigan om forcerad introduktion av M 100 i siirskilua flottor som ett
alternativ till en allmän M 15-introduktion beriirs av DF/:':
Om metanol införs för att minska anviindningen av importerad olja eller
oljeprodukter. är det fdn utrikeshamkls.;,ynpunkt oviiscntligt om ersiittningen sker genom inblandning i ben~in eller genom renmetanolurift i en
del av bilparken. Ett alternativ till strategin "blandhränsle följt av renmetanoldrift"" är forcerat införande av renmctanolf'ordon i en del av fordonsflottan. Härigenom slipper man vissa problem. t. ex. genom att metanolen
inte behöver vara vattenfri. Introduktion av renmetanoldrift enbart avfärdas tämligen kortfattat i rapporten. Skillnaderna i riskspridning beträffande tillförseltrygghet. i introduktionstakt och i framtida handlingsfrihet
m. m. kunde ha förtjänat en närmare redovisning.
Liknande synpunkter framförs av SJV:
Om målet på sikt således är att tillskapa inhemsk produktion i större
skala baserad på inhemsk råvara kan import av alkohol vara motiverad till
dess att den inhemska produktionen startar för att på så vis utnyttja den del
av distributionssystemet och fordonstlottan som under tiden anpassats.
Om anpassningen då skall ske till blandbränsle eller ren alkohol bör närmare belysas.

Nat11rviirds1·erket och prod11ktko11trol/11iimnde11 förordar en kraftigare
satsning på M 100 redan nu:
Möjligheterna att uppnå goda miljöegenskaper förefaller bättre vid renalkoholmotorcr än hlandbränslemotorer. Från häl.so- och miljösynpunkt tir
ren metanol ett betydligt fördelaktigare motorbränsle än motorbensin och
även bättre än Ml5-bränsle. Vid s;häl yrkcsmä5sig som annan exponering
för bränsleångor är metanol klart att föredra fra1~1för motorbensin. Yrkeshygieniska gränsvärdet för metanol är väsentligt högre än för bensin och
bensinkomponenter. Även vid spill på hud måste metanol anses som
betydligt mindre farligt än bensin och blandbränslen. De metanolhalter
som kan bli aktuella i belastad trafikmiljii torde även vid allmän användning av metanol som motorbränsle ligga väl under de som anses medföra
hälsorisker. Metanol innebär därför en påtaglig förbättring i jämförelse
med dagens situation diir redan förhållandevis låga halter av vissa bensinkomponenter anses medföra risk för cancer och nervskador.
Naturvårdsverket och produktkontrolln;imnden föreslår mot denna bakgrund att drift med ren alkohol ges en betydligt högre prioritet än den som
'
kan utläsas av OED:s förslag.

TCO anför:
.. En intressant faktor i sammanhanget är att :möjligheterna att utnyttja
fordonsflottor med begränsat geografiskt anviirictningsomrfide .. förefaller
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vara goda. En offentlig l statlig och/eller kommunal) upphandling av teknik
på nya omrädcn horde i sammanhanget kunna prövas genom institutioner
som redan finns (post- m:h televerk, lokaltrafikföretag etc. I eller fiireslagits
(jämför t. ex. OEO:s oljcersättningsfond eller av riksdagen förordade utveddingsbolag). Denna möjlighet att pröva teknikupphandlingar bör enligt
TCO:s mening tas tillvara:

Liknande synpunkter framförs av Sn'rigcs ci1·ili11ge1(;iirsfi'irh1111d. SP/
anför:
Under hiinvisning till det ovan anfiirda vill SPI diirför fiiresb. att metanol tills vidare betraktas som ett hercdskapsulrer11e1ti1· till framfor allt
gengas och all mf1lsättningen kan vara. att man redan i fredstid. om
förutsättningar finns. anpassar utsatta fordonsllottor 1utryckningsfordon,
militärfordon. kollektiva transportmedel. distributionsfordonl för drift på
ett 10\)-procentigt alkoholdrivmedel. För detta förslag talar ett flertal omständigheter. bl. a. att en mindre miingd alkoholdrivmedel kan framstiillas
inom landet ur inhemska r;ivaror och som därför på ell värdefullt siitt kan
bidraga till att hålla nyckelfordon i drift vid en total avspiirrning.

Viigvcrket iir positivt till att utnyttja fordon med M 100-motorcr:
Vägverket som har sin verksamhet hegriinsad inom landet. med inhemskt tillverkade motorer i 90 0·i. av de fem tyngsta maskinslagen. lastbilar, väghyvlar, !astmaskiner. pakethilar och färjor. iir inte heroende av
utvecklingen i andra länder vid införandet av altanativa drivmedel utan
ser lösningen av drivmedclsproblematiken som ett led i dra striivandcn att
trygga försörjningsbercdskapcn vid en kris och diirmcd minska oljeberoendet.
Yiigverket ser positivt på OED:s förslag till att introduktion av lunga
fordon med tväbriinslesystem måste påskyndas. Enligt förslaget kan sådana motorer utnyttjas i fordonsflottor med geografiskt begränsat användningsområde såsom vissa fordon hos statliga organ. och därmed inom
vägverket.

S1·erige.1· hilindustri- och hilgro.1·.1·i.1·(/('il"l'ni11"g ·rramhilllcr att ett ensidigt
svenskt krav på M 100-hilar inte är realistiskt med tanke pä marknadens
ringa storlek.

2 .5 .6 Briim1csp1·c(fiJ..atio11
Ell nytt briinslc som blandbränslet M 15 utgör. kriiver en ny specifikation
betriiffande hasbensin. OED föresliir att förslag till briinslcspecifikation
skall utarbetas under etapp I m:h att heslut om specifikationen skall fattas
under etapp 2 av introduktionen.
Störst intresse bland remissinstanserna tilldrar sig frilgan om hlyhalten i
det nya hriinslet. Denna frilga behandlas i avsnitt 2.6. I. Fr{1gan om samordning med beslut i andra länder behandlas av flera remissinstanser (se o.:ksii
avsnitt 2.5.3>.
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l\c111iko111oret framhilllcr:
Om man skall kommersiellt introducera ett litgproccntigt oxlldrivmcdel
!mindre iin ca 2or.:() mfaste man snarast miijligt liigga fast en slutlig specifikation for ett sfidant hriinsk. 0l't iir diirvid av stllr vikt att den spl'cifikationen harmoniseras över större delen av Viistcuropa.

SP/ anför:
Förutsatt att distrihutionssystcmet anpassas torde en metanolinhlandning p<l upp till Y'i kunna göras i hefintliga hensinkvalitctcr. Vid inblandningar över ca 5 'X· hlir en ny hashcnsin nödviindig. som inneh{11ler mindre
flyktiga kolviiten. speciellt mindre bulan. r•ch som har en högre aromathalt
for att reducera kiinslighetcn för,vatten ..
SPI finner att nivån pii metanolens oktantalshöjande effekt iir oklar vad
beträffar "front-end"' och l\·10N och vi iir i<.:ke i sti'ind att indikera ntigra
oktanparamctrar för denna nya bensin. Denna fräga. speciellt om den
kopplas till krav p<t en hlyfri hashensin, 111{1ste utredas ytterligare.
Även SAIAB anser alt ett fortsatt utredningsarhete hör genomföras:
Blandhriinsle med 15 r.;;. metanol och 2 ro;. hutanol frir I vid riitt pessimistiskt antagna förutsiittningarl vid 0.15 g per liter blyhalt optimalt MON p;i
knappt 8H m:h i oblyat hriinsk optimalt MON ca 86. Detta betyder att del
iir optimalt att framstiilla hashensin för metanolhlandning som har 2 till -~
oktantalsenheter högre viirde iin för konventionell bensin. men att detta
genom det lägre volymhehovct pga metanolniirvaro för ett visst transportarhete iindil leder till liigst 7({ triiknat på hensinkvantitetenl higre riloljehehov. Fortsatta undersökningar hör ge siikrare grund för denna hediimning.
OED noterar alt metanolens oktantalshöjande effekt ger forutsiittning
för positiva foriindringar i r1(f.f/1111claiproc.'ss1'11. SMAB berör denna friiga:
Enligt utredningens bedömning kan melanolinblandning skapa förutsiillningar all föriindra raffinadcriprocessen pii sil siill att större miingder nafta
kan användas för hensinframstiillning. Större miingder bensin kan d{i framstiillas pä bekostnad av andra petroleumprndukter. Möjligheterna all spara
bensin i en ransoncringssituation iir emellertid större iin möjligheterna all
spara dieselolja. En föriindring av raflinaderiprocessen mot en större andel
bensin skulle innehiira att försörjningen med dieselolja och lätta cldningsllljor försämras.

SI'/ anser all frågan om eventuell inverkan på raffinaderiekonomin
mästc utredas närmare innan någon egentlig slutsats kan dras hiirorn.

l.5.7 Distrih11tio11, lagring
Introduktion av ell alkoholhaltigt blandbriinslc skulle medföra att transport. lagrings- och hanteringssystemen milste anpassas till det nya hriinslct. OED redovisar en över~ik1lig bedömning av kostnaderna hiirför. I
etapp I hör enligt delegationen fortsatta utredningar genomföras om dessa
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kostnader. Samtidigt bör frivilliga överenskommelser triiffas sä att en
anpassning till det nya bränslet görs vid nyinvesteringar i distributionssystemet. Under etapp 2 måste enligt delegationen mer omfattande investeringar göras i raffinaderier samt lagrings- och distributionssystemen för
anpassning till det nya bränslet.
Transportrådet anför:
Man har att räkna med att lagrings- och distributionssystemcn utsätts för
ganska stora omställningsproblem genom att ytterligare en bränsleprodukt
skall hanteras. En möjlighet att underliitta för oljebolagen att börja bygga
upp en metanolhantering kan eventuellt åstadkommas genom att i ett tidigt
skede införa blandbränsle med låg metanolhalt. Utredningen har konstaterat att en lägre inblandning av metanol, 4-61!·(,, inte kräver några omställningar i fordonens bränslesystem. Drivmedelsgruppen föreslår inga iitgärder för att stimulera sådana lägre mctanolinblandningar. Transportrådet
anser dock att man här bör beakta möjligheten till en introduktion av
blandbränsle med låg halt av metanol på ett tidigt stadium. Detta kan
underlätta förberedelse för en mer allmän anviindning av blandbränsle med
högre metanolhalt.
S1-eriges c"il'ilingenjiirsfiirhund anser att OED inte tillräckligt har beaktat
de problem som uppstår vid ombyggnad av distrihutionssystemen för M 15.
Kemikontoret betonar att ytterligare kunskap behövs om <'itgärder och
kostnader i lagrings- och distributionssystemen:
Införandet av oxohaltiga drivmedel på den svenska· bensinmarknaden
medför inte endast stora problem och investeringar i tillverkningsledcn för
drivmedlen själva och motorfordonen. Den tyngsta belastningen kan komma att visa sig ligga i lager- och distributionsleden. Sil väl de stora kommersiella lagren i importhamnar och vid raffinaderier som de s. k. krislagren
bygger på vattenbäddsprincipen. Redan smil miingder oxokomponenter i
bränslet utesluter fortsatt användning som drivmedclslager. Vattenkiinsligheten synes knappast mindre allvarlig i depf1verksamhct-nch detaljdistribution, vilka likaledes måste baseras på "vattentät" hantering av bland-·
drivmedel sä snart dessa introducerats. I utredningen syns inga allvarliga
försök ha gjorts att beriikna de totala investeringar som kan komma att
krävas för att behärska den nya situationen efter en introduktion av blanddrivmedel. trots att delegationen synes viil medveten om sdrigheterna.
Det planerade distributions- och körförsöket med I 000 bilar och 17 deltagande bensinstationer i hela landet förefaller diirmed viil nwtiverat.
Liknande synpunkter framförs av SP/. lnstitutl!l framhåller ocks~1 alt
man innan definitiva beslut om introduktion har fattats under inga omstiindigheter kan godta att obligatoriska krav stiills pi-i att nyinvesteringar i
distributionssystemet skall vara anpassade för metanol. SPI anför vidare:
Gruppen har uppmärksammat de problem som uppstilr i lagrings- och
distributionssystemet för det fall ett hlandhr~inslc skall hanteras. I hcaktan-
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de av vattenkänsligheten har gruppen förordat blandning av drivmedlet på
bensinstationerna. SPI kan icke instiimma i denna slutsats. eniir denna
utväg bl. a. betyder. att ytterligare två kvaliteter (metanol+bashränsle)
skulle behöva hanteras i distrihutionssystemet vid sidan av de redan befintliga kvaliteterna. Vidare har gruppen underviirderat säkerhetsriskerna
vid hanteringen. framför allt i eldbekämpningshänseende. Rapporten vidrör t. ex. icke problemet att en metanol brand icke kan bekämpas med
konventionella släckningsmetoder. Även här anser SPI därför att utredningsresultatet måste föreligga. innan slutliga beslut kan fattas.
En något annan syn på var blandningen bör ske redovisas av Kemikontoret:
Innan definitiv ställning kan tas till lagrings- och distributionssystemets
utformning, dvs. sedan de nu föreslagna två etapperna genomförts och
kunnat utvärderas torde alkoholkomponenten i de nya drivmedlen böra
lagras och distribueras separat från basbensinen med blandningsoperationen förlagd till ett senare led än raffinaderiet.
Kemikontoret framhåller vidare att frågan om samordning med försvarets <lrivmedelslagring bör studeras vidare och ges större vikt än vad OED
har gjort. Denna fråga behandlas också av ÖB:
Försvarsmaktens drivmedelsförsörjning i fred och krig bör vara så enkel. effektiv och funktionsduglig som möjligt. Därför eftersträvas ett så
litet sorti men! som möjligt. Sortimentet hes tår idag av tre produkter:
motorbensin. dieselbrännolja och reahensin. En övergfmg till alternativa
drivmedel gör - åtminstone övergångsvis - att ytterligare produkter måste tillhandahållas och hanteras. En ev. inhemsk produktion innebär ändock
att en lagring måste ske. Försvarsmaktens försörjning av drivmedel i krig
kan inte enbart baseras på att krigsproduktion kan ske i samma takt som
förbrukning sker.
För att säkerstiilla kravel på uthiillighet bör i stort samma behov som
idag tillgodoses genom lagring. Dti en större volym kriivs av drivmedel typ
metanol innehär det att nu tillgänglig lagringskapacitet mästc ökas. Till
detta kommer att håde blandbränsle och metanol ställer högre krav på
förvaringsmiljö. Teknisk och ekonomisk rlanering för att säkerställa denna
lagring måste ske tidigt.
Volymförlust p. g. a. metanolens lägre energiinnehåll kan komma att ge
försvarsmakten opera1iva hegriinsningar i krig. För atl eliminera detta
m~iste högre krav ställas på lagring oc:h distribution. En övergfing till
metanol är av försör:iningsskiil inte möjlig för försvarsmaktens specialfordon förrän samhiillets distributionsapparat är utbyggd för denna typ av
drivmedel. Denna fråga bör dock utredas ytterligare.

Natun·tlrdsrerkct och prc1d11ktko11troll11ii11111de11 framhåller:
Distributionen av metanol och metanolhaltiga drivmedel förutsiittcr av
prnduktkvalitetsskiil ett delvis nytt distributionssystem. Detta måste bli
mer slutet iin det nuvarande. Några större risker för att metanol regelmiissigt ska förorena ballastvatten. grundvatten elc. torde diirflir knappast
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föreligga. Skulle metanol genom olyckshiindelse komma ut i vatten blir
miljökonsekvenserna härav n~irmast mindre än vid motsvarande olycka ·
med konventionella drivmedd. Metanolen är vattenlöslig och biologiskt
nedhrytbar. Akutförgiftning av vattenorganismer kan endast hli aktuell
inom ett hegränsat närområde.
Däremot torde luftföroreningarna genom avdunstningen från tankar och
lager med hlandbränsle bli större än vid konvt:ntionella drivmedel.

2 .5 .8 Styrmedel
Etapp I av OED:s introduktionsplan innehåller utarbetande av förslag
till styrmedel. Beslut om styrmedd föreslås fattas under et<ipp 2.

Bilindustri- och hi/grossi.1·(fi'irening<'n anför:
Frågan om vilka styrmedel som skall användas för att underliilta och
stimulera övergfingen till ett nytt bränsle är av mycket stor bt:tydclse.
Metanolbränslet kommer på grund av dess lägre energiinnehåll att bli
billigare per liter än bensin (ca 7 '7r billigare l. Därför är risken stor att iigare
till äldre, icke anpassade bilar uppfattar prisskillnadt:n som en verklig
besparing och väljer att tanka Ml5. Om Ml5 tankas i ej anpassade bilar.
kommer tätningar. slangar. membran. silar och ventiler av vissa plast- och
gummimaterial att svälla upp respektive lösas upp med läckage och driftsstörningar som följd. Dessutom kommer en del metalldelar på sikt att
korrodera och orsaka läckage och partiklar i hränslesystemet. Övergången
till M 15-bränsle kommer inte alt ske med bilisternas förtroende om läckage
och driftsstörningar blir vanliga. Att kräva speciella tanköppningar för
M 15-bilar är inte realistiskt. eftersom också dessa bilar mäste kunna tankas utomlands.
Målet måste vara att förmå iigaren till M 15 och materialanpassade bilar
att köra på M 15-bränsle och samtidigt avhälla iigare av äldre. icke materialanpassade fordon från alt köra på detta briinsle. Det är av stor vikt att
dessa för metanolintroduktion väsentliga frågor utreds grundligt.

DFE:
Frågan om ekonomiska styrmedel for Ml 5-införamlc har inte hehandlats
ingående i OED-rapporten. Det är dock viktigt all möjligheter och hegr~ins
ningar i skatte- och subventionsinstrumenten heaktas. Närt. ex. bilar för
motorgas har introducerats p(t den svenska marknaden. har en skattemiissig favör på hränslet varit en väsentlig drivkraft. Det är minst lika vil-;tigt
att stödja introduktionen av metanolblandat drivmedel p{t motsvarande
sätt. Ingreppen i prisbildningen måste dels fä ~mses smil. jämfört med
verkan av redan nu pålagda skatter. dels fä accepteras för ett steg i riktning
mol ett minskat oljeberoende.
Det är viktigt att del skapas förviintningar om all prisförhållanden som
påverkar övergång till alternativdrivmedel blir stabila över tillriiekligt lång
tid.

St11d.n-ik Energiteknik AB hetonar vikten av ekonomiska styrmedel.
Transport rådet framhåller att en oljeavgift kan vara ett verksamt medel för
att snabbt få till stfmd en introduktion av metanolbränsle och diirmed
inleda en minskning av det stora oljeberoendet. LRF framhäller att det är
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nödvändigt att myndigheterna vid heslut om skatter. taxor och avgifter gör
en sfidan avvägning att inhemska hränslen och inhemskt producerade
drivmedel får en god konkurrenssituation. Statens 1·iig- och Tri(fiki11stit111
anser all användningen av fordon för alternativa drivmedel hör underlättas
genom att en översyn och anpassning görs av fordonshestämmelser och
skalleregler.

Mot11m1iin11e11s rik1:f("irh1md:
Ju fler bilar som övergår till M 15 när delta drivmedel börjat distribueras
desto bättre för landets ekonomi. So111 stynncdel.fi"ir den ,ti-il·il/iga a11passni11g1·n av iildre bilar till blandbriinsle .fiires/är Al hcskat111i11gc11 av detta
drivmedel. Literpriset vid pump bör avv:igas så att frivillig anpassning av
en bil betalar sig för ägaren under ca 2 000 mils körning.
M föreslår också att tillverkare/importörer skall illiiggas att deklarera
kostnaderna för anpassningen av äldre bilar till blandbriinsle så att priskonkurrens skapas.
Styrmedel bör utformas så att även omstiillningen till ett hlandbriinsle
stimuleras anser l'dotorhranschcns rik.1:fi"irh1111d:
Det är angeliiget att öwrgång till ett nyll bränsle stimuleras pil sil sätt att
även kostnaden för anpassning till det nya briinslet upplevs som meningsfull av hilkonsumenten. Man kan inte forviinta att verkstäderna skall göra
stora kampanjer för den enligt beriikningarna relativt blygsamma arhetsoperationen som det är friiga om.
SJ>/ anför:
SPI förutsiitter. att en eventuell M 15-introduktion. för att lyckas. milste
kombinaas med n~igon form av ekonomiskt styrmedel i blandbriinslets
favör. SPI finner det då för trolig!. alt iiven fordonsiigare. som inn..:har
fordon. som icke är optimera<.k for blandbränslet. av ekonomiska skiil kan
lockas att köra pil det billigare hlandhriinslct. Konsekvenserna hlirav hlir.
all avgasutsliippen för dessa icke opitmerade fordon kommer att försiimras.

t.:11cri.:iskattcko111mitth1 har att utforma ett nytt skattesystem för energiområdet inkl. alternativa drivmedel:
Kommitten smiter sig positiv till att det fortsatta utredningsarbetet. nlir
det gäller ett ev. införande av metanol. delas in i etapper. Det iir viktigt att
det under den föreslagna etappen ett. tas fram säkrare uppgifter kring
import- och distributionskostnaderna för metanol. si\ att beskattningen
som styrmedel under den föreslagna etappen tvfi kan utformas på etl viil
avvägt sätt.
Energiskattekommittcn har ännu inll: tagit sttillning till den principiella
utformningen av cnergihcskallningen eller avviigningcn ;iv olika skalle·
satser för enskilda energislag. Beslut grundade p{1 föreliggande rapport
kommer att pil.verka kommillens fortsatta arbete niir det gäller beskattningen av alternativa drivmedel.
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Riksskattl'l·erkct herör beskattningens roll i det fall dieselolja ersiitts
med en motoralkohol. Skatten blir då enligt nuvarande regler väsentligt

högre:
Även om skatten och avgiften på metanolen slopades skulle nuvarande
priser på metanol och dieselolja göra alkoholdrift oekonomisk. För att
kunna använda skatten som styrmedel behöver således också kilometerskatten tas med i beräkningen.
Srenska /okal1rtdi~fiireningen anför:

Dock bör framhållas att införande av metanoldrift på tunga fordon dieselfordon - idag är en stark kostnadsförhöjandc faktor innehärande att
trafikföretagen med nuvarande bränslepriser och skattesystem knappast
kan motiveras till en snabb övergång till metanol. Dessa förhållanden utgör
snarare ett hinder eftersom lokaltrafikföretagen redan nu befinner sig i en
besvärlig ekonomisk situation.
SL TF menar därför att åtgärder måste vidtas från statsmakternas sida
för att utjämna de ekonomiska skillnaderna mellan å ena sidan dieselolja
och å andra sidan ersättningsbränslen t. ex. av typen metanol. Det torde i
det sammanhanget inte vara tillräckligt att enbart häva den nuvarande
dubbelheskattningen av metanolbränslet då detta användes i dieselmotorer.
Frågan behandlas även av 1·iigtn{/ikskatteutred11ingen tYSU):
I betiinkandet påpekas (s. 6:401 att fordon med tvåbränslesystem. där
både metanol och motorhriinnolja används som drivmedel, triiffas av såväl
bränsleskatt på metanolen som kilometerskatt. YSU har bl. a. i uppdrag att
utvärdera kilometerskattesystemet och bedöma alternativa skatteformer
till detta. VSU skall också utreda frågan om skattekonstruktionen för
elfordon. Vid detta arbete kommer YSU att ta upp till behandling beskattningen av fordon med tvåhränslcsystem. exempelvis fordon som drivs med
metanol/motorbrännolja eller med elektricitet/bensin. Resultaten av
VSU:s kommande överväganden hctr. dessa frågor kan tidigast redovisas
under år 1981.

2.6 Miljöfrågor
Natun·ärdsl'erket och prod11ktko11trollniimnde11 framhåller inledningsvis
den betydelse som man anser att insatser inom trafikomrildet har friln
miljövi'trdssynpunkt:
Miljökonsekvenserna av en introduktion av alkoholhaltiga drivmedel
mäste noga analyseras och vägas in i besluten på området. Trafiken utgör i
dag den största enskilda källan till luftföroreningar i Sverige. Luftkvalitetsgränsvärdcn som rekommenderats av Yärldshälsoorganisationen överskrids frekvent i hclastad trafikmiljö. Motorbränslen och bilavgasar innehålkr vidare en rad biologiskt aktiva organiska ämnen vars potentiella
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hälso- och miljöeffekter nu iir föremål för närmare studier. bl. a. ifn\ga om
mutagena och cancerogena egenskaper. Mot bakgrund av den hiir situationen framst<°tr miljövårdsåtgiirder inom omrtidet som angcliigna.
Flera rernissinstanser. bl. a. LO. anger alt en av fördelarna med metanolintrnduktion är de miljöförbfötringar som kan uppnås.

2.6.I Bly
OED har inte tagit ställning till om det föreslagna nya bränslet skall vara
lågblyat. oblyat eller blyfritt. Delegationen påpekar att en metanolintroduktion underlättar ett införande av oblyat bränsle. OED påpekar också
att bensinförsörjningcn kommer att bli mer osäker om Sverige som enda
land i Europa väljer att använda ett oblyat drivmedel.
Ett flertal remissinstanser behandlar denna fråga. Sreriges cfrili11ge11.iiinji'irhu11d säger sig med tillfredsställelse notera att OED inte har tagit
ställning i fråga om en helt oblyad bensin nu bör införas. SAIAB. å andra
sidan. påpekar att ett ställningstagande i blyfriigan är långsiktigt varför det
bör tas samtidigt med beslut om införande av alternativa drivmedel. SIND
ansa alt det är av största vikt att blyfrågan avgörs under etapp I av
introduktionsplanen.
Nat11rl'(lrds1·erkct och prod11ktko11tro/111iim11de11 anser att blandbränslen
bör vara blyfria.
I förarbetena till lagen om hiilso- och miljöfarliga varor sägs alt ett hiilsooch miljöfarligt ämne ej skall behöva accepteras om det finns mindre
riskabla alternativ som är godtagbara. Metanol är högoktanigt. En tillsats
av 15 % metanol medför en oktantalshöjandc effekt som ungefär motsvarar
blytillsatsen. Från dessa utgångspunkter bör således hlytillsats ej komma
ifraga om metanoltillsats införs.
Blytillsatserna och de med dessa tillsatser åtföljande s. k. srnvengcradditiven inger i dag oro från hälso- rn.:h miljösynpunkt. En inblandning av
metanol i hensin försett med dessa tillsatser kan resultera i utsläpp av
bisklormetylcter. som iir starkt cancerogent. Förekomsten av sådana ämnen i avgaser har emellertid iinnu ej undersökts närmare. Mctanolinblandning kan också leda till en ökad avdunstning av organiska blyföreningar och scavengeradditiv från fordon och bränslelager. Ej heller dessa
hiilso- och miljörisker är närmare undersökta. De nu påtalade riskerna iir
aktuella endast vid blyadc blandhränslcn.
Införandet av ett M 15-briinsle innebär påtagliga omliiggningar vad giiller
produktion. distribution och konsumtion av drivmedel. Förutsättningarna
för en sädan introduktion bör läggas fast och inte succesivt iindras sedan
de en gfrng fastlagts. Det här innebär att om blytillsats skulle tillåtas i M 15bränsle så har möjligheter till väsentliga miljöv:irdsåtgärder valts hor! för
lång tid fmmöver.
Mot den hiir bakgrunden anser produktkontrollniimnden och naturvårdsverket att regeringen bör besluta att alkoholhaltiga blandbränslen
skall vara blyfria. Därvid bör samma definition av '"hlyfrihcten" som
faststiillts i USA tilliimpas eftersom fordonstekniken anpassats hiirtill.
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Liknande synpunkter framförs av socia/.1·1_1.,.e/s1'11. Även /11111hmks.1·1yrdsen. 1·iig- och trqfikinstit11tct. LRF. TCO och St11d.ffik L11agitek11ik AB
anser att det föreslagna nya bränslet hör vara blyfritt. En överg<'lng till
oblyad bensin iir enligt tran.1p11rtrildet önskvärd friln flera utgångspunkter.
varför det bör undersökas niirmare. LO anför:
Metanolinförandel bör inriktas på att hlandhriinslet skall grundas rä
blyfri bensin. Det är inte uteslutet att avvikelser rä denna punkt i förhi1llande till andra västeuropeiska Hinder kan leda till besviir och vissa extra
kostnader i ett senare skede. LO vill dock för sin del betona att Sverige
genom olika arrangemang hiir söka aktivt påverka utvecklingen internationellt i riktning mot blyfria metanolblandningar.

S1·aiges hilindustri- och hilgrossi.qfi"irening har en annan uppfattning i
denna friiga. Föreningen anser att en förutsättning för en framgängsrik
introduktion i Sverige är att M 15-bränslet baseras pft lågblyad bensin.
Följande skäl anförs:
I. Det västtyska beslutet om inblandning av metanol blir av stor. kanske
avgörande. betydelse för Sveriges möjligheter att introducera ett M 15. bränsle. Eftersom man i Viisttyskland. siivitt vi vet. inte diskuterar en
oblyad M 15. är det inte rimligt att M 15-hriinslet i Sverige är oblyat. Skulle
däremot det viisttyska beslutet bli en oblyad M 15 finns det förutsättningar
att införa samma kvalitet även i Sverige.
2. Mindre än hälften av nybilsförsäljningen kan idag köras pil oblyad
bensin. Resten behöver blyets smör:iande effekt pfi ventiler och ventilsiiten. Tillverkarna av dessa bilar mäste. om M 15 iir oblyad. ställa om hela
sin produktion eller särbehandla bilar som skall gf1 till Sverige. Biigge
alternativen medför betydande merkostnader.
3. Ett krav på oblyad M 15 får handelspolitiska konsekvenser. Ett nertal
biltillverkare drabbas av betydande extrakostnader eller tvingas avst[1 friln
att sälja vissa av sina bilmodeller i Sverige.
4. Blyutsliippen reduceras väsentligt redan genom den sänkning av blyhulten från 0.4 till 0.15 g/I som nu genomförs. Blyanvändningen minskas
fr<°tn I 900 ton/är till omkring 700 ton/år.
5. Bensinförsö1:iningen blir mer osiiker. om bensinen skall vara oblyad.
eftersom Sverige blir det enda land i Europa som efterfrågar denna kvalitet.
Liknande synpunkter framförs av KAK och Muturhmnschens rik1:f("ir-

hu11d. som ocksä framhåller:
Ett specialproblem är s\'enskregistrcrade hilar som repareras 1110111/ands. Ett annat problem iir lw1·1'risk11tlor pll 111/ii11dska.fiml1111.
MRF anser det väsentligt att dessa frågeställningar blir grundligt penetrerade innan ett nytt bränsle införs på marknaden. Ansvarsfrågan kan
komma att bli besvärlig vid skador pä konsumenternas bilar.
Skulle oblyad bensin komma att användas kan man riskera en betydande
omfattning av dessa problem.
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2 .6.2 ()1.,.ig11 emissioner
SA1AB anför:
OED konstaterar helt riktigt att blandbr:inslen med 15 ~. metanol (eller
21 C.·i etanol) inte har m'1gra större miljöfördelar framför bensin. om man
bortser från blyfrågan. Bensin med 15 ','{ metanol ger ju i stort sett samma
forbränningsgaser som ren bensin. Skillnaderna är små och sannolikt ofta
mindre iin de kraftiga variationer som idag förekommer beroende på bilmodell. motorns skick, körsätt m. m.
Linda senare tid har del i pressen förekommit uppgifter om att såväl
metanol som aldehyder bildade vid förbränning av metanol skullt: vara
cancerframkallande och mutagena, varför införandet av mt:lanolbriinslen i
Sverige borde förhindras.
Vad giiller de aldehyder som bildas vid förbränning av metanol och
etanol s{1 har de ej klassats som cancerogena eller mutagena. I OEDrapporten redovisas p:'1 ell riktigt sMt dagens forskningst:ige i denna fri\ga.
SMAH avslutar med att kunskaperna beträffande dessa frägor är tillräckliga för att möjliggöra ett principbeslut om introduktion av metanol.

Soci11/styrdsc11 betonar vikten av fortsatt utredning om eventuella hiilsocffekter till följd av ökade formaldehydutsliipp.

SPI framhf1ller att effekterna på hälsa och miljö måste utredas innan elt
eventuellt introduktionsbeslut fällas:
Avgasemissionerna av aldehyder och metanol kommer att öka, liksom
iivcn avdunstningen av metanol till luft. Om man tar i beriikning. att dessa
bäda komponenter är hiilsofarliga. finner SPI att effekterna pii hälsa och
miljö noggrant måste utredas - förslagsvis genom att ett s. k. responsum
enligt ~ 55 kk hiilso- och miljöfarliga v:.1ror meddelas - innan ett ev. beslut
om införande av M 15-briinsle kan faltas.
Enligt gruppen kan emissionsprohlemen liitt åtgärdas genom att fordonen utrustas med s. k. katalytisk avgasrening. SPI ser emellertid vissa
negaliva konsekvenser i en sådan lösning. Dels erfordras en hlyfri fi
rnolsats till oblyad) basbensin för att icke katalysatorn skall förstöras. dels
förhindras trafik över rikets gränser. försåvitl icke ett motsvarande drivmedel kan tillhandahilllas utomlands och dels visar erfarenheten från USA
att man ej har garantier för all icke katalysatorn förstörs genom att konsumenten tankar annan kvalitet iir just den avsedda.
Liknande synpunkter framförs av l\lotorhran1·chcns Rik1:fiirh1111d. En
något annorlunda uppfattning framförs av 11at11n·ärd.n-erkct och prod11kt-

k11111 ro/I nii 11111dc11:
Vid M 15-drift erhålles i avgaserna förhöjda halter av formaldehyd. I
litteraturen finns uppgifter i storleksordningen 10- IOW.'f· större utsläpp av
formaldehyd vid M 15-drift i jiimförelse med bensindrift. I avgaser frtm
M 15-bilar har vidare uppmiitls förhöjda hall er alkylnitrit.
Betriiffande de nu redovisade iimnena rt1ker man ha visst underlag i form
av emissionsuppgifter. Naturvärdsverket och prnduktkontrollniimnden
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menar inte att förekomsten av just dessa ämnen i utsläpp från M 15-bilar
skulle vara avgörande vid en värdering av hälso- och miljöri~kerna. Bilavgaser innehåller ett mycket stort antal olika kemiska ämnen bl. a. ett flertal
med klart bevisade mutagena och cancerogena effekter. På nuvarande
kunskapsnivå är det inte möjligt att göra någon total riskanalys avseende
bilavgasernas roll för hälsa och miljö. Det är därför inte möjligt att r. n.
uttala sig om en ökning av utsläppen av vissa enskilda ämnen innebär
någon signifikant ökning av totalrisken eller inte.
Utgångspunkten bör istället vara den att eftersom vi redan på nuvarande
kunskapsnivå har underlag för att slå fast att den rådande bilavgassituationen i ett antal avseenden är otillfredsställande bör tillgänglig miljöteknik
utnyttjas för att åstadkomma förbättringar. Därför bör man i samband med
nu planerade väsentliga och långsiktiga omläggningar i systemet drivmedel
- motorer samtidigt sikta på att införa bästa tillgängliga teknik för att hålla
nere utsläppen.
2.6.3 Arbetsmiljö
Arhetarskyddsstyrelsen tillstyrker OED:s förslag till åtgärder. Innan
etapp 2 utformas i alla detaljer bör enligt arbetarskyddsstyrdsen de arbetsmiljömässiga konsekvenserna av en omfattande användning av ett nytt

bränsle studeras:
Styrelsen anser således att de oklarheter. som föreligger i avseende på
drifttillgänglighet vid konvertering till blandhränsledrift av befintliga fördon bör studeras även med hänsyn till arbetsmiljöeffekter. Praktiska möjligheter måste ges för uppbyggnad av en fungerande service- och underhållsorganisation med en god arbetsmiljö. Motsvarande synpunkter gäller
även lagrings- och distributionsledet. Avgasfrågor som kan aktualiseras i
trånga och svårventilerade utrymmen hör belysas.
Motorhransclzens riksförbund framhåller:

Dessutom emotser MRF resultat av försöksverksamhetens erfarenheter
när det gäller situationen på verkstäderna. Det gäller såväl problem i fråga
om hudkontakt med det nya bränslet som riskerna vid inandning av bränsleångorna. En fråga i sammanhanget är om det krävs speciell miljöutrustning på verkstäderna eller i fråga om arbetskläder.

2.7 Organisationst'rågor
OED behandlar ej frilgan om vilken organisation som behövs för att
genomföra förslagen. Nägra remissinstanser tar dock upp denna fråga .
.'frenska kommunfi"irhundet påpekar att det övergripande ansvaret för
drivmedelsförsör:jning måste åvila staten. Liinsstyrdsen i Giit<'horgs och
Bo/111s län framhåller:
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Länsstyrelsen vill inledningsvis peka pil alt den stora mängden av myndigheter. offentliga utredningar och utvecklingsholag inom energiområdet
gör det mycket svårt att övablicka och hilda sig en uppfattning om olika
förslag. Frågan om metanol som drivmedel sysselsätter ett tiotal olika
sådana organ. t. ex. Svensk Metanolutvet:kling AB. nämnden för energiproduktionsforskning. delegationen för energiforskning. styrelsen för teknisk utveckling och OED. De skilda organen synes delvis ha olika syn pi:i
strategival och resursinsatser. vilket knappast bidrar till snabha åtgärder
för att minska det stora oljeberoendet. En översyn av myndighetsorganisationen iir enligt länsstyrelsens mening önskvärd och har m:kså aviserats.

lndustril'erket för fram en liknande uppfattning:
För att genomföra en metanolintroduktion och i första hand etapp 1
enligt OED:s förslag krävs enligt industriverket att ansvarig myndighet för
transportsektorn ges klara direktiv att föra frågan om alternativa drivmedel
framåt. Energiforskningsprogrammet och medel från industriverkets anslag för prototyp- och demonstrationsåtgärder bör även i fortsättningen
ligga till grund för fortsatt verksamhet. SMAB:s roll bör vara dels utveckling av teknik och dels att som statlig representant medverka i projekt verksamheten. dock bör finansieringsformen härför ses över.
SMAB anser också att en samordning av introduktionsarbetet bör komma till stånd samt att erforderliga resurser måste ställas till förfogande.
Bolaget har ett eget förslag till hur organirntionen bör se ut:

Man kan som förebild ta organisationen av den svenska rymdverksamheten. Vi har här ett exempel på en okonventionell konstruktion inom den
svenska statsförvaltningen. vilken samtidigt visar sig vara högst effektiv.
Statens delegation för rymdverksamheten !Rymddelegationen. DFRJ är en
statlig myndighet med sammanhållande ansvar för den svenska rymdverksamheten. Den har i förhållande till sin budget om ca 250 Mkr en liten
personal - endast 8 personer. Rymddelegationens beredande och verkställande organ skall enligt riksdagens beslut (prop. 1972: 48) vara ett
aktiebolag. Svenska Rymdaktiebolaget !Rymdbolaget). Detta bolag har i
dag ca 90 anställda och besitter hög teknisk kompetens. Rymdbolaget
arbetar som system- och projektsammanhållande på beställning frän bl. a.
Rymddelegationen. Arbetsresultaten marknadsförs internationellt. Offertoch beställningsförhållandet mellan bolaget och delegationen måste här
betonas. Bolaget arbetar sttledes inte såsom forskningsinstitutioner med
anslag utan med beställningar baserade pa offerter från bolaget.
På motsvarande sätt skulle en statens syntetbransledelcgation kunna
bildas med SMAB som beredande och verkställande organ. Delegationen
bör ha endast få anställda. Den bör ges sammanhållande ansvar för introduktionen av alternativa drivmedel i Sverige. Det verkställande organet
bör ha hög teknisk kompetens och arbeta p;'\ beställning från delegationen
och andra uppdragsgivare.
Ett introduktionsbeslut hör säledes innefatta inte hara hcslut om tidplan
och styrmedel utan också beslut om organisation för och finansiering av
genomförandet.

.~
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NE anser att introduktionsfrågorna bör föras bort från cncrgiforskningens område:
OED diskuterar inte de organisatoriska förutsättningarna för en mctanolintroduktion. För närvarande bedrivs huvuddelen av den verksamhet
som har med metanol att göra inom energiforskningen. Detta har ibland
hävdats utgöra en ekonomisk hämsko. N E har förståelse för detta och vill
samtidigt påtala det principiellt otillfredsställande i att energiforskningen
med sitt av statsmakterna beslutade breda verksamhetsfält skall vara en
huvudfinansiär av en snäv och relativt kortsiktig introduktions verksamhet.
NE anser därl'ör att den av OED föreslagna metanolintroduktionen bör
genomföras utanför energiforskningcn. Ett speciellt organ bör utses att
ansvara för och driva introduktionen av metanolblandad bensin. Utvecklingen av teknik för produktion baserad på inhemska råvaror bör dock
ligga kvar inom encrgiforskningsprogrammet. En översyn bör snarast göras av verksamhetsplan och finansieringsformer för Svensk Metanolutveckling AB.

2.8 l<'orskning och utveckling, industripolitiska aspekter

Under etapp I av introduktionsplanen bör enligt OED en intensifierad
utveckling av motorer för metanoldrift och metanolutnyttjandc i tunga
fordon äga rum.
LO betonar vikten av svenskt forsknings- och utvecklingsarhete inom
området. DFE framhåller att en forcering hör ske av den motorutveckling
som OED:s strategi förutsätter:
Introduktion av renmetanoldrift i en del av de nytillkommande bilarna
från senare delen av 1980-talet förutsätter svensk utvecklingsverksamhet
och kunskapsupphyggnad. Att tvingas importera renalkolholbilar. -motorer eller licenser får givetvis industripolitiska konsekvenser. FoU-insatser för att säkerställa inhemsk utveckling till den tidpunkt som strategin
bygger på har i EFU D 81 förts fram i ett forceringsalte1'nativ. Åtgärderna
inom huvudförslaget räcker inte för att hälla tidtabellen.
Liknande synpunkter förs fram av STU. Frågan behandlas också av
1wt11n·årds1·erket och pri1d11ktk1mtri1//11ii11111den:
Större vikt hör liiggas vid en utveckling av driften med ren metanol. Man
hör sikta på att omedelbart fä till stfrnd erforderligt motorutvecklingsarbetc
diir bl. a. speciell hänsyn tas till klimatförhållandena i Sverige. Staten bör
inte tveka att stimulera till en s;\dan utveckling om svensk industri av
kommersiella skäl bedömer det tveksamt att nu starta utvecklingsarbetet.
Drift med ren metanol innebär samhälleliga fördelar genom minskat oljeberoende och ett realistiskt beredskapsalternativ. Alkoholdrift kan i ell
inledningsskede vara aktuell främst för fordonstlottor och lokal konsumtion.
SiHAB behandlar de industripolitiska konsekvenserna av en introduk-

tion av alternativa drivmedel:

Prop. 1980/81: 90

Bilaga 1.8

Industridepartementet

177

dessa arbetsuppgifter. Ifrågavarande arbelen hör utföras av seriösa verkstäder och åtgärderna far inte gå ut över övrig justering av hilmotorerna
som har hetydclse fört. ex. avgasreningen.

SMAB anser att de slutsatser man på nuvarande stadium bör dra är att
blandbriinslen bör införas med i nybilsproduktionen anpassade motorer
samt att denna anpassning ligger väl inom vad som är enkelt och möjligt att
åstadkomma med nuvarande
Bolaget anför:

bensinmotor·~r.

För varje bränsle existerar en optimal kombination av kompression och
oktantal dvs. motor-bränsle. vid vilken den totala energiförbrukningen är
som lägst. En konsekvens härav är att va1je förändring av marknadsförda
bränslen. såsom borttagande av bly eller tillsats av metanol måste åtföljas
av en anpassning av motorparken för att optimala förhållanden äter skall
erhållas. l praktiken kan dock sädana föriindringar inte genomföras i den
befintliga bilparken utan endast via nybil~produktionen. Återstiillandet av
optimala förhållanden tar <.liirmed lång tid.
Frägan om introduktion av blandbriinsle i hefintlig hilpark behandlas
också av statcn.1· 11at111Tärd.1·1·crk och fJ/'t>d11ktko111ro//11ii111ndcn:
Dagens förgasare har precisionsutrustning som är speciellt kalibrerad
och kontrollerad i samband med tillverkningen. Man kan inte riikna med
att förgasare efter isärtagningar och utbyte av delar i mdiniir verkstadsmiljö generellt kan fäs att fungera lika bra som vid serieproduktion av
förgasare. Spridningen i funktion vid jiimförelse mellan olika förgasare
kommer då att bli betydligt större bl. a. diirfor att verks1äder saknar utrustning för fullgod kontroll efter modifiering·~n.
För att undvika körharhetsproblem i enskilda fall iir det därför troligt att
verkstadsrutinerna för sådana ombyggnader av bilar i drift kommer att
inncbiira <.lrift vid mindre luftöverskott än vi<.1 motsvarande bensinfall.
Detta medför högre föroreningsutsUipp ot:h högre bränsleförbrukning än
vid ursprunglig bensindrift.
Om bilar byggs om till M 15-drift föreligger också risk för att s:l<.lana bilar
i viss utstriickning ändå körs på ordiniir b1:nsin. Det kan finnas !lera skäl till
det. t. ex. att iigaren upplevt problem med M 15-briinslet. ägarbyten. M 15
inte alltid tillgängligt etc. Detta leder clii 1ill att motorn tillförs mer bensin
iin avsetts. dvs. effekten iir densamma som om motorn kontinuerligt t:hokades. Förutom högre briinsleförbrukning leder detta till väsentligt h'ögre
utsläpp av koloxi<.I och kolviiten.
Mot denna bakgrund avrådes bestämt från planerna p~t en allmän introduktion av M 15-bränsle i hefintlig bilpark. M 15-briinsle bör införas främst
för hilar som fabriksmässigt särskilt optimerats för detta briinsle. dvs. för
bilar fr. o .m. viss {1rsmodell.
Frågan om åtgärder i tunga for<.lon berörs av n{1gra remissinstanser.
.'frerige.1· hi/i11d11stri- och hi/gros.1i.1·(/dre11i11g anför:
Tekniska lösningar för metanol- eller etanoldrift i dieselmotorer kommer
ur,der senare delen av 80-talet.
I~

Rik.1dagm / 1J81Ji8/. I

s11111/.

Nr <JIJ. lli/agedd
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Även för lasthilar och bussar gäller de internationella heroenden som
tidigare nämnts. Sverige är en för liten marknad fi.ir all ensamt stiilla kravet
på dieselmotorer för alkoholdrift. Till detta kommer behovet av att för
internationell trafik också i fortsättningen ha lastfordon drivna med normala bränslen. För små och medellunga lastbilar är en övergtlng till etl nytt
bränsle i Sverige mycket svår. eftersom dessa till.den absolut största delen
är importerade. Det är inte realistiskt att ställa ett generellt krav på en
omställning av de lastbilar som säljs i Sverige från ett visst år.
LRF behandlar anpassningen av lantbrukets fordon:
De försök som gjorts med lastbilar och bussar angående drift med
motoralkoholer tyder på att motsvarande system borde kunna tillämpas
även för traktorer. Det borde därför vara en självklarhet att maskintillverkande industri snarast beaktar möjligheterna av framtida alkoholdrift på så
sätt alt materialanpassning sker. Detsamma mi'tste gälla för distributionssystem och för de lagringstankar som finns på gårdarna. Förbundet hyser
förståelse för alt industrin inte utan vidare gör dessa anpassningar. Men ett
klart ställningstagande från statsmakternas sida bör kunna ge det underlag
som industrin behöver för en sådan anpassning.

Statens jordhruksniimnd framhåller atl frågan om vilken effekt på traktorernas dragkraftsförmåga som en inblandning av metanol i dieselolja
medför inte behandlas i OED:s utredning. Denna fråga bör enligt nämnden
utredas i det fortsatta arbetet.
Televerket påpekar alt konverteringssatser för metanoldrift saknas för
de flesta fordonstyper som ingår i verkets vagnpark varför provverksamhet med metanoldrift endast kan omfatta ett fåtal av televerkets fordon.
ÖB diskuterar frågan om anpassning av försvarets fordon till ett nytt
drivmedel:
Anpassning av försvarets specialfordon till metanoldrivmedel kan bli
omfattande och dyrbar. De taktisk-tekniska krav som ställs på ett stridsfordon omfattar bl. a. krav på viss aktionsradie. Då metanoldrivmedel har
ett Higre energiinnehåll krävs ökad volym för att nå samma aktionsradie
som med nuvarande drivmedel. Detta ställer krav på större bränsletankar
på fordonen vilket medför ökad tyngd. Ombyggnad av stridsfordon bör
därför undvikas både av taktisk-tekniska och ekonomi~ka skäl. Kostnader
för ombyggnad har inte studerats under remisstiden men kan bedömas som
stora.
Nuvarande generation stridsfordon bör således fortsätta att drivas med
konventionella drivmedel. Nästa generation stridsfordon kan anpassas till
alternativa drivmedel.
Anpassning av försvarets övriga fordon kan ske i takt med det civila
samhällets anpassning och till i stort samma kostnad.

2 .5 .5 M /00 i siirski/da .flottor
Introduktion av fordon som drivs med enhart metanol. s. k. M 100bränsle. bör enligt OED påskyndas. I ett första steg uppges sådana mo-
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torer kunna utnyttjas i fordonsflotlor med hegriinsat geografiskt anviindningsomrädc. t. ex. taxi. bussar. fordon hos statliga verk etc. Denna introduktion bör enligt OED ske snarast möjligt m:h hedöms kunna påbö1jas i
kommersiell skala i slutet av 1980-talet.
Frägan om forcerad introduktion av M I 00 i siirskilda Il ottor som ett
alternativ till en allmän M 15-introduktion berörs av OfT:
Om metanol införs för att minska anviindningen av importerad olja eller
oljeprodukter. iir det från utrikeshandelssynpunkt oväsentligt om ersättningen sker genom inblandning i hensin eller genom renmetanoldrift i en
del av bilparken. Ett alternativ till strategin "hlandhriinsle följt av rcnmetanoldrift" är forcerat införande av rcnmetanolfordon i en del av fordonstlottan. Härigenom slipper man vissa problem. t. ex. genom att metanolen
inte behöver vara vattenfri. Introduktion av renmetanoldrift enbart avfärdas tämligen kortfattat i rapporten. Skillnaderna i riskspridning hetriiffande tillförseltrygghet. i introduktionstakt och i framtida handlingsfrihet
m. m. kunde ha förtjänat en närmare redovisning.
Liknande synpunkter framförs av STU:
Om målet på sikt således är att tillskapa inhemsk produktion i större
skala baserad på inhemsk råvara kan import av alkohol vara motiverad till
dess att den inhemska produktionen startar för att på så vis utnyttja den del
av distributionssystemet och fordonsflottan som under tiden anpassats.
Om anpassningen då skall ske till blandbränsle eller ren alkohol bör närmare belysas.

Nat1tri·ård.1Tcrket och prod11ktko11trol/11iim11den förordar en kraftigare
satsning på MIOO redan nu:
Möjligheterna att uppnå goda miljöegenskaper förefaller bättre vid renalkoholmotorer än blandbränslemotorer. Fr·ån hälso- och miljösynpunkt är
ren metanol ett betydligt fördelaktigare motorbränsle iin motorbensin och
även bättre än M 15-bränsle. Vid såväl yrkesmässig som annan exponering
för bränsleångor är metanol klart att föredra framför motorhensin. Yrkeshygieniska gränsvärdet för metanol är väsentligt högre iin för bensin och
bensinkomponenter. Även vid spill på hud måste metanol anses som
hetydligt mindre farligt iin bensin och blandhränslen. De mctanolhalter
som kan bli aktuella i belastad trafikmiljö torde även vid allmän användning av metanol som motorbränsle ligga väl under de som anses medföra
hälsorisker. Metanol innebär därför en pataglig förbättring i jämförelse
med dagens situation där redan förhållandevis låga halter av vissa bensinkomponenter anses medföra risk för cancer och nervskador.
Naturvärds verket och produktkontrollniimnden föreslår mot denna bakgrund att drift med ren alkohol ges en betydligt hiigre prioritet än den som
kan utläsas av OED:s förslag.

TCO anför:
''En intressant faktor i sammanhanget är att möjligheterna att utnyttja
fordonsflottor med begränsat geografiskt användningsområde .. förefaller

Prop. 1980/81: 90

Bilaga 1.8

Industridepartementet

180

vara goda. En offentlig (statlig och/eller kommunal I upphandling av teknik
på nya områden borde i sammanhanget kunna prövas genom institutioner
som redan finns (post- och televerk, lokaltrafikföretag etc. l el kr föreslagits
(jämför t. ex. OED:s oljeersättningsfond eller av riksdagen förordade utvecklingsholagl. Denna möjlighet att pröva teknikupphandlingar hör enligt
TCO:s mening tas tillvara.

Liknande synpunkter framförs av .'freriges cirilingc1iiiir.1/hrh11nd. SPJ
anför:
Under hänvisning till det ovan anförda vill SPI diirfi.ir föresl[1. att metanol tills vidare betraktas som ett hcredskapsaltcnwtir till framför allt
gengas och att målsiittningen kan vara. att man redan i fredstid. om
förutsättningar finns. anpassar utsatta f"ordonsflottor (utryckningsfordon.
militärfordon. kollektiva transportmedel. distributionsfordonl för drift pfi
ett I 00-procentigt alkoholdrivmedel. Fiir detta förslag talar ett flertal omständigheter. bl. a. att en mindre miingd alkoholdrivmedel kan framstiillas
inom landet ur inhemska rit varor och som därför på ett värdefullt siitt kan
bidraga till att hålla nyckelfordon i drift vid en total avspärrning.

\'iig1·erket är positivt till att utnyttja fordon med M 100-motorer:
Viigverket som har sin verksamhet begränsad inom landet. med inhemskt tillverkade motorer i 90 l'(· av de fem tyngsta maskinslagen, lastbilar. väghyvlar. !astmaskiner. paketbilar m:h fo1:ior. är inte beroende av
utvecklingen i andra liindcr vid införandet av alternativa drivmedel utan
ser lösningen av drivmedelsproblcmatiken som ett led i våra striivandcn alt
trygga försö1jningsberedskapen vid en kris och diirmed minska oljeberoendet.
Viigverket ser positivt på OED:s förslag till att introduktion av tunga
fordon med tvåbränslesystem m<lste pf1skyndas. Enligt förslaget kan s;\dana motorer utnyttjas i fordonsflottor med geografiskt hegriinsat anvilndningsområde såsom vissa fordon hos statliga organ. och därmed inom
vägverket.

Si·erigcs bilindustri- och hi/grossi.1·(fi"ircni11g framhåller alt ett ensidigt
svenskt krav på M IOO-bilar inte iir realistiskt med tanke pä marknadens
ringa storlek.

2 .5 .6 Brii11slcspcc(fikatio11
Ett nytt bränsle som blandbränslet M 15 utgör. kriiver en ny specifikation
beträffande basbensin. OED föreslilr att förslag till briinslespecifikation
skall utarbetas under etapp I och att beslut om specifikationen skall fattas
under etapp 2 av introduktionen.
Stör<.! intresse bland remissinstanserna tilldrar sig fr;\gan om blyhalten i
det nya br:inslet. Denna ldga behandlas i avsnitt 2.6.1. Fri1gan om samordning med beslut i andra Hinder behandlas av flera rcmissinstanser I se också
avsnitt 2.5.3).
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J\C'111iko11torl't framhåller:
Om man skall kommersiellt introdw:cra ett liigrn1.:cntigt o.xodrivrncdcl
I mindre iin .:a 20''() mils te man snarast mi.~iligt Wgga J'ast L'n slutlig src.:ifi-

kation för ett sildant bränsle. Det iir Jiirvid av stor vikt att den specifikationen harmoniseras över större delen av Yihteurnra.
SJ'/ anför:

Förutsatt all Jistributionssystemet anrassas torde en rnetanolinblandning r{1 upp till 3 'X kunna göras i befintliga bensinkvalitctt:r. ViJ inblanuningar över ca .'i 1.:·f blir en ny basbensin nödviindig. som innehäller mindre
flyktiga kolviitcn. speciellt mindre butan. och som har en högre aromathalt
för att redw.:era känsligheten för vatten.
SPI finner att niviin p(1 metanolens oktantalshi!jande effekt iir t1klar vad
beträffar '"frnnt-end" och MON och vi iir icke i stilnd att indikera några
oktanparamelrar för denna nya bensin. Denna fräga. speciellt om den
kopplas till krav pä en blyfri basbensin. mihte utredas ytterligare.
Även SMAB anser att ett fortsatt utredningsarbete bör genomföras:
Blandbränsle med I.'i C.·( metanol och 2 ';{ butanol ffir I vid riitt ressimistiskt antagna förutsiittningar) vid 0. l.'i g per liter blyhalt ortimalt MON pil
knappt 88 och i oblyat briinsle optimalt MON ca 86. Detta betyder att det
iir ortimalt att framstiilla basbensin för metanolblandning som har 2 till 3
oktantalsenheter högre viirde iin för konventionell bensin. men att detta
genom det lägre volymbehovet pga metanolniirvaro för ett visst transportarbete iindt1 leder till lägst 7 !/( I räknat pil bensinkvantiteten) liigrc r{wljebehov. Fortsatta undersökningar bör ge siikrare grund for denna bedömning.
OED noterar att metanolens oktantalshöjande effekt ger förutsiittning
for positiva foriindringar i n(Ui1111dcripn>c_•ss1·11. SAJAJJ berör denna fråga:
Enligt utredningens bedömning kan meranolinhlandning skapa förutsiillningar att förändra-raffinaderi processen på sf1 siill att större miingder nafta
kan anviindas för hensinframstiillning. Större miingder bensin kan da framstiillas r{t bekostnad av andra pctrolcumprodukter. Möjlighelerna att srara
hensin i en ransoneringssituation är emellertid större iin möjligheterna att
spara dieselolja. En förändring av raffinaderiprocessen mot en större andel
bensin skulle innebiira att försiir:iningcn med dieselolja och Wtta eldningsoljor försämras.

SP/ anser att frågan om eventuell inverkan pa raffinadcriekonomin
måste utredas närmare innan n~igon egentlig slutsats kan dras hiirom.

2 .5. 7 J)i.1trih11tio11. lagring
Introduktion av ett alkoholhaltigt blandhriinslc skulle medföra att transport. lagrings- rn.:h hanleringssystcmcn miiste anpassas till det nya briinslet. OED redovisar en översiktlig bedömning av kostnaderna hiirför. 1
etapp I bör enligt delegationen fortsatta utredningar gcnomföras om dessa
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kostnader. Samtidigt bör frivilliga överenskommelser träffas så att en
anpassning till det nya bränslet görs viu nyinvesteringar i distributionssystemet. Under etapp 2 måste enligt delegationen mer omfattande investeringar göras i raffinaderier samt lagrings- och distributinnssystemen för
anpassning till det nya bränslet.
Transporträdet anför:

Man har att räkna med att lagrings- och distributionssystemen utsätts för
ganska stora omställningsproblem genom att ytterligare en briinsleprodukt
skall hanteras. En möjlighet att underlätta för oljebolagen att börja bygga
upp en metanolhantering kan eventuellt åstadkommas genom att i ett tidigt
skede införa blandbränsle med låg metanolhalt. Utredningen har konstaterat att en lägre inblandning av metanol. 4-6 ':T. inte kräver några omställningar i fordonens briinslesystem. Drivmedelsgruppen föreslår inga ätgärder för att stimulera sådana lägre metanolinblandningar. Transportrådet
anser dock att man här bör beakta möjligheten till en introduktion av
blandbränsle med låg halt av metanol på ett tidigt stadium. Detta kan
underlätta förberedelse för en mer allmän användning av blandbränsle med
högre metanolhalt.
S1wi1<es c'ii-ilingenjårsji:irhund anser att OED inte tillriickligt har beaktat

de problem som uppstår vid ombyggnad av distributionssystemen för M 15.
Kemikontoret betonar att ytterligare kunskap behövs om <itgärdcr och
kostnader i lagrings- och distributionssystemen:
Införandet av oxohaltiga drivmedel på den svenska bensinmarknadcn
medför inte endast stora problem och investeringar i tillverkningslcdcn för
drivmedlen själva och motorfordonen. Den tyngsta belastningen kan komma att visa sig ligga i lager- och distributionsleden. Säväl de stora kommersiella lagren i importhamnar och vid raffinaderier Sllm de s. k. krislagrcn
bygger på vattcnbiiddsprincipen. Redan små miingder oxokomponentcr i
bränslet utesluter fortsatt anviindning som drivmedclslager. VattenkLinsligheten synes knappast mindre allvarlig i dep{1verksamhet och detaljdistribution. vilka likaledes måste baseras på "vattentät" hantering av blanddrivmedel så snart dessa introducerats. I utredningen syns inga allvarliga
försök ha gjorts att beräkna de totala investeringar som kan komma att
krävas för att behärska den nya situationen efter en introduktion av blanddrivmedel. trots att delegationen synes v~\l medveten om svt1righeterna.
Det planerade distributions- och körförsökct med l 000 bilar och 17 deltagande bensinstationer i hela landet fiircfallcr därmed viil motiverat.
Liknande synpunkter framförs av SPJ. Institutet framhiiller ocks<i atl
man innan definitiva beslut om introduktion har fattats under inga omständigheter kan godta att obligatoriska krav sttills pt1 att nyinvesteringar i
distributionssystemet skall vara anpassade för metanol. SPI anför vidare:
Gruppen har uppmärksammat de problem som uppstitr i lagrings- och
distributionssystemet för det fall ett hlandbr~insle skall hanteras. I beaktan-
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de av vattenkänsligheten har gruppen förordat blandning av drivmedlet på
bensinstationerna. SPI kan icke insttimma i denna slutsats, eniir denna
utväg bl. a. betyder, att ytterligare två kvaliteter lmetanol+basbriinslcl
skulle behöva hanteras i distributionssystemet vid sidan av de redan befintliga kvaliteterna. Vidare har gruppen undervärderat säkerhetsriskerna
vid hanteringen, framför allt i eldbekämpningshänseende. Rapporten vidrör t. ex. icke problemet att en metanolbrand icke kan bekämpas med
konventionella släckningsmetoder. Även här anser SPI därför att utredningsresultatet måste föreligga. innan slutliga beslut kan fattas.
En något annan syn på var blandningen bör ske redovisas av Kemikontoret:
Innan definitiv ställning kan tas till lagrings- och distributionssystcmets
utformning, dvs. sedan de nu föreslagna två etapperna genomförts och
kunnat utvärderas torde alkoholkomponenten i de nya drivmedlen böra
lagras och distribueras separat från basbensinen med blandningsoperationen förlagd till ett senare led än raffinaderiet.
Kemikontoret framhåller vidare att frågan om samordning med försvarets drivmedclslagring hör studeras vidare och ges större vikt iin vad OED
har gjort. Denna fråga behandlas också av ÖB:
Försvarsmaktens drivmedelsförsörjning i fred och krig bör vara så enkel. effektiv och funktionsduglig som möjligt. Dätfor eftersträvas ett så
litet sortiment som möjligt. Sortimentet består idag av tre produkter:
motorbensin. diesclhrännolja och reabensin. En övergång till alternativa
drivmedel gör - åtminstone övergångsvis - att ytterligare produkter måste tillhandahållas och hanteras. En ev. inhemsk produktion innebiir ändock
att en lagring måste ske. Försvarsmaktens försörjning av drivmedel i krig
kan inte enbart baseras på att krigsproduktion kan ske i samma takt som
förbrukning sker.
För att säkerställa kravet på uthällighet bör i stort samma behov som
idag tillgodoses genom lagring. Då en större volym kriivs av drivmedel typ
metanol innebär det att nu tillgänglig lagringskapacitet m[1ste ökas. Till
detta kommer att både blandbränsle och metanol ställer högre krav på
förvaringsmiljö. Teknisk och ekonomisk planering för att siikerställa denna
lagring måste ske tidigt.
Volymförlust p. g. a. metanolens lägre energiinnch1!11 kan komma att ge
försvarsmakten operativa begränsningar i krig. För att eliminera detta
måste högre krav ställas pä lagring och distribution. En övcrgi\ng till
metanol är av försörjningsskiil inte möjlig för försvarsmaktens specialfordon förrlin samhiillcts distributionsapparat är utbyggd för denna typ av
drivmedel. Denna fråga bör dock utredas ytterligare.

Nat11n·årds1·crkct och proJ11ktko11trol/11iimmle11 framhiiller:
Distributionen av metanol och mctanolhaltiga drivmedel förut-;iitter av
produktkvalitetsskiil ett delvis nytt distributionssystem. Detta mf1stc bli
mer slutet iin det nuvarande. Några större risker för att metanol regclmiissigt ska förorena ballastvatten. grundvatten etc torde diirfiir knappast

Prop. 1980/81: 90

Bilaga 1.8

Industridepartementet

184

föreligga. Skulle metanol genom olyckshändelse komma ut vatten hlir
miljökonsekvenserna härav närmast mindre iin vid motsvaramk olycka
med konventionella drivmedel. Metanolen är vattenlöslig och biologiskt
nedhrytbar. Akutförgiftning av vattenorganismer kan endast bli aktuell
inom ett hegränsat närområde.
Däremot torde luftföroreningarna genom avdunstningen friln tankar och
lager med blandbränsle hli större än vid konventionella drivmedel.

2.5.8 Styrmedel
Etapp I av OED:s introduktionsplan innehåller utarbetande av förslag
till styrmedel. Beslut om styrmedel föreslås fattas under etapp 2.
Bilindustri- och hilwossi.1·tji"ireninf.:l'tl anför:
Frågan om vilka styrmedel som skall användas för att underlätta och
stimulera övergången till ett nytt hränsle är av mycket stor betydelse.
Metanolhränslet kommer på grund av dess Higre energiinnehåll att bli
billigare per liter än bensin (ca 7 St> billigare). Därför är risken stor att ägare
till äldre, icke anpassade bilar uppfattar prisskillnaden som en verklig
besparing och väljer att tanka Ml5. Om Ml5 tankas i ej anpassade bilar.
kommer tätningar. slangar. membran. silar och ventiler av vissa plast- och
gummimaterial att svälla upp respektive lösas upp med läckage och driftsstörningar som följd. Dessutom kommer en del metalldelar på sikt att
korrodera och orsaka läckage och partiklar i hränslesystemel. Övergången
till M 15-hränsle kommer inte all ske med bilisternas förtroende om läckage
och driftsstörningar hlir vanliga. Att kräva speciella tanköppningar för
M 15-bilar är inte realistiskt. eftersom ocksfi dessa bilar måste kunna tankas utomlands.
Mfilet måste vara att förmå ägaren till M 15 och materialanpassade bilar
att köra pä M 15-hränsle och samtidigt avhålla ägare av äldre. icke materialanpassade fordon från att köra på detta bränsle. Det är av stor vikt att
dessa för metanolintroduktion väsentliga frågor utreds grundligt.

DFE:
frågan om ekonomiska styrmedel för M 15-införande har inte behandlats
ingående i OED-rapporten. Det är dock viktigt all möjligheter och bcgriinsningar i skatte- och suhventionsinstrumenten beaktas. Närt. ex. bilar för
motorgas har introducerats på den svenska marknaden. har en skattemässig favör på bränslet varit en väsentlig drivkraft. Det är minst lika viktigt
att stödja introduktionen av metanolblandat drivmedel på motsvarande
sätt. Ingreppen i prisbildningen måste dels få anses små jiimfört med
verkan av redan nu pålagda skatter. dels få accepteras för ett steg i riktning
mot ett minskat oljeherocnde.
Det är viktigt att det skapas förväntningar om att prisförhållanden som
påverkar övergång till alternativdrivmedel blir stabila över tillräckligt läng
tid.

St11d.1Tik Enerf{iteknik AB hetonar vikten av ekonomiska styrmedel.
Tmnsportrådet framhåller att en oljeavgift kan vara ett verksamt medel för
att snabht fä till stånd en introduktion av metanolhränslc och diirmed
inleda en minskning av det stora oljeberoendet. LRF framhåller all det iir

Prop. 1980/81: 90

Bilaga 1.8

Industridepartementet

185

nödviindigt att myndigheterna vid beslut om skatter. taxor och avgifter gör
en sädan avvägning att inhemska briinslen och inhemskt producerade
drivmedel får en god konkurrenssituation. Statens 1·iig- och traJikinstitut
anser att användningen av fordon för alternativa drivmedel bör underlättas
genom att en översyn och anpassning görs av fordonsbesliimmelser och
skatteregler.

M11tormii1111cns rik.1ji'irh1111d:

Ju tler bilar som övergår till M 15 när detta drivmedel börjat distribueras
desto bättre för landets ekonomi. Som stynnedl!!.fi'ir dcn .fi'iril/iga anpassningen av äldre bilar till blandbränsle .fi'ireslär Al hcskat111i11gcn av detta
drivmedel. Literpriset vid pump bör avvägas så att frivillig anpassning av
en bil betalar sig för ägaren under ca 2 000 mils körning.
M föreslår också att tillverkare/importön:r skall åläggas att deklarera
kostnaderna för anpassningen av äldre bilar till blandbriinsle sä att priskonkurrens skapas.
Styrmedel bör utformas så att även omställningen till ett blandbriinsle
stimuleras anser Afotorhranschcns riksfi'irhund:
Det är angeläget att övergång till ett nytt bränsle stimuleras pf1 s{1 siilt att
iiven kostnaden för anpassning till det nya bränslet upplevs Slllll meningsfull av bilkonsumenten. Man kan inte förvänta att verkstäderna skall göra
stora kampanjer för den enligt beräkningarna relativt blygsamma arbetsoperationen som det är fdiga om.

SPI anför:
SPI förutsätter, att en eventuell M IS-introduktion. för att lyckas. m<'1ste
kombim:ras med någon form av ekonomiskt styrmedel i blandhriinslets
favör. SPI finner det di\ för troligt. att iivcn fordonsiigare. som innehar
fordon. som icke iir optimerade för blandbränslet. av ekonomiska skiil kan
lockas att köra p;! det billigare blandbriinslet. Konsekvenserna hiirav blir.
att avgasutsliippcn för dessa icke opitmerade fordon kommer alt försiimras.

1:::11,,,.giskattckommit/1;11 har att utforma ett nytt ska1tesystem för energiområdet inkl. alternativa drivmedel:
Kommitten stiiller sig positiv till att det fortsatta utredningsarhetet. när
det giiller ett ev. införande av metanol. delas in i etapper. Det iir viktigt alt
det under den föreslagna 1·tappcn ett. tas fram s:ikrare uppgit'ter kring
import- och distributionskostnaderna för metanol. s<I att beskattningen
som styrmedel under den föreslagna etappen två kan utformas pi1 ett väl
avviigt sätt.
Energiskattekommitten har iinnu inte tagit stiillning till Jen principiella
utformningen av energibeskattningen eller avviigningen av olika skattesatser för enskilda energislag. Beslut grundade pil föreliggande rapport
kommer att påverka kommittens fortsatta arbete niir det giiller beskattningen av alternativa drivmedel.
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Riksskattc1·crket berör beskattningens roll i det fall dieselolja ersätts
med en motoralkohol. Skatten blir dft enligt nuvarande regler väsentligt
högre:
Även om skatten och avgiften på metanolen slopades skulle nuvarande
priser på metanol och dieselolja göra alkoholdrift oekonomisk. För att
kunna använda skatten som styrmedel behöver således också kilometerskatten tas med i beräkningen.

Si·t'nska lokaltrafikji'ireninRen anför:
Dock bör framhållas att införande av metanoldrift på tunga fordon
dieselfordon - idag är en stark kostnadsförhöjande faktor innebiirande att
trafikföretagen med nuvarande bränslepriser och skattesystem knappast
kan motiveras till en snabb övergång till metanol. Dessa förhållanden utgör
snarare ett hinder eftersom lokaltrafikföretagen redan nu befinner sig i en
besvärlig ekonomisk situation.
SLTF menar därför att åtgärder måste vidtas från statsmakternas sida
för att utjämna de ekonomiska skillnaderna mellan å ena sidan dieselolja
och å andra sidan crsättningsbränslen t. ex. av typen metanol. Det torde i
det sammanhanget inte vara tillräckligt att enbart häva den nuvarande
dubbclbeskattningen av metanolbränslet då detta användes i dieselmotorer.
Frågan behandlas även av

1·ägtn~fikskattt'utredni11ge11

(VSUJ:

I betänkandet påpekas (s. 6:40) att fordon med tvåbränslesystem. där
både metanol och motorbrännolja används som drivmedel. träffas av st1viil
bränsleskatt på metanolen som kilometerskatt. VSU har bl. a. i uppdrag att
utvärdera kilometerskattesystemet och bedöma alternativa skatteformer
till detta. VSU skall också utreda frågan om skattekonstruktionen för
elfordon. Vid detta arbete kommer VSU att ta upp till behandling beskattningen av fordon med tvåbränslcsystem. exempelvis fordon som drivs med
metanol/motorbrännolja eller med elektricitet/bensin. Resultaten av
VSU :s kommande överväganden betr. dessa frågor kan tidigast redovisas
under år 1981.

2.6 Miljöfrågor

Nat11rvilrds1·erkct och produktko11troll11iim11den framhflller inledningsvis
den betydelse som man anser att insatser inom trafikområdet 'har från
miljövårdssynpunkt:
Miljökonsekvenserna av en introduktion av alkoholhaltiga drivmedel
mf1ste noga analyseras och vägas in i besluten på området. Trafiken utgör i
dag den största enskilda källan till luftföroreningar i Sverige. Luftkvalitetsgri'tnsvärden som rekommenderats av Viirldshälsoorganisationen iiverskrids frekvent i belastad trafikmiljö. Motorbränslen och bilavgasar innehilller vidare en rad biologiskt aktiva organiska ämnen vars potentiella
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hiilso- och miljöeffekter nu iir föremäl för närmare studier. bl. a. ifr;[ga om
mutagena och cancerogena egenskaper. Mot bakgrund av den hiir situationen framstår miljövårdsätgiirder inom området som angeliigna.
Flera remissinstanser. bl. a. 1.0. anger att en av fördelarna med metanolintroduktion är de miljöförbiittringar som kan uppnås.
2.6./ Bly

OED har inte tagit ställning till om det föreslagna nya bränslet skall vara
lågblyat. oblyat eller blyfritt. Delegationen påpekar att en metanolintroduktion underlättar ett införande av oblyat bränsle. OED påpekar också
att bensinförsörjningen kommer att bli mer osäker om Sverige som enda
land i Europa väljer att använda ett oblyat drivmedel.
Ett flertal remissinstanser behandlar denna fråga. S1·eriges 1"il-ili11ge11-

jiin:f("irh1111d säger sig med tillfredsställelse notera att OED inte har tagit
ställning i frhga om en helt oblyad bensin nu bör införas. SMAB. ä andra
sidan. påpekar att ett ställningstagande i blyfrågan är längsiktigt varför det
bör tas samtidigt med beslut om införande av alternativa drivmedd. SIND
anser att det är av största vikt att blyfrågan avgörs under etapp I av
introduktionsplanen.
N11t11rrård.1Terke1 och prod11ktko111rollniimnden anser att blandbränslen
bör vara blyfria.
I förarbetena till lagen om hälso- och miljöfarliga varor sägs att ett hälsooch miljöfarligt ämne ej skall behöva accepteras om det linns mindre
riskabla alternativ som är godtagbara. Metanol är högoktanigt. En tillsats
av 15 q . metanol medför en oktantalshöjande effekt som ungefär motsvarar
blytillsatsen. Från dessa utgångspunkter bör således hlytillsats ej komma
ifråga om metanoltillsats införs.
Blytillsatserna och de med dessa tillsatser åtföljande s. k. scavengeradditiven inger i dag oro frän hälso- llch miljösynpunkt. En inblandning av
metanol i bensin försett med dessa tillsatser kan resultera i utsläpp av
bisklormetyleter. som iir starkt cancerogent. Förekomsten av sådana iimnen i avgaser har emellertid iinnu ej undersökts niirmare. Metanolinblandning kan ockstt leda till en ökad avdunstning av organiska blyföreningar och srnvengeradditiv från forden och briinslelagcr. F.j heller dessa
hälso- och miljörisker är närmare undersökta. De nu påtalade riskerna är
aktuella endast vid blyade blandhränslcn.
Införandet av ett M 15-briinsle innehiir påtagliga omlliggningar vad gäller
produktion. distribution och konsumtion av drivmedel. Förutsiittningarna
för en sfidan introduktion bör läggas fast och inte succesivt ändras sedan
de en gång fastlagts. Det hiir innehär att om hlytillsats skulle tillåtas i M 15briinslc så har möjligheter till väsentliga miljövårdsfttgärder valts bort för
lång tid framöver.
Mot den hiir bakgrunden anser produktkontrollnämnden och naturvårdsvcrket att regeringen bör hesluta att alkoholhaltiga hlandbriinslen
skall vara blyfria. Därvid hör samma definition av ""blyfriheten"' som
fastställts i USA tillämpas eftersom fordonstekniken anpassats hiirtill.
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Liknande synpunkter framförs av socialsryrcl.l"l'll. Aven la111hmksstyre/se11. 1·iig- och tr1(fiki11stit11tet. /,RF. TCO och S111d11"ik E11agitck11ik AB
anser att det föreslagna nya hrtinslet hör vara hlyfritt. En övcrl;!iing till
oblyad hensin iir enligt tra11s11orträdet önskviird frfin !lera utgångspunktn.
varför tkt b(ir undersökas niirmare. LO anför:
Metanolinförandet bör inriktas pä att blandbränslet skall grundas ptt
blyfri bensin. Det är inte uteslutet att avvikelser p<I denna punkt i förh~il
landc till andra västeuropeiska länder kan leda till besviir och vissa extra
kostnader i ett senare skede. LO vill dock för sin del betona att Sverige
genom olika arrangemang bör söka aktivt påverka ut vecklingen internationellt i riktning mot blyfria metanolblanclningar.

!freriges hili11d11stri- och hi/gro.1-.1·is(f'iirl'11i11g har en annan uppfattning i
denna frilga. Föreningen anser att en förutsiittning för en framgängsrik
introduktion i Sverige är att M 15-bränslet baseras på l{\gblyad bensin.
Följande skäl anförs:
1. Det viisttyska beslutet om inblandning av metanol blir av stor. kanske
avgörande. hetydelsc för Sveriges möjligheter att intrnclucera ett M 15bränsle. Eftersom man i Västtyskland. såvitt vi vet. inte diskuterar en
oblyad M 15. är det inte rimligt att M 15-hränslet i Sverige iir oblyat. Skulle
däremot det västtyska beslutet bli en oblyad M 15 finns det förutsiittningar
att införa samma kvalitet även i Sverige.
2. Mindre än hälften av nyhilsförsäljningen kan idag köras p~t oblyad
bensin. Resten behöver blyets smörjande effekt på ventiler och ventilsäten. Tillverkarna av dessa bilar mäste. om M 15 är oblyad. stiilla om hela
sin produktion eller särbehandla bilar som skall gå till Sverige. Biigge
alternativen medför betydande merkostnader.
3. Ett krav på oblyad M 15 får handelspolitiska konsekvenser. Ett tlertal
biltillverkare drahbas av betydande extrakostnader eller tvingas avstå från
att siilja vissa av sina bilmodeller i Sverige.
4. Blyutsliippen reduceras viisentligt redan genom den siinkning av blyhalten från 0.4 till 0.15 g/l som nu genomförs. Blyanvändningen minskas
från 1 900 ton/år till omkring 700 ton/år.
5. Bensinförsö1:iningen blir mer osäker. om bensinen skall vara oblyad.
eftersom Sverige blir det enda land i Europa som efterfrågar denna kvalitet.
Liknande synpunkter framförs av KAK och i\llotorlm111sd1e11s rik.\f('ir-

h11nd. som också framhåller:
Ett specialproblem iir s1·e11.1krcgistrcrade hilar som reparera.i· 11to111lands. Ett annat prohlem är hm·eriskador pli 111/iindska Jiwdon.
MRF anser det väsentligt att dessa frågeställningar blir grundligt penetrerade innan ett nytt bränsle införs på marknaden. Ansvar~frågan kan
komma att bli besvärlig vid skador på konsumenternas bilar.
Skulle ohlyad bensin komma att användas kan man riskera en betydande
omfattning av dessa problem.
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2 .() .2 Ö1Tig11 emissioner
Sl\1AB anför:
OED konstaterar helt riktigt att hlandhriinslcn med 15 ':>i-· metanol Ieller
21 c;, etanol) inte har några större miljöfördelar framför hensin. om man
bortser frfm blyfdgan. Bensin med 15 r_:,;. metanol ger ju i stort sett samma
förhränningsgaser som ren bensin. Skillnaderna är smil och sannolikt ofta
mindre än de kraftiga variationer som idag förekommer beroende på bilmodell. motorns skick. körsiill m. m.
Under senare tid har det i pressen förekommit uppgifter om att såväl
metanol som aldehyder bildade vid förbriinning av metanol skulle vara
cancerframkallande och mutagena. varför införandet av metanolbriinslen i
Sverige borde förhindras.
Vad giillcr de aldehyder som hildas vid förbränning av metanol och
etanol så har de ej klassats som cancerogena eller mutagena. I OEDrapporten redovisas på ett riktigt sätt dagens forskningsliige i denna fråga.
SMAB avslutar med att kunskaperna bctriiffandc dessa friigor är tillräckliga för att möjliggöra ett principbeslut om introuuklion av metanol.

Socialstyre/sen betonar vikten av fortsatt utredning om eventuella hiilsoeffckter till följd av ökade formaldchydutsliipp.

SPI framhåller att effckierna på hälsa och miljö måste

ulreda~

innan ett

eventuellt introduktionsbcslut fattas:
Avgasemissionerna av aldehyder och metanol kommer att öka. liksom
iivcn avdunstningen av metanol till luft. Om man tar i heriikning. att dessa
h<'1da komponenter iir hiilsofarliga. finner SPI att effekterna pä hiilsa och
miljö noggrant måste utredas - förslagsvis genom att ett s. k. responsum
enligt ~ 55 kk hälso- och miljöfarliga varor meddelas - innan cll ev. beslut
om införande av M 15-hriinsle kan fattas.
Enligt gruppen kan cmissionsproblemen liitt åtgiirdas genom att fordonen utrustas med s. k. katalytisk avgasrening. SPI ser emellertid vissa
negativa konsekvenser i en sådan lösning. Dels erfordras en blyfri (i
motsats till oblyad) basbensin för att icke katalysatorn skall förslöras. dels
förhindras trafik över rikets gränser. försåvitt icke ett motsvarande drivmedel kan tillhandahållas utomlands och dels visar erfarenheten från USA
att man ej har garantier för att icke katalysatorn förstörs genom att konsumenten tankar annan kvalitet är just den avsedda.
Liknande synpunkter framförs av Motorhra11sc/1e11s Rik.1:fi"irh1111J. En
niigot annorlunda uppfattning framförs av 11at11n·änl.n·akct och prod11kt-

komn1//niim11dc11:
Vid M 15-drift erhålles i avgaserna förhöjda halter av formaldchyd. I
litteraturen finns uppgifter i ~torleksordningen 10- IOWT större utsliipp av
fllrmaldchyd vid M 15-drift i jiimforelsc med hensindrift. I avgaser från
M 15-bilar har vidare uppmiitts förhöjda halter alkylnitrit.
Bctriiffandc de nu redovisade iimnena räker man ha visst underlag i form
av ernissionsuppgifter. Naturviirdsvcrket och produktkontrollniirnndcn
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menar inte att förekomsten av just dessa ämnen i utsläpp från M 15-bilar
skulle vara avgörande vid en värdering av hälso- och miljöriskerna. Bilavgaser innehåller ett mycket stort antal olika kemiska ämnen bl. a. ett Oertal
med klart bevisade mutagena och cancerogena effekter. På nuvarande
kunskapsnivå är det inte möjligt att göra någon total riskanalys avseende
bilavgasernas roll för hälsa och miljö. Det är därför inte möjligt att f. n.
uttala sig om en ökning av utsläppen av vissa enskilda ämnen innebär
någon signifikant ökning av totalrisken eller inte.
Utgångspunkten bör istället vara den att eftersom vi redan på nuvarande
kunskapsnivå har underlag för att slå fast att den rådande bilavgassituationen i ett antal avseenden är otillfredsställande bör tillgänglig miljöteknik
utnyttjas för att åstadkomma förbättringar. Därför bör man i samband med
nu planerade väsentliga och långsiktiga omläggningar i systemet drivmedel
- motorer samtidigt sikta på att införa bästa tillgängliga teknik för att hålla
nere utsläppen.

2.6.3 Arbetsmiljö
Arbetarskyddsstyre/sen tillstyrker OED:s förslag till åtgärder. Innan
etapp 2 utformas i alla detaljer bör enligt arbetarskyddsstyrelsen de arbetsmiljömässiga konsekvenserna av en omfattande användning av ett nytt
bränsle studeras:
Styrelsen anser således att de oklarheter, som föreligger i avseende på
drifttillgänglighet vid konvertering till blandbränsledrift av befintliga fordon bör studeras även med hänsyn till arbetsmiljöeffekter. Praktiska möjligheter måste ges för uppbyggnad av en fungerande service- och underhållsorganisation med en god arbetsmiljö. Motsvarande synpunkter gäller
även lagrings- och distributionsledet. Avgasfrågor som kan aktualiseras i
trånga och svårventilerade utrymmen bör belysas_.

Motorhransclzcns riksfiirhund framhåller:
Dessutom emotser MRF resultat av försöksverksamhetens erfarenheter
när det gäller situationen på verkstäderna. Det gäller såväl problem i fråga
om hud kontakt med det nya bränslet som riskerna vid inandning av bränsleångorna. En fråga i sammanhanget är om det krävs speciell miljöutrustning på verkstäderna eller i fråga om arbetskliider.

2. 7 Organisationsfrågor
OED behandlar ej frågan om vilken organisation som behövs för att
genomföra förslagen. Några remissinstanser tar dock upp denna fråga.
Sl'enska kommunfiirhundet påpekar att det övergripande ansvaret för
drivmedelsförsörjning måste åvila staten. l.iinsstvrelsen i Giitchorgs och
Bolzus liin framhåller:
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Länsstyrelsen vill inledningsvis peka på att den stora miingden av myndigheter. offentliga utredningar och utvecklingsbolag inom energiområdet
gör det mycket svårt att överblicka och bilda sig en uppfattning om olika
förslag. Frågan om metanol som drivmedel sysselsätter ett tiotal olika
sådana organ. t. ex. Svensk Metanolutveckling AB. nämnden för energiproduktionsforskning, delegationen för energiforskning. styrelsen för teknisk utveckling och OED. De skilda organen synes delvis ha olika syn på
strategival och resursinsatser. vilket knappast bidrar till snabba åtgärder
för att minska det stora oljeberoendet. En översyn av myndighetsorganisationen är enligt länsstyrelsens mening önskvärd och har också aviserats.
lnclustrirerket för fram en liknande uppfattning:

För att genomföra en metanolintroduktion och i första hand etapp I
enligt OED:s förslag krävs enligt industriverket att ansvarig myndighet för
transportsektorn ges klara direktiv att föra frågan om alternativa drivmedel
framåt. Energiforskningsprogrammet och medel från industriverkets anslag för prototyp- och demonstrationsåtgärder bör även i fortsättningen
ligga till grund för fortsatt verksamhet. SMAB:s roll bör vara dels utveckling av teknik och dels att som statlig representant medverka i projektvcrksamheten. dock bör finansieringsformen härför ses över.
SMAB anser också att en samordning av introduktionsarbetet bör komma till stånd samt att erforderliga resurser måste ställas till förfogande.
Bolaget har ett eget förslag till hur organisationen bör se ut:

Man kan som förebild ta organisationen av den svenska rymdverksamheten. Vi har här ett exempel på en okonventionell konstruktion inom den
svenska statsförvaltningen. vilken samtidigt visar sig vara högst effektiv.
Statens delegation för rymdverksamheten (Rymddelegationen. DFRl är en
statlig myndighet med sammanhållande ansvar för den svenska rymdvcrksamhcten. Den har i förhållande till sin budget om ca 250 Mkr en liten
personal - endast 8 personer. Rymddelegationens beredande och verkställande organ skall enligt riksdagens beslut (prop. 1972: 48) vara ett
aktiebolag. Svenska Rymdaktiebolaget (Rymdbolaget). Detta bolag har i
dag ca 90 anställda och hesitter hög teknisk kompetens. Rymdbolaget
arhetar som system- och projektsammanhållande på beställning från bl. a.
Rymddelegationen. Arbetsresultaten marknadsförs internationdlt. Offertoch bcställningsförhållandet mellan bolaget och delegationen måste här
hetonas. Bolaget arbetar således inte såsom forskningsinstitutioner med
anslag utan med heställningar haserade på offerter från bolaget.
På motsvarande sätt skulle en statens syntetbränslcdelegation kunna
bildas med SMAB som heredande och verkställande organ. Delegationen
bör ha endast få anställda. Den bör ges sammanhållande ansvar för introduktionen av alternativa drivmedel i Sverige. Det verkställande organet
bör ha hög teknisk kompetens och arbeta på beställning från delegationen
och andra uppdragsgivare.
Ett introduktionsbeslut bör således innefatta inte bara beslut om tidplan
och styrmedel utan också beslut om organisation för och finansiering av
genomförandet.
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NE anser att introduktionsfrågorna bör föras hort fran cnergiforskningens område:
OED diskuterar inte de organisatoriska förutsättningarna för en mctanolintroduktion. För närvarande bedrivs huvuddelen av den verksainhet
som har med metanol att göra inom energiforskningen. Detta har ibland
hävdats utgöra en ekonomisk hämsko. NE har förstaelse för detta och vill
samtidigt påtala det principiellt otillfredsställande i att energiforskningen
med sitt av statsmakterna beslutade hreda verksamhetsfält skall vara cn
huvudfinansiär av en snäv och relativt kortsiktig introduktions verksamhet.
NE anser därför att den av OED föreslagna metanolintroduktionen hör
genomföras utanför cnergiforskningen. Ett speciellt organ bör utses att
ansvara för och driva introduktionen av metanolblandad bensin. Utvecklingen av teknik för produktion baserad på inhemska råvaror bör dock
ligga kvar inom energiforskningsprogrammct. En översyn bör snarast göras av verksamhctsplan och finansicringsformer för Svensk Metanolutveckling AB.

2.8 Forskning och utveckling, industripolitiska aspekter
Under etapp 1 av introduktionsplanen bör enligt OED en intensifierad
utveckling av motorer för metanoldrift och metanolutnyttjande i tunga
fordon äga rum.
LO betonar vikten av svenskt forsknings- och utvecklingsarbetc inom
området. DFE framhåller att en forcering hör ske av den motorutveckling
som OED:s strategi förutsätter:
Introduktion av renmetanoldrift i en del av de nytillkommande bilarna
från senare delen av 1980-talet förutsiitter svensk utvecklingsverksamhet
och kunskapsuppbyggnad. Att tvingas importera renalkolholhilar. -motorer eller licenser får givetvis industripolitiska konsekvenser. FoU-insatser för att säkerställa inhemsk utveckling till den tidpunkt som strategin
bygger på har i EFU D 81 förts fram i ett forceringsalternativ. Åtgärderna
inom huvullfi.1rslaget räcker inte för att hålla tidtabellen.
Liknande synpunkter förs fram av STU. Frågan behandlas också av

11at11n·årdsverket och produktko11tn1//11iim11de11:
Större vikt bör läggas vid en utveckling av driften med ren metanol. Man
hör sikta på att omedelbart fä till stfind erforderligt motorutvccklingsarhete
där bl. a. specicll hänsyn tas till klimatförhallandena i Sverige. Staten hör
inte tveka att stimulera till en s{1dan utveckling om svensk industri av
kommersiella skäl bedömer det tveksamt att nu starta utvecklingsarbctet.
Drift med ren metanol innebär samhälleliga fördelar genom minskat oljeberoende och ett realistiskt beredskapsaltcrnativ. Alkoholdrift kan i ett
inledningsskede vara aktuell friimst för fordonsllottor och lokal konsumtion.
SMAH behandlar de industripolitiska konsekvenserna av en introduk-

tion av alternativa drivmedel:
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Ett svenskt introduktionsbeslut får betydande industripolitiska iiterverkningar. Industriföretag som Volvo. Saab. Svenska Varv Olytanue metanolfabriker). Alfa-Laval (etanolfabriker) m. Il. skulle i sina exportansträngningar kunna referera till den svenska satsningen på alternativa drivmedel.
Företag som Svenska Petroleum. Volvo Energi. det nya svenska syntelbränslebolaget m. fl. skulle på samma säll i sin utlands verksamhet f<'t direkt
nytta härav. Ett svenskt beslut skulle stärka Sveriges image ute i viirlden
som ett tekniskt föregångsland.

Swedyards De1•elop111e11t Corporation betonar siirskilt att Sveriges engagemang i utvecklingen av metanol som drivmedel blir kunna fil en gynnsam
effekt på Sveriges möjligheter att exportera fabriksansliiggningar för framställning av metanol.

13
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1 Sammanfattning av utredningens betänkande
1.1 Inledning
Med stöd av regeringens hemyndigande den 22 decemba 1977 tillkallades en kommitte om omstiillbara eldningsanliiggningar. m. m. I direktiven angavs i huvudsak följande.
Kommitten bör hclysa de tekniska och ekonomiska förutsiittningarna för
att utföra värmeproducerande och fossilbaserade elproducerande anliiggningar för drift med fasta bränslen under normala förhållanden. Vit grundval av utredningsresultatet bör kommitten överväga hehovet av lagstiftning eller andra föreskrifter som ger vidgad möjlighet att föreskriva att nya
viirmeproduccrande och elproducerande anliiggningar skall utformas så att
de kan eldas med fasta bränslen. Kommitten bör överväga om denna
möjlighet bör inskriinkas till vissa briinslen samt vissa typer och storlekar
av anhiggningar. Frågor om särskilda statsbidrag skall inte prövas av
kommitten.
Kommitten utgår i sitt arhete frän att det skall visa sig vara möjligt att
klara de hälso- och miljökrav som ställs. eller kommer alt stiillas. på
kolanviindning.
Kommitten utgår vidare Min att hänsyn till naturmiljön inte kommer att
begränsa den framtida torvtäkten så mycket att mftlet i prop. 1978/79: 115
för torvanvändning inte kan nås. Utnyttjandet av skogsbränskn för energiändamål begränsas i första hand av skogsindustrins betalningsförmåga
för skogsrå varor. Kommitten förutsätter dock att det finns tillräckligt med
skogsavfall. lövvedsöverskott o. d. som inte efterfrägas som rilvara av
skogsindustrin för att en förbrukning för energiändamål om 20 TWh per ftr
skall vara möjlig.

l.2 Författningsförslag

Förslag till
lag om utförande av vissa eldningsanläggningar
Härigenom föreskrivs följande

*

I
Denna lag är tillämplig när fasta eldningsanliiggningar för framställning av varmvatten. hetvatten. ånga eller hetolja uppförs eller installeras
samt när pannan i en sådan cldningsanläggning byts ut. Anläggningar som
itr endast tillfälliga omfattas dock inte av lagen.

2 § En eldningsanliiggning vars briinslcförbrukning kan beräknas uppgti
till minst 50000 megawattimmar per år skall utföras for eldning med fast
bränsle. Detta skall också gälla en mindre eldningsanläggning som skall
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ing<°1 i ett system för framstiillning och distribution av varmvatten. hetvatten. ånga eller hdolja om den sammanlagda briinselförbrukningcn i systemets pannor beräknas uppgå till minst 5000 megawattimmar per ilr. Om
systemets årliga behov av varmvatten. hetvatten. f111ga eller hetolja efter
det att anläggningen uppförts kan tiickas till minst 75 procent genom
produktion i anläggningar som drivs med fast bränsle, eller med spillvärme, solviirme e. dyl. får dock anliiggningen utföras för eldning med
enbart olja.

*

*

3
Andra eldningsanläggningar iin som avses i 2 skall utföras så att de
kan stiillas om till eldning med inhemskt fast hriinsle utan omfattande
ombyggnadsarbeten och kompletteringar.

*

4
Regeringen eller statlig myndighet som regeringen bestiimmer får.
om det föreligger särskilda skiil. medge undantag från 2 Ol.'.h 3 *~- Frän
kraven i 3 får efter regeringens bestämmande även hyggnadsniimnd
medge undantag, om särskilda skäl föreligger. Beslut om undantag får
förses med villkor.

*

*

Tillsynen över efterlevnaden av denna lag och de föreskrifter som
5
har meddelats med stöd av lagen utövas av statlig myndighet som regeringen hestiimmer. Regeringen kan också uppdra i'tt byggnadsnämnd att utöva
tillsyn.

*

6
Tillsynsmyndigheten har rätt all efter anfordran erhillla de upplysningar och handlingar som behövs för tillsynen enligt denna lag. Tillsynsmyndigheten iiger också rätt till tillträde till eldningsanliiggningar som
omfallas av lagen.

*

Tillsynsmyndigheten fftr meddela de förhigganden som behövs för att
7
denna lag skall efterlevas. Föreliiggande kan förenas med vite.

*

Om en eldningsanläggning utförs i strid mot denna lag skall iigaren
8
dömas till böter.
Den som inte har efterkommit vitesforeliiggande diims inte till ansvar for
giirning som omfattas av föreläggandet.

9

*

*

Beslut av tillsynsmyndigheten enligt 5 kan överklagas hos kammarrätten genom besvär. Beslut skall gälla utan hinder av anförda besvär. om

inte annat föreskrivs.

*

10
Ytterligare föreskrifter för verkställighet av denna lag meddelas av
myndighet som regeringen bestämmer.
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Denna lag träder i kraft den I januari I9X2.
Har uppförande eller installation av ddningsanliiggning som omfattas av
lagen päbörjats före ikraftträdandet fär anliiggningen uppföras utan hinder
av bestiimmclserna i 2 och 3 ~~.

1.3 Kostnadsbilden för eldningsanläggningar för olika bränslen

I fr{iga om kostnadsbilJen för olika briinslcn anför kommitten i huvudsak
följamk.
Strävandena att minska oljeberoendet motverkas bl. a. av att huvuddelen av eldningsanläggningarna i landt:t har byggts for att drivas enbart med
olja. Med jämförelsevis smil och billiga ändringar - friimst brännarbyten kan naturgas anviindas i siidana anliiggningar utan problem. För att utnyttja kol. torv eller skogsbriinslen <fasta briinslenl i anUiggningar byggda för
enbart oljeeldning kriivs däremot avseviirda till- och ombyggnader av
pannan och dess kringutrustning. Däremot iir problemen jiimfiirelst:vis
små niir det gäller att ändra en anläggning byggd för fasta bränslen till
oljeeldning. Det iir vanligt att anliiggningar för fasta briinslen från början
utrustas även för oljeeldning.
De f1tgärder som krävs för att ställa om en anläggning byggd för enbart
oljeeldning till ddning med fasta briinslen skiljer sig betydligt mellan olika
anläggningar. Ofta iir åtgärderna sii omfattande och kostsamma att det iir
fördelaktigare att bygga en ny anläggning.
Kommitten anser med hänsyn hiirtill det lämpligt att friimst behandla
byggandet av nya anläggningar för fastbriinsleeldning. Mt:d nya anliiggningar avses här bf1de sådana som tillfi\r ökad produktionskapacitet och
sådana som ersätter uttjänta befintliga anWggningar.
Nt:dan anges kostnader för större anläggningar för alstring av t:I. processånga. hetvatten eller varmvatten, nämligen kondenskraftverk. kraftvärmeverk för kombinerad produktion av cl och värme. industrins ångcentraler för produktion av processvärme samt hetvattencentraler för
fjärrvärmeproduktion. Kostnaderna har riiknats i 1979 års prist:r. 4 '.+
realränta och med 25 års avskrivningstid. Kommitten vill framhf11la att
uppgifterna är osäkra. särskilt därför att erfarenht:tcr av verkliga investerings- och driftkostnadt:r från moderna och representativa l'astbriinskcldade anläggningar saknas i Sverige utom från massaindustrins lutpannor
och barkpannor.

A nläggn i ngskost nader
Tabellen nedan visar en sammanställning av anliiggningskostnader i kr./
kWel för ett kondenskraftverk och för ett större och ett mindre kraftvärmeverk.
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Kr./kWel

Baskondens 2X600 MWel
Kraftvärme I x210 MWel
Kraftvärme I x50 MWel

Olja

Kol utan rökgasavsvavl.

Kol med rökgasavsvavl.

2200
2400

2900
3300
4400

3 200
3600
4800

3 IOO

Anläggningskostnader i kr./kWvärme för industripannor och hetvattencentraler i olika storlekar och för olika bränslen framgår av följande tahell.
Kr./kWviirme
lxlO MW

lndusrripanru1r
Olja
Kul
Torv
Skogsbränsle

lx50 MW

lxlOOMW

lxl50MW

800
I IOO
1200
I IOO

480
900
I 000
800

440
850
900
700

400
800
800
700

500
900
I 000
900

240
700
800
600

220
f.50
700
500

f.50
600
500

lletrnttencentraler
Olja
Kol
Torv
Skugsbriinsle

200

Av tabellerna framgår bl. a. att anläggningar för fasta bränslen är väsentligt dyrare än för olja. Kostnaderna för kol-, torv- och vedpannor ligger
däremot ganska nära varandra. Vidare framgår att kostnaden per kW
sjunker med ökande storlek på anläggningen.
Bränslekostnader
Priset inkl. skatter och avgifter under tredje kvartalet 1979 för tjock
eldningsolja levererad till en kustbaserad anläggning låg omkring 18 kr ./GJ
(c.a 700 kr./m·~).
Kolpriset inkl. skatter under samma tid kan beräknas till 8.5 kr./GJ (ca
230 kr./ton). Därvid har inräknats kostnader för transocean transport,
omlastning till mindre fartyg, vidaretransport i Östersjön och urlastning i
hamn vid anläggningen.
För inhemska bränslen kan inte marknadspriser anges på samma sätt
som för importerade. Massaved är här ett undantag. Priset på björkmassaved levererad vid anläggningen (transportavstånd ungefär 10 mil) uppgår
till ca 15 kr./GJ (50 % fukthalt).
För skogsavfall och torv får i stället för marknadspriser uppskattningar
av framtagnings- och transportkostnader anges. För skogsavfallet bedöms
kostnaderna variera kraftigt beroende hl. a. på vilken typ av trädrcster det
gäller, från 15 kr./GJ upp till 21 kr./GJ (fukthaft 50 %).
Vattenfall har undersökt kostnaderna för torv levererad till fyra olika
orter i Norrland och funnit att det verkar möjligt att nå ner till lägst ungefär
11 kr./GJ.
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När del gäller bränslevalet för planerade anläggningar är de nuvarande
kostnaderna för bränslen av begränsat intresse. Vad man skulle behöva
vela är kostnaderna dlcr i varje fall kostnadsrelalionerna under anliiggningens beräknade livslängd.
Kommitten anser att det i detta sammanhang är rimligt att riikna med all
den nuvarande prisskillnaden mellan kol och olja kommer alt minska
genomsnittligt under i vart fall den närmaste tioårsperioden s11 att kolpriset
blir ungefär 60- 70 % av oljepriset !omräknat med hänsyn till energivärdet). Eftersom kolpriserna sliipar efter oljepriserna framstår dock tillfälligt
ökade prisskillnader som fullt möjliga. Del förefaller rimligt att anta att
prisskillnaden på längre sikt ökar stadigvarande.
Prisutvecklingen för de inhemska bränslena avgörs av andra faktorer än
de som styr prisutvccklingen för importbränslen. Den inhemska kostnadsutve\.'.klingen. särskilt vad gäller löner. får hiir stor betydelse. Om realpriserna för importbränslen sliger förbättras konkurrenslägel för skogsbränslen och torv. Del är dock tänkbart att efterfrågan från skogsindustrin pii
björkmassaved och skogsavfall kan pressa upp priserna på dessa produkter. För torvens del torde det inte hli fråga om n[1gon mer betydande
konkurrens från andra anviindningsomdden. Del är vidare möjligt att den
tekniska utvecklingen kan medföra att kostnaderna för framtagning m. m.
av skogsavfall och torv kan komma att siinkas betydligt.
Det finns således förutsättningar för all inhemska bränslen. särskilt torv.
kan bli billigare relativt sett fram till dess att den globala kolexporten ökat
tillräckligt kraftigt för att rubba oljans ställning som prislcdare på den
internationella bränslcmarknaden.
Övriga kostnader
Till anliiggningskostnader och briinslekostnader kommer ytterligare en
rad kostnadspostcr. Av dessa betyder i fastbriinsleeldadc anläggningar
personalkostnaderna mest. Underhåll av byggnader och försiikringar är
exempel på andra fast<t kostnader.
Vidare tillkommer kostnader. vars storlek beror pä hur mycket anliiggningen används. Till sådana rörliga kostnader hör förbrukningen av el till
pumpar. fläktar m. m. samt underhåll och reparationer av pannor och
deras kringutrustning.
Nedan redovisas en sammanställning av fasta och rörliga ilrskostnadcr.
exkl. kapitalkostnader och briinslekostnader, vid utnyttjningstiden 4000
timmar per år räknat i öre per kWh.
Öre/kWh
I x IO !vlW

Jx50 MW

I x I 00 M W

I x 150 M W

0.9

0.9
1.o
1.6
1.6

He11·attencentralcr 11ch industripannor
Olja
Kol
Torv
Skogsbriinsle

1.4
3.1

4.8
3.1

I.:!
1.8
1.8
1.8

l.<1
1.o

l.o
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För de mindre pannorna fär personalkostnaderna särskilt stor hetydclse.
Behovet av driftpersonal minskar nämligen inte proportionellt med minskande pannstorlek. I sammanställningen ovan har antagits att lika mänga
anställda behövs för att driva en panna rå 50 MW som en rå 10 MW av
samma typ. Frågan är om pannan kan drivas obemannad eller om den
behöver bemannas med en eller flera personer per skirt. Oljepannor är
automatiserade och kan drivas obemannade med endast periodisk tillsyn.
Till grund för sammanställningen ligger antagandet att 7 personer. dvs. en
per skift. behövs för kol- eller vedeldade pannor. 12 för torvcldade och en
person for oljeeldade. Det kan dock inte uteslutas att det visar sig nödvändigt med två personer per skift inte bara för torveldade utan ocksf1 för koleller vedeldade anläggningar.
Eventuellt kan automatisering komma all göra ständig hemanning överflödig vid fastbräföledrift. De hegränsade drifterfarenheter som för närvarande föreligger medger emellertid inte niirmare slutsatser.
Enbart personalkostnaderna vid 4000 timmar utnylljningstid räknat i öre
per kWh beräknas nedan för fyra storlekar av hetvattenpannor.
Öre/kWh
5MW

IOMW

25 MW

50 '.\IW

Kl>I eller skog!ibrllnslc

4.2

2.1

Olja

0.6

tU

0.84
0.12

0.06

3,6

1,8

0,72

0,36

Skillnad

0.42

Om personalhehovet vid fastbriinslceldning kan minskas genom automatisering m. m. från 7 till t. ex. 4 personer sänks ovanstående kostnader
med 1.8 öre per kWh vid 5 MW och 0.9 öre per kWh vid JO MW.
Totala kostnader
Vid bränslepriserna 18 kr./GJ för olja och 8.5 kr.iGJ for kol samt nedan
givna antaganden i fråga om årlig utnyttjningstid blir produktionskostnaden i öre/kWh för kondenskraftverk och kraftviirmeverk följande.
Kostnad i öre/kWh för
V~1rmeprod.

Elprnd.

Kondenskraft verk 2 x600
MW el. tiOOO h/år
Kraftv~irmevc:rk I x 210
MW cl. 4000 hiår

Olja

Kol

11.2

7.2

4.0

14.6

7.3

4.0

Olja

Kol"

18.2

11.Y

12.<>
14.2

Kraftvlirmcverk I x 50

MW el. 4000 h/är
" Utan rökgasavsvavling
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Vad gäller hetvattencentraler och industripannor redovisas pruduktionskostnaden dels vid det nuvarande kolpriset dels vid ett till 12 kr./GJ förhöjt
kolpris.
Hetvattencentraler. 4 000 h/år
Hriinslepris
kr.iGJ

Öre/kWh
IXIO MW

tx50 MW

Olja
Kol
Björkmassav ed
Skogsav-

18
8,.'i-12

9.5
8.3-9.8

8.9
6.(1-8. I

!U

ti.3-· 7 .8

8.5
6.3-7.8

15

11.5

9.h

9.2

9.2

fall

21
Il

14.4
11.7

12.5
8 ..l

12.1
7.9

12.1
H

Bränsle

Torv

txtoo MW txt50

~w

Industripannor. 5 000 h/är
Bränsle

Olja
Kol
Björkmassa ved
Sktigsavfall
Torv

Bränslepris
kr./GJ
18
8.5-12
15
21
Il

ÖrdkWh
txto MW

tx50 MW

9.7
7.8-'U
11.0
U.9
10.9

9.0
6.5-8.0
9.5
12.4

8.2

tx.IOO MW
X.7

h.2- 7 .7
9.2
12.3
7.8

1.4 Miljöfrågor

Kommitten tar upp vissa miljiifr[1gor och anför i dctla hiinsccndc hl. a.
föijande.
Fasta bränslen. främst kol och torv medför i vissa avseenden hesvärligare miljöwrkningar iin olja. Det gäller bl. a. damning vid hantaing och
lagring av kol och tnrv. utsläpp med rökgaserna av soft. tungmetaller m. m.
samt deponering av kolaskan. Siirskilt vid förbriinning av ved kan utsläpp
avs. k. polycykliska organiska ämnen ge negativa verkningar. men i vilken
t1mfattning är än så länge ovisst. Mot detta kan vägas de siirskilda prohlem
som uppkommer i samband med olyckor vid oljetransporter.
Rökgaserna från eldning med kol eller torv innehåller svaveloxider i
proportioner till svavelhalten i hränslet. I detta avseende finns ingen principiell olikhet mot olja men svavelhalterna i fasta briinslen är genomsnittligt lägre.
Någon lagstiftning som reglerar stoftutsläpp på samma sätt som utsläppen av svavelföreningar finns inte. Miljöskyddslagen och dess tilliimpningsbestiirnmdser. under vissa omständigheter även hyggnadslagen
(~ 136 al, ger emellertid möjlighet att lämna föreskrifter om alla yttre
miljövårdsfrågor, däribland utsläpp av stoft och iiven svavel. Det kan antas
att man med stöd av miljöskyddslagstiftningen kommer att kräva effektiva
filter. elfilter och späni"iltcr. för rökgasrening vid kol- eller torveldade
anläggningar.
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Vad gäller deponeringen av aska är det viktigaste kravet att den ordnas
så att tungmetallerna i askan inte kan urlakas till yt- eller grundvattnet. I
stiillet för att deponeras kan kolaskan användas t. ex. vid cementtillverkning. Även i detta fall kan krav ställas från miljövardssynpunkt med stöd
av gällande lagstiftning.
Kommitten har inte haft till uppgift att ta ställning till de miljöfrågor som
är förknippade med fastbränslccldning. För sina fortsatta överväganden
utgår kommitten emellertid från att problemen kan lösas med nu tillgänglig
teknik. Kostnaderna härför, bl. a. för åtgärder mot damning, för stoftfilter
och för deponering ryms inom de totala anläggnings- och driftkostnader
som redovisats tidigare.
Statsmakterna har emellertid ännu inte tagit definitiv ställning till koleldning från miljösynpunkt. Det iir diirför möjligt att koleldning i väsentligt
ökad omfattning tills vidare inte kan komma till ständ. I så fall begränsas
förutsättningarna för att ersiitta oljeeldning med eldning med fasta bränslen
i sä stor omfattning som angetts i 1979 års energiproposition. dvs. 42-80
TWh år 1990.

1.5 Möjligheter till ökad fastbränsleeldning

Kommitten beräknar i ett räkneexempel utifrån antaganden om att pannor ersätts efter 20 år och att nya eldningsanliiggningar tillkommer i den
takt som angavs i 1979 års energiproposition den installerade kapaciteten
och åtgången av fasta bränslen år 1990, vilket framgår av nedanstående
tabell.
Pannor större iin 50 MW
Effekt

Energi

Effekr

Energi

MW

TWh

MW

TWh

1300
200

7

Pt111111illskott p. R. ll. l'Xpansion
Industrin
ROO
Kraftvärmeverk
Hetvattencentraler

Pannor I0- 50 M W

4

I 750

8

1200
1700
I 100

5
R
5

2900
175

900

12
I
4

6550

30

5475

25

I

Pannor som fiirnyas
Industrin
Krafl värmeverk
Hetvattencentraler
Summa

Kommitten anser att man inte bör räkna med att en omfattande övergång
från tjock eldningsolja till fasta bränslen kommer till stånd utan särskilda
åtgärder och anför vidare i huvudsak följande.
Fastbränslealternativet kan i vissa fall bereda svårigheter av bl. a. miljöskäl. brist på lämplig plats eller transportproblem. Även där inga särskil-
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da sädana prohlem föreligger kan fasthriinslealternativet möta hinder. Skiilen kant. ex. vara osiikerhet vad giiller hränskprisutvecklingen. henägenhet att välja den lägre investeringen vid tveksamhet. höga förräntningskrav
samt osäkerhet inför en förbriinningsteknik som framstar snm mer prohkmfylld än oljeeldning och som man saknar niirmare erfarenhet av.
Siirskilt vad giiller anläggningar om några tiotal megawatt och neri\t kan
faktorer av detta slag verka återhi'tllande.
Kommitten anser med hänsyn härtill att styråtgärder behöver vidtas för
att få till stiind en tillriickligt omfattande satsning pit eldningsanhiggningar
for fasta bränslen. Styråtgiirderna kan delas upp i ekonomiska och administrativa.
Energibeskattningen gynnar alternativa bränslen till olja. En särskild
utredning, energiskattekornmittcn 113 1979: 06l. hehandlar f. n. beskattningen av energi. OEA går därför inte in närmare pä frågan.
En annan möjlig form av ekonomiska styrmedel är att suhventionern
fasta bränslen. Kommitten skall enligt sina direktiv inte pröva frågor om
siirskilda statshidrag.
Vad beträffar administrativa styrmedel föreskriver Svensk Byggnorm
1975 !SBN 1975) att anläggningar för uppviirmning av bostäder. arhetslokalcr m. fl. permanenta byggnader skall utformas sft att omställning till
eldning med inhemskt fast briinsle kan ske utan omfattande ombyggnadsarbeten. sf1vida inte siirskilda skäl till undantag fiireligger.
I lagen ( 1977: 9.39) om oljelagring m. m. med tilliimpningshestämmelser
ges regler för heredskapslagring av olja. Dessa regler iir av administrativ
karaktiir men fungerar som ett ekonomiskt styrmedel genom att oljeanvändning fördyras. Bestämmelserna innebär att den som har förbrukat
minst 15 000 m-' nlja sammanlagt under de tre senaste åren skall h[illa ett
visst beredskapslager. Ökade krav pft oljelagring skulle medföra att de
fasta hränslenas konkurrenskraft stärktes.
I övrigt saknas administrativa styrmedel med energipolitisk bakgrund
som påverkar bränslevalet. Nya sådana kan dock övervägas. En möjlighet
är att helt eller delvis förbjuda användning av olja i nya eldningsanläggningar. Tillstånd att använda olja skulle dock kunna liimnas efter prövning
i var:ie särskilt fall.
Kommitten anser för sin del att möjligheten att genom lagstiftning ställa
krav på eldningsanläggningarnas utformning är den styrfögärd som i första
hand hör övervägas närmare.
En särskild fräga gäller behovet av åtgärder for att styra valet mellan kol
och inhemska bränslen som torv och skogshränslen under normala förhållanden. De senare iir att föredra framför kol bl. a. på grund av bättre
försörjningstrygghet. Den totala tillgången är emellertid i praktiken begränsad jämfört med landets behov av bränslen. Fasta inhemska bränslen
bör vidare p. g. a. transportkostnaderna endast utnyttjas i sådana omräden
där tillgången till dem är god. Man för vidare räkna med att kostnaden för
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inhemska briinslen i vissa fall visar sig högre iin för kol och kanske iiven
olja. I sil fall kan anliiggningar som iir möjliga att driva med inhemska
bränslen ändii komma att drivas med importbränsle.
Om användningen av inhemska briinslen skall stimuleras förefaller det
lämpligare all utnyllja ekonomiska styrmedel än att med administrativa
bestämmelser särskilja en kategori anläggningar för anviindning av inhemska bränslen. Det bör observeras att redan krav p{t att eldningsanHiggningar
skall byggas för fasta bränslen med fritt val mellan kol och inhemska
briinslen inne här en kraftig stimulans för inhemska briinslen jiimfört med
nuliiget därför att investeringen i alla h:indelser kommer att viiscntligt
överstiga motsvarande investering i en oljeeldad anliiggning.

1.6 Skäl för och emot lagstiftning
En lagstiftning som föreskriver alt eldningsanläggningar skall utformas
för eldning med fasta bränslen skulle innebära en betydande bcgriinsning i
handlingsfriheten för de kommuner och företag den riktar sig mot och
medföra kraftiga merinvcsteringar för dem varför skälen för en sådan
lagstiftning m{1ste vara starka framhåller kommitten och fortsätter.
Ett huvudskäl för lagstiftning iir att försö1:iningstryggheten m{1ste förbättras inför befarade inskränkningar eller störningar i oljetillförseln.
Ett annat väsentligt skäl iir att de nuvarande höga oljepriserna och
riskerna för ytterligare prishöjningar gör det angeliiget alt gå över till
bränslen för vilka prisutvecklingen kan antas bli lugnare. Frågan kan dock
ställas om det av det skiilet är befogat att anviinda styrmedel som lagstiftning för att påverka briinslevalet.
Företagen har att fatta en läng rad beslut som ofta är svf1rare och
ekonomiskt sett bctyddscfullan: för företagets existens iin beslut om eldningsanläggningar. Det giiller produktsatsningar. prissiittning. anskaffning
av andra insatsvaror än briinslcn m. m. Felaktiga beslut i sädana avseenden kan leda till att företaget - metl pannor - måste liiggas ned. Det kan
diirför hävdas att det iir inkonsekvent att staten genom lagstiftning avgör
frågor om just eldningsanliiggningarnas utformning.
Vidare har kommunerna att fatta ätskilliga beslut av minst lika stor
samhällelig betydelse som pannval.
Det iir således tveksamt om den ifrågasatta lagstiftningen kan motiveras
enbart med ekonomiska skäl grundade på bedömningar av den liingsiktiga
bränsleprisutvecklingen.
Hänsynen till försörjningssäkerheten hör emellertid väga tung. Förmågan att kunna upprätthålla värmelcveranser rn.:h industriell produktion
även vid störningar i oljetillförseln iir enligt kommittens mening så mycket
värd att argumenten mot lagstiftning inte räcker.
Det kan vidara antas att kommuner och företag stundom avvaktar beslut
om lagstiftning. statsbidrag eller andra former av statliga åtgärder för att
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minska oljeberoendet och all de under tiden fortsiitter alt planera for
oljeanviindning.
Kommitten förordar således att en lagstiftning införs om cldningsanläggningars utförande med syfte att få till stånd en omfattande övergäng till
fasta bränslen.

1.7 Utformning av lagstiftningen

l fråga om lagstiftningens utformning anför kommitten hl. a. följande.
En fråga vad gäller lagstiftningens utformning är om det biir kriivas att
en anläggning byggs så all den iir helt utrustad för att drivas med fasta
bränslen eller om det kan riicka med att anläggningen förbereds för omställning vid senare tillfälle. Om skillnaden i pris mellan olja och t. ex. kol
varierar starkt periodvis kan det vara utomordentligt svärt att avgöra niir
det är dags att bygga om. Vid sådana variationer p{1 prisskillnaden skall ju
ombyggnadsbeslutet helst fattas niir priserna ligger nära varandra för att
ombyggnaden skall kunna vara färdig när skillnaden blir större. Om situationen i stället är sådan att ombyggnad uppenbarligen är motiverad kan det
vålla problem att få leveranser av kompletterande utrustning och av bränsle.
Kommitten stannar därför för uppfallningen att anläggningarna bör byggas så att de är klara all eldas med fasta bränslen utan att ytterligare
investeringar behövs.
Lagstiftningen bör gälla nya anläggningar. Till dessa bör också riiknas
sådana som ersätter äldre uttjäma anläggningar. Frågan är emellertid om
lagstiftningen även skall gälla befintliga fullt brukbara anläggningar.
Det finns vidare skäl all överviiga att avgriinsa lagstiftningen med hiinsyn till fastbränsleeldningens ekonomiska förutsiittningar.
Som nämnts tidigare blir fastbriinslceldade anläggningars ekonomiska
resultat i allmiinhet bättre ju större anläggningen iir. Riiknat per MW
minskar såväl kapitalkostnaderna som drift- och underhållskostnaderna.
särskilt personalkostnaderna. med ökande anliiggningsstorlek. För oljeeldade anläggningar spelar storleken betydligt mindre roll. Det belyses av
sammanställningen nedan som exemplifierar produktionskostnaderna i
hetvattencentraler vid utnyttjningstiden 4 000 timmar per år och med
bränslepriserna 18 kr/GJ för olja. 8,5 kr/GJ för kol. 15 kr/GJ för ved llCh 11
kr/GJ för torv. Övriga kalkylförutsättningar är samma som redovisats
tidigare.
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Bränsle
Olja

Kol

lxlO

)X50

I X100

0.9
0,4
7.2
1,0

0,5
0,3
7.2
0,9

0.4

1.7

0.2
7.2
0.7

1.9
3.5
1,2

0.7
3.5

Totalt 9,5

8,9

8,5

8,3

I x50

I X100

1,3
0.6
7,9

Kostnader i öre/Wh
för
Kapital
Personal
Bränsle
Drift och underhåll

Pannstorlek MW

IX 10

I X50

IX 100

u

I.I

1.2
0,6
3.5
1.0

6,6

6,.,

Bränsle
Ved
IX IO

Kostnader i öre/Wh
för
Kapital
Personal
Bränsle
Drift och underhåll

1.7
1.9
6.7
Totalt

1.2
11,5

Torv
)X 10

I X50

I x IOO

I.I

0,7
6.7
I. I

0.9
0.6
6.7
1.0

1.9
3.6
5.0
1.2

1.5
0.7
5.0
I. I

9,6

9,2

11.7

8,3

5.0

1.0

Under vissa förutsättningar blir fastbränsleeldning ett från ekonomisk
synpunkt så dåligt alternativ att det inte iir rimligt att kräva det i lagstiftning.
Oljepriserna väger tyngre än anläggningskostnaderna i en kalkyl för
anläggningar för baslast. Om man i stället t. ex. satsar på koleldning begränsas den största tänkbara förlusten till merinvcstcringcn för kolalternativet. Om kolpriset ligger mycket nära oljepriset eller mot förmodan överskrider detta kan man ju övergå till oljeeldning.
Att anläggningen byggs flexibel i fråga om bränslevalet innebär således
att den rent ekonomiska risken till följd av bränsleprisutvecklingens osäkerhet begränsas. Minst lika viktigt är emellertid att försörjningssäkerheten kan förbättras. Av dessa skäl torde det vara berättigat att inte tillmäta
merinvesteringen någon avgörande betydelse när det gäller att dra en gräns
för kravet på fastbränsleeldning. Vid avgränsningen bör främst beaktas
önskvärdheten av att anläggningarna inte bara kan drivas utan också drivs
med andra bränslen än olja.
Även om anläggningarna vid störningar i oljetillförseln kan ställas om
omedelbart till andra bränslen kan det visa sig svårt att få fram sådana.
Som nämnts tidigare behövs bl. a. tidskrävande nyinvesteringar i gruvor
och transportanläggningar för att öka den globala kolproduktionen. Att få
till stånd produktion i en torvmosse tar 3-5 år från beslut. Vad gäller
skogsavfall finns inga säkra beräkningar.
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Syftet bör därför vara att eldningsanläggningarna kontinuerligt drivs
med fasta bränslen även under normala förhallanden. Ikt är med hänsyn
härtill av särskild betydelse om merkostnaden för olja som bränsle är
tillräcklig för att väga upp ökningen av övriga driftkostnader. främst personalkostnaderna. vid eldning med kol eller annat fast bränsle.
Kommitten anser att det med hänsyn till kostnadsbildcn och övriga
omständigheter är rimligt att dra griinsen vid bränsleförbrukningen 50000
MWh per år (motsvarar knappt 5 000 m' tjock eldningsolja per år).
Ofta används flera eldningsanläggningar för att förse ett sammanhängande rörledningsnät med energi. Gränsen 50000 MWh bör gälla både enstaka
anläggningar och flera anläggningar som ingår i ett sädant system.
Kommitten anser sålunda att det bör krävas att nya eldningsanliiggningar skall utföras så att de omgående kan drivas med fasta bränslen inhemska eller kol - om bränsleförbrukningen i anläggningen eller i ett
sammanhängande system som den skall ingä i kan beräknas uppgå till
minst 50000 MWh per år. Samma sak bör giilla när en iildre anläggning
eller panna byts mot en ny.
Att bygga pannor för toppcffekt och reserveffekt för fasta bränslen
framstår inte som nödvändigt med tanke på den ringa hriinsleförbrukning
det rör sig om i dessa fall. Om behovet av iinga. hetvatten m. m. i ett
system efter det en ny anläggning är färdig kan täckas till minst 75 '.-;~ med
annat än olja (t. ex. fasta bränslen. solenergi eller spillviirme) hör anliiggningen få utföras för enbart oljeeldning.
Industrins pannor har ofta liingre utnyttjningstid iin ljiirrvärmepannor.
Detta skulle motivera en högre griins än 75 <:-(.för industripannor. Praktiska
och administrativa skäl talar dock enligt kommitten för att samma griins
skall gälla för tjärrvärmepannor och industripannor.
Oljeförbrukning i industriella processugnar kan av tekniska skäl för
närvarande till stor del inte ersättas av fasta bränslen. Vidare är den totala
oljeförbrukningen i dessa ugnar begränsad jiimfört med den i pannor.
Processugnar bör därför inte omfattas av lagstiftningen.
Denna begriinsning kan uttryckas i lagstiftningen genom en uppräkning
av de former av energibärare som avses. Hetvath!n och varmvatten är
huvudsakliga energibärare i ljärrvärmedistrihutionen. För industrins del
tillkommer processånga samt i begränsad utsträckning hctolja. Aven om
andra energibärare förekommer bör lagstiftningen endast avse de niimnda.
Det bör därför föreskrivas att lagen är tillämplig på eldningsanliiggningar
för framstiillning av varmvatten. hetvatten. änga eller hetolja. Diirigenom
faller industrins prncessugnar utanför.
De pannor som det nämnda förslaget giiller skall enligt detta byggas så
att de omedelbart kan eldas med fasta bränslen. Pannor eller system med
mindre hriinslcförhrukning än 50000 MWh per tir omfattas emellertid inte
av detta förslag av skäl som berörts tidigare. Det är dock inte önskviirt att
mindre anläggningar byggs enbart med tanke pft oljeeldning. Vid avbrott i
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oljetillförseln finns behov av att kunna driva anläggningarna med inhemska
bränslen. Det är vidare tänkbart att oljepriserna kommer att stiga så
kraftigt i förhållande till fasta bränslen att det ekonomiskt sett blir godtagbart med sådana bränslen i betydligt mindre anläggningar än kommitten
utgått från som grund för griinsdragningen vid 50000 MWh per ilr.
Det är också möjligt att fastbränsleeldning i framtiden kan automatiseras
mer än kommitten ansett det tillrådligt att räkna med f. n. Om det visar sig
att ständig bemanning inte behövs minskar driftkostnaderna per kWh vid
fastbränsleeldning särskilt i mindre anläggningar.
Enligt kommittens mening bör i lag fastslås att alla pannor under gränsen
50000 MWh för stadigvarande bruk skall utföras så att de kan eldas med
inhemska bränslen om inte omedelbart sä dock utan omfattande ombyggnader eller kompletteringar. En viss effektreduktion bör kunna tillåtas vid
eldning med fast bränsle förutsatt att en godtagbar viirmeförsörjning kan
upprätthållas. Bl. a. bör eldstads volym och byggnadsutrymmc vara anpassade till dessa krav. Pannor enbart för ol.keldning bör kunna tilliitas om de
endast skall användas tillfälligtvis. t. ex. vid torrbelastning. som reserv
eller endast rrovisoriskt under några fä fars tid.
DiSPE'llS('/"

Undantag bör i vissa fall kunna medges fri\n kravd på utförande för
fastbränsleeldning. Skiil till undantag kan bl. a. vara att miljöhänsyn gör
det omöjligt att utnyttja vare sig kol eller inhemska briinslen inom ett visst
omrtidc eller på en viss plats. och att rimlig möjlighet till annan förliiggning
saknas. Skäl till undantag kan ocksi1 for vissa orter vara att fasta briinslen
blir orimligt dyra p. g. a. höga transportkostnader. Sfadana undantag mftste
emellertid bli sällsynta för att inte strävan att minska oljeberoendet skall
urholkas.
Med en jämförelsevis ringa tilliiggsinvestering kan en oljepanna utrustas
sä att den oeksä kan drivas med naturgas. För att en sildan panna skall fil
jiim~tiillas

med fasthriinslerannor m. m. när det giiller att kunna liicka
minst 75 <;.; av energibehovet med annat iin olja bör crndlertid ledningar
och annat som behövs för gasleveransen finnas r<i rlats.
Undersökningar pågår f. n. om att införa naturgas i delar av Sverige. Om

en naturgasdistributör liimmtr en bindande utfästelse att lcverera gas till en
anläggning bör detta motivera dispens frfan huvudregeln. Det biir inte möta
nägon invändning att en sådan anliiggning under kortare tid drivs med olja i
avvaktan på att gaslevcransen kommer till ständ. Vid dispensgivningen bör
villkor till skydd för försörjnings beredskapen överviigas.
Yidarc hör disrens kunna medges niir utnyttjningstiden kan antas bli
osedvanligt kort for ett system eller fiir en enstaka panna. l. ex. om det
gäller en industri med säsongsbetonad rroduktion. För de fall undantag
frfln huvudregelns krav på utförande för fasthriinsleeldning iir motiverat
behövs sålunda tillståndsgivning för oljeeldade anliiggningar.
1-1
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flertalet av Je mindre eldningsanläggningarna· iir siidana som anviinds
för uppvärmning av byggnader som innehftller bostiider. arbetsplatser
m. m. och som omfattas av byggnadsstadgans krav på att siidana byggna·
der skall kunna uppviirmas på tillfredsshillande siitt (46 ~l. Om man inf\.ir
en siirskilJ lag som reglerar utformningen av samtliga pannor bör därför
beaktas att hyggnadsnämnderna redan nu i samband med byggnadslov frf111
flera utgängspunkter prövar friigor om uppvärmningsanordningar. iiven
med hiinsyn till behovet av beredskap vid minskad eller utebliven tillförsel
av importhriinslc. Det kan Jiirför anses naturligt att byggnadsniimnden för i
uppdrag att ha hand om dispensgivning niir Jet giillcr eldningsanliiggningar
för uppvärmningsiindamål och som hör till storleksklass som behandlas
hiir. Byggnadsniimnden bör då också vara tillsynsmyndighet för s{1Jana
anliiggningar. I lagen bör diirför tas in en bestiimmelse som gör det möjligt
för regeringen att utse byggnadsniimnden till dispens- och tillsynsmyndighet. De nu föreslagna reglerna om omstiillbarhet bör naturligtvis iiven i
fortsiittningen iherfinnas i SBN. eftersom reglerna friimst aktualiseras i
samband med uppförande av byggnader. Det kan Jiirför anses Wmpligt att
statens planverk för i uppdrag att niir Jet gäller de mindre eldningsanliiggningarna för uppvärmningsiindamfil. utfärda tilliimpningst"iireskriftcr som
kan fordras. Niir det giiller stora anliiggningar och industrianliiggningar kan
det vara naturligt att statens industriverk har hand om dispens- och tillsynsverksamheten. Uppdelningen mellan planverket och industriverket
torde vara en fråga för regeringen.

1.8 Behov av andra åtgärder än lagstiftning

Kommitten tar ocksil upp vissa andra frt1gor iin lagstiftning l>Ch anför
därvid bl. a.
Kravet att eldningsanliiggningar skall utföras si\ att de l1medelhart kan
eldas med fasta bränslen avgriinsas enligt kommittens förslag p:I si.1dant
siitt att niistan all utbyggnad av fjiirrviirme kommer att vara förenad med
betydande merinvesll.'ringar för fastbriinslceldade produktionsanliiggningar. Förslaget medför avseviirt lägre krav p<i merinvesteringar i uppviirmningsanliiggningar som faller under den förordade griinsen. t. ex. pannor i
hyreshus samt vanligen ocksil s. k. blockcentraler. Potentiella avnämare
av ljiirrviirme kan stt!edes erhålla viirme fr(in mindre pannor med liigre
investeringskostnader relativt sett. Det är inte uteslutet att de nya kraven
p;( produktion•mnlii.ggningar för ljiirrviirme kan medföra högre kostnader

för dem som ansluter sig till ljiirrviirme. Om detta skulle medföra att
ljärrviirmeuthyggnaden kommer att ske i Hlngsammare takt till följd av att
fastighetsiigarna föredrar en billigare -

men friin forsörjningssynpunkt

siimre - lösning av uppviinnningsfriigan. kan lagförslaget s[\lunda leda till
att en för energiförsör:iningen i vissa fall ofördelaktig lösning erhiilles.
Detsamma giillcr om kraven p{1 fasthränsleeldning skulle medföra att viir-
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mcverkets intresse avtar vad avser att bygga samman nera mindre kulvertsystem till ett större.
Behovet av att bygga ut elproduktionen med kraft viirmeverk har betonats i olika sammanhang under senare år. För en s{1dan utbyggnad behövs
tillgång till tjiirrviirmeniit med tillriicklig värmebelastning. Om fjiirrviirmens expansion skulle hromsas upp eller i stor utstriickning ske i små
åtskilda nät kan förutsiittningarna för kraftviirmeuthyggnad i vissa fall
försämras.
Enligt kommittens mening bör däti'ör behovet av att genom statliga
hidrag till en del kompensera de kostnader som är förenade med kraven pf1
fa<;tbränsleeldning i fjärrvärmeverkens produktionsanläggningar överviigas. Nivån hör hiirvid anpassas pti sädant sätt att konkurrensförmägan
gentemot viirmeproduktion i oljeeldade mindre pannor inte försiimras till
följd av de ökade krav som den föreslagna lagstiftningen sliillcr p{1 möjligheterna till fastbränsleeldning i pannanläggningar över griinscn.
Kommitten vill vidare peka på att behov kan finnas av att stödja inhemska bränslen inte hara i förhållande till olja utan ocksä till kol. HI. a. däti(ir
att tillgången till inhemska briinslcn under normala förhllllanden medför
begränsningar torde lagstiftning med krav i fråga om eldning med inhemskt
bränsle ha betydande nackdelar som styrmedel. I stiillet bör ekonomiska
styrmedel viiljas. I detta avseende lämnar kommitten inga förslag. Det
torde närmast ankomma på cnergiskattekommitten och oljeersättningsdelegationen.
Som nämnts innebiir en fostbriinslepanna en betydande investering. Det
är därför både möjligt och troligt att man i åtskilliga fall väljer renovering
av den gamla pannan. Ökningen av användningen av fasta bränslen i landet
skulle därigenom kunna fördröjas viisentligt i synnerhet som den till ungefär två tredjedelar skulle komma till stånd genom pannbyten.
Enligt kommitten kan andra styr{1tgiirder iin lagstiftning för att utbytcstakten skall bli tillfredsställande vara att föredra. Sådana ätgärder iir ocks{1
önskviirda för att rå till stånd utbyten eller ombyggnader av icke uttjiinta
anläggningar.
Kostnaderna för oljelagring iir betydande. Ett oljelager för exempelvis 8
månaders förbrukning kostar ungefär 2.1 milj. kr. !oljepriset 3:c kvartalet
1979. cxkl. lagringsutrymme) for en hetvaucncentral om 10 MW i baslastproduktion. Motsvarande värde för 12 månaders oljeförbrukning iir ca 3.1
milj. kr. Det kapital. som i dessa exempel binds i olja. riickcr för att
finansiera uppskattningsvis 50 'H och 75 c;,;, av merinvesteringen för en
fasthränsleeldad anläggning av samma storlek. I den män oljelagringen är
anpassad till den enskilde anläggningsinnehavarens förbrukning och bekostas av denne tjänar den således som ett incitament för att gå över till
andra bränslen. Detta gäller även om det kommer att stiillas krav p{1
bcredskapslagring av kol eftersom det är billigare att lagra kol än olja.
Krav pa beredskapslagring av olja ställs f. n. på oljebolag med en årlig
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försäljning överstigande 20 000 m-' olja per år samt på förhrukare vars
förhrukning överstiger 15 000 m·1 olja under cn treårsperiod. Oljelagringsnivåerna justeras fortlöpande med hiinsyn till mälet för oljclagringsprogrammet.
Vad gliller anläggningar med stor oljeförbrukning utg(ir således detta
krav pä beredskapslagring av olja ett incitament till investeringar för att
minska oljeförhrukningen. t. ex. genom övergäng till andra hriinslen. För
vissa cldningsanhiggningar får bestiimmelserna i Svensk byggnorm samma
verkan. Som framgår av 1.7 kan pannanliiggningar som inte uppfyller
kravet pä omstiillbarhet iind~t godtas om ett särskilt beredskapslager av olja
motsvarande 5/ 12 av firsförbrukningen anordnas.
Med nuvarande ordning undantas dock betydande grupper av oljeförhrukare från kraven att hälla egna lager. Detta giiller i fråga om heredskapslagringen s<ldana vars förbrukning understiger 15 000 m-' under tre iir
lKh i fråga om lagringen enligt hyggnormen bl. a. sådana oljeförhrukande
anliiggningar som lir direkt omstiillbara till eldning med fast inhemskt
briinsle.
Kommitten anser det vara angeliiget att principerna för oljelagringen s{i
långt möjligt utformas med beaktande av att lagringskraven kan utgöra
incitament för övergilng till alternativa hriinslen. Lagerstorleken biir sälunJa helst vara direkt kopplad till konsumentens förhrukning av olja. Denne
hör vidare själv bekosta lagret samt kunna disponera det för förbrukning
eller försäljning vid minskad oljeförhrukning. Exempelvis bör diirför undersökas om det iir möjligt att sänka gränsen för den individuella lagringsskyldigheten eller att nå samma resultat med andra administrativa <'1tgiirder.

I. 9 Särskilt

yttrande

Ledamoten Lindberg anför i ett särskilt yttrande i huvudsak följandt:.
Yiiglt:dande för de energipolitiska insatserna måste vara en striivan att
skapa ett energiförsörjningssystem. som är aceeptabelt ur miljö-. hiilsooch siikerhetssynpunkt. uppvisar god försö1:iningstrygghet samt kännetecknas av ansvar gentemot framtida generationer. Detta innehär att energiförsör:jningen i det långsiktiga perspektivet mäste tillgodoses genom en
effektiv hushiillning med tillgängliga resurser och utnyttjande av de förnyelsebara energikällorna.
Medvetenheten om problemen med oljeberoendet för inte medföra att vi
hyter ut beroendet av olja mot ett beroende av ntigon ändlig energikiilla
med iin större miljö- och siikerhetsproblem som följd. Kol iir pt1 samma siitt
som olja ett fossilt importerat energislag. vars anv~indning är förknippat
med betydande miljöproblem. och diirmed krav på stora insatsa för att
tekniskt lösa dessa problem. Användning av kol tenderar att konservera
och förstärka en centraliserad importstruktur, vilket inte utnyttjande av
inhemska bränslen gör.
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Skogsbriinslen och torv kan meu fördel anviindas i mindre anliiggningar.
En ökad anviindning av inhemska briinslen bör uiirfor <ttminstone i ett
infedningsskede främjas genom ekonomiska stimulanser antingen genom
en skärpt beskattning av importerade briinslen eller genom att anviindningen av inhemska bränslen subventioneras.
Det är inte styrkt att kostnaden för utnyttjande av inhemska briinslcn
blir högre än för kol. Utredningen ger en alltför pessimistisk bild av
möjligheter och ekonomi för en övergång frt111 anviindning av olja till
inhemska briinslcn. medan möjlight!terna och ekonomin för att introducera
kol ges en alltför positiv framtoning.

2

Remissyttrandena

2. I Remissförfarandct
Efter remiss av betiinkandet SOU 1980: 9 har yttranden avgetts av
fortifikationsförvaltningen. byggnadsstyrelsen. statens naturv{irdsverk.
överstyrelsen för ekonomiskt försvar (ÖEFl. statens råd för byggnadsforskning. statens planverk. statens industriverk (SINDI. niimnden för
energiproduktionsforskning ( NE I. statens vattenfalls verk. domiinverket.
1980 ärs oljelagringsklin1mittc. oljeersiillningsdelegationen IOEDJ. utredningen om styrmedel för näringslivets energihush~lllning. Botkyrka. Gävle.
Götehorg. Linköpings. Stockholms. Umeil. Viisteräs. Viixjii och Östersunds kommuner. centrala driftledningen (CDU. SACO/SR. Hyresgiisternas riksförbund. Jcrnkontoret. Landsorganisationen i Sverige ( LOl.
Landstingsförbundet. Näringslivets energidelegation INEDl. Svenska cellulosa- och pappcrsbruksfört:ningcn <SCPFI. Svenska Gasföreningen.
Svenska Kommunförbundet. Svenska Pctrnleuminstitutet ISPIJ. Svenska
Viirmeverksföreningen. Sveriges allmiinnyltiga bostadsförctag ISABOl.
TCO samt VVS-tckniska föreningen.
Härutöver har i anslutning till remitteringt!n inkommit yltrande från
Riksfrirbundct Energi och Samhälle ( REOS l.
Svenska Elvcrksförcningcn har avstillt frän att yttra sig.

2.2 OEA:s övenägandcn och förslag
Allmiinna synpunkter
Det av utredningen utförda arbetet för överlag stort erkännande av
remissinstanserna. Merparten av remissinstanscrna iir positiva till. har
inget att erinra mot eller är i princip positiva till att en lagstiftning om krav
på fasta hriinslen i huvudsak enligt OEA:s förslag genomförs.
Statcl;s plam·crk som i allt väsentligt delar utredningens bedömningar.
anför i sitt yttrande:
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Planverket delar kommittens hedömning att en lagstiftning rörande s. k.
eldningsanliiggningar erfordras i syfte att minska oljeförbrukningen för
up1wiirmning och annan energiproduktion. Enligt planverkets uppfattning
hör vid utformningen av lagreglerna vissa friigor ytterligare överviigas.
friimst niir det giiller uppviirmning av hyggnader.
Statens 1·<lltc11fi11!.1Tak. Botkyrka ko1111111111 och TCO stiiller sig positiva
till att en lagstiftning i huvudsak enligt OEA:s förslag genomförs.
Vattenfalls verket anför i sitt yttrande:

Behovet av att minska landets oljeberoende har varit uppenhart i varje
fall fr. o. m. 197.3-74 niir den första stora oljeprisstegringen pii senare Lid
inträffade. Trots detta iir oljeberoendet f. n. i stort sett lika stort som i
hö1jan av 1970-talet. Detta tyder pf1 att oljeheroendet inte kan minskas
niimnviirt genom frivilliga insatser. Vattenfall anser diirför att det iir fullt
hefogat att tillgripa lagstiftning för att konkn:ta {1tgiirder skall komma till
st[md för att minska oljeheroendet.
Botkyrka kommun anför:
Större hetvattenpannor för haslastproduktion (.:iO MW och större! iir
visserligen vid normala miljökrav och med dagens prisrelationer mellan
olja och kol ekonomiska att utföra \"lir koleldning. För denna kategori
eldningsanliiggningar har alltsii lagen i dag ingen betydelse med hiinsyn till
ekonomin men kan ptlskynda beslutsprocessen.
TCO delar utredningens uppfattning att en snahb minskning av oljeförhrukningen inte kan viintas utan siirskilda fttgiinkr friin samhiillets sida.
TCO. som inte har några viisentliga inviindningar mot de överviiganden
som utredningen redovisat. anför:
En lag som den föreslagna skulle - t'iirutsatt att den inte siitts ur spel
genom dispenser - underliitta införandet av nya hriinslen. vilket iir mycket
angeläget håde frän energipolitiska och allmiinekonomiska utgtingspunkter
(energiomrädet erbjuder angeliigna investeringsmöjligheter som hör tas
tillvara snarast). Frågan om alt införa en encrgihush<lllningslag utreds f. n.
I vissa avseenden kan en st1dan lag komma att heröra hiir aktuella frågor.
Det kunde diirför förefalla rimligt att avvakta med införandet av en lag om
vissa ddningsanHiggningar. TCO vill dock avvisa en sådan argumentering.
Utredningar pagiir sedan ätskilliga i\r pf1 energiomrftdet och denna situation
kan viintas bestå. Samtidigt framstär oljeförsörjningcn nu alltmer uppenbart som ett probkm hilde från ekonomiska och fysiska utg<ingspunkter.
Ett ytterligare uppskov med viilmotiverade i\tgiirder fiirhinger hara den
handlingsförlamning som f. n. präglar svensk energipolitik. Detta miiste
undvikas. Mot denna hakgrund tillstyrker TCO införandet av en lag med
den föreslagna utformningen. Denna hör kunna medverka till att eldningsanläggningar utformas så att det svenska oljeberoendet kan minskas. Lagen bör införas utan dröjsmål.
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Även ÖEF, SIND, NE. OED. Li11kiipi111:s. l'ä.1jii och Umcä kommuner.
CDL. SACOISR och Hyresxiisterna.1· Rik.~fi.irb1111d tillstyrker att den föreslagna lagstiftningen genomförs.
BygRnadsstyrlsen anser det väsentligt att en övergång till fasthriinsleeldning främjas och har i princip inget att erinra mot lagstiftning i detta
syfte.
SABO delar utredningens uppfattning att det mot hakgrund av oljans
dominerande roll i svensk energiförsörjning är angeläget att finna alternativ till oljan för att på så sätt förbättra landets försörjningstrygghet och
ekonomi. När det gäller lagstiftningens utformning finner SABO utredningsförslaget i stort rimligt.
Stockholms kommun som iir tveksam till den föreslagna lagstiftningen
anför:
Det bör emellertid inte uteslutas. att den föreslagna lagstiflningen kan
påskynda effektiva åtgärder för att dämpa vårt oljeberoende. Mot denna
bakgrund bör inte förslaget om lagstiftning avvisas.

Utred11i11,;e11 om styrmedel.får 11äri111:sli1·e1.1· e11erRihuslul//11i111:. LO och
Lt111dsti111:.1:f(Jrhundet ansluter sig i princip till förslaget att genom lagstiftning tvinga fram en möjlighet till användning av andra bränslen än olja men
anser att det finns skäl att viinta med lagens ikrafttriidande. Utredningen
om styrmedel för näringslivets energihushftllning anför:
Idag finns på många håll ett intresse att övergå till fasta hriinslen i stället
för olja - och då främst kol - och detta oberoende av någon lagstiftning.
Lagen kan komma att bli en ytterligare stimulans till övergång till kol. Det
av statsmakterna formulerade målet för energipolitiken är övergång från
olja till uthålliga. helst inhemska och förnybara. energislag med minsta
möjliga miljöpåverkan.
Varje typ av fast bränsle kräver enligt betänkandet siirskild utrustning
för att kunna användas. Eftersom lagförslaget i sin nuvarande utformning
förutses leda till att kol i stor utsträ<.:kning kommer att föredras framför
inhemska hränslen kan man ifrågasätta om inte lagen i tillämpningen kommer att få till följd att målet - helst inhemska och förnybara energislag kommer att bli svårare att uppnå.
Vi delar vidare OEA:s bedömning att lagförslaget inte bör genomföras i
dess nuvarande utformning om statsmakterna finner att en ökning av
kolanvändningen förorsakad av lagen inte bör ske av hiilso- och miljöskiil.
Innan statsmakterna tagit ställning från miljösynpunkt till formerna för
kolanvändning i större skala kan man annars riskera att miljöskyddslagen
och denna lag kan komma i kollision.
LO som i likhet med Landstingsförbundct anser att lagen ej bör träda
ikraft förrän miljöregler utarbetats och införts ansluter sig i princip till
förslaget att en särskild lag tillskapas med syfte att direkt styra inriktningen
av nya eldningsanläggningar samt valet av panntyp och bränsle vid utbyte
av förslitna pannor. En lag om fastbriinsleanvändning på det föreslagna
sättet kan enligt LO leda till snabbare övergång till ltmgsiktigt billigare
eldningssystem.
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fastbränsleeldning skulle menar LO i nuvarande situation innehära att i
första hand kol kommer till anvlindning som bränsle på grund av rådande
prisrclationer. LO anser att avgörande miljöskäl talar för att den nämnda
lagen om utförande av vissa cldningsanläggningar för fasta hriinslcn inte
skall sättas i kraft förrän miljöskyddsregler och gränsvärden fastställts för
fastbränsleanvändning. däribland också torv och skogsbriinslen. LO anser
att en från samhällets <;ida styrd övergång till fasta bränslen måste förenas
med garantier för att miljöbelastningarna inte ökar och för att en medveten
naturvårdspolitik med avseende på energisektorn möjliggörs.

LO anser att den föreslagna lagens ikraftträdande bör anstå tills tillrfö.:kliga miljöregler utarbetats och införts. Det senare bör enligt LO ske så
tidigt som möjligt.
Gä1·le kommun är positiva till grundtankarna i det framlagda förslaget
men anser att innan något lagförslag beslutas måste bland annat nedanstående punkter få en genomgripande belysning och en för samhället
godtagbar lösning:
- Riksomfattande energiresursinventering
- Total samordning av energiresurserna dvs. central fördelning av energislagsanvändning regionalt sett (för regionen lämpligaste energislag).
Diirav följer att olika regioner ej skall behöva "slåss" om samma bränsle.
- Principbeslut ur miljösynpunkt skall fattas på departementsnivå dvs.
regionala anläggningshavare skall ej hehöva förhandla med naturvårdsverk etc. angående emissions omfattning.
- Behovet av transportapparat och konsekvenserna därav fastsUills.
- Leveransen av fastbränsle måste siikras. Exempelvis ligandeförhållamlc
vad gäller torvtiikt löses. Leveranser av vedbränsle siikras t. ex. kvotavverkning.
- Ekonomiska konsekvenser. behov av stödätgiirder. styrmedel vad gäller investeringar. enhetligt energipris. Geografiskt läge eller annat skäl
<regionalt energislagl skall ej betyda skillnader i energipris mellan regionerna.

Giitchorg.1· ko1111111111 som instämmer i betänkandets allmiinna värderingar om nödvändigheten av att minska vårt l)ljehcroemlc i uppviirmningen
genom övergång till fasta bränslen anför:
Det framlagda lagförslaget kan enligt utredningen leda till att kolanvändningen ökar väsentligt och accepterar inte statsmakterna en sådan ökning
av hälso- och miljöskiil kan inte lagförslaget genomföras. Genomförandet
är således beroende av ett klarHiggande av de miljö- och hiilsorisker som
finns och de miljökrav man vill ställa vid fastbränskcldning. För kommunens planering och hyggnadslovsgivning är det av stor vikt att mera preciserade miljökrav framtages.

Srcnska ko1111nmt/hrh1111de1 som inte motsätter sig utredningens förslag
under förutsättning att lönsamheten vid fasthräm.lecldning garanteras anför:
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Med garantier för krediter och lönsamhet samt beslut om vilka miljörestriktioner som skall gälla borde det enligt förbundsstyrelsens mening vara
möjligt att uppnå en tillräckligt snabb övergång till fast bränsleeldning utan
lagstiftning. Möjligen kan lokala opinioner av rädsla för ogynnsamma
miljöeffekter fördröja främst kommunala beslut att använda fasta bränslen.
En lagstiftning kan i så fall verka pådrivande och dessutom markera
statens ansvar för energiförsö1jningen. Förbundsstyrelsen motsätter sig
därför ink den föreslagna lagstiftningen under förutsättning att lönsamheten garanteras.
Den utveckling utredningen vill framtvinga har enligt SCPF redan påbörjats inom massa- och pappersindustrin. SCPF som därför anser att det
inte är nödvändigt att lagstifta anför:
Det kan dock ligga något i utredningens tanke att det kan finnas en viss
tröghet i övergången till fasta bränslen beroende på bl. a. de högre invcstcringskostnaderna. miljöskäl och kunskapsbrist. Därför vill vi inte kategoriskt motsätta oss att lagstiftning tillgrips vid nybyggnader för att snabbare
reducaa landets oljeberoende. De undantag och dispensmöjligheter som
utredningen föreslår är också enligt vår mening tillräckliga för att förhindra
orimliga kostnadseffekter av omställning från olja till fast bränsle .

.'frensku

riinne1·erk.~ti.ire11i11ge11

som inte vill motsätta sig en lagstiftning i

huvudsak enligt OEA:s förslag anför följande förutsiittningar för sin tillstyrkan:
- Lagen utformas så all alla nytillkommande eldningsanläggningar. oberoende av storlek. omfattas av samma villkor. Nödvändiga dispensregler
utarbetas.
- Särskilt statsbidrag utgår till fastbriinslecldade fjiirrviirmeanläggningar
om så visar sig nödvändigt för att uppriitthfilla konkurrensförmt1gan
gentemot individuella oljeeldade anläggningar.
- Fjärrvärmelänen utvidgas. så att de ökade invcstcringskostnaderna fiir
fastbränslecldade anläggningar. utöver eventuella statsbidrag. kan
tiickas till rimliga villkor.
- Statens Planverk och de kommunala byggnadsnämnderna skiirper kontrollen av mindre enskilda pannanläggningar. s<t att lagens krav pä dessa
efterföljs. Dispensmöjligheter tillämpas restriktivt.
- Tolkningen av lagens bestämmelser och dispenser bör lämnas av lokal
byggnadsnämnd. Sådan dispens skall vara knuten till den lokala energiplaneringen. Överklaganderätt hör föreligga. Detta särskilt mot bakgrund av önskemålet om en aktiv kommunal energiplanering.
- 1977 års tillägg i ellagcn tillämpas utan väsentliga undantag. dvs. el for
uppvärmningsändamål levereras ej till omrf1den som har eller planeras
få fjärrvärme. Undantag bör endast medges för elleverans i avvaktan på
fjärrvärmeanslutning.
- Kartläggning av tillgångarna på skogsenergi och torv slutförs skyndsamt.
- Miljökraven på fastbränsleeldade anläggningar fastläggs.
- Utbildningen av driftpersonal utvidgas.
- Lagen träder i kraft tidigast cldningssiisongen 1984/85.
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Statens 1u1111n·<1nl.fferk förordar att en överg[mg till fasta bränskn sker
försiktigt. Härigenom kan man enligt verket dra nytta av den forskning
som f. n. bedrivs vad giiller både miljöförhållanden och tekniska åtgiirder.

Statens räd fiir hygg11ad.1:fin·.1·k11i11g som anser att lagförslaget måste
omarbetas anför:
Tilhirnpning av det framlagda lagförslaget i dess nuvarande form skulle
leda till att risken för bindningar till storskaliga energisystern skulle öka.
Enligt rftdets uppfattning mfiste lagförslaget kopplas till ett kompletterande
lagförslag. Detta skall behandla friigan om styrning av utvecklingen av
sflviil produktionsanläggningar som distributionssystem för viirme mot en
ökad flexibilitet vad giiller användningen av skilda typer av energiforsörjning. Av väsentlig betydelse iir diirvid att heakta sarnhandet mellan centralens storlek och möjlig briinsleanvändning. val av tcmperaturnivä i distributionssysternet samt möjligheter att sänka denna nivå genom framtida
konvertering. Även ledningsnätets dragning. som skall tillåta skilda storlekar för värmecentraler samt inverkan av energihush[1llningsiitgiirder i bebyggelsemassan skall beaktas.

Do111ii111·erkct, Öster.11111d.1· ko1111111111 ..frmkontorct. SPI samt \'VS Tekniska Fiirrni11gc11 avstyrker att den föreslagna lagstiftningen genomföres.
Jcrnkontoret. SPI och YVS Tekniska Föreningen anser att den efterstriivade övergången till fasta bränslen kommer att ske spontant. Domiinverkct som i likhet med Östersunds kommun anser att ekonomiska styrmedel
iir att föredra framför lagstiftning anför:
Domiinverket delar icke utredningens uppfattning om Himpligheten av
en lagstiftning. Utöver de risker som tidigare framhällits innebiirande att
en lagstiftning framtvingar satsningar och investeringar i en snahbt fiirftldrad teknik. vill verket framhillla följande.
På grund av att det tar liingre tid att etahlera ett rationellt flöde och en
rationell förbränning av inhemska fasta hriinslen iin motsvarande hantering
av kol. diir det redan finns beprövad. iildre teknik för brytning. distribution
och forbriinning. skulle en lagstiftning medföra bred satsning pf1 kol iiven
inom omrt1den där det efter nt1gra ftr visar sig att det blide ur företags- och
samhiillsekonomisk synpunkt hade varit mera iindamiilsenligt att satsa pii
inhemska briinslen. Är investeringarna en gång gjorda hlockeras möjligheterna att utnyttja inhemska briinslen.
Om det efter nt1gra år visar sig att oljepannorna g{ir all elda med förgasade fasta bränslen eller med hlandningen olja-finmalda fasta bränslen kan
det också visa sig att man p. g. a. lagstiftning tvingats till felaktiga investeringar.
Domänverket vill bestämt avstyrka att i nuvarande ut vecklingsskede
utnyttja lagstiftning som styriitgiird enligt utredningens förslag. Domiinverket vill i stället förorda fortsatta. liimpligt insatta ekonomiska och administrativa styråtgänkr som syftar till introduktion av fasta hränslcn framför
olja och av inhemska briinslen framför importerade.
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1:·iirsiir:iningstrygghet
Flertalet av de remissinstanser som är positiva eller i princip positiva till
OEA:s förslag anger försörjningstryggheten som tillriickligt motiv för lagstiftning.
ÖEF anser att det iir av stor betydelse för både försöi:iningstrygghet och
försörjningsbcredskap att det mäl för utvecklingen av fasthränsleutnyttjande under 1980-talet. som statsmakterna lade fast 1979. verkligen nils.
SIND delar utredningens uppfattning att det iir viisentligt att s{1 snahht
som möjligt minska det stora oljeberoendet och att en övergäng till eldning
med fasta bränslen därför bör eftersträvas.
O(ielagri11gskom111itth1 delar OEA:s uppfattning att försii1:iningssäkcrheten har stor betydelse. Ökad användning av fasta bränslen, särskilt ved
och torv. skulle otvivelaktigt på sikt medföra en förhiittring av försörjningsberedskapen. Ökad användning av kol. som är ett importerat hriinsle.
kan också höja försöi:iningssäkerheten i vissa krissituationer dels genom
riskspridning. dels genom att risken för störningar i tillförseln av kol kan
bedömas vara mindre än tillförselstörningar i fråga om olja. Mot denna
bakgrund anser oljelagringskommitten att det från försörjningsheredskapssynpunkt vore fördelaktigt om de större eldningsanläggningarna kunde
anordnas för eldning med fasta bränslen. Frägan bör emellertid prövas
även i ett vidare energipolitiskt perspektiv än det oljelagringskommitten
har att företräda.

Briins/cn
Flertalet remissinstanser framför att en förutsättning för fastbränsleeldning är att produktion. handelsled och distributions vägar för fasta briinslen
etabh:ras.
Byggn11d.1·styre/se11 ( KBSJ anför:
Enligt KBS mening är en väsentlig förutsättning för fastbriinsleeldning
att anläggningarna görs omställbara. En annan väsentlig förutsiittning iir
att produktion. lokala handelsled och distributionsvägar etableras. Flera
försök pågår och idCer testas inom detta område med statliga bidrag. En
tänkbar viig att utveckla dessa försök är att statliga byggnader inom ett
avgränsat område samordnas och att en plan upprättas för omställning av
eldningsanläggningar. Upphandling av bränsle bör sedan göras fd\n flera
leverantörer på relativt långsiktiga kontrakt och så att bränslekvalitccr kan
blandas. KBS är för sin del berett att på statsmakternas uppdrag vidareutveckla ett mer detaljerat förslag i frågan.

Statens µ/am·erk som liksom SIND och Domiinverket för fram liknande
tankegångar anför:
Innan slutgiltigt ställningstagande tas till den föreslagna lagen, hör ytterligare klarläggas hur bränsle för fastbränsleeldning skall produceras. lagras
och distribueras. varvid även andra bränsleslag än kol beaktas. såsom ved.
flis och torv. Utredningen synes främst ha studerat konsekvenserna inom
panncentralen vid övergång till fastbränslc och koncentrerat utredningsarbete till kolalternativet.
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U111eä k.01111111111 som liksom Botkyrka. Giil"il' och Vchjii k111111111111cr och
Sl'l'l!Sku komm1111Jdrh1111dC't lar upp bränslcfrägan och understryker briinslt:ts avgörande roll i ekonomiskt hiinseende. För en större llljceldad hetvattencentral. som drivs som baslastenhet. motsvarar enligt Umdt kommun
anliiggningskostnadcn endast 1/2-1 {1rs bränslekostnad. Kommunen som
vidare vill peka på skillnaden mellan å ena sidan de regionala br;inslena torv och flis - och å andra sidan kol anför:
Kostnaderna för de regionala briinslena är osäker. Denna osäkerhet
förstärks ifråga om torv av statens krav pil ospecificerade torvbrytningsavgifter. Härtill kommer att de regionala bränslena iir skrymmande. vilket
medför höga transportkostnader och en begriinsning till lokala. ofullständiga marknader. Även om den framtida kostnaden för kol iir högst osäker.
är det dock för detta bränsle fråga om en bred internationell marknad med
för dagen väl definierade priser.
A vgörandc för de regionala briinslenas anviindning i större centraler iir
deras ekonomiska konkurrenskraft gentemot kol och de miljökrav som
stiills på sistnämnda bränsle. Man måste h~irvid räkna med en utveckling
även på reningssidan. Om man önskar en utveckling av de regionala
bränslena bör villkoren för dessa snarare förbättras än försämras.
Enligt kommunen skulle följande åtgiirder kunna underliitta de regionala
bränslenas introduktion:
i I snabbare tillstiindsförfarande för ton· koncessioner
iil befrielse från statliga avgifter för de första 10 ilren vid torvbrytning
iii) befrielse från tillstånd enligt BL ~ l36a.
Umeå kommun anser det vidare som självklart att sopor hör räkna~; som
fast briinsle. och att detta bör rramgii av lagen. Kommunen vill vidare
framhälla att med de striingare krav som ställts pfa de elproducerande
anläggningarna s{1 hör iiven cl räknas som fast bränsle.
Svenska kommunförbundet anför:
Att bedöma behovet av fasta bränslen kan anses ingä i kommunernas
skyldigheter enligt lagen om kommunal energiplanering. I fraga om lokala
energitillgångar ligger det nära till hands att kommunerna engagerar sig i
utvinning. lagring. förädling och transporter av fasta bränslen. Samverkan
mellan flera kommuner kan i detta avseende visa sig fördelaktig.
Det är styrelsens uppfattning att en omfattande övergång till användning
av fasta bränslen förutsätter ett aktivt statligt engagemang för att trygga
försörjningen med sådana bränslen
Srenska 1·ämu'1·erk.1:fi>re11i11gc11 motiverar sin åsikt att en lag bör triida
ikraft tidigast 1984/85 bl. a. med bränslevalsfrågan och anför:

För mindre hetvattenpannor torde ved eller torv vara det lämpligaste
fasta bränslet. Här ger emellertid i allmänhet oljeeldning fortfarande bästa
ekonomi. och tekniskt äterstår mycket arbete med utveckling och provning av komponenter för förbränning. hantering, lagring och transport av
inhemska fasta bränslen.
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En lagstiftning enligt OEA:s förslag kan s<llcdes - om den genomförs
alltför snabbt - medföra dyrbara investeringar i icke färdigutvecklad teknik. Dessutom synes tillgfingcn pä inhemska briinslcn inte vara fullt klarlagd ännu: en planering på regional niv{i mäste genomföras. Oljccrsiittningsdelegationcns fortsatta arbete samt Statens Industriverks och Skogsstyrelscns utredning om tillgfingen pä skogsrf1vara för cldningsiindamiil bör
avvaktas.

SCl'F tar upp frågan om konkurrerande anviindning av skogsbriinslcn
och anför:
I de kostnadskalkylcr som redovisas på sid. 34 i bctiinkandct framgår att
kol då iir det billigaste alternativet. Vid andra kostnadsrelationer iin dem
som utredningen antagit. t. ex. om den av utredningen framförda tanken på
stimulans av förbrukningen av inhemska fasta briinslen genomförs. kan
kolets kostnadsfördel snabbt komma att minska. Med tanke pi:i att den
ekonomiskt tillgiingliga tillgången pf1 torv iir begriinsad kan vedeldning dt1
bli ett ekonomiskt alternativ. Regionalt i landet iir detta redan fallet.
Eftersom skogsbränsle !gallrings- och hyggcsavl'all m. m.) troligtvis under
avseviird tid kommer att vara ett dyrare briinslc iin flis från rundved.
exempelvis björkmassaved. iir det en uppenbar risk for att en knapp
fiberråvara kommer att eldas upp. vilket delvis ocksii sker i de nya anliiggningar som ursprungligen byggts för att utnyttja skogsbriinsle. Se t. ex.
SIND PM 19~0: 2. "Ökad eldning med skogsr:'tvara. Möjligheta och konsekvenser." Ur skogsindustrins synpunkt är det synnerligen angeliiget att
detta faktum uppmärksammas och i\tgiirdas. Eventuellt statligt stöd till
eldningsanliiggningar som skall eldas med triil'ibcrrilvaror m<'tste ovillkorligen utformas s<'t att inte skogsindustrin berövas viktiga delar av sitt råvaruunderlag.
Vi vill i detta sammanhang erinra om det förslag till ny byggnad slag som
Bostadsdepartemcnlet lagt fram. Den paragraf som bl. a. reglerar förbrukningen av fiberrilvara <I 36a BU föreslås iindrad så att griinsen för prövning höjs friln nuvarande 10000 m·'f till 25 000 m-'f fiberråvara. En sådan
förändring skulle innebiira att ett stort antal planer och projekt pfi relativt
stora eldningsanliiggningar inte liingrc skulle prövas med uppenbar risk för
att dessa anliiggningar kan komma att elda massaved i st:illet fiir skogsbriinslc.
V[ir uppfattning iir att pri.ivningen antingen bör bibehi'illas vid nuvarande
gräns. 10000 m-'r. eller att kompletterande regler. som motverkar en sådan
ut veckling. införes i den nya lagstiftningen. Branschen kommer att ntirmarc utveckla sina synpunkter i denna frtiga i det svar över promemorian
Tillåtlighetsprövning av viss industriell verksamhet m. m. IDsBo 1980: 2).
som ~kogsindustrin genom Skogsindustriernas Samarbetsutskott (SIS U I
avger till Bostadsdepartementet. Vi ber i denna fdga fä hiinvisa till SISUs
yttrande som liimnas medio oktober.

*

(jf:F som behandlar brtinslcfri\gan friin bereclskapssynpunkt anfiir:

En ökad användning av inhemska bränslen i normala tider förbättrar vår
försörjningstrygghet eftersom den sårbara delen av vår encrgiförsörjning
minskar. Genom en normalt etablerad inhemsk verksamhet skapas en
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hiittrc bas för [1tgiirdcr i situationer mcu akuta störningar i vifr briinsleimport. dvs. v~1r hercdskap inför kriser ökas. Aven behovet av siirskilda
beredskapsfatgiirder. t. ex. oljelagring. minskar. Alla möjligheter till inhemskt energiutnyttjande hör därför tas tillvara.
Också ökad anviindning av kol förbiittrar V<lr försör:iningstrygghet och
bcrcuskap jiimfört med nuvarande starka oljcimportbcroende. Visserligen
iir ocksä kol ett importbriinslc. men genom likat kolutnyttjanue kommer
bränsleimporten att spridas på ett större antal liinder. Genom uctta minskar konsekvenserna av importstörningar som beror p~1 hiindclser i ett
enstaka briinslcexporterande land. I den miln kolpannor utformas p{1 slidan\ sätt att de iir liittare att stiilla om till inhemskt briinslc iin oljepannor
ökar rn.:ksii beredskapen inför störningar i briinslcimporten.
ÖEF citerar vidare betänkandet Briinslc och kraft. (SOU 1951: 52) lKh
knnstaterar att. behovet av hcredskapiitgiirder kvarstär iiven efter en övergiing till kol. Atgiirderna kan avse bl. a. förberedelser fiir omställning till
inhemskt briinslc och bcreskapslagring av kol.
OEA har inte siirhehandlat hriinslehlandningar. och förgasning av tunga
restoljor och andra briinslcn. Detta tas upp av NI::. Statens 1·a11e1(fi1//.1T1'rk.

01:.D. CDL och Nt.D.
Vattenfallsverkct. som arbetar med att utveckla partialförgasning av
tunga restoljor enligt di:n s. k. GCC-prneesscn anför:
Det iir viktigt att blivande i1tgänlcr med anledning av fiireliggamlc utredning ej liigger hinder i vägen fiir anHiggningar som baseras på GCCprocessen och andra liknande metoder utan att tviirtom i1tgiirder vidtages
för att underliitta genomförandet av projekt som med ny miljöviinlig teknik
vidgar basen för primiirbriinslen.
Verket anför vidare:
Arbete pägår i Sverige fiir all ut ve·~kla llytande hriinslen som i varierande utsträckning baseras p~i kol. Ett siidant briinsle kan komma att fram•;tilllas ur kol så att en tjockoljdiknande konsistens erhillles. Fiirslaget i utredningen bör utformas st1 att anliiggningar utförda fiir flytande briinslen som
huvudsakligen baseras pt1 kol får uppföras oheroende av briinslefiirhrukning och drifttid.
Redan i dag provas i Sverige bränslen som består av en hlandning av kol
och olja bl. a. i avsikt att reducera oljeberoendet. Det kan inte uteslutas att
sådant bränsle i framtiden kan bli aktuellt sf1väl vid ombyggnad som vid
nybyggnad av el- och värmeproducerande anliiggningar. Dispens hör kunna medges for sådana anläggningar speciellt i det fall att kolandelen i
briinslct iir hög.

N E anser all det mycket vm kan bli ekonomiskt intressant att ersätta upp
till 4Wl eldningsolja med kol eller inhemska briinslen i blandningar som
kan eldas i hcfintliga oljepannor. Pi'1 något liingre sikt kan enligt N E
hlandningar som innchfaller mindre iin l()l;;. olja och resten kol samt något
vatten komma till anviindning. Om blamlbränslen utnyttjas hör deras fastbränsleandel enligt N E räknas in i systemets totala fasthränslekapacitet.
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Mi[jökra1·

Flertalet remissinstanser tar upp frågor om miljökrav vid fastbränsleeldning.
Statens nat11n·<lrdsrerk anför:
En övergång till fasta bränslen medför att nya miljöproblem skapas
jämfört med oljeeldning. Utsläppen av stoft och svaveldioxid torde minska
med användning av i dag känd teknik. medan utsläppen av kväveoxider.
kvicksilver och polycykliskt organiskt material kommer att öka kraftigt.
Avfallsmängderna kommer dessutom att mångdubblas. Fastbränsleeldning
kan också skapa problem med närmiljön för vissa dåligt lokaliserade anläggningar.
Naturvårdsverket tar speciellt upp frågan om emission av polycykliskt
organiskt material ( POM) vid fastbränsleeldning och anför diirvid:
Naturvårdsverket vill understryka att fortsatt uppmiirksamhet behöver
ägnas åt utsläpp av cancerogena ämnen som polycykliskt organiskt material (POM) till följd av fastbränsleeldning. Mindre pannor har högre specifikt
utsläpp än större e 0 r och utsläppen är i hög grad beroende av förbriinningsförhållandena. Låg fukthalt i bränslet samt hög förbränningstemperatur minskar utsläppen av POM. Enstaka mätningar visar all utsläppen av POM från olje- och kolpulvereldade pannor med jämförbara
storlekar. blir av samma storleksordning. Förbränning av ved och torv ger
betydligt större utsläpp. Utsläpp vid förbränning av kol i rosteldade pannor
är ännu ej studerat. Överhuvudtaget är storleken pä utsläppen osäkra.
Inom ramen för naturvårds verkets NE-projekt och Kol-Hälsa-Miljöprojektet behandlas dessa frågor. där en biologisk och kemisk karakterisering
av utsläppen kommer att genomföras.
I avsaknad av erforderliga underlag kan naturvårdsverkel nu ej bedöma
vilka hälso- och miljöeffekter en ökad emission av POM kommer all
medföra till följd av fastbränsleeldningen. Tekniska åtgärder för begriinsning av dessa utsläpp bör emellertid kunna genomföras och naturvårds verket avser att återkomma i frågan när ovanstående utredningar genomförts.
Naturvårdsverket är vidare kritiskt till användning av faslbränsle i smiipannor och anför:
Användning av fasta bränslen i sndpannor medför miljöproblem. En
centralisering av värmeanläggningarna innebiir stora fördelar hiirvidlag.
Naturvårdsverket förordar all fasta bränslen till en början anviinds i stora
anläggningar där effektiv rening och tillsyn lättare kan bäras ekonomiskt.
ÖEF, som liksom SIND och NE anser all miljökraven vid fastbränslceldning måste fastställas snarast anför:
Lagstiftning är emellertid inte tillräckligt. F. n. råder oklarhet bl. a. om
vilka miljökrav som ställs beträffande såväl koleldade anläggningar som
anläggningar för eldning med inhemska bränslen. Detta leder inte bara till
långdragna och osäkra tillståndsprövningar utan också till svårigheter att
bedriva projekteringsarbete och att göra riktiga investeringskalkyler. Denna typ av problem måste snarast lösas om övergång till fastbränsleeldning
skall realiseras inom rimlig tid.
Samma krav riktas från Botkyrka. Giil'ic. Giitl!horRs och \/ii.1jii komnumer.
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Botkyrka kommun anför:
Miljökraven vid fastbränslccldning är iinnu inte fastlagda. Detta är för
närvarande en källa till stor osäkerhet vid projektering av nya eldningsanläggningar. Särskild är det utrustning för rökgasavsvavling samt elektrofilter/spärrfilter vid koleldning och vid små eldningsanläggningar för vedi
flis/torv som höjer kostnaden för fastbränslccldning. Det är nödvändigt att
dessa frågor avgörs innan eventuell lag om fastbränsleeldning träder i
kraft. Dessutom finns anledning att förmoda att striingare miljökrav kommer att ställas på större anläggningar än på mindre. De högre miljökraven
samt fastbränslekravet för större fjärrvärmesystem skulle. om inte andra
åtgärder vidtages. kunna innebära att utbyggnaden av fjärrvärme försvåras. Uppvärmning kan då komma att ske i mindre lokala oljeeldade värmecentraler. varigenom lagen kommer att motverka sitt eget syfte. Detta
skulle också kunna elimineras genom en strängare formulering av lagförslagets 3.

*

S\'enska komm1111.fi'irh1111det som liksom SCPF för fram liknande tankegångar anför:

Miljörestriktioner för fastbränsleeldning och planerade ändringar av energiskatten kan i hög grad påverka kostnaderna. Statliga besked hiirom
saknas. Det iir därför förklarligt att kommuner och andra stora energianvändare hittills inte varit beredda att göra de betydande investeringar som
krävs för eldning med fast bränsle. Det råder för närvarande stor osäkerhet
om vilka miljövårdskrav som gäller för fastbränslecldning. En förutsiittning för övergång till sådan eldning är därför att dessa krav fastställs. Detta
gäller oberoende av vilka styrmedel som anviinds för att iistadkomma
övergången. Staten måste säledes klargöra om några geografiska områden
av miljövårdsskäl rn~iste undantas från eldning med viss typ av fast briinsle. t. ex. kol. Dessutom är det nödvändigt att faststiilla de varierande
villkor för fastbriinsleddning som skall gälla för olika ortt:r och briinslen sä
att planering. projektering och uppförande av cldningsanläggningar snabbt
kan komma igång.
S1·c11ska l'iirn1e1·erk.1:/("ire11i11gc11 anför i samma frfaga:

Föreningen finner det mycket beklagligt att miljökraven vid fastbriinsleeldning iinnu inte iir fastlagda. Detta iir en källa till stor osiikerhet hos
värmeverken vid projekteringar av nya eldningsanWggningar. Siirskilt gäller det utrustning för rökgasavsvavling vid koleldning samt elektrofilter/
spärrfilter. även vid små eldningsanläggningar för vcdltlis/torv som kan
skapa driftproblem och som ytterligare höjer kostnaden för fastbriinsleeldning. Det iir ett krav från viirmeverken att dessa frågor avgörs innan en
eventuell lag om fastbriinskeldning träder i kraft. Miljökraven hör därvid
lämpligen baseras på mätning av faktiska imissionsförhållamlen i orter med
fastbriinslccldade anläggningar i drift. t. ex. Stockholm/Hässclby. Växjö
och Knivsta.
Stockholms ko1111111111 anser att staten bör utarbeta provisoriska normer
för kolhantering vilka kan gälla i avvaktan pä resultat av projektet KolHälsa-Miljö.
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Nt:D som liksom LO och Jernkontoret anser att den föreslagna lagstiftningen inte kan genomföras före projektet Kol-Hiilsa-Miljö har redovisat
sitt uppdrag anför:
En annan viktig synpunkt är huruvida kravet på fastbriinsleeldning är i
linje med statsmakternas föreskrifter och agerande på miljöskyddsområdet. Det är väsentligt att miljölagstiftningcn är utformad på ett sådant siitt
att den avsedda användningen av alternativa bränslen inte försvåras. Hiir
hör man kanske avvakta och ta del av vad projektet Kol-Hälsa-Miljö kan
komma fram till för slutsatser heträffande just miljöefft!kter av fasthriinsleeldning. Risk föreligger annars att en eventuell lagstiftning idag ej överensstämmer med dessa utredningsslutsatser och att man på så sätt iir låst i
förväg.

Ekonomiska styrmedel
OEA har inte haft i uppgift att föreslå ekonomiska styrmedel. Enligt
flertalet remissinstanser behöver lagstiftningen komhineras med ekonomiska styrmedel eller linansieringsgarantier. exempelvis genom en utökning av de s. k. fjiirrvärmelånen.

Statens industrii·erk tar upp frågan om en avgift pä olja för att finansiera
fasta bränslen och anför:
Oavsett hur lagen utformas kommer det att erfordras mycket pengar för
kartläggning av briinsleförsörjningen. utveckling av hriinsleproduktionsmetoder och för finansiering av eldningsanliiggningar. kolhamnar m. m. En
möjlighet att ytterligare öka incitamentet att minska oljeförbrukningen är
att en succesivt ökande avgift för oljeeldning införes och att dessa pengar
användes till att subventionera ovan nämnda kostnader.
Industriverket anför vidare:
För att underlätta detta bör man emellertid beslutsamt stödja utvecklingen av nya metoder för att producera bränsleflis och torv sii att de kan
framstiillas i tillräcklig mängd och så billigt att de kan konkurrera med
oljan. En kraftig satsning på prototyp- och demonstrationsbidrag erfordras
i detta skede. Även för kolanvändningen behövs ett massivt utvecklingsstöd så att nya miljöviinliga metoder snabbt kommer fram. Samtidigt
fordras regionala kartliiggningar av tillgångarna till lämpligt fastbränsle i
hela landet.

OED behandlar i sitt yttrande fördelningen mellan olika fasta briinslen
och anför:
Utredningen behandlar ej de ekonomiska stödåtgiirder som kan vara
nödvändigt att vidtaga för att få i gång en kommersiell marknad för fasta
bränslen. OED anser att dessa styrmedel kan behövas för att en anliiggning
som kan använda fasta bränslen även kommer att göra det. Ekonomiska
styrmedel kan även behövas för att fä till stånd en lämplig fördelning
mellan olika fastbränslcn. OED arbetar för närvarande med dessa frågor
och avser att komma med förslag inom den närmaste tiden.
15
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Utredningen om st.Yrmedl'i j("ir niirings/il·ets energihushållning anför i

samma frilga:
OEA har pekat på behovet av iltgärder för att styra mellan kol och
inhemska bränslen och anser. mot bakgrund av bl. a. den skiftande
tillgången till sådana bränslen i olika regioner. att den styrningen lämpligen
bör göras med ekonomiska styrmedel. Vi vill till detta foga den kommentaren att sådana styrmedel i dag inte står till förfogande, utom när det gäller
stöd till prototyper och demonstrationsanliiggningar. De ekonomiska styrmedel som för närvarande övervägs är dels den aviserade fonden för
investeringar i energiteknik som snabbt kan ersiitta olja. dels energibeskattningen som iir föremål för utredning.

SABO som liksom NE. Hyresgc"istemas rik.\ti"irh1111d och /,i111dsri11g.\{c.irh1111det anser att generella ekonomiska styrmedel kan komma att behövas
anför:
Kravet att eldningsanliiggningar skall utföras så. att de kan eldas med
fasta bränslen kommer att medföra betydande investeringar framför allt för
fjärrvärmeanläggningar. För att inte ljiirrvärmens klrnkurrenskraft ska försämras. måste därför lagen kompletteras med statliga hidrag och finansieringsmöjligheter. Detta iir ocksi\ nödvändigt för att inte de boende i det
allmännyttiga bostadshest<'tndet. som till ungefär :'i!Vi( försörjs via ljiirrvärme. ska hehöva bära merparten av kostnaderna för en fasthränsleeldning som kan innebära fördelar för landet i sin helhet.
SABO förutsätter därför att de investeringar som lagen kan medföra kan
liickas med statliga lån och bidrag. Detta är ocks{1 enligt utredningen
rimligt med tanke på all fasthriinsleeldning tjänar samma syfte som energihusht1llande åtgärder. nämligen att minska landets oljeberoende. Om lagförslaget inte iltföljs av fördelaktiga län l\Ch bidragsmöjligheter ~ir risken
ockst1 stor. att pannbyten som från energihushållningssynpunkt iir angeliigna. skjuts upp. Delta är ocksä ett tungt viigande skiil till all statligt stöd bör
utg{1 oavse\\ cldningsanltiggningens storlek.

Uml'll. \iii.1)ii, Giir/e. Östers1111d.1, Botkyrka. l'iist<'l"ås och Giitel>org.\
kommuner samt !frcnska 1·iin11c1·erk.1:fc"ire11i11ge11 behandlar behovet av
stöd för att upprätthålla ljiirrviirmens konkurrenskraft.
Götehorgs kommun anför:
För kommunens del är det av siirskilt stor betydelse att klarhet vinnes
om hur det ökade behovet av investeringsmedel skall kunna tillgodoses vid
övergång till fast bränsle. Redan idag föreligger betydande sv~irigheter all
finansiera angelägna tjiirrvärmeprojckt.
Växjö kommun anför:
Kommunen delar helt utredningens uppfallning att det erfordras statliga
bidrag för att kompensera de kostnader som är förenade med kraven pi\
fastbriinsleeldning i ljiirrvärmeverkens produktionsanliiggningar så att
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konkurrensförmågan gentemot värmeproduktion i oljeeldade mindre pannor inte försämras, vilket skulle kunna stoppa ljärrviirmens vidare utbyggnad. Alternativet till detta är att verken måste allmänförklara sina di5trihutionsområden enligt lagen om allmiinna tjiirrvärmeanläggningar. Dessutom
måste sannolikt det avtal som gäller mellan Svenska Värmeverksföreningen och hyresmarknadens parter beträffande högsta uttagbara avgifter sägas upp för reglering till en högre nivå.
S1·e11ska kom111un.fi)rh1111det kräver som tidigare nämnts garantier att olja

långsiktigt inte skall bli lönsammare iin andra bränslen och anför diirvid:
Enligt förbundsstyrelsens uppfattning är det nödvändigt att genom statliga beslut klargöra att fasta bränslen måste anviindas i betydande utstriickning. Antingen fastbränsleanviindningen sker frivilligt eller till följd av
lagstiftning bör staten långsiktigt g;mintera att olja inte blir lönsammare iin
andra bränslen beroende på ändrade prisrelationer eller miljökrav.
Kommunförbundet anför vidare:
Det är inte möjligt eller nödviindigt att avgöra vilken metod som bör
användas för att garantera lönsamheten för fastbriinsleeldningjiimfört med
oljeeldning förrän energiskatteutredningen genomfört sina analyser. Det
förefaller dock administrativt enklare att utforma energiskatten så att
användning av fasta bränslen stimuleras än att ge bidrag och fördelaktiga
län till fastbränsleanläggningar.
\/iistcrtl.1· kommun. statens 1·atte1(fti!f.1Terk och CL>L behandlar i sina

yttranden energibeskattningen.
Västerås kommun anför:
Där man står inför eventuella beslut om övergång till alternativbränsle
har frågan om framtida energibe~kattning - vid sidan om miljöföreskrifter
- en stor betydelse. Det iir därl'ör angeläget att man i detta avseende
snarast fastliigger en långsiktig statlig energipolitik.
Vattenfallsverket som liksom CDL förordar en höjning av skatten på
olja anför:
En ökad beskattning på olja är en styråtgiird som diskuteras i utredningen. En sär~kild utredning. energiskattekommittcn. hehandlar emellertid
f. n. beskattning av energi. Utredningen går därför inte närmare in på
frågan. Statsmakterna har uttalat att det iir mycket angeliiget att reducera
oljeberoendet. Samtidigt kan elförsöi:iningssituationen under den niirmaste
10-årsperioden sägas vara god. Vattenfall anser att det mot denna bakgrund iir nödvändigt att ändra nuvarande diskriminering av elenergin från
bcskattningssynpunkt. I avvaktan pit energiskattekommittcns behandling
av frågan om energins inlemmande i mcrviirdesskattesystcmet kan detta
ske genom höjning av oljeskatten.
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Bl·red.1·k<111.1·/agri11g
OEA uttalar mot bakgrund av beräknade tider för ombyggnad av värmeverk till drift med inhemskt bränsle. att det finns skiil att öka beredskarslagren av olja för att få en bättre överensstämmelse mellan omstiillningstid
och oljelagring. OEA anser att bl. a. denna fråga bör tas urp av ckn s. k.
kontrollstationen. dvs. oljelagringskommittcn. Omstiillningstiden för stora
eldningsanhiggningar iir ofta längre än den uthallighet som rlancringen av
försörjningsberedskaren rå oljeomrf1det utgår frän.

Öl:F instiimmer i OEA:s uprfattning att reglerna för heredskapslagring
av olja skall i största möjliga utstriickning utformas s{1 att anliiggningsinnehavaren rår incitament att iivergil friln olja till fasta bränslen. ÖEF anser
ocksi·1 att regler för heredskapslagring av kol bör utformas sä att inhemska
bränslen gynnas på samma siitt.
Aven Fii.t:ic'i kommun delar utredningens uppfattning pt1 denna punkt
under förutsättning att bcredskapslagrets storlek hestiimts med hiinsyn till
anfäggningens oljebehov under en kris llch ej baseras ra de senaste

~!rens

genomsnittliga oljeförbrukning under normala förhällandcn som sker for
niirvaramle. Även de gemensamma bercdskarslagren av olja bör enligt
kommunen kunna minska. Växjö kommun anser att den minskning av
samhällets kostnader som uppstiir p{1 detta sätt bör överföras till anliiggningsiigaren i form av anliiggningsbidrag för ombyggnaden.

O(ic/11gri11gsko111111i1th1, SI'/ och SCPF delar inte OEA:s uppfattning om
en förändring i bestämmelserna för oljelagring. Oljclagringskommittcn anför:
Med anledning härav vill oljelagringskommittcn anmiila att i det delbetiinkande som kommitten avser framlägga inom kort. behandlas fr~igan om
behov av beredskapslager av olja i olika kristyper. Kommitten erinrar om
att erforderlig uthållighet beräknas med utgängspunkt i siikerhetspolitiska
iiverviiganden och inte med utgångspunkt i tekniska omstiillningstider för
vissa eldningsanläggningar. Prövningen av fr?tgor rörande fiirsör:iningsberedskapen rl1 oljeomrädet hör anstå till dess oljclagringskommitten i dessa
delar har slutfört sitt arbete.
SPI anför:
OEA har slutligen oeksä tagit upp frågan om heslämmelserna avseende
heredskapslagring av olja inte kan utformas sä. att de stimulerar användningen av fasta bränslen. Institutet vill i anslutning härtill endast framhålla,
att den uppbyggnad av beredskarslager i friiga om eldningsoljor som ägt
rum och som förbrukarna fått betala genom högre oljepriser saknar motstycke i fråga om övriga imrortbränslen. En ökad kolanvändning borde.
enligt Institutets urpfattning. medföra. att motsvarande krav rå beredskapslagring. som gäller för olja. ställes i fn\.ga om kol. Denna fråga
kommer att bli föremål för övervägande i 1980 års Oljelagringskommitte.
vari Institutet är representerat.
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SCPF anför:
För alt stimulera ut vecklingen mot anviinJning: av fösta hriinslen antyder
utredningen höjd skatt och ändrade beredskapslagringsbestiimmelser för
olja. Dessa förslag vill vi bestiimt avvisa med motiveringen att det skulle
slii ojämnt och ytterligare höja energikostnaden och försiimra konkurrenskraften för företag som inte har hehov av eller av andra anleJningar inte iir
beredda att investera i nya fmgpannor. Om statsmakterna av försörjningsskäl önskar tvinga fram en övergång till fasta briinslen vid befintliga anläggningar bör detta i stiilkt {1stadkommas med positiva ekonomiska styrmedel. t. ex. bidrag som täcker merinvesteringen.

Lai:.fi"irslagets 2

*· grii11se11 50000 MWh

*

OEA har i lagförslagets 2 föreslagit att eldning~anliiggningar vars
bränsleförbrukning kan beriiknas uppgå till minst 50000 MWh per år skall
utföras för eldning med fast briinsle. Detta skall ocksä giilla en mindre
cldningsanläggning som skall ingå i ett system om den sammanlagda hriinslcförbrukningen i systemets pannor heräknas uppgå till minst 50000 MWh
per år. Om systemets årliga hehov av varmvatten. hetvatten. <°mga eller
hetolja efter det att anläggningen uppförts kan tiickas till minst 75 procent
genom produktion i anläggningar som drivs med fast briinsle. spillvärme.
solvärme el. dyl. får dock anläggningen utföras för eldning med enbart olja.
8ygg1111dsstyrd.1·e11 I KBS) anser att griinsen 50 000 M Wh valts för läg
och anför:
För KBS del ligger inga anläggningar inom aktuellt omr{1de. De största
enhctt.:rna är i storleksordningen 10 MW och flertalet enheter inom intervallet ni'1gra hundra kW upp till 2 it 3 MW. Verket vill likviil pf1peka att
gränsviirdet valts mycket liigt. Fiir byggnadsuppviirmning synes det rimligt
att ca 75'X· av totala energibehovet tiicks med fasthriinsle m. h. I. ekonomi
och reglcrharhet. Vid ett totalt effekthehov av 25 MW skulle fastbränslepannorna behöva dimensioneras för ca 8 ~t I0 MW effekt. Detta innebiir att
grtinsviirdet lagts på storlekar som iir mindre än de alternativ som jämförs i
utredningen. Aven om kalkylerna över totalkostnader i utredningen godtas
innebär detta att påståendet om lönsamhet för fastbränsleeldning faller.
KRS tillmäter valet av gränsvärde betydelse dit de ekonomiska konsekvenserna rimligen bör vara större om en aktuell anläggning ligger på en bråkdel
av gränsvärdet eller i samma storleksordning som gränsviirJet.

8ygg.fi11·sk11i11g.1·rådl'I som anser att man genom att sätta gränsen till
50000 MWh hindrar utvecklingen mot små lokala värmesystem anför:
Rådet anser att lagförslagets gräns vid 50000 MWh :ir ofullständigt
motiverad och att gränsviirdct 75 % för när oljeeldning får användas iir
tveksamt och kan leda till orimliga konsekvenser. Gränsen 50000 MWh är
vald strikt enligt ekonomiska kriterier vad gäller viirmecentral och anordningar för hälso- och miljöskydd uppbyggda enligt dagens teknik. Den tar
inte hänsyn till önskemål om framtida flexibilitet. En av konsekvenserna
vid tillämpning av ett sådant gränsvärde skulle enligt rådets mening kom-
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ma alt hli alt viirmeunderlaget för framtida viirmepump- och solviirmesystem reuuceras kraftigt. Dylika system synes enligt dagens kunskapsniv;[
bli mest ekonomiska inom områuet 5000 till 100000 MWh ärlig energi.

OED anser det hade varit värdefullt om utredningen hade redovisat de
ekonomiska och oljeersiittningsmiissiga konsekvenserna av att viilja nf1gra
alternativa förbruksnivåer som liigsta griins.

llyresgiistemas rik.1:fi'irh1111cl anför:
Det verkar för niirvarande rimligt att anliiggningar vars brtinsleförhrukning iir minst 50000 MWh per {1r utgör en liimplig griins för lagstiftning om
att cldningsanliiggningar omedelhart kan drivas med fasta hriinslcn. Utredningens förslag att ljiirrviirmesystems energihehov till 75 procent av firsbehovet kan täckas med fast briinsle. för att på sfi siilt minska de iikaue
kapitalkostnaderna. anser förhundet ligga i konsumenternas intresse.
Enligt ÖEF har OEA satt gränsen 50000 MWh per år med försiktighet sit
att inte höga kostnader för fasthriinsleeldade anläggningar skall leda till
ekonomiska svårigheter niir förutsättningarna iir ogynnsamma.

Statens inclustrin·rk som i likhet meu \'\'S-tekniska .f('ire11i11ge11 antyder
att griinsen kunnat viiljas liigre anför:
Den föreslagna griinsen for lagens tillämpning - anliiggningar > 50 000
MWh dvs. 10 - 20 MW - kan starkt ifrågasiittas. Med de högre energikostnader som fastbränsleanliiggningar skulle medföra finns risk alt önskvärd utveckling mot större fjärrviirmeanliiggningar bmmsas till förm;[n för
oljeeldade smf1pannor. Df1 det dessutom visat sig att mindre anliiggningar
för fliseldning - 5 MW eller mindre - ofta iir lönsammare iin de större
hl. a. på grund av kortare tra11~portavständ för llisen eller längre utnyttjningstid av pannan finns ingen saklig grund att siitta griinscn hiir.
Även för mycket smii pannor. t. o. m. villapannor torde det s{t småningom
med ny teknik t. ex. med hjälp av brännare fiir flis- eller torv-pellets bli
möjligt att elda fast hriinsle utan ökade kostnader. då man hiir uthyter Eol
mot fast hränsle.

Statens 1·a11e11.fi1/ls1wk föreslår att gränsen för tillfört bränsle skall anges
i joule i stiillet för i mcgawattimmar.
L11gfi'irs/11get.1· 3 ~. mindre 1111/iigg11i11gar
OEA föreslår i 3 ~att andra eldningsanltiggningar iin som avses i 2 ~skall
utföras så att de kan stiillas om till eldning med inhemskt fast

hr~insle

utan

omfattande ombyggnadsarbet..:n och kompletteringar.
Beträffande nya mindre anliiggningar anför Bygg11ads.1·1yre/s,·11:
KBS berörs endast av 3 i lagförslaget som innehiir krav pfi i stort
omedelhar möjlighet all ställa om till inhemska hriinskn. Utredningen har
för de mindre anläggningarna valt att koppla ihop de nya kraven med
gällande krav i byggnormen om omställbarhet till inhemska bränslen i ett
krisläge. Denna koppling synes naturlig. Förslaget framställs som om inga

*
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nämnvärda kostnadskonsekvenser inträffar. Enligt KBS mening är detta
synsätt mycket diskutabelt av följande skäl.
I ett krisläge måste förutsättas att speciella förhållanden råder vilka
möjliggör att utrymmen i garage. källare. gårdar. parkering m. m. kan
användas som bränsleupplag. att personella resurser långt över ordinarie
driftspersonal kan mobiliseras m. m. I utredningen måste rimligen ha förutsatts att kravet på omställbarhet skall medge en i stort omedelbar övergång
till inhemska bränslen när bränsleprisrelationerna är lämpliga. KBS hävdar
att detta inte kan ske med mindre än att betydande kostnadsökningar
uppstår jämfört med gällande beredskapsbestiimmelser. Som exempel kan
nämnas
- utbildning av driftspersonal.
- utökning av driftspersonal.
- inköp av truckar och lyftanordningar.
- annan planering av utrymmen t. ex. kan inte alternativanvändning av
vissa utrymmen tillåtas.
- skorstenshöjder ändras och rökgasreningsutrustning för stoft erfordras
sannolikt (miljökrav i samband med fastbränsleeldning är f. n. oklara I.
Beträffande bränsleval godtas i beredskapsbestämmelserna ved samt
eventuellt flis samt el fram till 1981. Även i föreliggande utredning har en
begränsning gjorts till inhemska bränslen. I vissa speciella fall kan man
även för mindre anläggningar tänka sig alternativ till ved och flis, t. ex.
torv. koks. vissa avfallsprodukter. Det väsentliga torde enligt KBS vara att
omställningen till annat bränsle från olja (och El?) skall kunna ske. Enligt
KBS mening bör därför detta krav direkt anges i lagtexten.
Byggnadsstyrelsen behandlar även befintliga små anläggningar och anför därvid:
Utredningens förslag till ~ 3 i lagtexten innchär att i princip samma krav
s()m för nybyggnad gäller vid byte av oljeeldad panna. Beträffande beredskapsbestämmelserna är byggnormen i detta avseende oklar. I praktiken
torde i flertalet fall pannbyte uppfattas som en undcrhållsätgänl d~ir byggnadslovsprövning inte erfordras. En stor del av marknaden för mindre
pannor avser f. n. utbyte av förslitna pannor. En tillämpning av det nya
lagförslaget får i många fall orimliga kostnad skonsekvenser främst p. g. a.
bristande utrymmen. transportvägar och upplagsplatser. Aktuella pannbyten fram till 90-talet omfattar installationer gjorda på 60-talct ol'h början på
70-talet - en period av byggandet då både beredskapsbcstämmelserna och
tillämpning av dessa var eftersatt.
KBS har för egen del översiktligt inventerat pannbeståndet m. h. t. omställningsmöjligheter vid en eventuell kris. Sammanfattningsvis kan om
denna studie sägas att omställningsmöjlighcterna f. n. är mycket begränsade på kort sikt. Förbättringar kan åstadkommas bl. a. i samband med
underhållsarbeten men i många fall kan man inte för rimliga kostnader
komma i den nivå som förutsätts i föreliggande utredning.
OED som anser att man på sikt bör kunna ställa samma krav på mindre
anläggningar anför:

OEA pekar på att vid eldning med fasta bränslen i mindre anläggningar
blir såväl kapitalkostnaderna som personal- och underhållskostnaderna sä
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höga. att sådana anläggningar ej kan ifrågakomma för fastbränsleddning.
OED instiimmer i dessa bedömningar men anser att ett intensifierat utvecklingsarbete inom området skulle på sikt kunna leda till att iiven mindre
eldningsanläggningar kan drivas med fasta bränslen. Även mindre anhiggningar skulle därefter kunna åläggas krav på långtgående förberedelser för
eldning med fasta bränslen. Frän vilken undre konsumtionsnivå detta krav
skall gälla bör utredas.

*

Statens i11dustri1·erk som anser kravet i 3 olämpligt anför:

Förslaget i ~ 3 att mindre anläggningar skall utföras så att de liitt kan
ställas om till eldning med inhemskt fast bränsle. är olämpligt av flera skäl.
De blir 2 till 3 gånger dyrare på detta sätt och får ofta sämre verkningsgrad
än om de utförts för ett bränsleslag. Detta medför förhöjd oljeiltgång. För
företaget är alternativet att efter nödtorftig upprustning behålla den gamla
pannan ytterligare ett antal år. vilket ocksil medför förhöjd oljeätgång
p. g. a. den sämre verkningsgraden hos en gammal panna. Beredskapseffekten torde ej heller vara särskilt stor. dä man inte kan bör:ia elda fast
bränsle i en aldrig så väl förberedd panna. om man inte har frågan om
bränsleleveranser löst dessförinnan. För llis tar detta upp till ett ftr att
ordna och för torv 2-3 år i bästa fall. Kolalternativet finns som regel ej för
dessa mindre anläggningar.
O(ielagri11gskommitth1 har inget att erinra mot förslaget enligt 3
anför:

*och

OEA föreslår också att andra. dvs. mindre. nytillkommande eldningsan!iiggningar skall utföras så att de kan stiillas om till eldning med inhemskt
fast briins!e utan omfattande ombyggnadsarbeten och kompletteringar.
Innebörden av förslaget är i praktiken att skyldigheten enligt Svensk
Byggnorm avseende möjlighet till uppvärmning av bostäder m. m. vid
utebliven tillförsel av importbränsle vidgas till att även omfatta mindre
eldningsanliiggningar för industriändamm m. m. Oljelagringskommittcn har
intet att erinra mot detta förslag.
NE har ingen uppfällning i frågan om en avgränsning krävs i den föreslagna lagstiftningen. Det är dock menar N E väsentligt att lagen formuleras och tillämpas på ett sådant sätt att fastbränslecldning kommer till
stånd, eller långtgående förbereds. i alla fall där detta är realistiskt. Det är
enligt N E också väsentligt att undvika en situation där små lokala oljeeldade uppviirmningssystem ses som ett sätt att komma undan kravet på
fast bränsleeldning.

U111eå kommun som i likhet med Rotkyrka ko111m11n önskar en skärpning
i kraven för mindre anläggningar anför:
En fjärrvärmeleverantör. som baserar sin produktion på fasta inhemska
bränslen använda i nya anläggningar med stränga miljökrav. kan få svårt
all ekonomiskt konkurrera med individuella oljeeldade anläggningar med
en beräknad förbrukning av strax under 50 GWh/år om kraven på omställ-
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ning "till fasta bränslen utan omfattande ombyggnadsarbeten och kompletteringar" tolkas liberalt. Styrelsen skulle därför här gärna se en strängare
skrivning som t. ex. "utan nämnvärda ombyggnadsarbeten eller kompletteringar". Möjligheten för byggnadsnämnd att medge dispens enligt 4
kvarstår ju.

*

S1·enska 1·ämu'1·et-k.1ji'ireni11gl'l1 anser som tidigare har nämnts att samma villkor skall gälla för alla anläggningar oberoende av storlek och anför:
Om inte särskilda åtgärder vidtas finns en uppenbar risk för att tillkommande men även vissa befintliga ljärrvärmeabonnenter i stället vill välja
enskild oljeeldning eller elvärme. Lagen skulle därmed komma att motverka sina egna syften. Med anledning härav anser föreningen att den nedre
storleksgränsen för eldningsanläggningar som anges i lagförslagets 2 hör
elimineras samt att förslagets 3 § bör utgå. Lagen skulle diirmed omfatta
samtliga nytillkommande anläggningar. oberoende av storlek. I gengiild
kunde dispensmöjligheterna enligt 4 göras något liberalare.

*

*

/.af:_fi'irs/agcts ./ §. dispens

*

I lagförslaget 4 anges att regeringen eller statlig myndighet som regeringen bestämmer får. om det föreligger särskilda skäl. medge undantag

*

från 2 och 3 *~· Från kraven i 3 får efter regeringens bestämmande även
byggnadsniimnd medge undantag om siirskilda skäl föreligger. Beslut om
undantag får förses med villkor.

Statens p/11nrcrk som liksom hyggnadsstyrelsen. Umeil. Giitehorgs och
Öster.rnnds komm1mt'r samt S1·e11ska 1·iirme1·erk1:fi'irc11inge11 utgilr friln utt
dispens medges för provisoriska centraler och pannor för toppeffekt anför:
I fräga om pannor for toppeffekt och reserveffekt anför utredningen alf
det - med tanke pä den ringa bränsleförbrukningen det rör sig om i dessa
fall - inte framstär som nödviindigt att anordna pannorna för fasta bränslen. Planverket ansluter sig till denna uppfattning. I vissa fall kan det
emellertid enligt planverkets mening finnas särskild anledning. t. ex. svärigheter att klara oljetransporter pii ett betryggande sätt. som motivaar art
även pannor för topp- eller reserveffekt anordnas för fasta bränslen. Planverket förutsätter att i sådana fall möjligheterna att ge dispens enligt 4 ~
tillämpas med återhållsamhet.

Östersund.i· kommun anfi'ir:
Utbyggnad av ljärrviirmen sker ofta i relativt små områden som sä
småningom byggs samman till större system. Vid en sådan utbyggnad sker
uppvärmning hittills alltid i oljeeldade transportabla värmecentraler som
nyttjas i mellan 5-10 år. Enligt lagförslaget skall även sådana små anfaggningar försörjas med fast briinsle när de ingår i ett större system sä vida det
inte är toppbelastanläggningar. För att inte tjiirrvärmebolagen skall få en
försämrad konkurrenskraft och därmt:d mindre total utbyggnad bör dispenst:n för tillfälliga anläggningar förlängas till åtminstone 5 år.
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Niir det gäller lagstiftningens utformning finner SAHO utredningsförslaget i stort rimligt. SABO vill dock utvidga dispensmöjligheten för mindre
eldningsanläggningar (mindre iin 50000 MWhl. i vilka endast enstaka·
pannbyten sker. I de fall diir inte utrymmet i det hefintliga pannrummet
medger fastbriinsleeldning och kostnaderna för en utvidgning blir l1rimligt
höga. bör enligt SABOs mening dispens kunna medges.
Statens 1111t11n·iird.1Ttrk tll(fi'ir:

Utredningen föresl{tr att undantag frän lagstiftningen kan liimnas av
miljöskäl. Regeringen har nyligen ändrat miljöskyddskungörelsen. Förbriinningsanliiggningar med en tillförd effekt större än 50 MW måste ha
tillstånd eller dispens, oavsett bränsleslag. Anläggningar större iin 10 MW
bränsleeffekt skall anmiilas till länsstyrelsen innan anliiggningarna uppförs.
Dessa regler giiller även iindring av befintliga enheter. exempelvis övergång från olja till fasta briinslen. Genom denna ändring hlir det mi~jligt för
miljömyndigheterna att föreskriva skyddsåtgärder för de anliiggningar som
omfattas av utredningens förslag. Naturvårdsverket förutsätter dock att
undantag från den av utredningen föreslagna lagstiftningen automatiskt
lämnas i de fall där myndighet med stöd av miljöskyddslagstiftningcn
meddelat förbuu mot fasthränsleeldning.
OEA föreslår att dispens frän fastbränslekravet bör kunna medges vid
anviindning av naturgas .
•S"i'cnska gt1.1:fi'irc11i11g1'11 som finner förslaget rimligt anför:

En av förutsiittningarna för naturgasintroduktion iir att hränslcförsör:iningstrygghekn därigenom ökas. Motivet för krav på omstiillharhct av
eldningsanliiggningar för fasta briinslen försvagas diirför viisentligt för
anläggningar som försörjes med eller kan heriiknas komma att försörjas
med naturgas. Ett krav på omstiillbarhet skulle ä andra sil.Ian försvära en ur
försör:iningssynpunkt önskviird övergäng till naturgas eller i varje fall möjligheterna att utnyttja gasen på ett energiekonomiskt optimalt s(itt. Föreningen vill av den anledningen understryka vikten av utredningens förslag
till regler för dispens Mm kravet pä fasthränslecldning för det fall en
anläggning har eller beräknas fä tillgång. till naturga5.

ÖF.F som anser att hiinsyn till beredskapsfrägor skall tas vid dispenser
anför:
Användning av naturgas medför iiven ytterligare problem från heredskapssynpunkt. Pannor för naturgas torde vara sv[1rare att ställa om till
inhemskt bränsle än både kol- och ol_iepannor.
Vid importbortfall av kol och olja kan kvarstående tillförsel av dessa
bränslen lätt fördelas över hela landet. Om Sverige har flera naturgasniit så
kan däremot inte ett bortfall i ett nät kompenseras genom överföring fdtn
ett annat nät. Vid minskad tillförsel av energirttvara till stadsgasnät uppkommer risk för explosioner i nätet niir inte trycket kan hållas uppe.
Liknande problem torde kunna uppstå i naturgasnät. Anviindning av naturgas ställt:r således särskilda krav på beredskapsåtgärder. ÖEF anser därför
att OEA:s förslag i detta avseende är väl motiverat.
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Vii.1;iii ko1111111111 anser att iiven naturgaseldade anläggningar i en kris kan
behöva eldas med inhemska bränslen.
S1·enska 1·iinne1·erk.l:fore11ingen och Umctl ko1111111111 anser <1tt de kommunala byggnadsnämnderna skall ha ett avgörande inflytande i dispensärenden iiven vad giiller anliiggningar som avses i 2 ~-

La1:.fi"irs/agcts 5

~.

tillsynen

I 5 ~ anges att tillsynen över efterlevnaden av lagen och de föreskrifter
som har meddelats med stöd av lagen utövas av statlig myndighet som
regeringen bestämmer. Regeringen kan också uppdra ih byggnadsnämnd
att utöva tillsyn.

Statens p/11111·erk anser att lagförslaget hör ändras så att det klart framgår
att byggnadsnämnden skall vara tillsynsmyndighet i frf1ga om uppvärmningsanordningar som regleras genom hyggnadslagstiftningen.

U111etl ko11111111n som förordar att hyggnadsniimnden anförtros den i 5
angivna tillsynen anför:

*

Energiverksstyrelsen vill understryka vikten av att de lokala byggnadsnämnderna anförtros den i 5 angivna tillsynen. En sådan tillsyn i kombination med dispensrätten enligt ~ 4 förutsiitter god lokalkännedom och god
kunskap om den aktuella kommunala energiplaneringen inkl. planerade
fjärrvärmeutbyggnader. Det torde vara orealistiskt anta att en statlig myndighet skulle besitta dessa kunskaper. Energiverksstyrelsen har inget emot
att statens planverk i sina bestämmelser tar in relevanta delar av den
föreslagna lagen. men anser att dennas tillämpning har en starkare anknytning till den kommunala energiplaneringen inkl. ljärrvärmeuthyggnader
och till statens energipolitiska mäl iin till de egentliga hyggnadsbesf.ämmelserna. Enligt styrelsens uppfattning hör tillämpningen utöver vad som
avses i planverkets bestämmelser anförtros industriverket.

s

Giitehorgs kommun anser att för att byggnadsnämnden skall kunna
fullgöra sin roll som tillsynsmyndighet hör hyggnadslagen kompletteras så
att byte av panna, eldstad eller annan eldningsanläggning göres byggnadslovspliktig.
Lagfiirslagets 9 §. c"il"crklagandcn

*

I 9 anges att beslut av tillsynsmyndigheten enligt 5 ~ kan överklagas
hos kammarrätten genom besvär. Beslut skall gälla utan hinder av anförda
besvär. om inte annat föreskrivs.

Statens plam·erk som anser denna ordning vara mindre lämplig i det fall
byggnadsnämnden är tillsynsmyndighet anför:
Andra beslut av byggnadsnämnden som kan bli föremål för förvaltningsbesvär prövas i första hand av läns.~tyrclscn. i andra hand av kammarrätten. Detta bör gälla även beslut enligt den nu föreslagna lagen. bl. a.
med tanke på att överträdelser av lagen samtidigt kan innebära överträdelser av bestämmelser inom byggnadslagstiftningcns ram och därför krä-
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ver ingripande enligt lagen om påföljder och ingripande vid olovligt hyggandc m. m.
Planverket anför vidare:
Vid genomförandet av den föreslagna lagen hör uppriikningen i byggnadsstadgans 56 I mom. av författningar som skall hcaktas vid hyggnadslovsprövningen kompletteras med uen nya lagen.

*
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Bilaga 1.10

Sammanfattning av statens industriverks utredning om
Storstockholms fjärrvärmeförsörjning, SIND 1979: 4,
och industriverkets samråd med berörda kommuner och
myndigheter samt remissyttranden över utredningen.
I Sammanfattning av statens industriverks utredning, SIND
1979:4
Statens industriverk SIN[) lick i fehruari 1979 i uppdrag av regeringen
all utreda fd1gor om t]iirrviirmeniitens forsö1jning med viirmc i södra
Storstm:kholmsomrädet inkl. Södcrtiilje mot hakgrund av förhållandena i
Storstockholmsomri'tdet som helhet.
Enligt direktiven skulle verket utgå fr{rn att nytillkommande anHiggningar avsedda för långa årliga drifttider utrustas for eldning med annat hränslc
iin olja. Hiinsyn horde även tas till möjligheterna att senare förse Stockholms- och Uppsalaområdena med ljiirrviirme friin 1-orsmarks kraftstation.
I juli 1979 överliimnaue industriverket utredningen Storstockholms
r:_järrviirmcf(irsörjning SIN D 1979: 4 till regeringen. I det följande sammanfattas industriverkets utredning.
Storstockholms och Uppsalas 1Jiirrviirrneförsö1jning iir f. n. till 87 r..}
grundad på olja. p;I kol till 10 ?i· och på sopor till 3 r.·(.
Utredningen har utgått frän att följande viirmehehov i TWh skall tiickas.

Storsrockholm

1978

1'18:'

1'190

2000

l!Ul

18.4

20.2

20.6

17.3

17.9

Uppsala

2.4

' '

Summa

l'J.7

20. I

Utredningen har lagt fram tre alternativa huvudinriktningar fiir !järrviirmeuthyggnaden till iir 2000. Dessa alternativ kallas i fortsiittningen
referensalternativet. Himmcrfjiirdsalternativet och Forsmarksaltcrnativet.
Rl'_li'rensaltematiret innebär ett fullföljande av de enskilda kommunernas värmeplaner i stort samt en integrering i följande tre interkommunala
ljärrviirmesystem:
Siidertiilje. !fotkyrka. Huddinge och syd-- sydvästra regiondelen:
västra Stockholm
centrala Swckholm inklusive Kungshol- centrala regiondelen:
men. Södermalm. Hiigersten. Stockholm
o;ydost och Lidingö
Stockholm väst. Sollentuna. Solna. Sund- viistra regiondelen:
byberg och Jiirfälla.
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I rcferen~alternativct uppförs koleldade kraftvärmeverk i
lgelsta

2X 55MWjl10 MW,

Fillja

1983 och 1999

205 MWcf330 MW,

Viirtan

3X205 MW/330 MWv

Lövs ta

205 MWj330 MW,

Referensalternativet

inncbiir

1987
1986. 1988 och 1997
1987
att

Stockholm-LI ppsalaregionens

tjärrviirmeförsöijning år 2000 till 33 ':(.grundas p{1 olja. pil kL'I till 64

på sopor till 3

r(.

r.; och

Investeringarna för alternativet uppgår till 4 100 miljliner

kronor.

lli111111crf/iirdsaltcnwtil'<'I innebiir att ett större gemensamt koleldat
kraftviirmcverk byggs på plats som e\cmplilierats med Niislamlet vid
Himmerfjiirden. Vidare förutsiitts att den sydviistra ol'.h den centrala regiondelen samt Högdalen integreras.

I Himmerfjiirdsalternativet uppförs koleldade kraftviirme\'erk i
Himmerijiirden 5x 190 MW)345 MW,

1987. 1989. 1991. 1993 1Kh 1997

Uivsta

1987

205 MWj345 MW"

Himmerljiirdsalternativet innebiir att regionens ljiirrviirmeförsörjning år
2000 till 30 'T grundas pft olja. p{1 kol till h6 r.:;. och pil Sl)por till 4 ':·(.
Investeringarna för alternativet uppgilr till drygt 5 000 miljoner kronor.

Fors111arksaltema1ii·1·t innebiir att aggregat I. 2 och 3 vid kiirnkraft verket i Forsmark byggs om för viirmeavtappning. Vidare förutsiitts att en
överforingslcdning byggs mellan Forsmark och Stol'.kholmsregionen. I
delta alternativ integreras alla studerade kommuner i Stockholmsregionen
till ett gemensamt ljiirrviirmenät. som tillsammans med Uppsala ansluts till
l}iirrvärmeledningen fr:'tn Fors mark.
Forsmarksalterrrntivet innebiir att regionens ljiirrviirmeförsör:ining {ir
2000 till 20

r,.;.

grundas pi't olja. pil kiimviirme friin Forsmark till 69 ~;. ptt

kol till 10 'T och på sopor till I i;;. Ett koleldat kraftviirmcverk har införts i
detta alternativ med idrifttagning <°1r 1996 i Fittja. Investeringarna för
alternativet uppgifr till drygt 4 500 miljoner kronor.
Briinsleförbrukningen i TWh under perioden 1980-2010 blir
R..:l~rens-

K1>I
Olja

Sopor

alternativet

Himmcrfj;inlsalternati\·et

4~0

400

~80

~hO

7

7

Ft>r~marb

alternativet
(,()
~

10
)

Efter ftr 199.'i blir elproduktionen knappt K TWh per ilr större i referensalternativet och HimmerlJiirdsalternativet iin i Forsmarksalternativet.
De tre studerade alternativen har utviirderats med avseende pt1 försiir:iningstrygghet. miljöpåverkan. ekonomi och genomförbarhet. I fråga om
denna ut värdering anför SIN D i huvudsak följande.
Sverige iir för närvarande hänvisat till import bitde av kol 1ll'.h uran.
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Jämfört med oljan har kolet en väsenl!igt biittre global uthållighet och både

kol och uran förekommer i politiskt mer stabila områden än olja. Om
urantillförseln grundas på inhemskt uran förbättras försörjningstrygghcten
påtagligt. Koncentration av produktionen till en plats och de stora överföringsledningarna i Himmerfjärds- och Forsmarksalternativen innebär vissa
risker för försörjningstryggheten. Eftersträvar man snabbast möjliga oljereduktion bör referensalternativet väljas eller i vart fall inleda utvecklingen. Genom den mindre omfattande integrationen och de stH.:cessiva
investeringsåtagandena blir referensalternativet mer nexibelt.
De redovisade tre alternativen påverkar på olika sätt miljön inom och
utom Storstockholmsregioncn. Gemensamt för alternativen är dock den
allmiinna miljöförbättring som införande av fjärrvärme i stor skala innebiir.
Forsmarksalternativet ger 70-80 % lägre emissioner till luft inom regionen
än referens- och Himmertjärdsalternativen. En stor anläggning som i Himmerfjärdsalternativet ger större samlade utsläpp och därmed högre föron.!ningskoncentrationer vid samma skorstenshöjd än en mindre anläggning.
Himmerfjärdens placering på avstånd från regionens mest befolkade delar
leder sannolikt till att ett måttligt antal människor utsätts för luftföroremngar.
Himmerfjärdsalternativet innebär färre och kortare koltransporter än
referensalternativet. Möjlighet till deponering av kolaska kan finnas i direkt anslutning till Himmerfjärden. för hela regionen bedöms från miljösynpunkt Forsmarksalternativet som klart bäst. Himmertjärdsalternativet
är sannolikt det näst bästa från miljösynpunkt.
Alternativet med värme från Forsmark ger en avsevärt lägre elproduktion än de andra alternativen. Det beror på att det byggs mindn: kraftvärme
i Storstockholmsområdet i Forsmarksalternativct samt att värmcavtappning från aggregaten i Forsmark medför en minskad elproduktion. Under
1990-talet är differensen mellan forsmarksalternativct och de tva andra
alternativen 7-8 TWh per år.
Värdet av differensen i elproduktionen vilket påverkar Forsmarksalternativets ekonomi relativt de två andra alternativen beror på dels sammansättningen av landets clproduktionssystem. dels belastningsutvecklingen.
De ekonomiska beräkningarna har genomförts vid tre olika kraftvlirderingar.
I ett alternativ värderas differensen i elproduktion till rörlig kostnad för
oljemottryck för perioden 1981-1990 och till fast och rörlig kostnad för
kolmottryck för perioden 1990- 2000. Detta kallas l<'ig kraftvärdering och
förutsätter utbyggnad av minst 12 kärnkraftblock samt en låg belastningsutveckling.
I ett annat alternativ. kallat hög kraft värdering. viirderas differensen i
elproduktion för perioden 1981-1990 till rörlig kostnad för oljekondens
och för perioden 1990-2000 till fast och rörlig kostnad för kolkondens.
Den tredje kraftvärderingen är beräknad som mittpris mellan låg och hög
kraftvärdering. Denna kraftvärdering är kallad medel.
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Himmerfjärdsalternativet är dyrare än referensalternativet. Vid hög
kraftvärdering är Forsmarksalternativet det dyraste. Vid den låga kraftvärderingen är Forsmarksalternativet vid de flesta studerade briinslepris betydligt billigare än referensalternativet. Vid medelkraftvärdering är Forsmarksalternativet billigare än referensalternativet vid ett oljepris större än
I 200 kr/ton och en kalkylränta mellan 2 och 4 '7c·.
Samtliga studerade alternativ bedöms vara tekniskt genomförbara. Möjligheterna att lösa hesluts- och tillståndsfrt1gorna bedöms spela stor roll för
genomförbarheten. Ju mer omfattande och komplicerad interkommunal
samverkan som ett alternativ förutsätter. desto mer ökar risken för förseningar och för att alternativet inte kommer att genomföras. I Forsmarksalternativet krävs beslut om genomförande senast vären 1981 om viirmcleverans skall kunna påbörjas år 1989. Även Himmerfjärdsalternativet kräver beslut om genomförande under våren 1981 för att värmeleverans från
det första blocket skall kunna bör:ja år 1987. Referensalternativet bedöms
som det som iir liittast att genomföra.
SJND anser mot bakgrund av givna direktiv att fjärrvärmeförsörjningen
under 1980-talct skall grundas på kol efters~1m värme frfan Forsmark inte
hinner komma i fråga. Referensalternativet hedöms som överlägset eftersom det ger den snabhaste minskningen av oljeberoende. iir hilligast och
ger den bästa handlingsfriheten för att på 1990-talet utnyttja värme från
Forsmark.
Det praktiska genomförandet av de alternativ som studerats i industriverkets utredning är avhängigt beslut av berörda kommuner. Regeringen
uppdrog diirför i september 1979 åt industriverket att samråda med berörda
kommuner.
Med skrivelse 1980.02.15 överlämnade industriverket en rapport om
samrädet. I rapporten dras följande slutsatser.
Beslutssituation för utökad värmeproduktion är följande:
Berörda kommuner

Tidpunkt dii neslut
erfordras

Tidpunkt för
idrifttagning

Södertälje t lgelsta)
H,1tkyrkaiHuddinge t fittjal
!fot kyrka/H udd i nge/Si\dertiiljc
t Fittja eller Himmerljärdenl
Stockholm. svdviist
Stockholm. Södermalm
Nacka

1980
1980-82

1982-83
1986-87

1980-81
1984
1981
1980

1987-88
1987
1985
1985-8()

Av t:konomiska och miljömässiga skäl bör regionala lösningar eftersträvas. Alternativet med viirmc från kärnkraftverket i Forsmark bör utredas
mera i detalj. Stockholms kommun bör markera intresse för t:n regional
kolbaserad anläggning. En sådan skulle kunna vara bcl~igcn i Augustendal i
Nacka kommun.
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Botkyrka. Huddinge och Södertälje bör söka få till stånd en gemensam
lösning. En sådan kan vara ett koleldat kraftviirmeverk i Fittja.
Storstockholmsområdets och Miilaröarnas samlade behov av kollager
och koltransporter bör ses över i ett större och långsiktigt sammanhang.
En fortsatt och till och med utökad oljedrift i små anläggningar medför
försämringar för boendemiljöer och högre boendekostnader relativt en
koleldad regional lösning.
Under samrådssamtalcn framfördes mycket starkt från kommunalpolitiskt håll att den utviirdering som görs av samrådsrapporten och remissyttrandena från berörda kommuner och myndigheter över SIND-utredningen
sammanställs i en klar meningsyttring från berörda departements sida.

2

Sammanställning av remissyttrandena

2.1 Remissförfarandct
Efter remiss av utredningen Storstockholms tjiirrviirmeförsörjning
SIN D 1979: 4 har yttranden avgetts av statens industriverk. överstyrelsen
för ekonomiskt försvar <ÖEFl. statens planverk. statens vattenfallsverk.
länsstyrelsen i Stockholms län. utredningen om omstiillbara eldningsanliiggningar (I 1977: 11) <OEA>. oljeersättningsdelegationen (I 1977:01)
<OED). Botkyrka. Huddinge. Järfälla. Lidingö. Nacka, Sollentuna. Solna.
Stockholm. Sundbyberg. Södertälje. Tyresö och Uppsala kommun. Centrala driftledningen <CDLJ. Regionplane- och näringslivsnämnden Stockholms läns landsting samt Svenska värmeverksföreningen. Hiirutöver har i
anslutning till remitteringen inkommit yttranden från Nyn;ishamns kommun. Storstockholms energiaktiebolag <STOSEB). AB Nynäs petroleum.
föreningen Östermalm samt ett samordnat yttrande frän föreningar i stadsdelen Hjorthagen i Stockholms kommun.
Svenska kommunförbundet och Haninge kommun har avstiitt frän att
avge yttranden.
Statens naturvårdsverk. statens vattcnfallsverk. länsstyrelsen i Stockholms län. Botkyrka. Huddinge. Lidingö. Solna. Södertälje och Tyresö
kommun har avgett yttranden efter det att industriverkets samrådsrapport
förelåg.

2.2 Allmänna tjärn·ärmefrågor
Statens naturvårdsverk. Statens planverk. Länsstyrelsen i Stockholms
län och Svenska Värmeverksföreningen behandlar i yttrandena vissa allmiinna tjiirrviirmcfrågor.
Statens nat11n·ärd.1Terk tar upp frägan om (iiirrvärmens miljömässiga
fördelar och anför:
16

Riksdagen /980i81. I sam/. Nr 90. Biillgedcl
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"Naturvårdsverket har i flera sammanhang påtalat miljöfördelarna med
fjärrvärme. En centralisering av uppvärmningen innehär betydande minskningar av framför allt koncentrationen av svaveldioxid i luft. men man kan
iiven förviinta sig en minskning av andra luftföroreningar. Ett alternativ
med ett stort antal kol- eller vedeldade värmecentraler framstfir dock som
ett mycket siimre alternativ."

Statens natwT1)rdsrerk betonar också att uthyggnaden av tjiirrviirmeniiten bör avpassas sä att införandet av solviirmesystem inte onödigtvis
fördyras i framtiden.
Statens planverk anför:
"Genom (järrvärmeutbyggnaden ansluts större delen av regionens hebyggclse till kollektiva vattenburna system. Detta ger stor frihet i val av
uppvärmningsform i framtiden. Planverket stiilkr sig positivt till mttlet att
ansluta så stor del av bebyggelsen som möjligt."
Ett kommande produktionssysten hör dock enligt verket hyggas upp sii
att handlingsfrihet att p{1 sikt övergfi till andra energikiillor skapas samt att
hushållningsätgärder inte fiirsvåras.

Lii11sstyrelse11 i Stockholms liin anser att hanteringen av fasta briinslen
hör begränsas till ett fåtal anliiggningar och anför:
"En integrering av tjärrvärmesystemen över kommungriinserna pii det
sätt som föreslagits i utredningen bör dock snarast genomföras för att
begränsa hanteringen av fasta brtinslen till ett fatal anliiggningar med
liimplig utrustning rn:h lokalisering ...
S1·e11ska l'iin111'1·1'rk1fi"irc11i11gl'11 betonar all fiirutsiit tningen för att en
fortsatt utbyggnad av fjiirrvärme skall kunne ske planenligt iir att nya
produktionsanliiggningar kan komma till stilnd relativt snabbt. Föreningen
vill kraftigt understryka att beslut om utbyggnaderna mi'1ste fattas snarast.

2.3 Oljeberoendet
Flertalet remissinstanscr framhiiller det allvarliga i att Storstockholms
tjiirrvärmcförsörjning sä gott som uteslutande iir grundad pti olja som
briinslc.
Öl:F anser att referensalternativet under 1980-talet iir det alternativ som
bäst uppfyller huvudm<llct. dvs. att minska oljebernendet. ÖEF anser
vidare att Forsmarksallernativet på håde kort och !äng sikt kommer alt
medf(\ra ett större oljeberoende än de två kolalternativen. ÖEF menar att
den ytterligare elproduktionskapacilet som crhttllcs i referens- nch Himmertjärdsalternativcn kan anviindas till elviirme o.:h därmed er-;iitta lätt
eldningsolja. Forsmarksalternativet har diirför enligt ÖEF ett större beroende av speciellt lätt eldningsolja. ÖEF anser att resonemanget är tilliimp-
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ligt även för de kärnkraftverk som i:ir lokaliserade i niirhctcn av Göteborg
och Malmö. ÖEF anför:
"Niir åtgiirder vidtas för att minska oljeberoendet iir det viirdefullt att
dessa avser hådc lätta och tunga oljeprodukter. Om minskningen enhart
avser tunga oljeprodukter. såsom i Forsmarksaltcrnativet. ökar behovet av
att erhålla större andel liitta produkter vid raffineringen av råolja. En insats
för att genomföra Forsmarksaltcrnativet kan sf1ledes som en konsekvens
öka behovet av en katalytisk krackeranliiggning. Det synes angeliigct att
närmare belysa i vilken utsträckning referensalternativet. eventuellt utvidgat till att bli tilllämpat iiven på övriga orter med kärnkraft. medför ett
mindre hehov av katalytisk kracking i Sverige ...

Stc11c11s rntte11fi11f.1·1·erk anser att det viktigaste iir att ff1 igting en lösning
som snahbt reducerar det niistan totala oljeberoendet i regionens Giirrviirmcsystem. Vattenfallsverket iir herett att medverka till en lösning som
genom förankring hos kommuner och myndigheter har förutsättningar att
bli genomförd.
Vattenfallsverket vill vidare framhillla att en minskning av oljeheroendet
måste tillmätas avgörande betydelse vid beslut om nya anliiggningar för
viirmeproduktion i Storstockholm. Enligt verket framgår av rapporten att
beslut om ett flertal viirmeprodueerande anläggningar måste fattas inom de
närmaste åren. Det iir menar verket viisentligt att dessa anliiggningar
utformas för koleldning för att reducera oljeberoendet.
Vattenfallsverkct tar ställning för referensalternativet, eventuellt i modifierad form eftersom det enligt verket ger den snabbaste minskningen av
oljeberoendet.
Ui11sstyrei.H'11 anför att det nära 90-prncentiga oljeheroendct måste
minskas och en fortsatt utbyggnad av tjiirrvärmcsystemen baseras pä
annat bränsle än olja. Uinsstyrclsen anför vidare:
··Även om en utbyggnad i Fors mark kommer till stånd. miistc ett annat
system för värmeförsörjning skapas. dels för att trygga uppvärmningen
under 1980-talet. dels för att ha som komplettering till en eventuell överledning av hetvatten från Forsmark. Ett sädant system för regionens
värmeförsö1jning måste framdeles baseras pft produktion av hetvatten och
eventuellt iiven elkraft i koleldade anläggningar."
OEA anser att större eldningsanliiggningar för framstiillning av bl. a.
hetvatten och ånga i fortsiittningcn inte bör utformas så all de enbart kan
eldas med olja. De bör enligt OEA i allmiinhet byggas st1 att de har tekniska
förutsättningar för att omedelbart kunna drivas med fast hriinsle som kol.
torv eller skogsbränslc.
OEA anför vidare:
"I huvudsak strider inget av de alternativ som industriverket redovisar
mot OEA:s förslag. OEA saknar anledning att ta ställning till vilket alter-
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nativ som lir lämpligast. OEA vill dock framhålla att hyggande av oljeeldade anliiggningar i avvaktan pf1 en definitiv lösning av frågan om Storstockholms tjärrvärmeförsörjning bör undvikas ...
OED anser att samtliga alternativ innebär en kraftig och väsentlig reduktion av oljeberoendet till år 2000. OED delar utredningens uppfattning att
inom det aktuella tidsperspektivet måste kol bli den mest väsentliga ersiittningen för olja i Storsto.:kholmsområdet om inte Forsmarksaltcrnativet

väljs.
Enligt S1·cnska 1·iirm<·1·erk.lji'ireningc11 iir en ökad användning av kol för
energiproduktion generellt sett nödviindig av ekonomiska och energipolitiska skiil. Det är enligt föreningen mot den bakgrunden angeläget att
koleldade kraftvärmeverk snarast kommer till stånd. Beroendet av olja för
uppvärmningssektorn skulle då enligt föreningen minska och den kompletterande elkraftsproduktionen ske med minsta möjliga hränsleinsats.
STOSEB anser alt det är synnerligen angeläget att snabbt minska regionens oljeberoende. Betriiffande Forsmarksalternativets oljebesparing anför STOSEB:
"STOSEB har i samarhetc med Vattenfall i tidigare utredningar visat att
betydande oljehesparingar i storleksordningen l miljon ton olja per ilr kan
uppnås genom överföring av hetvatten fr{111 Forsmark."
STOSEB anför vidare:
"Överf'öringsledningen och ombyggnaden i forsmark för hetvattenleverans till Stor-Stockholm har kostnadsheriiknats till ca 3 ..'i miljarder kronor. Som ovan redovisats ger forsmarksalternativet en oljebesparing av ca
I miljon ton/f1r. Denna oljebesparing ger en minskad oljekostnad motsvarande ca I miljard kronor/ilr. På några år kan sålunda s{1viil överföringslcdningen som hela ombyggnaden i Forsmark vara betalda genom ol,iehesparingsvinster (oljepris I 000 kronor/ton under 1980-talet) ...

2.4 Försörjningstrygghet
Koncentration

av

produktionsanliiggningar

och

långa

överföringslcdningar kan enligt ÖEF och Statens planverk vara en nackdel
ur f'örsörjningssynpunkt.
ÖEF anser att referensalternativet. som innehf1ller fler produktionsanliiggningar än övriga alternativ och som därtill saknar de övriga alternativens stora överföringslcdningar. är mindre sårhart i en krigssituation. ÖEf
framhåller vidare att om ett haveri som slår ut alla blocken eller de stora
överföringsledningarna i Himmertjärds- eller Forsmarksalternativet intriiffar under en fredskris på oljeområdet kan konsekvenserna bli betydande
för Storstoekholmsområdet. eftersom lagren av importbränsle, som i Himmerfjärdsalternativct består av kol och som i Forsmarksalternativet hestår
av uran. inte är möjliga att använda i oljeeldade anläggningar.
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ÖEF anser att referensalternativet iir iiverliigset från heredskapssynpunkt. särskilt under krig och vid fredskris på energiomrädet.
Stall'll.I' plt1111·erk är inne pi't liknande tankegångar och anför:
., Koncentrationen av produktionen till en t:ller et.l fätal platser samt de
stora överföringsledningarna i Himmertjärds- och Forsmarks-alternativen
innebär risker för försörjningstryggheten. Man m{1ste gardera sig mot ett
haveri i anläggningarna eller ett brott p;I överföringsledningarna genom att
bygga upp en lika stor reservkapacikt i het vattencentraler. hålla avsevärda oljelager etc. Hela oljetillförselapparatt:n må sk därmed ht:hållas
intakt for att omedelbart kunna sättas in vid produktionsstopp."

2.5 Milj<ifrågor
Flertalet remissinstanser har behandlat miljöfrilgor. State11.11wt111Tclrds1·nk anser det vara en stor brist all utredningen inte har presenterat några
detaljerade miljökonsekvensbeskrivningar. Detta hade enligt naturvårdsverket underliittat bedömningt:n av dt: olika alternativt:n fri'rn miljö- och
naturvårdssynpunkt. Statens naturvårdsverk behandlar i sill yttrande de
olika lägt:na för kraft värmeverk frän miljö- och naturvfo·dssynpunkt.
Läget Fittja är enligt verket tveksamt från miljösynpunkt. Störningar i
form av buller och damm kan. med hänsyn till det korta skyddsavståndet
mellan anliiggning och bostäder. förväntas om inte mycket långtgående
skyddsåtgiircler vidtages. En förutsiittning för lokalisering till Fillja är
enligt naturviirdsverket att långtgående miljöskyddsiitgärder vidtas.
Beträffande läget lgelsta anför naturv~1rdsverket:
··Den kurerade terrängen medger en naturlig begränsning av olägenheter i form av huller och stoftspridning. Naturvårdsverket bedömer därför att lokaliseringen som sådan iir acceptabel fr{m miljösynpunkt.··
Lokalisering till Yärtan är enligt naturvftrclsverket ej tillåten enligt miljöskyclclslagens tillåtlighdsreglcr.
Beträffande lägd Lövsta anför naturvärdsverket:
"Med tanke på den relativt öppna terriingen finns risk för störningar vid
den närmaste villabebyggelsen om inte särskilda skyddsåtgärder vidtages.
De naturliga förutsättningarna för bullerskärmning och minskad stoftsrridning ~ir dåliga."
Himmertjärdsalternativet har enligt naturvårdsverket
'"flera fördelar gt:nom att Himmerljärdsverket ersiiller lgclsta. Fittja och
Yärtan vilket innebär att de störningar av närmiljön som diskuterats ovan
försvinner. Anläggningens placering lfingt ifrån tiitthehyggda områden
kommer att mt:dföra all ett måttligt antal människor utsättes för kortvarigt
höga halter av luftföroreningar. Himmertjärclsalternativet medför också
färre ant::tl transporter av aska och slam inom tättbebyggda områden ...
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Frlin naturvftrdssynpunkt innebiir emellertid detta alternativ enligt naturvårdsvt:rket
"'att ett sil gott som oexploaterat omriide ltingt inne i Himmcrfjiin.len tas i
anspräk för industriell verksamhcl genom byggande av kraftviirmeverket
m:h anläggande av kolhamn. Diirtill kommer att mark miiste tas i anspri\k
fiir bostiider och annan samhiillsutbygg.nad. Man har dtirtill orsak förmoda
att tillkomsten av hamnen leder till ytterligare industrialisering av Niislandct. Utöver att rekreationsmöjligheterna inom Niislandets friluftsomritllc
spolieras innebtir dt!tta iiven risker för allvarlig piiverkan p[1 omgivande
markomriiden pit Sorunda- och Mörkiilanden vilka representerar betydande naturviirds· och friluftslivsintresscn. ··
Betriiffande Forsmarksalternativet anför naturv;lrdsverket:
"L'r de miljöskyddssynpunkter naturvi"trdsverket har att la hiinsyn till
framstår Forsmarksaltcrnativet som fördelaktigt även om föron:ningsutsliipp kan tillkomma pfi annat hi\11 vid ersiittning av den minskade elproduktionen ...
Statens naturvårdsverk diskuterar även de nya Higen och alternativ som
aktualiserades i industriverkets sarnrfidsrapport. Hetriiffande liiget Augustendal anför verket:
"'Augustendal i Nacka kommun har utpekats som en liimplig plats för
kolkraftverk. Området har utmärkta hamnförhällanden och medger plats
för de planerade kolkraftverken i Viirtan och Märtcnsdal. Det finns i dag
inget detaljerat förslag som anger platsen för kraftverket. Omr;1det är dock
priiglat av en del iildre industribebyggelse samt en oljehamn. Niinnaste
hostadsbebyggelse i Augustendal iir vd skyddat pii grund av den kuperade
terriing.en. En nackdel iir att omrädet ligger mitt emot Ulockhusudden p<i
Djurgärden varifriln landskapsbilden kan komma att störas. Nallirviirdsverket finner det troligt att en kolanliiggning kan accepteras inom området
men en fördjupad studie är nödviindig. Bl. a. hör anliiggningens inplacering
i landskapet studeras ...
Naturvårdsverket tar särskilt upp svavel- och avfallsfråglll'. varvid man
anför:

"I samtliga alternativ utom for hetvattenledningen från Forsmark iir en
stor stad som Stockholm med utnyttjande av värmefallet för elproduktion
en stor källa till utsläpp av svavelföroreningar. Om svavcllagstiftningen
följs innehiir den planerade utbyggnaden av fjiirrvärmesystcmet en ökning
av svaveldioxidutsliippen från uppviirmningsanläggningar i Storstockholm
frän dagens 33 000 (lin/år till något över 40000 ton/år. Utsläppen iir så stora
att man får en påverkan av betydelse pii försurningsläget och även svartlistningen i regionen. Förwrningen är redan i dag allvarlig framförallt i
Södermanland. Enligt naturvårdsvcrkets uppfattning krävs därför åtgärder
för att minska utsHippcn vid i första hand de nytillkommande koleldade
anläggningarna. Rökgasavsvavling framstår därvid som det bästa alternati-
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vet men användning av särskilt lågsvavligt kol bör inte uteslutas. Dylika
åtgärder är kostnadskrävande men å andra sidan är de ekonomiska förutsättningarna för produktion av värme och el i mottrycksanHiggningar mycket goda. Kommunerna har ju också möjligheter till tvångsanslutning av
abonnenter via lagstiftningen om kommunal energiplanering.
Det från miljövårdssynpunkt sämsta alternativet. mänga små koleldade
värmeanläggningar kan därför knappast bli aktuella även vid hårda miljövårdskrav på stora anläggningar. Naturvårdsverket anser vidare att Storstockholms kolförsörjning samt deponering av aska och slam ytterligare
bör studeras. Härvid bör kolhanteringen samordnas regionalt så att lagren
vid respektive anläggning kan minskas. Vidare bör avfallshanteringen samordnas i syfte att uppnå en regional lösning."
Statens p/anrerk anser att en effektiv avsvavling är nödviindig om inte
uppnådda miijövinster genom t]ärrvärmeutbyggnaden skall spolieras. Ytterligare ett problem, som enligt planverket måste upmärksammas innan
ställning kan tas till kolbaserad energiproduktion. är hur deponering av

askan skall ske.
Statens 1·attenfall.1Terk anser att Forsmarksalternativct är det från miljösynpunkt bästa av de tre alternativen. En förutsättning är do1.:k menar
verket. att fortsatt utbyggnad av kärnkraft får ske.
Enligt liinsstyrelsen får kolanvändning i stor skala inte medföra att redan
uppnådda miljöförbättringar i regionen av nuvarande IJärrvärmeutbyggnad
går förlorade. En effektiv rening av rökgaserna utöver vad industriverket
antagit i sina ekonomiska överväganden kan därför bli nödviindig enligt
länsstyrelsen som vidare anför:
"Oavsett eventuella åtgiirder ägnade att redu1.:era utsliippen av stoft.
svaveldioxid. nitrösa gaser samt metaller i gasfas i rökgaserna från koleldningen bör tillkommande anläggningar för baslastproduktionen av hetvatten och elkraft förläggas så långt norr ut i regionen som möjligt med hänsyn
till dels den förhärskande vindriktningen från sydväst dels markens stora
känslighet för försurning i de centrala delarna av Södertörn.··
Ett antal remissinstanser framhåller fördelar med att integrera tjärrvärmesystemet så att koleldade anläggningar behöver uppföras på så fä
platser som möjligt.
Förutom statens naturvårdsverk anser Udingii kommun. Föreningen
Östermalm och fleraji'ireningar i Hjorthagen att en lokalisering till Värtan
inte bör komma till stånd.
S1·enska Viirme1·erk.1:fi"ire11ingen. som anser att en ökad användning av
kol inte behöver innebära en försämrad miljösituation, anför:
"Genom att införa tjärrvärme begränsas de lokala utsläpp, som i dag
sker från enskilda oljeeldade anläggningar. Införandet av eldning med
andra fossila bränslen i enskilda pannanläggningar torde knappast kunna
ac1.:epteras medan i nya koleldade kraftvärmeverk modern teknik utnyttjas
01.:h särskild omsorg läggs ner vid hantering av bränsle, aska och slagg.
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Erfarenheter från Danmark och Finland. diir kol används i mycket stor
utsträckning för tjärrvärmcproduktion. indikerar att miljöfrågorna vid koleldning kan lösas."

2.6 Övriga frågor
Statens plam·erk. länsstyrelsen och Uppsala kommun ifrågasätter om
inte utredningen borde ha räknat med ett större energisparande.
Innan kol införs i större skala bör enligt Statens planverk en utredning

genomföras som belyser kolets transport-. lagrings- och deponeringsproblem i Storstockholms- och Mälardalsområdct samt som föreslår en samlad lösning. organisatoriskt och hanteringsmässigt.
Statens 1·attc11f{1//.1Terk vill starkt understryka att den utvärdering som
görs av industriverkets samrådsrapport och remissyttrande från berörda

kommuner och myndigheter över SIND-utredningen sammanstiilles i en
klar meningsyttring från berörda departements sida.
Ett antal remissinstanser tar upp alternativ utöver de tre som utredningen studerade mera i detalj.
Statens natun·ärd.n·erk påpekar att naturgas ej beaktats som ett möjligt
bränsle.
Nyniisha111n.1· kommun och Nyniis petroleum aktualiserar syntetgas som
ett alternativ för Storstockholms värmcförsörjning.
Stmens pla111·erk menar att trots att utredningen teoretiskt har räknat

fram ett möjligt solvärmetillskott på upp till 30 "-'{ av regionens totala
värmcbehov. sf1 tillåts denna uppgift inte påverka försöijningssystemen
under utredningspcrioden.
Några remissinstanser behandlar fjärrvärmesystemens flexibilitet. Enligt /iinsstyrdsen är det angeläget att ett fullstiindigt utbyggt fjärrvärmesystem i regionen utformas så flexibelt att en direkt anpassning till framtida
iindrade uppviirmningsbehov till följd av energibesparingar. annan lokalanvändning samt utnyttjande av små lokala energikällor blir möjlig.
OED betonar att det är viktigt att uppmärksamma de miingder skogsavfall och solvärme som kan utnyttjas inom området. Därvid är det enligt
OED också väsentligt att kraftvärmesystemet hyggs upp på ett sådant siitt
all alternativa energikällor smidigt kan kopplas in i systemet i ett liingre
perspektiv.
Enligt STOSEB är det av betydande vikt att alla alternativa bränslen
utnyttjas så långt det är tekniskt. ekonomiskt och miljömiissigt möjligt.
men att det av utredningen och av tidigare utredningar framgår att möjligheterna att utnyttja dessa bränslen som ersättning för olja är relativt
marginella. Detta undanskymmer. menar STOSEB. emellertid inte behovet av kraftfulla satsningar på att utnyttja sadana briinslcn s{1 ltmgt det är
möjligt och ekonomiskt rimligt. STOSEB är berett till ett fortsatt engagemang i dessa frågor.
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Sl'enska Viirmeverk.1före11i11gen anser att solvärme och andra alternativa
energikällor ej kan ge några väsentliga bidrag till värmcförsörjningcn i ett
tättbebyggt storstadsområde av Storstockholms karaktär inom överskådlig
tid. Värmeförsörjningen inom denna region måste därför. enligt föreningen. för många år framåt baseras på fossila bränslen eller uran.

2. 7 SIND-utredningens överväganden och förslag
Remissinstanserna är överlag positiva till utredningens överväganden
och förslag.
ÖEF. statens 1·11ttenfi1ll.1Tcrk. lii11.1'.1·tyrdsc11. Sollentuna. Solna och Tyresii kommun, Centrala drifiled11i11ge11 samt Si·enska Viir111el'crk.1fiirc11i11gen förordar att Storstockholms fjärrvärmeförsör:jning ordnas enligt refe-

rensulternativet.
ÖEF anser att referensalternativet sammantaget ~ir överlägset både under 1980-tulet och på längre sikt.
Solna kommun anser att det är sdrt att med utredningen som underlag
tillstyrka något av alternativen men att l]ärrvärmcutbyggnadcn i princip
bör ske enligt referensalternativet. Enligt Solna kommun bör dock kostnadskonsekvenserna för de enskilda kommunerna klarliiggas före ett slutligt ställningstagande.
Statens vattenfallsverk och liinsstyrelsen som yttrat sig sedan industriverkets samrådsrapport förelåg förordar att Storstockholms t]ärrviirmcförsörjning ordnas enligt referensalternativet eller enligt ett modifierat referensalternativ där anläggningarna i Viirtan ersatts av anläggningar i Augustendal i Nacka kommun.
Stators plam·crk anser att referensalternativet kan läggas till grund för
den fortsatta planeringen. Det bör dock enligt planverket kompletteras
med utredningar om de enskilda kommunernas specifika möjligheter att
tillvarata lokala energikiillor i olika tidsperspektiv.
Nacka, Stockholms och Sundhyhag.1· kommun. regionplane- och niiri11gslfr.1·niimnden, Stockholms liins landsting samt S70S/:"/J anser att rclcrcnsaltcrnativct med möjlighet att senare ansluta till Forsmarksalternativet
bör ligga till grund för tjiirrvärmeförsörjningen.
Nyniis Petroleum delar utredningens positiva syn på referensalternativet
men framhåller att ett cncrgiförsörjningssystcm grundat p~1 en förgasningsanliiggning i Nyniishamn på ett ändamiilscnligt sätt kan integreras i alternativet.
Nyniislwmn.1· kommun anser att Forsmarksaltcrnativet är fördelaktigt
från miljösynpunkt. Vidare förordar Nynäshamns kommun att det av
Nynäs Petroleum föreslugna förgasningsprojektet blir fl"iremill för en allsidig utredning.
Statens nat111Tård1Terk anser att Forsmarksalternativct samt ett alternativ med uppvärmning av Stockholm med naturgas iir de fördelaktigaste om
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hänsyn enbart tas till de miljövårdsfr{1gm naturvi'irdsverkct har all ansvara

för. Naturvårdsverket anser att det kan finnas förutsättningar att lokalisering till Augustendal i Nacka kommun tillgodoser miljöskydds-. naturvårds- och ekonomiska krav. I så fall skulle enligt naturvilrdsverket ett
modifierat referensalternativ kunna ligga till grund för den försatta planeringen av Storstockholms ljärrvärmefiirsörjning.

Lidingii ko1111111111 förordar Forsmarksalternativet samtidigt som man
betonar att koleldade anläggningar med nu kiind teknik lokaliserade till
Yiirtan. ej kan tillstyrkas.

Botkyrka. H11ddi11gt' och Siidt'rtii(jl' k111111111111 tar ej stiillning till utredningens förslag utan uppchiiller sig i sina yttranden vid frågor som rör
Södertörns och Södcrliiljes ljiirrvärmeförsörjning. Botkyrka kommun anför att kommunen iir beredd att medverka till hyggandc av ell oljeeldat
kraftvärmeverk i Fittja i Botkyrka kommun samt all kommunen är tveksam till förläggning av ett koleldat kraftviirmeverk på denna plats. Huddinge kommun anser sig. utan angivande av hriinsle. vara beredd att
medverka till hyggande av ett kraftviirmeverk i Fittja.
Södertälje kommun iir beredd alt uppföra en koleldad hetvattencentral i
Jgelsta i Södcrtiilje kommun. Kommunen iir dock ej beredd att medverka
till tillkomslcn av ett koleldat kraftviirmeverk i lgelsta. Södertiilje knmmun
iir diiremot hercdd att delta i ett koleldat kraftvärmeverk i Fittja eller vid
Himmcrfjiirden i Botkyrka kommun. I avvaktan pti en s:'idan lösning är
kommunen beredd att leverera viirme till Botkyrka och Huddinge om
överenskommelse om ett gemensamt kraftviirmeverksprojekt kan slutas.
Uppsalu ko1111111111 siiger sig sakna anledning att ta ställning till de tvii
kolalternativen. Kommunen anser all det iir nödviindigt att ett ordentligt
beslutsunderlag betriiffande Forsmarksalternativet arbetas fram och anför:
'"Om ett beslut om ledningens vara eller inte vara skjuts pi\ framtiden
kommer detta att innehiira en hetydandc osiikerhet i all planering rörande
den framtida viirmeförsöi:iningen såviil i Storstockholmsområdet som i
Uppsala.··

.lii1fiilla ko1111111111 anser sig inte kunna tillstyrka något av de tre alternativen.
OEA och OED tar inte ställning till de av utredningen studerade alternativen. 01:,"'A anser all inget av alternativen strider mot OEA:s förslag all få
till stånd en övergång till andra bränslen än olja. Enligt OED:s mening
innehär samtliga alternativ en viisentlig reduktion av oljeheroendet.
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Inledning
Stor-Stockholms tjärrvärmeförsörjning har varit föremål för utredning

sedan lång tid tillhaka. Vid mitten av 1960-talet började man studera
möjligheterna alt i fjärrvärmesystem utnyttja värme från kärnkraftverk.
Bl. a. i 1967 års CDL-studie och i energikommittens betänkande om Sveriges energiförsörjning. SOU 1970: 13. studerade möjligheterna att utnyttja
niirförlagda kärnkraftverk för el- och värmeproduktion. I energiprognosutredningen 1974 redovisades möjligheterna att överföra värme frän en kärnkraftanläggning i Haninge. Stockholms Kraftgrupp AB tSKGJ som iigs av
Stockholms kommun genom AB Svarthålsforsen och Vattenfall genomförde 1974 en utredning som jämförde hetvattenöverföring från Forsmark.
värmeöveri"öring från ett kärnkraftverk i Haninge samt ett oljeeldat alternativ.
I en utredning 1977-02-15 jämförde SKG kiirnkraftviirme från en ny
anläggning på Södertörn resp. Forsmark med oljeeldade alternativ. Resultatet visade god lönsamhet för kärnkraftalternativen i de fall där den
elproduktion som går förlorad vid viirmeavtappning ersätts med ny kärnkraft.
En förnyad utredning redovisades 1978-10-02 av Vattenfall. STOSEB
och Uppsala Kraftviirme AB. Resultatet visade sådan lönsamhet för värmeöverföring från Forsmark att fortsatta och mer noggranna undersökningar ansågs motiverade.
I energipropositionen 1978/79: 115 föreslogs att möjligheten att utföra
forsmark 3 för värmeavtappning skulle hf1llas öppen.
Under våren 1979 utredde statens industriverk Stor-Stockholms ljärrvärmeförsörjning. Närforlagda koleldade kraftvärmeverk. koleldade kn1ftvärmeverk i Himmerfjärden samt värme frän Forsmark studerades. Vid
jämförelsen mellan niirförlagda kraftvärmeverk och krartvärmeverk i Himmerfjärden framstod alternativet med niirförlagda verk som mest fördelaktigt. Eftersom alternativet med närförlagda koleldade kraft värmeverk bedömdes ge den snabbaste minskningen av oljeberoendet. var billigast samt
medgav handlingsfrihet att på 1990-talet utnyttja värme frän Forsmark
föreslog industriverket att alternativets inledningsskede skulle genomföras.
Vid riksdagens behandling av energipropositionen 1979/80: 170 beslutades att möjligheterna att tillvarata spillvärmen från kärnkraftverken skulle
undersökas ytlerligare.
Jämfört med tidigare utredningar giiller nu andra förutsättningar bl. a.
vad avser antaganden om elbelastningsutveckling. bränslepriser samt riksdagens beslut att kärnkraften skall avvecklas. Uppvärmning i fjärrviirmesystem med naturgas blir avsevärt dyrare iin med tjockolja och kol. Förnybara energikällor som sol. vind och biomassa kan endast svara för en
mindre del av Stor-Stockholms viirmeförsö1:ining under det här seklet.
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Möjligheten att genomföra en utbyggnad med niirforlagda koleldade kraftvärmeverk med just de lokaliseringar som industriverket föreslog synes
begränsad. Andra lokaliseringar har av utredningstekniska skäl inte studerats. Mot denna bakgrund har i föreliggande rapport värme från Forsmark
jiimförts med viirme producerad i koleldade kraftviirmeverk i Himmerfjiirden och Lövsta.

2

Beskrivning av alternativen

2.1 Allmänt

I föreliggande utredning jämförs möjligheterna att basera Stockholmsregionens (och Uppsalas) viirmeförsöt:ining på viirme frfö1 Fors mark (Forsmarksalternativetl med ett alternativ där viirmeförsörjningen baseras på en
utbyggnad med fossileldadc produktionsanliiggningar i Stockholmsregionen (fossilalternativet).
Forsmarksalternativet utgår frän all Forsmark 3 kompletteras för tjiirrvärmeproduktion medan Forsmark I och 2 ej berörs utan drivs i kondensutförande. I alternativet förutsätts en viirmeproduktionskapacitet på
1700-2000 MW värme tMW,I. Forsmark 3 utnyttjas för viirmeproduktion
fram till dess kraftsituationen i Sverige blir sådan all belastningen inte
längre kan Hickas av befintligt produktionssystem och genom utbyggnad
av fastbriinsleeldad mottryckskraft i andra delar av landet. Vid denna
tidpunkt - som beror på hur clbelastningen utvecklas - tas två koleldade
kraftviirmeblock om vardera ca 500 MW el tMW 01 1 och 1000 MW" i drift i
Forsmark och Forsmark 3 återgf1r till kondensproduktion.
I Forsmarksalternativet integreras samtliga tiärrviirmesystem i Stockholmsregionen till ett sammanhiingande system som ansluts till överföringsledningen fr{m For<,mark. En samordnad drift av värmesystemet iir
nödvändig. Värmen från Forsmark skall svara för basenergin och de lokala
produktionsanläggningarna bidrar med erforderlig spets och reserv. Ur
reservsynpunkt är systemet villförsör:jt dä varje (jiirrviirmcsystcm vid hetvattenledningens idrifttagning har en produktionskapacitct motsvarande
det egna behovet plus lokal reserv. Hiirigenom föreligger således en "överreserv'". som man successivt växer i när ljärrviirmeutbyggnaden fortsiitter. Genom att det hela tiden finns full lokal reserv i värmesystemen kan
Forsmark 3 helt utnyttjas för elproduktion vid exempelvis extrema torrf1r.
Fossilalternativet har bcriikningsmiissigt baserats på det s. k. Himmerfjärdsalternativet i SIND:s utredning om Stor-Stockholms värmeförsörjning frfin 1979. Om fossilalternativet skall ligga till grund för Stor-Stockholms fjärrviirmeförsörjning får alternativet med hänsyn till anläggningarnas lokalisering senare utformas mer i detalj. Det hiir slUderade alternativet förutsätter en utbyggnad med koleldade kraftviirmeblock i Himmerljiirdcn på södra Näslandet i Botkyrka och i Lövsta. Det bör understrykas att
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lklla inte innehiir att SIN 0-utredningens alternativ med ett stort Himmcrtj;irdsverk ligger närmast till hands om F1)rsmarksalternativct ej genomförs.
Till Himmerljiirdcn integreras tjiirrviirmesystem i Stockholms centrala
och södra delar samt Lidingö. Huddinge. Hotkyrka och SödaUiljc. Till
Lövsta integreras Stockholms viistra förorter samt Sollentuna. farfalla.
Solna och Sundbyberg. Övriga mindre (jiirrviirmesystcm i hl. a. Nacka.
Sh)giis. Tyresö och Haninge integreras i detta alternativ ej till n~1got stiirrc
tjärrviirmesystern.

I både Forsmarks- och fossilallernativet förutsiills en hcgriinsad utbyggnad med kokldade viirmeverk under 1980-talet i Södertiilje. Hammarby
och Viirtan med en installerad kapacitet pii lill.sammans 800 MW,. Dessa
anliiggningar kommer senare alt övergil till all vara reserv och torplastanläggningar.

2.2 Forsmarksaltcrnatiwt

I utredningen har två alternativ för omhyggnad av Forsmark 3 till tjärrviirmerwduktion studerats - direktavtappning resp. installation av en ny
mottrycksturhin.

:! .:?. . I Systc111/ii.rni11g med dircktm·111pp11i11g
Uppvärmningen av tjiirrvärmcvattnet sker i viirmekondcnsorer med dircktrcduu:rad fiirskänga l"rfin reaktorn. Hela kondcnsatllödet renas i en
kondcnsatreningsanbggning innan det förvärmes i ell steg med färsk ånga
och f11t:rfiirs till reaktorn. Drift med tt;rhinanliiggningen samtidigt med
viirmerroduktion iir möjlig om viirmeuttaget ej överskrider 20110 MW.
Vid en viirmeproduktion av 2000 MW, blir elrroduktioncn fr{111 Forsmark 3 ca 300 MW,. 1 vilket kan jämföras med 1050 MW"' vid full kondcnsdrift. Kalkylerna har i huvudsak baserats p{i detta altc.:rnativ.

:?. .:?. .:?. S1·.1·te111/iis11i11g 111ed 111011ryckst11rhi11
Mottrycksturhin består av en duhhelflödig högtrycksdel av två dubbelflödiga l[1gtrycksturbincr. Mcllanövcrhcllning av lilgtrycks{111gan erfordras
ej.
Uppvärmningen a\' !jiirrviirmevallnet sker i tre steg. Hela kondcnsatllödet renas i en kondcnsalreningsan/iiggning innan det förviirms i tre steg
med avtappnings<'tnga från mollrycksturhincn och iHert.örs till reaktorn.
Mottrycksturbinen förutsiltts dimensionerad för en vilrmcrrnduklionskapacitet av 2000 MW_.. vilket medfiir en elproduktionskapacitet av ca 500
MWei· Den princiriella utformningen påverkas ej om tjiirrv~irmerroduk
tionskapacitctcn ligger inom intervallet 1700-2400 MW,. Driften av kondensturhinen p:'iverkas dock av vilken kapacitet som moltryckslurbinen
har. Vid det lägre värdet. 1700 MW ,. kan kondcnsturhincn drivas samt i-

Prop. 1980/81: 90

Bilaga 1.1 l

Industridepartementet

255

digt med mottrycksturbinen. Vid mellanvärden kan viss driftbcrcdskap
upprätthållas om det anses önskvärt.
2 .2 .3 Anläggningsheskril'f1ing

Förläggning och anslutning av ång- och matarvattenledningar till Forsmark 3 blir principiellt lika oavsett alternativen direktavtappning eller
mottryc ksturbi n.
Den tillkommande värmeproduktionsanläggningen förutsättes i huvudsak vara komplett med avseende på hjälpsystem. men vissa system utnyttjas gemensamt med turbinanläggningen. Här avses avgasreningssystcmct
och hjälpkylsystem. Samutnyttjning av ytterligare systern och anläggningsdelar kan ej uteslutas.
Byggnaden för den tillkommande anläggningen placeras väster om kylvattenutloppskanalen för block 3 och parallellt med befintlig turbinutbyggnad. För att minska längden på ång- och matarvallenlcdningarna bör delar
av vissa servicebyggnader lämna plats till förmån för den nya byggnaden
med dess hjälpsystembyggnader och andra funktioner som kommer att
cri'ordras. Konsekvenserna av detta för Forsrnark 3-projektct har ej klarställts.
Ang- och matarvattenledningarna ansluter sI't niira som möjligt befintliga
yttre skalventiler i respektive ledning. Ledningarna förlägges i en betongkulvert. ca 4x8 m invändiga mått, som ligger pfi taket av förbindelsegången fram till den nya byggnaden. Betongkulverten för rörledningarna dimensioneras med hänsyn till rörbrottskrafter. krav på strålskydd. jordbävning och eventuellt andra säkerhetskrav.
Yärrncproduktionsanläggningen förses med eget kontrollrum och egna
relä- och apparatrum. Anslutningen mellan proccssknrnrnunikationsutrustningen för det centrala kontrollrummet och det tillkommande bikontrollrurnmct blir utryrnmesmässigt och funktionsmässigt svår att lösa och måste utredas ingående före beslut om detaljprojektering.
Fjärrvärmepumparna förutsättes placeras i separat byggnad. Fjärrvärmerören förläggs i betongkulvert under mark inom stationsområdet.

2 .2 .4 llcll atte11ö1·er.fi";rinr<e11
0

För att överföra värme från Forsrnark till Stor-Stockholm erfordras ett
ledningssystem om totalt ca 185 km. Sträckan mellan Forsmark och första
inmatningspunkten i Stor-Stockholm IAkalla) blir ca 120 km. Lcdningssystemet är avsett att transportera hetvatten. vilket medga överföring av
stora värrnemängder. Den föreslagna tekniken - isolerade stålrör i bergtunnlar och betongkulvertar - är välkänd och etahlcrad genom den mycket omfattande fjärrvärmeutbyggnad som har skett och sker i landet. Det
speciella med detta projekt är storleken och i viss mån den för svenska
förhållanden höga framlcdningstemperatun:n. I dag finns i Sverige hetvattenledningar med en diameter av I m i drift säväl i Stockholmsområdet
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som i Malmöområdet. Den här föreslagna hetvattenledningen från Forsmark blir 1.5 m i diameter vid en överförd effekt om 2000 MW och 1.4 m
vid 1700 MW. Så grova hetvattenledningar finns i dag inte i drift i Sverige,
men väl utomlands. I bl. a. Moskva finns sedan flera år hetvattenledningar
med diameter 1,4 m i drift. Däremot finns ingen känd hetvattenledning som
är 120 km lång och samtidigt så grov. Några egentliga inslag av ny teknik
erfordras dock inte. Studier för att klargöra systemets drifttekniska egenskaper krävs dock som underlag för bl. a. komponentdimensioneringen.
Hetvattnet uppvärms i en värmeväxlare i Forsmark till max 160°C innan
det pumpas ner till Stockholmsområdet där det avger sitt värme i tiotalet
stora värmeväxlarterminaler för att därefter åter pumpas till Forsmark
med en temperatur av ca 65°C. Vattenflöde i huvudledningen blir ca 5 m 3/s
vid den dimensionerande vattenhastigheten 3 m/s. Vid denna hastighet tar
det ca ett halvt dygn för vattnet att transporteras från Forsmark till Stockholm. Ledningarna dimensioneras för ett tryck av max 25 bar. Förutom
i Forsmark och Stockholmsområdet erfordras fyra pumpstationer utefter
ledningen.
Mellan husens värmesystem och den radioaktiva ångkretsen i Forsmark
finns tre barriärnivåer. Värmeväxlare - där värme överförs mellan två
medier utan att dessa i\r i kontakt med varandra - finns i Forsmark. i varje
anslutningspunkt !terminal) i Stor-Stockholm (och Uppsala) samt hos vai:je
abonnent.
Därutöver ordnas tryckhållningcn i Forsmark på sådant säll att någon
överströmning fr[m viirmeväxlarens primärsida till dess sekundärsida
omöjliggörs. Hetvattensystemets övriga egenskaper iir i princip inte annorlunda än i vilket stort tjiirrvärmesystem som helst.
Ca 1/_, av ledningen förläggs i tunnel och~/~ i kulvert. Ledningsdragningen måste ytterligare studeras och stilllning tas till bl. a. huruvida Uppsalas
fjärrvärmesystem ska anslutas till överföringen eller ej. Vilka sträckor som
bör gå i tunnel resp. kulvert bör även studeras ytterligare med beaktande
av såväl plan- och markfrågor och därtill hörande tillståndsfrt1gor som
andra för ledningsdragningen viisentliga faktorer.

2.3 Fossilalternativet
I fossilalternativet sker basproduktionen i fossileldade krartvärmeblock i
Himmertjärden och Lövsta. I Himmerfjärden uppförs två kraftvilrmcblock
på vardera 380 MWc 1 och 690 MW, medan kraftvärmebloekct i Lövsta får
en effekt på 205 MWe 1och 330 MW_..
Lokalisering och utformning av anläggningarna baseras i huvudsak på
SIND-utredningens antaganden. Anläggningen i Himmer!järden lokaliseras till ett område på Näslandet intill SYVAB:s avloppsreningsverk. En
hamn för fartyg upp till 70-80000 tdW anliiggs intill kraftverksblocken
liksom ett kullager med en lagringskapacitet på 1-1.5 miljoner ton.
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Kraftvärmeblocket i Lövsta lokaliseras intill den där befintliga avfallsförbränningsanläggningen. Kolförsörjningen förutsätts ske med fartyg via
Södertälje kanal. Fartygsstorlcken begränsas av farleden i Mälaren till 56000 tdW.
Utbyggnaden av kraftvärmeblocken styrs av el- °'.:h värmebehovel. Om
elbehovet inte motiverar en idrifttagning av kraftvärmeblocken niir anliiggningen behövs för värmeproduktion förutsätts att enbart panndelen av
kraftvärmeblocket installeras i en första etapp. När elbehovet motiverar
att anläggningen kompletteras installeras sedan turbindelen. Se vidare
avsnitt 7 .2. Kraftvärmeblocken i Himmerfjärden förutsätts p. g. a. sin storlek blir utrustade med utrustning för rökgasavsvavling.
Från Himmerfjärden byggs ett omfattande ledningssystem till matningspunkter i lgelsta (Södertälje I. Fittja. Högdalen, Hammarby och Värtan där
respektive tjärrvärmeområde inkopplas. Ledningssystemet utformas med
dubbla rörpar för att upprätthålla en hög leveranssiikerhel.

3

Förutsättningar

3.1 Elprognos
För att belysa elbelastningens inverkan har två prognoser använts. varvid siffrorna i alternativ I för 198'.i. 1990 och 2000 överensstämmer med
Konsekvensutredningens referensalternativ.
Alternativ 2 överensstämmer i stort sett med det högre alternativet i den
prognos som SIND publicerade hösten 1980. Denna prognos bygger på
förutsättningarna i 1980 års långtidsutredning. LU-80, fram till 198'.i. Man
har där förutsatt en snabb industriell tillviixt för all uppnå balans i Sveriges
ekonomi under 1980-talet. Detta innebär att dkonsumtionen inom industrin i denna prognos ligger på samma nivä som i prognosen enligt alternativ I. Det som skiljer alternativ 2 från alternativ I iir miingden clviirme.
SIND har även ett liigre prognosalternativ. Detta bygger på en industriell tillväxt om 2 ~Hår under 1980-talet. I detta alternativ uppnås vid full
kapacitetsutnyttjande inte balans i Sveriges ekonomi under 1980-talet.
Industrins elförbrukning blir 1990 7 TWh lägre iin i SIND:s högre prognos.
I övrigt är SIND:s låga prognos lika med den höga.
För tiden 1990 har SJND inte gjort någon prognos. för alt riikna med
någonting förutsätts i båda fallen en ökningstakt om 2.8 TWh/år vilket
motsvarar ökningstakten i alternativ 2 under 1980-talet. I kap. 10 diskuterades utfallet vid en lägre ökningstakt pä elkonsumtionen under 1990-talet.
I nedanstående tabell anges elförbrukningen lexkl. överföringsförlusterl i
de två prognosalternativen. Motsvarande produktionsbehov !elförbrukning inkl. överföringsförlusterl uppgår 1990 till 138 TWh respektive 127
TWh.
17
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1985

1990

1995

2000

110
103

125
115

138
128

151
141

3.2 Värmeprognos
Fjärrvärmeprognoserna baseras på SIN D-utredningens bedömningar
kompletterat med material framtaget i arbetet med den regionala energiplanen för Storstockholm. Besparingsåtgärder i befintlig bebyggelse har
hiir antagits ge en besparing på drygt 20 r,:; av värmebehovd för flerfamiljshus och lokaler jämfört med i SIND-utredningen antagna 14'X. Prognosen
har därför jämfört med SIN D-utredningen räknats ner med 5 %·. I följande
tabell redovisas fjärrvärmebelastningen d. v. s. värmebehovet inklusive
överföringsförluster i lokalnäten.

STOSEB med Uppsala. TWh/år
STOSEB utan Uppsala. TWh!år

1990

1995

2000

12.9
11 ..~

14.0

15.2

12.4

U.6

3.3 Bränslepriser
Två bränsleprisprognoser behandlas. varav den ena utgör Konsekvensutredningens bränsleprisprognos för olja. kol och kärnbränsle t. o. m. år
2000 uppräknad till prisnivå juli 1980. Värdena extrapolcras till 2005 och
2010.

I den andra bränsleprisprognosen räknas för olja 25i;:; år 1985. 50';>( år
1990 och 75 ';>;.år 2000 tillägg på Konsekvensutredningens prognos. Efter är
2000 följer priset samma ökningstakt som Konsekvenstutredningen. Prognosen innebiir en genomsnittlig realprisökning om ca 4.1 'I{ per år för
perioden 1980 - 2010. vilket kan jämföras med Konsekvensutredningens
prognos. som innebär en genomsnittlig realprisökning om ca 2.5 % per ftr
för samma period. För kol räknas i den högre briinsleprisprognosen liksom
för olja med ett tillägg på Konsekvensutredningens kolprisprognos med
25 'T i\r 1985. 50% år 1990 och 75 '.';(.år 2000. vilket innebär en genomsnittlig realprisökning om ca 4.3% per år för perioden 1980 - 2010. Konsekvensutredningens prognos innebär en realprisökning om ca 2. 7 n. ;, per år.
För kärnbriinslc räknas med Konsekvensutredningens prognos i båda
fallen. vilket innebär en genomsnittlig realprisökning om 1.Ff per år för
perioden 1980 - 2010.

3.4 Prisnivå, kalkylränta m. m.
Kostnaderna är beräknade i prisnivil juli 1980 och realränta 4r,:; har
använts. Avskrivningstiden 25 år har använts för nya produktionsanlägg-
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ningar. För fjärrvärmeledningen från Forsmark antas en avskrivningstid
om 25 år. De anordningar som fordras för värmeavtappning från Forsmark
3 avskrives under den tid Forsmark anviinds för viirmeproduktion.

3.5 Utbyggnad av elproduktionen
Utbyggnad av elproduktionsanläggningar sker i första hand i form av
koleldade kraftvärmeverk. Behov av ytterligare utbyggnad förutsätts ske i
form av kolkondensanläggningar.
Mängden koleldad kraftvärme antas uppgå till 1900 MW år 1990. 3100
MW år 2000 samt 3950 MW år 2010. Därvid förutsätts oljeeldad kraftvärme
byggas om till koleldning motsvarande 1150 MW under perioden 1990 2010. Utbyggnad av kolkondensanläggningar antas i första hand ske med
enheter om 600 MW.
Vattenkraften förutsätts utbyggd till 65 TWh/år 1990 och vindkraften
uppgår till I TWh år 1990 och 4 TWh år 2000.

4 Tillstånd, beslut och tidplan
4.1 Allmänt
I detta avsnitt ges en översiktlig beskrivning av erforderliga tillstånd och
beslut samt den tidplan som förutsatts för Forsmarksalternativet. Vissa
säkerhetsfrågor diskuteras även.

4.2

Tillstånd

Något koncessionskrav för hetvattenledningar finns ej för närvarande.
Det bedöms dock som troligt och lämpligt att regeringen gör en samlad
bedömning av projektet med därtill hörande prövningar av plan- och markfrågor, miljöfrågor etc. Detta skulle underlättas om det förslag till ändring i
lagen I 1978: 160) om vissa rörledningar som togs upp i prop. 1978179: 115
men som då inte antogs av riksdagen på nytt föreläggs riksdagen. En
övergripande tillståndsprövning förutsätts ta ett år. Ledningsrätt och expropriation (för tunnlar) kommer att erfordras. Marktillträde förutsätts
dock beviljat så snabbt som möjligt och innan ersättningsfrågorna avklarats.
Beträffande värmeproduktionsanläggningen förutsätts koncession enligt
atomenergilagen. Behandlingen av ansökan bedömes kunna ske på något
kortare tid än för ledningen, så att båda koncessionerna erhålles samtidigt.
För den koleldade anläggningen som senare skall ta över värmeproduktionen i Forsmark fordras lokaliseringstillstånd enligt § 136 av byggnadslagen. Detta tillstånd sökes samtidigt med övriga tillstånd.
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4.3 Bcslutsfrågor
Genomförande av projektet kommer att kriiva ett antal övergripande
politiska samt tekniska och ekonomiska beslut. Den preliminiira tidplanen
för projektet förutsätter att beslutsprocessen fungerar utan störningar.
En förutsättning för tidplanen iir att vissa viktiga beslut fattas innan ett
fullständigt beslutsunderlag föreligger. Riksdagens energipolitiska beslut
våren 1981 hör ange hur statsmakterna ser på storsllidernas viirmcförsöijning. För att STOSEB och forsmarks Kraftgrupp AB ( FKAJ ska kunna
arbeta vidare enligt föreliggande tidplan måste riksdagen i de allmänna
riktlinjerna för energipolitiken uttala intresse för värme frän Forsmark.
Projektet skulle i så fall genomföras under förutsättning att erforderliga
tillstand erhälls. projekteringen visar att projektet fortfarande är intressant. finansieringen kan ordnas samt att erforderliga beslut fattas i Vattenfalls styrelse och STOSEB-kommunernas fullmäktige. Eftersom de kommunala besluten inndattar omfattande ekonomiska åtaganden måste riksdagens principiella ställningstagande ske före dessa beslut. Vidare bör
parterna ta stiillning till den principiella frägan om ägarförhällandena kring
den koleldade anläggningen i Forsmark. FKA och STOSEB bör därefter
kunna besluta om projekteringsetapp 2. 1982-0 I.

4.4 Tidplan
En preliminär tidplan för pr(~jektets genomförande har upprättats och
framgår av nedanstående figur. Detaljerad tidplan framgär av bilaga JO
beträffande direktavtappningsaltanativet och bilaga 11 betriiffande mottrycksturhinsalternativet.
Fjiirrviirme från Forsmark
Etapp I - forprojeklcring
Etapp 2. projcktering.
förfrågningshandlingar,
projektviirdering
Konstruktionshandlingar.
byggande och montage
Pnwdrift mt:d f\nga.
direktavtappning
!'rovdrift med ånga.
mottrvcksturbin
Koncessions be hand Iing
- tillstånd hetvattenledning och
ombyggnad
Lokaliseringsansökan. koleldat
kraftvärmeverk i Forsmark
Principbeslut om utbyggnad.
Villkorade avtal med entreprenörer och stålrörsleverantörer.
Anslagsäskande frän SY.
Beslut om utbyggnad. riksdagsheslut skall föreligga. Slutliga
avtal och kontrakt tecknas med
entreprenörer och tillverkare av
utrustning.

1981 1982 1983 1984 1987

-

l

-

19~8

t-1

l>-9

i

12
04

04

- -01>
Ol
08

10

1989

05
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I ovanstående sammanställning ing{ir även lokaliseringsans.:ikan för det
koleldade kraftviirmevcrket i Forsmark. Som framgftr av tidplanen skulle
vid beslut om förprojektering i bö1:jan av 1981 viirmeproduktionsanliiggningen m:h värmeöverföringssysternct tidigast vara klart fi.ir provdrirt efter
ca 7 .5 år niir det giillcr dircktavtappningsalternativet och ca 8 år niir det
giillcr mottrycksturbincn.
Dessa tider förutsätter att projckteringsetapp I inledes i princip omgående samt att fördiggamle bedömningar betriiffande bcslutsprncl.'ssen m. m.
visar sig korrekta.
Övriga väsentliga förutsiittningar redovisas och kommenteras nedan.
FKA och STOSEB måste vara överens om projektets viirdc och ställa
erforderliga resurser till förfogande för att inleda prnjekteringsetapp I,
1981-01.
FKA och STOSEB måste i ett tidigt skl.'de inleda förhandlingar bland
annat beträffande arbets-. ansvars-. kostnads- och riskfördelning samt
andra affärsmässiga frågor för projektet inklusive det koleldade kraftvärmeverket.
Syftet med prqjckteringsetapp I är att ge underlag för en total bedömning av projektets tekniska och ekonomiska genomförbarhet. För detta
krävs klarställande av väsentliga tekniska fr<'tgcstiillningar beträffande värmeproduktionsanläggningcn. Parallellt hiirmed sker en förprojektering av
l]ärrvtirmcledningen så att de bftda anläggningsdelarna erhåller crfordcrlig
teknisk bearbctningsgrad.
Projekteringsetapp 2, som påbörjades 1982-0 I. skall ge ett s{1 tekniskt
detaljerat underlag all en upphandling kan göras. En fiirutsiHtning för att
etapp 2 skall kunna påbö1jas är att riksdagens energipolitiska beslut iir
positivt och ger ett klart uttalat stöd för projektet.
Innan direkt anliiggningsvcrksamhct pi\bö1:ias m{1ste koncession för b{1dc
värmeproduktionsanläggningcn och viirmeöverfiiringssystemet förcligga.
Ansökan inliimnas 1982-06 resp. 1982-04 och koncession beräknas kunna
erhållas 1983-04. Lokaliseringsansökan för det koleldade kraft värmeverket
i Forsmark inliimnas 1982-0 I och lokaliscringstillst~md beräknas kunna
erhållas 1983-06.
För att innehålla tidplanen krlivs dock bindande avtal fiir ljärrviirmeledningen med entreprenörer och stålrörstillverkare redan 1982-08. dvs. nästan drygt ett halvt år före koncession och ca ett år före byggstart. Tidpunkten bcstiims av att erforderliga resurser skall kunna byggas ut utan alt den
svenska fjiirrvärmeutbyggnaden i övrigt påverkas negativt. Oetta innebär
all de affärsmässiga förhandlingarna mellan FKA och STOSEB mästc
slutföras före 1982-08. Dessförinnan måste iiven kommunfullmiiktige i
berörda kommuner ha tagit slutlig ställning till projcktds genomförande.
Kontrakt tecknas med leverantören av värmeproduktionsanliiggningen
och slutliga avtal träffas med entreprenörer och slttlrörleverantörcr for
fjärrvärmeledningen 1983-10. Byggstart sker 1984-08 för värmeproduktionsanHiggningen och 1983-11 för ledningen.
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Provdrift med ånga till värmcproduktionsanliiggningen päbör:jas 1988-06
vid dircktavtappningsalternativct och piigär i ca tre mänader. Vid mottrycksturbinalternativct påbörjas provdrift med ånga 1988-12 och pilgår i
ca 6 månader.

4.5 Säkcrhetsfrågor
Vid de översiktliga utredningar som har gjorts bctriiffande v~irmcpro
duktionsanläggningen har inget framkommit som indikerar att ombyggnaden påverkar kärnkraftsanläggningens säkerhet. Vid en eventuell projektering kommer dock en rad analyser och utredningar att behöva utföras för
att visa att anläggningen iiven efter ombyggnad uppfyller gällande siikerhetskrav. De tillkommande ång- och matarvattenledningarna. reaktorns
tryckreglcringssystcm samt kontrollanliiggningens utformning måste ägnas
speciell uppmärksamhet i detta avseende.
Konsekvenserna av ett brott på hetvattenledningen. bland annat i närheten av kärnkraftverket. är ett annat exempel på analyser som mäste utföras
i ett tidigt skede av projekteringen. Värmekondensorernas samt hetvattenledningens tryckhållningssystem mfiste vidare utformas så att risken för att
aktivitet kommer ut i hetvattenledningen elimineras.
Hetvattensystemets uppbyggnad med flera värmeväxlar (se avsnitt
2.2.4) innebär att ytterligare två harriiirer finns mellan Forsmark och
abonnenternas egna värmesystem.

5

Kostnader

5.1 Forsmarksalternath·et
Anläggningskostnaden för ombyggnad av Forsmark 3 till direktavtappningsutförande har beräknats till ca 900 Mkr exklusive ränta under byggnadstidcn. Ombyggnaden antas vidare kräva 6 månaders avställning utöver revision med åtföljande produktionshortfall. Därefter krävs en provdrifttid på ca 3 månader under vilken anläggningens tillgänglighet begränsas till 2/3 av normal tillgänglighet.
För alternativet med mottrycksturbin anges anläggningskostnaden till
1500 Mkr exklusive ränta under byggnadstiden. Ombyggnadstidcn bedöms också i detta alternativ till 6 månader och provdrifttiden antas bli ca 6
månader.
Efter provdrifttiden bedöms anläggningens drifttillgänglighet (exklusive
revision) för kondensproduktion till 83 C,:'r· vilket kan jämföras med 85 %
utan ombyggnad. Siffran giiller både för direktavtappningsalternativet och
alternativet med mottrycksturbin. Drifttillgängligheten (exklusive revi-
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sion) för värmeproduktion anges till 88 % vid direktavtappning och 81 %
vid alternativet med mottrycksturbin.
Värmeproduktionen bedöms öka Forsmark 3:s fasta drift- och underhållskostnader med ca 20 miljoner kr/år i direktavtappningsalternativet och
35 miljoner kr/år i alternativet med mottrycksturbinen.
Anläggningskostnaden. för värmeöverföringssystemet Forsmark-StorStockholm och tillhörande integrationsledningar i Stor-Stockholm beräknas till 3 300 miljoner kr exklusive ränta under byggnadstiden om systemet
dimensioneras för en överförd värmeeffekt på 2 000 MW. Vid en reducering av effekten till 1700 MW sjunker anläggningskostnaden till 3050
miljoner kr exklusive ränta under byggnadstiden.
De årliga drift- och underhållskostnaderna för värmeöverföringssystemet beräknas till 0,5% av anläggningskostnaden utom för pumpstationerna
där den fasta driftkostnaden anges till 2 % av anläggningskostnaden.
Pumpstationerna kräver vidare ca 0,4 TWhe 1/år i drivenergi. vilket har
lagts in som en ökning av elbelastningen i Forsmarksalternativet.
I Forsmarksalternativet förutsätts att värmen från Forsmark skall svara
för basenergin och att lokala produktionsanläggningen skall svara för toppoch reservproduktion. Beräkningen av erforderlig produktionskapacitet i
lokalnäten utgår från att varje lokalnät skall förses med tillräcklig produktionskapacitet för att klara det maximala värmebehovet vid avbrott på
ledningen från Forsmark. I Forsmarksalternativet krävs en alternativskil-·
jande utbyggnad av oljeeldade toppcentraler jämfört med fossilalternativet
på sammanlagt 480 MW v· Merinvesteringen blir ca 100 miljoner kr exklusive ränta under byggnadstiden.
Då elbelastningen nödvändiggör att Stockholmsregionens mottrycksunderlag utnyttjas för kraftvärmeproduktion uppförs en kolddad kraftvärmeanläggning bestående av 2 block på vardera 500 MWe 1 ochI000 MWv i
Forsmark. På grund av anläggningens storlek förutsätts att den utrustas
med rökgasavsvavling. Anläggningskostnaden har översiktligt uppskattats
till 3 900 miljoner kr eller 3 900 kr/kWe 1 exklusive ränta under byggnadstiden.
Kraftvärmeblockens fasta drift- och underhållskostnad bedöms till totalt
ca 80 miljoner kr/år. Den rörliga drift- och underhållskostnaden exklusive
bränsle har baserats på schablonkostnader som sammanställts inom CDL
och anges till 2, I öre/kWhe 1•

5.2 Fossilalternativet
Kostnaderna för fossilalternativet har i huvudsak baserats på de bedömningar som gjordes i SIND:s utredning om Stor-Stockholms värmeförsörjning 1979. För kraftvärmeblocken i Himmerfjärden räknas dock med en
jämfört med SIND-utredningen fördubblad enhetsstorlek. Anläggningskostnaden för två kraftvärmeblock i Himmerfjärden med en effekt på 380
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MW 01 och 690 MW" anges till 3190 miljoner kr eller 4200 kr/kW 01
(exklusive ränta under hyggnadstidenJ. I likhet med kraftvärmeblo!Cken i
Forsmark har härvid rökgasavsvavling förutsatts. För kraftvärmeblocket i
Lövsta med en effekt på 205 MWe 1 och 330 MWv anges anläggningskostnaden till 920 miljoner kr med rökgasavsvavling och 800 miljoner kr utan
rökgasavsvavling eller 4500 kr/kWc1 resp. 3900 kr/kW 01 allt räknat exklusive ränta under byggnadstiden.
Om elbehovet ej motiverar en idrifttagning av kraftvärmeblocken när
anläggningar behövs för värmeproduktion förutsätts att panna och turbin
installeras i två steg. Därvid har turbinanläggningens specifika kostnad
ansatts till I IOO kr/kWei·
De fasta drift- och underhållskostnaderna har beräknats till:
Himmerfjärden 70 miljoner kr/år
Lövsta
25 miljoner kr/år
De rörliga drift- och underhållskostnaderna exklusive bränsle för fossilanläggningarna har baserats på schablonkostnader sammanställda inom
CDL och anges till 2,1 öre/kWhe 1 med avsvavling och I.I öre/kWho1 utan
avsvavling.
Anläggningskostnaden för värmeöverföringssystemet i fossilalternativet
(ledning Himmerfjärden-Värtan och Lövsta-Solna) beräknas till 1175
miljoner kr exklusive ränta under byggnadstiden. De årliga fasta drift- och
underhållskostnaderna beräknas i likhet med Forsmarksalternativel utgående från 0,5 % av anläggningskostnaden för ledningen och 2 % av
anläggningskostnaden för pumpstationerna. Elenergiförbrukningen i
pumpstationerna uppgår här. till ca 0.1 TWhc1/år.
Rörlig drift- och underhållskostnad exklusive bränsle i befintliga koleldade värmeverk baseras på bedömningar inom STOSEB och anges till 1.4
öre/kWhv.

5.3 Sammanställning av investeringar
Utgående från ovan angivna kostnader kan investeringarna i de olika
alternativen sammanfattas i nedanstående tabell (miljoner kr exklusive
ränta under byggnadstidenl:
Alternativ
Fossil
Överföringssystem
Ombyggnad Forsmark
- direktavtappning
- mottrycksturbin
Kraftvärmeblock
Het vattencentraler olja
alternativskiljande
Summa

I 175

Fors mark
etapp I

etapp:!

3300

900
( 1500)
3900

4110

100

5 285

4300
(4900)

3900
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Kraftvärdering

För att värdera skillnaden i elproduktion i de studerade alternativen har
utbyggnadsprogram för de två alternativen framtagits. Detta har gjorts för
båda clprognosalternativen. En förutsättning har varit att i möjligaste mån
erhålla samma leveranssäkerhet i samtliga alternativ vilket innebär att
behovet av el har varit styrande för till vilken tidpunkt installation av
produktionskapacitet har skett. Härvid har i första hand kraftvärmeverk
förutsatts bli utbyggda. Därefter har kolkondens byggts efter behov.
I Forsmarksalternativet blir elkonsumtionen 0.3 TWh/år högre än i
fossilalternativet till följd av behovet av pumpenergi för att transportera
hetvatten från Forsmark till Stockholm.
I stadium 2010 är systemen lika med avseende på installerad kapacitet i
form av kolkraftvärme och kolkondens i Forsmarksalternativet och fossilalternativet med mängden kolkondens är givetvis olika vid hög och låg
elprognos. Den extra produktionskapaciteten som erfordras för att täcka
energibehovet för hetvattentransporten från Forsmark till Stockholm täcks
efter det att kolkraftvärmeverket tagits i drift i Forsmark genom större
mottrycksproduktion vilket möjliggörs av det större värmeunderlaget i
Forsmarksalternativet.
Med ledning av medelårsbalanser för de olika alternativen har skillnaden
i rörliga produktionskostnader i Forsmarksalternativet och fossilalternativet beräknats vid de förutsatta bränslepriserna. Till de rörliga kostnaderna
har även räknats kostnaden för 6 månaders extra avställning av Forsmark
3 (87-12-01-88-05-31) samt värdet av den försämring av tillgängligheten
(från 83 till 56%) som förutses under de närmaste följande 3 månaderna.
Hänsyn har härvid tagits till den besparing i form av minskad kärnbränsleförbrukning som erhålles under denna tid.
Kostnaden för den elproduktion som bortfaller vid värmeavtappning i
Forsmark sammansätts av skillnaden i rörlig kostnad samt adderas skillnaden i fast årskostnad för de utbyggnadsprogram som jämförs. Härtill
kommer skillnaden i kostnader för överföring av elkraft. Utbyggnad av
kraftvärme i Forsmark kräver övcrföringskapacitet motsvarande en ytterligare 400 kV ledning Forsmark-Stockholm med erforderliga anslutningar.

7

Resultat

7.1 Allmänt

Den totala lönsamheten har beräknats genom att kostnaden för att
tillgodose en i båda alternativ lika stor värmebelastning framtagits. Resultatet redovisas som en totalekonomisk differenskostnad och innefattar
skillnader i investeringar, årliga driftkostnader inklusive bränsle samt kost-
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nader i kraftsystemet. Ställning har ej tagits till hur vinster eller förluster
skall fördelas mellan el- och värmesidan. Kostnader som är lika i de båda
alternativen exempelvis kostnader för lokal värmedistribution beaktas ej.
Kalkylperioden omfattar 1988-2010 och resultatet har sammanställts till
ett nuvärde diskonterat till 1988. Vid nuvärdesberäkningarna har restvärden för de olika produktionsanläggningarna och hetvattenledningarna beräknats utgående från antagandet om en linjär avskrivning med 25 års avskrivningstid. För investeringarna i Forsmark 3 för att möjliggöra värmeavtappning har dock restvärdet satts till 0.

7.2 Värmebalanser
Utbyggnadsprogrammet för kraftvärmeanläggningama har som tidigare
redovisats styrts av både behovet i regionens värmesystem och landets
elsystem. De två clprognoser som använts ger därför två olika utbyggnadsprogram. I den låga elprognosen utnyttjas Forsmark för värmeproduktion
fram till 1998 och i den höga prognosen fram till 1994. I fossilalternativet
färdigställs kolkraftvärmeblocken 1997-1999 vid den låga prognosen och
1993-1995 i den höga elprognosen.
Utgående från utbyggnadsprogrammet har värmebalansen för åren
1988-2010 beräknats. Av regionens totala fjärrvärmebehov som 1990 uppgår till ca 13 TWhv hämtas ca 9.5 TWh från Forsmark i Forsmarksalternativet.

7 .3 Ekonomiskt utfall

Det ekonomiska utfallet påverkas av antaganden om elprognos och
bränsleprisprognos. I nedanstående sammanställning har med utgångspunkt från investeringarna enligt kapitel 5 c:ich med hänsyn till restvärden
enligt 7.1 till 1988 diskonterade alternativskiljande kostnader vid den låga
elprognosen framtagits (Gkr):
Alternativ
fossil
Diskonterade
investeringar
- överföringssystem
- K VV-block och hvp
- Forsmark
Drift o underh fast
Drift o underh rörlig
Bränsle
Elproduktionsbortfall
Summa merkostnad för fossilalternativet Gkr
Genomsnittlig årskostnad Mkr/år

3,6
(I, I)
(2.5)

1.3
3.9
19.9-32,1

Forsmark

Differens

6,6
(3,5)

./. 3,0

(2, I)
( 1,0)

1.3
2.7
13.3-21.9

1.4-4.1
95-285

1.2
6,6-10,2
./.3.4-4.3

Bilaga I. Il

Prop. 1980/81: 90

Industridepartementet

26 7

Vid den låga elprognosen ger alltså Forsmarksalternativet en till 1988
diskonterad mindrekostnad på 1.4 miljarder kr jämfört med fossilalternativet vid konsekvensutredningens bränsleprisprognos och en till 1988 diskonterad mindrekostnad på 4.1 miljader kr vid den högre bränsleprisprognosen.
Vid motsvarande sammanställning för den höga elprognoscn erhålls
följande till 1988 diskonterade alternativskiljande kostnader (Gkr):
Alternativ
fossil
Diskonterade
investeringar
- överföringssystem
- KVV-block och hvp
- Forsmark
Drift o underh fast
Drift o underh rörlig
Bränsle
Elproduktionsbortfall
Summa merkostnad för Forsmarksalternativct Gkr
Genomsnittlig årskostnad Mkr/år

4.6
I I, I)
13,5)

Fors mark

Differens

7.5
13.5)

./. 2.9

(3,0)

Il .OJ
1.6
3.7
20.0-32.2

1.5
3.2
15.9-26,I

0.1
0.5
4.1-6.1
./.3.6-4.7

1.8-0.9
125-60

MKr/år

300
200
100
Genomsnittligt
10
kolpris
50
O ..,__ _..,_.,....~....,.......,--.-.-.__ _.._,.Kr
/GJ

-100

-200
Genomsnittlig merkostnad för fossilalternativet
som funktion av fossilpris och elprognos

-300
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Vid den höga el prognosen ger alltsä fossilaltl:rnativet en till 1988 diskonterad mindrekostnad på 1.8 miljarder kr vid konst:kvensutredningens
bränsleprisprognos och en till 1988 diskonterad mindrekostnad pil 0.9
miljarder kr vid den högre hriinsleprisprognosen.
Resultatet kan iiven åskftdliggöras i nedanstilende figur som visar det
ekonomiska utfallet som funktion av genomsnittligt kolpris för perioden
1988-2010 vid den höga och låga elprognosen.
Det ekonomiska utfallet som funktion av elhelastningen 1990 redovisas i
nedanstående figur. I figuren har markerats SINDs två progno'ier för 1990
samt konsekvensutredningens prognos.
Det ekonomiska utfallet påverkas av om den i utredningen förutsatta
tidplanen med idrintagning av värmeöverföringen från Forsmark 1988 kan
innehållas. En översiktlig bedömning visar att en försening av
idrifttagningen med ett år försämrar resultatet med 0.4-0.6 miljarder kr
diskonterat till 1988 vid den låga elprognosen och med 0.2-IU miljarder kr
diskonterat till 1988 vid den höga clprngnosen. Vid den låga elprognoscn
minskar Forsmarksalternativcts till år 1988 diskonterade merviirde till 1.0
miljarder vid konsekvensutredningens briinslcpriser och till 3.5 miljarder

MKr/år
300

bränslepriser

200
100

-300

Låga bränslepriser

Slutlig
elanvändning
e;ic:kl. överföringsförluster 1990
, .....-------+----"""!'....iip...~.....--....--~
TWh
130

Genomsnittlig merkostnad tör fossi lolternativet
som funktion av belastning
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vid de högre bränslepriserna. Vid den höga cl prognosen ökar fossilallernativets till år 1988 diskonterade mervärde till 2.0 miljarder vid kon~ckvens
utredningens bränslepriser m:h till 1.2 miljarder vid de högre briinslepriserna.

7.4 Bränsleförhrukning
Kol- och oljeförbrukningen for tjärrviii·meproduktion i Stockholms- och
Uppsalaregionen under perioden 1988- 20 I 0 framgttr av nedanstående
sammanställning.
Alternativ
Fossil
Lig clprognos
kol milj ton
olja milj ton
lfog elprngnos
kol milj ton
olja milj ton

fors mark

Differens

37.1
5.8

2!U
2.7

8.4
3.1

36,7
6.0

34.9
2.6

1.8
3.4

Värmelive1foringen frän Forsmark minskar alltsä fossilbränslcförbrukningen för uppvärmning med totalt ca 8 miljoner ton kol och 3 miljoner ton
olja vid den läga elprognosen och med ca 2 miljoner ton kol och 3 miljoner
ton olja vid den höga elprognosen. Om man tar hänsyn till den ökade
bränsleförbrukningen i kraftsystemet för att ersätta den bortfallande elproduktionen i Forsmark uppgår bränslevinsten netto till ca 6 miljoner ton kol
och 2 miljoner ton olja vid den lfrga clprognosen och till ca 2 miljoner ton
olja vid den höga el prognosen medan kolförbrukningen diir ökar med ca I
miljon ton. Som jiimförclse kan nämnas alt Sveriges oljeimport 1979 upp-

gick till ca 28 miljoner ton.
Det ekonomiska utfallet som funktion av elbclastningen 1990 redovisas i
nedanstående figur. I figuren har markerats SIND:s två prognoser for 1990
samt konsekvensutredningens prognos.

8

Miljöfrågor
Vid SIND:s utredning om Stor-Stockholms l]iirrvärmeförsörjning < 1979)

berördes iiven översiktligt miljöpäverkan för de behandlade värmeförsörjningsalternativen.
Till en början konstaterades alt man får en allmän miljöförbättring i StorStockholmsregionen vid införande av ljärrviirme. oberoende av försörjningsaltcrnativ.
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Utsläppen av miljöstörande ämnen i Stockholmsregionen var mindre i
forsmarksalterantivet iin i fossilalternativen och dd ansi\gs därför vara att
föredra ur miljösynpunkt.
De två kolalternativen. det decentraliserade referensalternativet och
alternativet med ett ~törre kraftviirrneverk vid Himmcrljiirden ansågs ungefär miljömässigt likviirdiga med en sannolik preferens för Hirnmerfjiirdsaltcrnativet.
De i föreliggande utredning studerade alternativen skiljer sig fdm de i
SIND-utredningen genom all försörjningen med kärnkraft värme iir tidsbegränsad.
Före ledningens idrifttagning har de två alternativen så små skillnader
all de mäste betraktas som helt likviirdiga miljömiissigt.
Under den tid då ledningen överför kärnkraft värme giiller i stort de
bedömningar som gjordes i SIND-utredningen dvs. att Forsmarksalternativet iir miljömässigt överlägset för Stor-Stm:kholm.
Skillnaden i elproduktion i Forsmark m{1ste dock kompenseras med
annan kraftproduktion. huvudsakligen fossilt mottryck i befintliga oljeeldade och nya koleldade anläggningar i olika tiitorter. Den briinslemiingd
som erfordras härför och diirmed utsliippen av miljö<>törande ämnen är
dock vilket visas i tabellen i avsnitt 7.4 lägre iin den miingd briinsle som i
fossilalternativet erfordras för all i hetvattencentraler producera värme
motsvarande Forsmarksöve1föringen.
Då kärnkraftvärmeproduktionen upphör i Forsmark tas viirmeproduktion över av koleldade mollrycksaggregat placerade invid kiirnkraftverket.
Denna placering bör miljömässigt vara gynnsammare iin Himmcrljiin.k:n
och Lövs ta som utgör jämförelsealternativ. Avstandet till tätorter iir större
och enligt preliminära uppgifter från naturvärdsverket är försurningsproblemen mindre för Forsmarksläget. 1-'örlusterna genom den länga överföringen medför dock i princip att något större hränslemiingd mi'tste tillföras
till en anläggning i Fors mark jämfört med motsvarande anläggning niirmare
Stockholm. Transporter av bränsle. aska och eventuellt kalk och avfall i
samband med rökgasavsvavling. hör vara mindre störande i Forsmark.
En ytterligare faktor till Forsmarks fördel iir att de koleldade enheterna
är större och byggs senare än i jämförelsealternativet varför en mer utvecklad reningsteknik eventuellt kan komma till användning.
I samband med idrifttagningen av de koleldade kraftviirmcblocken i
Forsmark mf1ste en förstärkning av överföringskapaciteten motsvarande
c:n ny 400 kV-lcdning från Forsmark till Stockholmsregionen genomföras.
Även i fossilalternativet måste nya 400 kV-ledningar uppföras för att
ansluta kraftvärrneblocken till stamnätet. Ledningarna blir dock i detta
alternativ betydligt kortare och påverkan på miljön mindre än i Forsmarksalternativet.
Fjärrvärmeledningens miljöpåverkan bedöms som liten. En viss uppvärmning av markytan ovanför den kulvertförlagda delen av ledningen kan
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erhållas. I miljömässigt kiinsliga partier kan dock ledningen fiirläggas i
tunnel. Under byggnadstiden kan vissa störningar uppkomma bl. a. i samband med borttransporter av bergmassor från tunnelpartierna.
Kolförbrukningen i förutsatta kraftvärmeblock motsvarar en förbränningseffekt i pannan om ca 600-1 700 MW. För så stora enheter utgör
kolpulvereldning i dag den enda kommersiellt utprovade tekniken. Om
enheterna utrustas för stegvis förbränning, avsvavling av rökgasen och
höggradig stoftavskiljning samt om man stiiller vissa krav på kolkvalitet
kommer anläggningens påverkan på miljön att bli liten och betydligt mindre än den miljöpåverkan som Sveriges förra kolepok gav upphov till.
Erforderlig teknik finns i stort sett utvecklad men för en del metoder
t. ex. avsvavling av rökgaser krävs en mognadsperiod av 5-10 år innan för

svenska förhållanden lämpliga metoder kan finnas tillgängliga.
Försök pågår med att utveckla än mer avancerad teknik för kolanvändning. Det giiller bl. a. förbränning i svävhädd <FBCI förgasning ( Lurgi
m. tl. ). inblandning av kol i olja <COM I och förvät'ikning med rening. I de
båda sistnämnda fallen avses användning i oljepannor. Viss erfarenhet
tyder på svårigheter för COM vid mer iin 20 % kol. Förvätskade kol torde
bli för dyra för kraftverksdrift i stor skala. I stor skala drivs Lurgi-processen för bensinframställning i Sydafrika.
Svävbädd provas för närvarande för relativt smf1 enhetseffekter i demonstrationsanläggningar på 1-80 MW. De flesta anliiggningarna arhetar
under atmosfärstryck. Sannolikt kommer tekniken snart att vara kommersiell för mindre anliiggningar typ hetvattenpannor. medan stora anläggningar av denna typ ligger längre fram i tiden. Fördelar med svävbädd är
att svavel från bränslet kan bindas i bädden och halten kväveoxider minskar genom låg förbriinningstemperatur. f"ör stora anliiggningar kan en
trycksatt sviivbiidd vara en framtida möjlighet. Utve<.:kling påg{1r i flera
länder. Trycksättningen kan ske med en gasturbin.
Ell intressant koncept har presenterats av STAL-LA V AL där flera
trycksalla bäddar tillsammans tar ca 500 MW kol för en gasturhin i kombination med en äldre ångturbin i ett amerikanskt kraftverk. Om projektet
blir framgångsrikt kan tekniken ge kraftviirmeblock med nu aktuell effekt.
Kommersiellt beslutsunderlag dröjer dock flera år.
Sammanfattningsvis kan konstateras att luftmiljön i Stor-Stockholm
kommer att förbättras genom utbyggnad av tjiirrvärmen oberoende av
vilket försörjningsalternativ man viiljer. Forsmarksalternativet har dock
klara miljömässiga fördelar genom att den under tidsperioden 1990-2010
sammanlagt förbrända bränslemängden minskar och att en stor del av
förbränningen sker längre från tätorter. Givetvis måste den i Forsrnark
producerade energin överföras till Stockholmsområdet vilket kan innebära
visst miljöintrång.
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Finansiering
En hetvattenledning från Forsmark till Stockholm och anläggningarna i

Forsmark exklusive de senare tillkommande koleldade kraftviirmeblocken
har kostnadsheräknats till 5.6 miljarder kronor. Byggtiden för ledningen
beräknas till 54 månader. Behov av investeringsmedel föreligger således
under ca 5 år.
För hetvattenledningen. anordningen för värmeavtappning i Forsmark
samt de koleldade kraftvärmeblocken kan olika iigarkonstellationer tiinkas.
Bl. a. den politiska situationen beträffande kärnkraften medförde att
kreditmarknaden fr. o. m. hösten 1976 kom att stiilla krav p:I delägarborgen
då Forsmarksbolagets anläggningar skulle finansieras. Tidigare utbyggnad
av kärnkraften i Sverige finansierades med anliiggningarna som siikerhet.
Huruvida kreditmarknaden nu efter folkomröstningen kommer att kräva
borgen vid finansiering av en hetvattenledning är svart att bedöma. Förutom de politiska förhållandena kan projektets karaktär av pilotprojekt
medföra att kreditmarknaden kräver borgenåtagandcn av dcliigarna.
Finansieringsformen bör bli i princip likartad oavsett vilket ägarförhMlandc som väljs. Förutsatt att kreditmarknaden kriiver borgen blir borgensförhiillandena den enda skillnaden mellan olika iigaralternaliv. I de fall
Forsmark ingår som ägare får staten teckna borgen genom vattenfall till sin
andel.
I samtliga alternativ bör det finnas möjlighet att erhålla svenska obligationslän och/eller utlandslän till 70- 75 <,>; av investeringen. Det belopp
som ligger pi1 toppen. ca 1.5 miljarder kronor. bn linansien1s ge11l1m
ägartillskott som i sin tur till en del kan utgöras av länade medel.
För kommunerna exklusive Stockholm bör deras andel av resterande

25- 30 1.''i: kunna täckas med de s. k. tjiirrviirmelånen. För Stockholms del
blir en del av deras andel av <le resleran<le 25-30 9( täckas pti samma siitt
som sker för Stockholms övriga investeringar.
För de icke kommunala delägarna i Forsmarksbolaget torde viss del av
deras andel av resterande 25- 30 q, kunna täckas genom lilnade medel.
I alternativet med ett kommunalt bolag som ägare till ledningen skulle
finansieringen kunna ordnas på följande sätr

70- 75 % Obligationslån
25- 30 l/i· Ägartillskott
- Kommunerna exklusive Stockholm: Fjärrvärmeliln
- Stockholms

Kommun:

Lån
Egna me<lel

Länen bör kunna få samma riinlevillkor som de s. k. l]ärrviirmelanen.
Om beslut fattas och om lokaliseringstillstånd erhi'tlles för ett koleldat
kraftvärmeverk i Forsmark bör lånen kunna få samma amorteringstid som
l]ärrvärmelånen eller andra långa obligationslån.
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10 Överväganden och förslag

Beroendet av importerad olja för Stockholms värmeförsörjning måste
minskas. Förutom att oljan är försörjningsmässigt osäker är den dyr.
Ständiga oljeprisstegringar medför stora kostnadsökningar för bl. a. hyresgäster och villaägare. Storstockholms fjärrvärmeförsörjning måste i framtiden baseras på andra alternativ än olja.
Uppvärmning i fjärrvärmesystem med naturgas blir dyrare än med olja
eftersom oljebaserad tjärrvärme använder tung eldningsolja och naturgasen på den internationella marknaden numera prissättes i huvudsak som
lätt eldningsolja eller råolja. Om naturgas används direkt för uppvärmning
av Storstockholm undandras landets största sammanhängande underlag
för elproduktion i kraftvärmeverk. För att kunna avveckla kärnkraften
utan större utbyggnad av kolkondens än nödvändigt är det angeläget att
fjärrvärmen expanderar så att stora sammanhängande fjärrvärmesystem
som kan användas som underlag för mottrycksproduktion erhålles. Elproduktion grundad på naturgas blir orimligt dyr och är för övrigt under
avveckling i de länder, utom vissa OPEC-länder, där man har sådan
elproduktion.
Förnybara energikällor som sol. vind och biomassa torde endast svara
för en mindre del av Storstockholms värmeförsörjning under innevarande
sekel. Därför finns enligt nuvarande bedömningar endast två möjligheter
för Storstockholms huvudsakliga fjärrvärmcförsörjning, nämligen värme
från Forsmark eller koleldade anläggningar i Storstockholmsregionen.
Forsmarksalternativet innebär att Forsmark 3 används för både cl och
värmeproduktion från år 1988. Då elbehovet når en sådan nivå att det inte
kan täckas med befintliga produktionsresurser, nya fastbr~insleeldade
kraftvärmeverk och mottrycksanläggningar utan.fiJr Stockholm- Uppsalaregionen samt vattenkraftstationer tas ett koleldat kraftvärmeverk med två
block om vardera ca 500 MWc1 och I 000 MWv i drift i Forsmark. Det i
föreliggande utredning studerade fossilalternativet inncbiir att koleldade
kraftvärmeverk byggs i Himmerfjiirden och Lövsta. Fossilalternativet kan
emellertid vad avser lokaliseringarna utformas pä flera sätt utan att ekonomin påverkas på något avgörande sätt. Det bör understrykas att Himmerfjärdsalternativet endast valts av utredningstekniska skäl. Om Forsmarksprojektet ej kommer till stånd måste Stockholmsregionens fossilalternativ
studeras.
De väsentliga faktorerna för bedömning av om Forsmarksaltcrnativet
eller fossilalternativet bör väljas är genomförbarhet. lönsamhet. miljö,
försörjningstrygghet och framtida llexihilitet.
Båda alternativen bedöms vara tekniskt genomförbara. Ombyggnaden
av Forsmark 3 till värmeavtappning utformas så att reaktorsäkerheten inte
påverkas. Fjärrvärmeledningen från Forsmark till Stockholm blir även för
18
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internationella förhållanden lång. men de tekniska problemen bedöms
möjliga att bemästra. Utbyggnad av koleldade anliiggningar i Strn.:kholmsregilmen kan inte anses mt:dföra större problem iin utbyggnad av fastbränsleeldade anläggningar i andra storstadsomrftden som Göteborgs- och
Malmöregionen.
Alternativens relativa lönsamhet är framför allt beroende av elbclastningens och bränsleprisernas utveckling samt Forsmarksalternativets
idrifttagningstidpunkt. I utredningen har lönsamheten diirför studt:rats vid
två elprognoser och två bränsleprisutvecklingar. Även utbyggnaden av
clproduktionssystcmet under den närmaste 15-årsperiodt:n p[1verkar alternativens relativa lönsamhet.
Vid den iclKll clprognosen. 115 TWh i slutlig anviindning år 1990 och
därefter en tillväxt pi't ca 2.5 TWh per år. är For.rnwrksaltemlltil·et lii11sl1111-

111are än fossilalternativet.. Forsmark 3 kan i detta fall utnyttjas för viirmcavtappning t.om driftåret 1997/98. dvs. i 1:a 10 fir. Till t1r 1988 diskonterat mervärde blir 1.4 miljarder kr. vid briinslepriser enligt konsekvensutredningen och 4.1 miljarder kr. vid de högre bränslepriserna.
Vid den hiiga clprog11osc11. 125 TWh i slutlig anviindning är 1990 och
därefter en tillväxt på ca 2.5 TWh per år. är.fi1ssilllltcma1i1·c1 /ii11.rn111111llrc
än Forsmarksalternativet. Forsmark 3 utnyttjas för viirmeavtappning
t. o. m. driftåret 1993/94. dvs. i 1:a 6 år. Till tir 1988 diskonterat mervärde
blir 1.8 miljarder vid briinslepriscr enligt konsekvensutredningen och 0.9
miljarder vid dt: högre bränslepriserna.
Elbclastningcns utveckling iir inte obcrot:nde av briinslepriscrnas utveckling. Höga priser p;( framför allt olja torde medföra en ökad övergång
från olja till cl inom uppviirmningssektorn och inom industrin. Höga bränslepriser innebär dock samtidigt en ökad heniigenhet att genomföra encrgispar{1tgiirdcr och en långsammare ekonomisk utve1:kling vilket dämpar
bclastningsutvecklingt:n. Sammantaget tir det dock sannolikt att elkonsumtionsutwcklingen blir högre med höga hriinskpriscr.
Elanviindningens nivii under 1980-talet kommer iivcn all påverkas om <le
fiirslag som har lagts fram av elanviindningskommitten (ELAKI i betänkandet IDs I 1980: 221 El och Olja genomförs! ELAK har bedömt all en
clanvändningsnivå år 1990 på ca 125 TWh iir samhällsekonomiskt motiverad för att ersätta olja för uppviirmning. Även pro.it:kt som Forsmarksalternativct. vilkt:t innebiir ett bortfall av dproduktion. medför en betydande hesparing av olja och kl)l och kan därför samhällsekonomiskt motivera
en sänkning av elanvändningsnivfin.
Vid en slutlig elanvändning år 1990 p;'1 ca 125 TWh och en tillkommande
clviirmc pä 3 TWh i nya hus undt:r 1980-talet kan ELAK:s förslag till
oijeersättande elanviindning genomföras med 13 resp 20 TWh om industrins elbehov utvecklar sig i:nligt SINDS:s högre resp. lägre alternativ.
Viirmeavtappning i Forsmark skulle med oförändrad produktionsapparat
pii clsidan i landet sänka möjlig elanviindning till ca 122 TWh och därmed
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den oljeersättande elanviindningen med 3 TWh till 10 resp. 17 TWh. Delta
visar att del finns utrymme för att genomföra både ELAK:s förslag och
F orsmarksal lernat ive!.
Yiirmeavlappningen i Forsmark blir därmed mera en fråga om elbelaslningens utveckling pft 1990-talet. Belastningsulvecklingen kan i detla tidsperspektiv pf1verkas av olika styrmedel. Vid cn lägre helastningsulve1:kling
pft 1990-talet iin vad som räknats med i föreliggande kalkyler ( 2.5 TWh/ärl
torde Forsmarksalternativel hli lönsamt relativt fossilalternativet iiven vid
en elanvändningsnivii <'tr 1990 pä rn 125 TWh. Forsmark 3 kan dock som
längst användas för viirmeavtappning fram till dcss kiirnkraftavvecklingen
inleds.
I utredningen har förutsatts att landets elproduktinssystem kan byggas
ut under dcn tid som Forsmark 3 anviinds för viirmeavtappning. Det har
riiknats med att kraft viirmeverken kan byggas ut friin nuvarande produktionsförmåga om rn 11 TWh till 20 TWh samt att vattenkraftverken kan
byggas ut med ca 3 TWh till 65 TWh. En förutsiittning hiirför iir all
erforderliga tillst{md kan crhi\llas. Om kraftviirmeverken och vattenkraften
inte kan byggas ut och ge den produktion som fi.irutsiitts försiimras Flirsmarksalkrnativcls lönsamhet. I utredningen har ocks;\ antagits all Ringhals och Barsehiick inte byggs om för viirmeavtappning. Om s;i skulle ske
minskas den lid under vilkcn Forsmark 3 hör anviindas för viirmcavtappning med I är vid i utredningen förutsa!t ökning av clkonsumlioncn.
Som tidigare visats pilverkas Forsmarksalternativets lönsamhet av prisutvecklingen p{t fossila briinslen. Bedömer man att de framtida realpriscrna p{1 olja och kol kommer all höjas kraftigt framstiir viirme frän
Forsmark som ett fördelaktigt alternativ. Alternativets ekonomi blir hiillrc
_ju snabbare briinslepriserna stiger. Dclla fiirutsiillcr all tidplanen kan
innehällas vilket innefattar vi~sa beslut inom <len niirmastc tiden och alt
arbetet med projektet kan starta utan driijsmi\1. Ett genomförande av
projektet kan därmed fft strategisk betyuclse för Sveriges encrgiförsö1jning
lKh bctalningsbalans.
ldrifttagningstidpunktcns betydelse för Forsrnarksalternativet bclyscs
genom att - med samma förutsiillningar som ovan - ett iirs försening
inncbiir cn försiimrau lönsamhet med 0.4-0.fi mil_iarder kr. vid den läga
clprognosen 01.:h en ökad förlust med 0.2-(U mil_iardcr kr. vid den höga

cl prognosen.
Forsmarksalternativet medför hfale för Stockholmsregionen och för landet totalt en förbättrad miljii genom en mindre sammanlagd förhriind
briinslemiingd under dcn period som Fnrsmark 3 anviinds för viirmeavtappning. Under den period niir Forsmark 3 ej liingre anviinds för viirmcavtappning iir den totala anviindningen av fossila lll:h andra bränslen i huvudsak lika i de hiigge alternativen. I Forsmarksalternativct sker en del av
fiirhriinningcn av fossila hriinslen för StlKkholms viirme- och elförsörjning
liingre från tätorter vilket medför en förbiittrad miljö. Lokaliseringen av
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kraftviirmeverket till Forsmark medför ökade miljöintrftng p. g. a. liingre
transportavstånd för producerad energi. Sammantaget iir dock Forsmarksaltcrnativet att föredra ur miljösynpunkt.
Både Forsmarks- och fossilalternativet innebär en kraftigt ökad forsör:iningstrygghet jämfört med dagslägets stora oljeberoende. Forsmarksalternativet ger dock en bättre försörjningstrygghet iin fossilalternativet genom
att mängden importerat bränsle minskar samt att det kvarst{1emle oljeberoendet blir något liigrc än i fossilalternativet. Viirmcavtappningcn friln
Forsmark innebär inte någon ökad uranförbrukning jämfört med kondensdrift utan ett utnyttjande av uranbriinslet med högre verkningsgrad. Den
liigre elproduktionen i Forsmark ersätts av el producerad i kraftviirmcverk
med hög vcrkningsgrad.
Sveriges ekonomi lider av ett betydande underskott i bytesbalansen.
1980 års långtidsutredning anger enligt vad som erfarits ökade industriinvesteringar och ökad export som en väg att n[1 balans. På senare tid har
från olika håll framförts att ett annat alternativ kan vara att minska importen och dä framför allt oljeimporten. Som angetts ovan skulle Forsmarksaltcrnativct bidra till detta pä ett avseviirt siill under den tid viirmcavtappningcn från Forsmark 3 äger rum.
Utredningen har utförts av STOSEB och vattenfall. FKA har fortlöpande följt utredningsarbetet.
Forsmarksalternativet inncbiir totalt större investeringar iin fossilalternativet och diirmed större uppgifter och större stimulans för svensk industri.
STOSEB har genom sina medlemskomrnuner ansvaret för Storstockholms energiförsö1:jning. Viirmeförsö1:jningen iir för niirvarandc i mycket
stor utsträckning baserad på oljeprodukter. En mycket angeliigen uppgil't
för STOSEU iir diirför att förbiittra försörjningstrygghctcn inom uppviirmningssekturn. Mot bakgrund härav och med hiinsyn till de framkomna
utredningsresultaten och särskilt erfarenheterna av 1970-talets kraftiga
oljeprisstegringar samt STOSEB:s bedöming av den framtida prisutvccklingcn pi'1 olja och kol vill STOSEB genom förhandlingar med berörda
intressenter slutligt pröva alternativets genomförbarhet.
Vattenfall iir beredd all medverka till att STOSEH kan genomföra Forsmarksaliernativet. lktta får dock inte medföra att vattenfalls möjligheter
att forsö1:ia sina abonnenter med cl till liigsta möjliga kostnad försiimras
eftersom vattenfall har ett ansvar för landets elförsörjning och speciellt för
elförsör:jningcn för egna kunder.
Mot bakgrund av föreliggande utrcdningsresultat anser siilunda vattenfall och STOSEH all förhandlingar med sikte pä att genomföra projektet
snarast bör inledas mellan ägarna av Forsmarksanliiggningen - Forsmarks
Kraftgrupp AB - och STOSEH.
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Sammanfattning av kommittens betänkande

1.1 Inledning
Vid regeringssammanträdc 1980-04-17 bemyndigades statsrådet Petri att
tillkalla en kommitte med uppdrag att utreda vissa frågor om elanvändning.
Enligt din::ktiven skulle kommitten lägga fram förslag till förbud mot
direktverkande elvärme med elradiatorer i viss tillkommande permanentbebyggelse. Det skulle ankomma på kommitten att definiera den nytillkommande permanentbebyggclse som skall beröras av förbudet. Kommitten borde vidare ange hur uppvärmningssystem skulle utformas för att
önskad flexibilitet skulle uppnås. framförallt i vilken utsträckning vattenburna system bör utformas som lågtemperatursystem.
Kommitten skulle även ange hur den tillgängliga elenergin bör användas
för att på effektivast möjliga sätt spara olja utan att det uppstår lösningar
till ett ökat elutnyttjande i framtiden.
Kommitten som antog namnet elanvändningskommitten. ELAK. påbörjade sitt arbete i juni 1980.
På grundval av direktiven formulerade ELAK följande huvuduppgifter
för utredningsarbetet:
- att värdera och ange olika sätt att spara olja genom utnyttjande av den
under 1980-talct tillgängliga elproduktionskapaciteten utan att det uppstår låsningar till ett ökat elutnyttjande i framtiden.
- att utforma förbud mot direktverkande elvärme med elradiatorer i viss
tillkommande pcrmanentbebyggelse och att ange vilka undantag som
bör gälla.
- att ange hur uppvärmningssystem bör utformas för att den önskade
flexibiliteten skall uppnås.
- samt att redovisa de ekonomiska konsekvenserna m. m. av förslagen.
1.2 Överväganden och förslag
I .2. I t;/pro;moser

Under utredningsarbetet fick ELAK ta del av två energiprognoser som
statens industriverk <SINO) tagit fram under sommaren och hösten 1980.
Dessa preliminära prognoser ligger till grund för de bedömningar av möjligheten att använda el för att spara olja som ELAK presenterat.
Den ena prognosen grundas på förutsättningar i 1980 års långtidsutredning I LU-80). som förutsatte jämvikt i bytesbalansen år 1990. Som grund
för prognosen ligger därmed de krav som måste ställas på industriell
tillväxt under 1980-talet för att jämvikt skall nås.
Den andra prognosen grundas på antaganden om energibehovet vid en
lägre ekonomisk tillväxttakt än vad LU-80 förutsatt. Elförbrukningen i
detta alternativ beräknas på basis av en tillväxt i industriproduktionen på
2% per år fram till år 1990. Härigenom uppnås vid fullt kapacitetsutnyttjande inte jämvikt i bytesbalansen till år 1990.
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Utifrån SIND:s prognoser har ELAK beräknat utrymmet för att använda el för att spara olja. Som utgångspunkt har därvid gällt prognosvärdena
1990 för industri. samfärdsel och övrigst!ktorn exklusive elvärme. Dessa
värden har kompletterats med värdet för elvärme år 1980.
Beräkningen har utförts enligt följande.
Enligt LU-80

Lägre industriproduktion
TWh

TWh
Industri
Samfärdscl ·
Övrigsektorn exkl. elvärme
Elvärme. nuvarande
Summa

59

52

3
34
13

3
34

109

102

13

Vid en elanvändningsnivå av 125 TWh år 1990 kommer enligt ELAK den
befintliga och beslutade produktionskapaciteten i form av vattenkraft.
kärnkraft och mottryckskraft att utnyttjas. Dessutom skapas utrymme för
en viss utbyggnad av mottryckskraft och vindkraft. ELAK har därför
bedömt det som angeläget att nå en nivå på slutlig användning år 1990 av ca
125 TWh.
Den för tillkommande elvärme i nyproduktion och vid övergång från olja
till el samt för export tillgängliga kapaciteten har ELAK därför beriiknat
till 16-23 TWh år 1990.

1.2 .2 Bebyggelse
Bebyggelsen delas i ELAK:s betänkande upp i olika delar efter användningssätt. De viktigaste delarna är
- småhus (enbostads- och tvåbostadshus)
- flerbostadshus
- fritidshus
- lokaler (kontor, handel, skolor, sjukhus m. m.)
- industrilokaler
- jordbrukets och trädgårdsnäringens ekonomibyggnader.

1.2 .J Förbud mot direkfl·erkande efriirme med elradiatorer
ELAK har i enlighet med direktiven lagt fram ett förslag till förbud mot
direktverkande elvärme med elradiatorer. ELAK föreslår att förbudet

**

regleras genom ändring i 16, 44 a och 54
byggnadsstadgan <BS
1959: 612). Inriktningen är att förbudet skall träda i kraft den I januari
1982. De nya bestämmelserna föreslås inte gälla om byggnadslov beviljats
före ikraftträdandet. ELAK anför i huvudsak följande beträffande sitt
förslag.
Förbudet bör utformas som ett generellt förbud med vissa undantag.
Förbudet bör omfatta de byggnader som avses i 46 BS.
Tillfälliga byggnader och byggnader som värms upp tillfälligt bör undan-

*
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tas från förbudet. Exempel på sådana byggnader är fritidshus som inte
hålls varma året runt. vissa kyrkor och andra samlingslokaler. arbetsbodar
och vissa lager.
Uppvärmningssnåla byggnader bör också undantas från förbudet. Åtskilliga byggnader utförs idag med en energihushållningsstandard ifråga
om isolering och täthet som sträcker sig längre än vad som krävs enligt
gällande normer. Utvecklingen går mot ökad användning av styrd ventilation. värmeåtervinning. bättre reglerteknik m. m. Den s. k. passiva solvärmetekniken kan relativt snart komma i mer allmänt bruk. I sådana byggnader kommer nyttiggjord personvärme, spillvärme från hushållsapparater.
belysning m. m. att svara för en mycket stor del av uppviirmningsbehovet.
Värmesystemet utnyttjas bara i den mån den övriga värmen inte räcker till.
I sådana fall är elradiatorer. främst med hänsyn till de låga installationskostnaderna och den mycket goda reglerbarheten, en lämplig kompletterande värmekälla. Inte bara nya hus utan i viss omfattning också äldre hus
som genomgår en genomgripande renovering kan göras särskilt uppvärmningssnåla.
Antalet småhus uppgår för närvarande till ca 1.4 miljoner. Därav är
drygt 200000 belägna på jordbruksfastigheter. Den totala våningsytan var
år 1975 ca 190 miljoner m 2 • Småhusen dominerar i glesbygden och mindre
tätorter.
Beståndet av flerbostadshus omfattade ca 2 miljoner lägenheter med en
sammanlagd våningsyta av ca 170 miljoner m 2 • Antalet flerbostadsfastigheter har uppskattats till ca 70000. Flerbostadshusen dominerar i storstadsområden och större tätorter. Mer än 40 o/c av flerbostadshusen har
tillkommit efter år 1960.
Lokalbeståndet uppgår till ca 400 miljoner m 3 exklusive industrilokaler.
vilket bedöms motsvara ca 100 miljoner m 2 våningsyta. Industrins lokaler
har i BFR-rapport T 9: 77 uppskattats omfatta 250 miljoner m'. vilket
motsvarar 50- 70 miljoner m 2 våningsyta. Detta ger tillsammans en total
lokalyta av ca 160 miljoner m 2 uppvärmd yta.
Antalet fritidshus uppgår till ca 650000.
ELAK har gjort en bedömning av bostadsbebyggelsens förändring under
perioden 1985-2000 enligt följande:

Bostäder totalt
Tillkommer
Avgår
Byggs

I00- 300 000 lägenheter
300000
400- 600 000 ..

Småhus
Tillkommer
Avgår
Byggs

0-200000
150000
150-350000

..
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En klar samhälls- och privatekonomisk avvägning föreligger mellan energisnålhet och flexibilitet. Det är inte förenligt med samhällsekonomisk
effektivitet att på en gång kräva både energisnålhet och flexibilitet. Motivet för val av ett flexibelt uppvärmningssystem måste vara att man kan
förvänta sig all i framtiden kunna utnyttja uppvärmningssystem med relativt låga rörliga energikostnader. fasta bränslen. solvärme osv. Byggnadernas isolering och energiförbrukning bör då optimeras utifrån ett energipris
som ligger betydligt lägre än det energipris som utnyttjas vid optimeringen
av byggnader med elenergi som enda framtida uppvärmningskälla.
Utvecklingen mot särskilt uppvärmningssnåla byggnader är en bland
flera viktiga utvecklingslinjer mot en effektivare energihushf1llning i bebyggelsen. Det vore olyckligt om ett förbud mot direktverkande elvärme
skulle hiimma denna utveckling. Denna risk kan upphävas och vändas i ett
incitament till vidare utveckling om ett undantag från förbudet utformas på
ett lämpligt sätt. Undantaget bör vara sådant att bebyggelse med en avsevärt lägre energitillförsel för uppvärmning än normalt får använda direktverkande elvärme. Därmed uppnås också att den allmänna bindningen till
elenergi blir så liten att den kan accepteras även på något längre sikt.
Det är nödvändigt att undantagsregeln för uppvärmningssnf1la byggnader skall kunna uppfyllas genom användning av teknik som redan nu är
känd och prövad. även om den inte är i allmän tillämpning. Regler för
nybyggnad och ändringsarbeten finns i SBN 75. Där ställs bland annat
preciserade krav på isolering, täthet, ventilation och noggrann reglering av
det termiska klimatet. Med utgångspunkt i kraven i SBN 75 kan energibalanser beräknas för olika byggnader. Undantagsregeln för uppvärmningssnåla byggnader kan därmed formuleras med SBN 75 som grund.
En byggnad bör vidare få värmas med direktverkande elradiatorer om
behovet av elenergi för radiatorer och tappvarmvatten minskas genom
olika åtgärder. Minskningen bör vara minst 40% av energibehovet för
radiatorerna jämfört med om byggnaden varit utförd enligt minimikraven
på värmeisolering och luftomsättning i SBN 75. Denna gräns kan gälla i ett
första steg.
I ett andra steg bör sedan reglerna skärpas. Härigenom uppnås ett starkt
incitament till vidare utveckling. Den lämpliga tidpunkten för införandet av
andra steget kan bedömas vara år 1986. Självfallet bör frågor om reduktionens storlek prövas mot bakgrund av den kunskap som föreligger vid
mitten av 1980-talet och det samhällsekonomiskt optimala. Reduktionen
bör emellertid bli betydande i förhållande till normkravet. Ett riktmärke"
för andra steget bör vara en minskning med 70% från SBN 75.
För att få en praktisk tillämpning av det krav som har ställts upp för att
direktverkande elradiatorer skall få användas bör kravet översättas i konkreta åtgärder utöver kraven i SBN 75.
Som exempel på vilka extra åtgärder som kan komma ifråga i det första
steget kan följande anges för ett normalt småhus i Mellansverige byggt
enligt SBN 75.
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Den tillförda energin via radiatorerna ugör i detta exempel ca 9 000 kWh/
år. Genom olika åtgärder skall den reduceras med 40%, dvs med 3 600
kWh/år. Detta motsvarar i exemplet en reduktion med 27% av tillförd
energi för värme och varmvatten. Detta senare värde varierar givetvis från
byggnad till byggnad.
Reduktionen kan ske exempelvis genom att minst 50 c,:r av energin i från
luften återvinns med hjälp av ventilations värmeväxlare, i detta fall 3 000
kWh/år. Ett alternativ till ventilationsvärmeväxlare är en viirmepump som
utnyttjar värmen i frånluften för beredning av tappvarmvatten. Om fönstren samtidigt förbättras så att k-värdet sänks från nuvarande krav 2,0 till
1,6 W/m~°C minskar transmissionsförlusterna med ca I 000 kWh/år. Genom dessa två åtgärder har sålunda energitillskottet för uppvärmning reducerats med sammanlagt ca 4000 kWh/år. dvs. något mer ~in vad som
krävdes.
Den närmare utformningen av undantaget bör ankomma på planverket.
Självfallet måste verket därvid ta hänsyn till förhållanden som kan gälla for
speciella byggnadstyper.
Ett annat pwblem är det större behovet av uppvärmningsenergi i norra
Sverige. En 40 %-reduktion innebär där en större reduktion i absoluta tal
än i södra Sverige. Planverket bör beakta detta vid utformning av tillämpningsforeskrifterna. Detta kan ske genom att samma lönsamhetskrav på
åtgärderna ställs för norra och södra Sverige.
För uppvärmning av vissa tillverkningslokaler inom industrin bör förbudet mot elradiatorer inte gälla. Ett skäl för att inte upprätthålla ett förhud
för tillverkningslokaler. lager och liknande är att de är så utformade att
man vid behov med lätthet kan dra fram nya ledningar och göra andra
erforderliga förändringar för övergång till nya uppvärmningsformer. Detsamma kan sägas om jordbrukets och trädgårdsnäringens ekonomibyggnader.
I kulturhistoriskt värdefulla byggnader och bebyggelsemiljöer erbjuder
frågan om val av uppvärmningssystem särskilda problem. I de fall där
annan uppvärmning än direktverkande elradiatorer skulle kräva förstörande eller förvanskande ingrepp i byggnaden eller bebyggelsemiljön ifråga
om dess arkitektoniska karaktär och utformning bör undantag medges från
ett förbud mot elradiatorer.
Undantag kan vidare behöva medges även i andra fall, t. ex. för vissa
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kontrollbyggnader. lokaler och lagerbyggnader där temperaturen skall hållas på enjämn låg nivå. vid experimentbyggande. för vissa behandlingsrum
inom sjukvården och vid mindre utvidgningar av boytan.

1.2 .4 Installation u1· oljepannor
Enligt direktiven skall ELAK överväga åtgärder för alt förhindra att ett
förbud mot direktverkande elvärme leder till en ökad installation av oljepannor. ELAK anser att det inte nu finns tillräckliga skiil att införa förbud
mot oljebriinnare på små pannor eftersom det kan förviintas bli förhållandevis få som väljer oljeeldning. Däremot finns det enligt ELAK ingen
anledning för samhället att på något sätt bidra till installation av oljebrännare i pannor eller till anskaffning av oljetank. Därför föreslås att kostnaden för sådana installationer inte skall få räknas in i samband med statlig
långivning till bostadsbyggande. Bostadsstyrelsen bör enligt förslaget ges i
uppdrag att se över denna fråga.

1.2 .5 LäRtemperatursystem
Enligt direktiven skall ELAK vidare behandla frågan i vilken utsträckning vattenburna system redan nu bör utformas som lågtemperatursystem.
Planverket har i en rapport .. Anpassningsbara uppvärmningssystem i
nybyggnader" föreslagit att alla vattenburna uppvärmningssystem skall
dimensioneras för en framledningstemperatur som inte överstiger 50°C.
Enligt planverket bör framledningstemperaturen inte vara högre än 40500C om solvärme och värmepumpar skall kunna anviindas.
Det finns enligt ELAK nera skiil som talar för en förändring av den
nuvarande radiatornormen "80-60". En siinkning till normen ''60-40"
skulle enligt ELAK tillgodose planverkets önskemäl. om man bortser från
köldperioder då tillsatsviirme i någon form iindå måste anviindas.
Enligt ELAK hör planverkets utredning och de föreliggande remisssvaren utgöra underlag för all fastställa vilka temperaturgränser som iir
lämpliga och hur utformningen i övrigt bör vara för olika byggnadstyper.
Sfidana regler bör enligt ELAK införas att planverket kan utfärda närmare
föreskrifter i frägan.

1.2 .6. t:rsiilla o(ia med el
ELAK har även haft i uppdrag att visa hur den under 1980-talet goda
tillgången på elenergi pii bästa sätt hör användas för att spara olja utan att
lt1sningar uppkommer till ett högt elutnyttjandc i framtiden. ELAK har
därvid undersökt möjligheterna att i ökad utsträckning anviinda el inom
uppvärmningssektorn. i industriella processer samt till export. ELAK
anför i dessa frågor i huvudsak följande.
Det är från samhiillsekonomisk synpunkt mest fördelaktigt att utnyttja
den tillgängliga kapaciteten för att ersätta olja vid uppvärmning. Det är
från ekonomisk synpunkt mest fördelaktigt om den dyra Hitta eldningsoljan
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ersiitts med el. Vintertid kan den tillgängliga kapaciteten i form av tungoljccldad mottryckskraft användas för alt ersiilla lätt ddningsolja. Sommartid då tillgänglig kapacitet i form av kärnkraft förväntas kan även tung
eldningsolja ersättas med el. Om den oljeeldade mottryckskraften kommer
till användning genom de förslag som läggs fram skapas incitament till att
konvertera denna mottryckskraft till fastbränsleeldning.
Den för oljeersättning eller export tillgängliga kapaciteten är 1990 kan
som tidigare berörts beräknas till 16-23 TWh per är. Elvärme i under
1980-talet tillkommande småhus kan mot bakgrund av antaganden om
byggnationen och förslagen till stimulans av energisnält byggande beräknas komma att uppgå till ca 3 TWh år 1990. Den för konvertering frfm olja
till el eller export tillgängliga kapaciteten blir därmed 13-20 TWh.
Det får anses klokt att med hiinsyn till de trögheter som finns. planera
möjligheterna till oljeersättning från den högre niviin. dvs. ca 20 TWh i
möjlig konvertering. Om det visar sig a~t industriproduktionen tHvccklar
sig enligt förutsiittningarna i LU -80 kan takten i konverteringarna enkelt
anpassas till den lägre nivån. dvs. ca 13 TWh i möjlig konvertering. För
denna strategi talar även andra osäkerheter. Om cleftcrfrågan inom industrin skulle bli lägre än vad den är i den lägre prognosen. kommer den för
oljeersättning tillgängliga kapaciteten att bli större. Å andra sidan kan liigre
tillgänglighet i kraftverken eller mindre utbyggnad av vattenkraft och mottryck än vad som antagits leda till att den tillgängliga kapaciteten reducerns.
Den teoretiska potentialen för installation av stora elpannor i ljärrviirmevcrk och i industriella processer iir stor. År 1985 kan potentialen heriiknas
till 1900 MW i fjärrvärmeverk och 3000 MW inom industrin. Osäkra
bedömningar anger att det för närvarande finns dryfl 500 MW installerat.
Kraftbalansen torde medge en installation av I 300-2000 MW. Härigenom
skulle man genom en insats av 3 TWh el spara 300000 m-' tung eldningsolja.
Då det gäller medelstora pannor saknas en enhetlig och heltäckande
statistik. Pannor av den här typen finns främst i kvartercentraler. viirmecentraler och i en del tlerbostadshus och lokaler. De förekommer också
inom industrin. framförallt småindustrin. för produktion av varm- och
hetvatten. Konvertering kan exempelvis ske genom installation av en
el panna som täcker hela årsbehovet. I allmänhet bör den belintliga pannan
behållas som reserv.
Konvertering kan också ske för en del av viirmebehovet genom att
oljepannan kompletteras med elektrisk varmvattenberedare eller elpanna
för basproduktion. I medelstora pannor bör också finnas goda möjligheter
att installera en värmepump och låta oljepannan svara för v~irmebehovet
under de kallaste perioderna på året. Man kan utgå från all årsförbrukningen av lätt eldningsolja i medelstora pannor i tlerbostadshus och lokaler
uppgår till I 300000 !111 . Om 50% av dessa pannor under 1980-talet ansluts
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till fjärrvärme finns möjlighet alt genom en insats av 6 TWh el ersätl<t ca
700000 m' lätt eldningsolja. Anviindningen av lätt eldningsolja i medelstora pannor inom industrin beräknas uppgå till ca 300000 m 3 . Om en
tredjedel ansluts till fjärrviirme ätcrstår ca 200000 m' att ersätta med ca 2
TWh el. Totalt skulle potentialen för att ersätta olja med el i medelstora
pannor uppgå till ca 900000 m 3 lätt eldningsolja. Om hela denna kvantitet
konverteras till elvärme motsvarar det en elproduktion av ca 8 TWh.
Den största potentialen att ersätta lätt eldningsolja med el finns i smähusbeståndet. Om pannan är i gott skick och förberedd för elpatron. kan
istiillet en elkassctt monteras kopplad till pannan. Elpatron eller elkassctt
kan användas för hclårsuppvärmning. för uppvärmning under en del av
året eller enbart för uppvärmning av tappvarmvatten under sommaren. Om
1.kn befintliga pannan är i d<1ligt skick kan den bytas ut mot en renodlad
elpanna med varmvattenberedare eller mot en kombinationspanna med
möjlighet till eluppvärmning. Genom installation av en separat varmvattenberedare för el kan varmvattenbehovet tillgodoses sommartid eller
under hela året. Utnyttjandet av elenergi för uppvärmning kan även ske
genom installation av olika typer av viirmepumpar. Potentialen för att
ersiitta olja med cl är ca 620000 smähus med en sammanlagd oljeförbrukning av 2600000 m 3 • Med en antagen pannverkningsgrad på 70S·i: motsvarar detta ca 20 TWh elenergi. Distributionsniitens kapacitet kan begränsa
möjligheterna att konvertera medelstora och små pannor från olja till cl. 1
vissa nät finns inga marginaler alls medan andra nät kan klara en omfattande konvertering från olja till el utan förstiirkning. För att kunna utnyttja
de potentialer för konvertering som angetts mäste vissa distributionsnät
förstärkas. Elverken har varit vana vid en ökning av elanvändningen på ca
I0 Sl per år. De senaste åren har ökningarna varit liigre. Det torde därför
vara möjligt att åter öka takten i niitutbyggnaderna. Elverkens ekonomiska
resurser kan emellertid utgöra en begränsning. En normal kostnad för
förstärkning av lågspänningsnät är 2 000-5 000 kr per abonnent.
När tillgången på elenergi minskar under 1990-talet måste en stor del av
de elvärmda husen övergå till annan uppvärmningsform. Detta underlättas
om vid konvertering från olja till cl del befintliga radiotorsystemet och
skorstenen behålls. ELAK anser sig sakna anledning att ta ställning till
vilka styrmedel som kan behövas för att på 1990-talet få en övergång till
någon annan uppvärmningsform.
God tillgång på cl för uppvärmningsändamål kan komma att minska
utrymmet för förnybara energikällor och därmed försvåra och försena
introduktionen av vindkraft, solvärme och inhemska bränslen. Även
intresset för hushållning med elenergi och utnyttjande av industriell spillvärme kan komma att minska. En stark clbalans under 1980-talct minskar
utrymmet för vindkraft utöver ett fåtal experimentanläggningar, men
vindkraftens problem är inte en följd av konvertering till elvärme under.
1980-talet. För att främja vindkraftens utveckling behövs ytterligare insatser från samhället.
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En ökad användning av elvärme kan komma att minska utrymmet för
introduktion av solvärme från solfångarsystem. Detta gäller främst om el
kommer att användas i stor skala för produktion av tappvarmvatten under
sommarhalvåret. En tänkbar lösning på denna målkonflikt kan vara att
göra en uppdelning av landet så att vissa kommuner och områden får
statligt stöd för produktion av solvärmt tappvarmvatten.
I den mån värmeccntraler är belägna inom områden med god tillgång på
torv och ved. är det önskvärt att de konverteras till dessa bränslen snarare
än till el. Här behövs både en kommunal planering och en statlig samordning.
Med den föreslagna nivån 13-20 TWh på konvertering från olja till el år
1990 kan utrymme beräknas finnas för ca 8 TWh solvärme och 4- 7 TWh
torv och ved i små och medelstora pannor utan att det teoretiskt uppstår
kollisionsrisker.
För att åstadkomma en från samhällsekonomisk synpunkt rimlig konvertering från olja till el kan på grund av avvikelser mellan samhällsekonomisk
och privatekonomisk lönsamhet vissa styrmedel behövas. Den nuvarande
energibeskattningen snedvrider konkurrensen mellan olja och elenergi till
nackdel för elvärmen. Lönsamheten för övergtmg till el för uppvärmning
skulle förbättras betydligt vid en neutral beskattning på olja och el. Det
framstår som önskvärt att energiskattekommitten skyndsamt slutför sin
analys i dessa frågor. I nedanstående tabell redovisas samhällsekonomisk
och privatekonomisk lönsamhet av olika konverteringsfall. Återbetalningstiderna anges med elproduktionen grundad pä mottryckskraft och
kärnkraft.
Stora elpannor kostar 100-150 kr/kW. El producerad i kärnkraftverk
kostar mindre än 5 öre/kWh i rörlig kostnad. Den rörliga kostnaden i en
oljeeldad hetvattencentral är 9-11 öre/kWh exklusive oljeskatt. Med en
drifttid på I 500 timmar under sommaren skulle investeringen i elpannor.
samhällsekonomiskt betala sig på ett par säsonger. Elskatten gör dock att
övergången inte är privatekonomiskt intressant. En jämkning av elskatten
för elleverans till den hiir typen av pannor bör ske. Detta förfarande
tillämpas redan idag. För att underlätta skattejämkningen och för att bättre
styra utnyttjningen av pannorna föreslås att råkraftleverantören skall äga
elpannorna. Om användaren själv önskar göra investeringen och äga pannan finns det givetvis ingenting som hindrar en sådan lösning. Därvid får
användaren och råkraftleverantören förhandla om ekonomiska villkor och
regler som medverkar till att pannorna utnyttjas rationellt.
Det är omöjligt att utan närmare undersökningar ange vilka skattereduktioner som behövs. Industriverket hör i samråd med RSV utreda frågan
och ge förslag till lämplig reglering. Förslaget bör utformas på sådant sätt
att hänsyn kan tas till det vid varje tillfälle gällande bränslepriset vid
värmeproduktion i panncentraler. Skattereduktionen bör vara sådan att
värmeproduktion med elenergi blir förmånligare än värmcproduktion med
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olja. I de fall r<'ikraftleverantiiren iiger clpannan skall alltst1 crsiitlning för
den levererade värmen reduceras med liimplig faktor förh{tllande till
prnduktionskostnader med ordinarie briinsle.
För medelstora p;.innor och pannor i smiihus bör samma styrmedel
kunna anviindas. Av ovanst{1cnde tabell framgftr att de samhiillsekonomiska återbetalningstiderna allmänt iir 2-10 frr. De privatekonomiska återbetalningstiderna är p. g. a. beskattningen p<'i olja (}(;hel viisentligt liigrc.
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Energiskatten eller taxesättningen kan för närvarande inte användas
som generellt styrmedel. En återstående utväg är att lämna liln och bidrag
till konverteringskostnaderna. Här finns möjlighet att anknyta till den
administration som redan finns uppbyggd för liknande verksamhet för
energis paråtgärder.
Som framgår av tabellen ligger några av de s. k. kompletteringsaltcrnativen (elpatron, elkassett. varmvattenberedare) redan nu på gränsen till
privatekonomisk lönsamhet. Investeringskostnaderna lir också relativt
låga, i allmänhet 2 000-4 000 kronor. Åtminstone på sikt bör en betydligt
ökad användning kunna uppnås, särskilt om samhället går in med information. Men hänsyn till önskvärdheten av att konverteringarna sker snabbt är
det dock påkallat att möjligheterna öppnas till lån för sådana investeringar.
Som ytterligare medel att få till stånd billiga kompletteringar till befintliga
pannor föreslås att möjlighet öppnas att förena energisparstödct med villkor om att konvertering från olja till annat uppvärmningssätt skall ske.
Pannbyte i förtid är som regel privatekonomiskt olönsamt. K1)stnaden
för en ny panna är relativt hög, i allmänhet I 0000-15 000 kronor. Det
föreslås att det vid byte till kombinationspanna lämnas bidrag som beräknas som restvärdet av den befintliga oljepannan. Beloppet bör maximeras
till förslagsvis 3 000 kr. I övrigt bör lån lämnas för kostnaderna för pannbytet. För oljebrännare i komhinationspanna eller oljetank bör dock inte lån
lämnas. För att uppmuntra till installation av kombinationspanna föreslås
något förmånligare lån. t. ex. med lägre ränta eller längre amorteringstid,
för sådana pannor än för renodlade elpannor. Om konverteringen sker från
olja till värmepump hör det finnas möjlighet att lämna större lån.
I samband med nuvarande förmedling av energisparbidrag 01.:h energisparlån sker i mänga fall besiktning av byggnaden. Omkring 65 000 sådana
besiktningar av småhus beräknas bli genomförda i år och till nästa år
väntas en betydande ökning. För att påskynda takten av konvertering från
olja till andra energislag bör besiktningsmännen åläggas att vid hesiktningstillfället ocksä undersöka den oljeeldade pannans kondition. Om pannan visar sig i behov av utbyte inom en snar framtid hör fastighetsägaren
åläggas att byta ut pannan. Besiktningsmannen hör informera om de lån
och bidrag som kan utgå för detta. Det föreslås också att energisparlån.
skall kunna förenas rned villkor om konvertering med elpatron eller motsvarande. Givetvis hör Himplighetcn av detta prövas frän fall till fall.
För att ftstadkomma konverteringarna på hästa sätt krävs att eldistributörcn och den kommunala energiplaneringen i viss miln styr utvecklingen.
Erforderligt lilneutrymme för niitutbyggnadcr bör skapas. Eldistributören
måste inledningsvis prioritera niituthyggnadcn till områden där utbyggnaden iir mest rationell. För att bevilja lån och bidrag vid konwrtcring hör
krävas cldistributörens godkännande där det ocksa bör anges beviljad
.anslutningseffckt. Det iir också Himpligt om lånemyndigheterna friin eldistributören införskaffar upplysningar om hur kdningskapacitcten kan ut-
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nyttjas mest rationellt. Sådana upplysningar bör användas for att prioritera
mellan låne- och bidragssökandena.
För att fä igång en omfattande konvertering från olja till elenergi krävs
information till allmänheten om dessa fr«1gor. Information från bland annat
energisparkommittcn kan här vara av mycket stort v~irde. Informationen
bör gälla både de tekniska möjligheterna all knnvertera från olja till el och
de privatekonomiska villkoren med möjligheter till lån och bidrag. Den
cnergirädgivningsverksamhet som nu pägår i kommunerna kan utnyttjas
för att sprida information till fastighetsägare. Speciellt kan information om
olika sätt att ersätta olja med elenergi föras fram i energisparutstiillningar
av den typ som idag förekommer i många kommuner.

1.2. 7 Konsekvenser av förslagen
I fråga om konsekvenserna av förslagen anför ELAK i huvudsak följande.
Merinvestcringen både för llexibilitet i form av ett vattenburet system
och energisnålhet enligt villkoret för att få installera elradiatorer kan beräknas till ca 15 000 kronor per småhus. Investeringen i energisnålhet är
samhällsekonomiskt lönsam vid ett elpris av 25 öre/kWh. Merkostnaden
för flexibilitet kan betraktas som en försäkringspremie som ger möjlighet
att i framtiden vid vai:ie tidpunkt utnyttja det billigaste energislaget.
De existerande lånehestämmelserna torde vara tillräckliga vid val av
vattenburet system. Däremot kan lånebestämmelserna behöva ses över så
att uppvärmningssnåla byggnader med direktverkande elradiatorer kan
finansieras på lika villkor.
Förslaget om att vattenburna system skall utföras för lågtemperatur kan
medföra en ökad investeringskostnad pä I 000-2 000 kronor per småhus.
Om elenergi till stora clpannor skulle få skattchefriclsc. och 300000 nr1
tung olja ärligen ersätts med 3 TWh elenergi. skulle statens skatteintäkter
minska med ca 40 Mkr per år.
För att bedöma vilka läne- och hidragshelopp som kan bli aktuella
lämnas. räkneexempel som innebiir att ca 1400000 m 3 lätt eldningsolja
ersätts med 11- I::! TWh elenergi. Detta skulle teoretiskt innebära län på ca
3 000 Mkr och bidrag pi1 ca 200 Mkr. Om konverteringsprogrammet skall
genomföras under en fcmarsperiod motsvarar detta 600 Mkr i lån och 40
Mkr i bidrag per är. Med hänsyn till igångsättningströgheten hlir troligen
beloppen liigre de första åren och högre den senare. Elskatten är högre iin
oljeskatten vilket innebiir att statens skatteinkomster vid konvertering frän
lätt eldningsolja till elenergi enligt detta exempel skulle öka med ca 250
Mkr per år.
Prövningen av undantag från restriktionerna föreslås ligga P<t byggnadsniimnderna. Byggnadsniimnderna har tillgång till den kompetens som behövs för att avgöra om undantag skall tillätas i det enskilda fallet. Prövningen blir bunden till byggnadslovshanteringen i övrigt varför merarbetet
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blir begränsat. Förslaget innebär ocksft alt anmiilan till byggnadsnämnden
skall ske vid förändring av uppvärmning~sättet i hdintlig hebyggelse. I
normalfallet medför detta inte någon störn: belastning för byggnadsniimndcn eller enskilda. Endast i enstaka fall när det giiller fastigheter som snart
skall saneras eller rivas krävs en särskild bedömning av byggnadsniimnden
siivida sökanden avser att in~tallcra elradiatorer som ersiittning för ett
distributionssystem som är förbrukat.
Följande riikneexempel kan tjäna som ett försök all belysa hur en
realistisk konverleringsplan skulle kunna se ut.
Smfthus: Under de närmaste itren skulle 200000 småhus kunna konvertera till elvärme genom installation av el patron. cl kassett eller el panna. Till
ilr 1990 skulle kombinationspanna kunna installeras i 50000 hus och jordvärmepump i 25 000 hus. Denna heliirselvärmc skulle ersätta 800000 m 3
olia motsvarande en insats av 6- 7 TWh elenergi.
I ytterligare 100000 smiihus kan en del av uppviirmningsbehovet ersättas
genlim installation av elpatron. elkassett eller separat elektrisk varmvattenberedare. Hiirigcnom skulle ytterligare 120 000 m 3 olja ersällas med ca
I TWh elenergi.
Totalt skulle på detta säll drygt 900 000 m' olja i smahus kunna ersättas
genom en insats av 7-8 TWh elenergi.
Medelstora pannor: Om hälften av potentialen blir utnylljad skulle ca
3 500 medelstora pannor i kvarterscentraler och viirmccentraler m. m ..
beröras. Efter år 1985 kommer sannolikt konverteringen friln olja i vissa
kvarterscentraler att ske med värmepump. Totalt skulle dessa
konverteringar innebära en besparing av ca 450000 m' olja och en ökad
elanvändning med 4 TWh.
Större pannor i fjärrviirmenät och industrier: I denna typ av pannor kan
en installerad elpanneeffekt av 2 000 MW bedömas som möjlig och en
utnylljningstid under normalår kan beriiknas uppgå till ca I 500 timmar.
Detta skulle innebära att 300000 m 3 tjock eldningsolja ersätts av 3 TWh
elenergi.
Totalt innebär della exempel att ca I 400 000 m 3 lätt eldningsolja och
300000 m' tung eldningsolja år 1990 skulle kunna sparas genom anviindning av 14-15 TWh elenergi.
Att ersätta olja med elenergi iir fördelaktigt från bcrcdskapssynpunkt.
En diversifiering av energitillförseln medför minskad känslighet för importstörningar och möjliggör en mer uthållig bercdskapslagring av bränslen. Planeringsförutsältningen. att kiirnkraften skall kunna stängas av vid
krig. begränsar do1:k elvärmens beredskapsfördelar. Denna planeringsförutsättning kan komma all undergrävas om en omfattande konvertering till
renodlade elpannor kommer till stimd.
Det har inte varit ELAK:s uppgift att söka beskriva vilka heredskapsatgiirder som kan behöva vidtas. Förslagen torde dock enbart ha positiv
inverkan på bercdskapssituationen i stort, med undantag för att ELAK
hland annat iiven föreslår stöd för installation av renodlade elpannor.
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De negativa effekterna på sysselsättningen av förslagen till restriktioner
är relativt små. De undantag frän restriktionerna som föreslagits kommer
att innebära en viss fortsatt marknad för elradiatorer i nya hus. Aven om
framtida hus med elvärme blir mycket energisnåla kommt:r det enskilda
huset att förses med lika

m~lnga

elradiatorer som Jagens. Effektbehovet

och energiåtgången blir dock viisentligt liigre. Dessutom kommer dL·n
marknad som baseras p{1 ersättning av utslitna och förf1ldrade elradiatorer i
belintliga hus att kvarst[1 oföriindrad under överskf1dlig tid.
För tillverkare av rörelemenl. elvattenviirmare och utrustning för vattenburen elviirme liksom för grossister. importörer och YVS-företag hör
de föreslagna åtgiirderna för alt tillfälligt spara olja mt:d hjälp av elenergi
komma att leda till ökad sysselsättning.
Eftersom restriktionerna innehiir en ökad investeringskostnad för byggande av särskilt uppvärmningssnåla hus kommer sysselsättningen att öka
för dem som sysslar med sådant byggande. Den totala syssclsiittningen
torde således öka av ELAK:s förslag.

1.3 Resenation och särskilda Jltranden
1.3. I Reserratio11 mot hctiinkandct
Piir Granstedt. lt:damot: Vänder sig mot alt en ökad efterfri'tgan p<'i el
skulle göra det lättare att uppföra nya elproduktilinsanläggningar. t. ex.
kraftvärmeverk. Anser det rimligt att kravet för att fri anviinda elradiatorer
i det första steget siills till en besparing p<I 40 '.;;, av energiåtgtlngen för
värme och varmvatten samt i det andra stt:get till 60 ';:;. i sliillet för
majoritetens förslag 40 %· av energiiltgångt:n för viirme i forsla steget och
70

r;;, i andra stegt:t. Dispenser från förbudet bör ges endast i undantagsfall.

Statliga län hör inte

utg~i

för övcrg{ing till rena elrannor.

1.3 .2 Siirskilda Yttrancfrn
Pär Granstedl. ledamot: Anst:r att kiirnkraftutbyggnaden varit en ekonomisk felsatsning av mycket stora miill. Överkapaciteten i elproduktion
kommer all försvåra energihush<lllning och sabningar på alternativ energi.
Det är nödviindigt alt besluten all bygga den elfte och tolfte kiirnkraftsreaktorn snarast omprövas. Anser alt det finns starka motiv för all avveckla Rarsebiicksverket.
Per Westerberg, ledamot: Accepterar förbudet mot elradiatorer i dt:ss
föreslagna omfattning med utg{mgspunkt i folkomröstningens resultat.
utredningsdirektivt:ns utformning och att anviinda resurser utnyltjas pil elt
samhiillsekonomiskt optimalt siit l.
Stig Bernander och Max

s~·ttcrwall.

sakkunniga: Anser att ell gt:nerellt

förbud mot elradiatorer iir oliimpligt med hiinsyn till ökade kostnader.
krångel och hyn'1kra1i. Griinsen för niir elradiaton:r tilliits borde i det första
steget har salts vid en besparing pi! 15
tran smi ssionsförlu st er.

c~.

av normhusets ventilatiuns- och
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Lars Dirke, sakkunnig: Anser at\ sk~irpningen av undantagen i andra
steget från 40 till 70 procents besparing iir för stor. Har svärt att se behov
av normer. bclåningsreglcr m. m. för energisnåla hushållsapparater och
energisnål belysning och varmvattenberedning, men gärna rad och anvisningar från myndigheternas sida.
Berndt-Olof Helsen och Max Setterwall. sakkunniga: Anser att ekonomiska. energihushållnings- och byråkratiskäl talar starkt emot ett generellt
förbud mot elradiatorer. Ett förbud mot elvärme, eller allt för striinga krav
kan strypa den pågående utvecklingen mot energisnäla hus. Gränsen i det
första steget borde satts till max 30 <;;;;besparing av uppvärmningsbehovel.
Tidpunkten 1982-01-0l för förbudets i kraftträdande iir alltför tidig. 198301-0 I hade varit rimligare.
Per Kågeson, sakkunnig: Anser att kommitten gjort en bristfällig analys
av förhållandet mellan elbalansen på kort och p{1 lång sikt. Att kommitten
underskattar svårigheterna att på någrµ års tid utnyttja ca 20 TWh för
tillkommande vattenburen elvärme. Att det inte finns nt1got utrymme för
undantag från förbudet mot elradiatorer. Att det med de av kommitten
föreslagna undantagen inte blir något egentligt förbud mot elradiatorer. Att
nya clpannor måste vara konvertibla. Att konvertering till elviirme kommer att försvåra och försena satsningen på förnyelsebara energikällor och
hushållning. Samt att man för att nå balans i elförsörjningen i stället borde
avstå från att bygga färdigt reaktorerna Forsmark 3 och Oskarshamn 3
samt borde avveckla Barsebäcksverket.
Göran Fredriksson. expert: Anser att kommittens förslag om statliga lån
till elpannor skulle medföra att man med statliga medel stimulerar en sänkt
beredskap för vilrmeförsöi:iningcn. Anser att kommittens förslag i övrigt
positivt påverkar försörjningsberedskapen.
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Remissyttrandena

2.1 Remissförfarandet
Efter remiss av betiinkandet (Os I 1980: 22) El och olja har yttranden
avgetts av arbetsmarknadsstyrclsen <AMSI. bostadsstyrelscn. byggnadsstyrelsen. riksn:visionsverket ( RR V). statens industriverk (SIN Dl. statens
naturvårdsverk. statens planverk. statens råd för byggnadsforskning
(BFR). statens vattenfallsverk. överstyrelsen för ekonomiskt försvar
(ÖEFJ. cnergihushållningsdelcgationcn mo 1978: 03). energisparkommitten (i 1974: 05). hovrätten för Nedre Norrland. kammarrätten i Stockholm.
riksskatteverket. kommunstyrelsen i Borfrs. Halmstads. Jönköpings. Kiruna. Oxelösunds. Skellefteå. Söderhamns. Viinersborgs och Örebro kommuner. Hyresgiistcrnas riksförbund. HSR. Lantbrukarnas riksförbund
(LRFJ. Näringslivets energidelegation <NEDL Svenska kommunförbundet. Svenska värmeverksföreningen. Centrala driftledningen <CDU. elektriska installatörsorganisationen EIO, föreningen for elektricitetens rationella användning ffERAl. Niiringslivets buggnadsdelegation (NHDl. Rörfirmornas riksförbund. Svenska elgrossist AH <SE I.GAJ. Svenska elverksföreningen.

Svenska

kraftverksföreningen.

Elektroindustriföreningen.

lngenjörsvetenskapsakadcmien ( IVA ). Sveriges allmiinnyttiga bostadsföretag (SABOl. Sveriges fastighetsägareförbund. Sveriges trähusfabrikcrs riksförbund. Sveriges villaägareförbund. YVS-information. Delegationen() 1975: 02) för energiforskning. Svenska gasföreningen och VVStekniska föreningen.
Härutöver har i anslutning till remitteringen inkommit yttrande fdm
Katrineholms kommun. Nils-Eric Lindskoug. föreningen FERA:s elviirmegrupp. AB Takvärme, Elektro Standard AB. Svenska byggnadsentreprenörförcningen. Arhetarpartiet kommunisterna (APK). statens järnvägar. Frico AB, IKO Kabel. Kemikontoret. Asea Skandi<:1. Järnkonst AB.
David Siidergren m.11 .. samt Mm ett antal föreningar och enskilda.

2.2 Användning av el för att ersätta olja
ELAK föreslår att den under 1980-talet tillgängliga elproduktionskapaciteten används för att spara olja. Detta kan enligt ELAK ske genom att 1320 TWh cl används för uppvärmning i hyggnader som i dag uppvärms med
olja samt i stora elpannor i ljärrvärmesystem och inom industrin. Ett
överväldigande flertal av remissinstanserna förordar att cl används för att
spara olja på det sätt som ELAK föreslagit.

RRV. LRF och DFt.: är tveksamma till eller avstyrker en överg{mg frän
olja till cl framför allt i småhus.
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RR V som förordar att kon\'erteringen i första hand gentHnförs i stöm.:
enheter anför:

Omfattande konvertering till elvärme i småhus torde ta i anspråk betydande planerings- och installationskapacitet samtidigt som det kan bli
oundvikligt med betydande investeringar i distributionsnäten. En framtida
omfattande övergång från elvärme till andra energislag i småhusen torde
också leda till betydande svårigheter av teknisk och administrativ natur.
Utredningen har enligt RRV:s mening varit alltför optimistisk när man
bedömt tiden för alt planera och genomföra ett seriöst omställningsprogram. Enligt RRV:s uppfattning torde det föreligga stora skillnader i tidsåtgång när det gäller all ersätta olja genom konvertering i stora centrala
anläggningar jämfört med att uppnå motsvarande oljeersättning genom
konvertering av ett stort antal villapannor. Speciellt gäller detta när utbyggnad av ledningsnätet blir nödvändigt i det senare fallet.
RRV som även ser svårigheter att senare återkonvertera bort från elvärme anför vidare:
En speciell aspekt på problemet med "återkonvertering" är el konverteringens inverkan på utveckling av nya energikällor. I betänkandet uttrycks
på flera håll medvetenhet om riskerna för att en massiv satsning på elenergi
kan komma att verka hindrande för introduktionen av nya energikällor
liksom för hushållning och utnyttjande av industriell spillvärme. Utredningen för också fram vissa ideer om åtgärder för att minska dessa risker.
Någon mer inträngande analys av konkurrensförhållandet mellan en mas·
siv elsatsning och introduktionen av nya energislag har emellertid inte
gjorts.
Inför t'iirestilcnde statsmaktsheslut att utnyttja det tillfälliga elliverskottel för oljen:duktion iir det enligt RRV:s mening angeläget att det hiir
behandlade konkurrensproblemet prövas noggrant. En sådan prövning kan
komma att ge vid handen att en sl'1 massiv elkonvertering som den utredningen förordar mi'tste undvikas av längsiktiga skiil. Det iir svfö·t att pä det
presenterade underlaget ta stiillning till. om detta i sf1 fall hiisl skall ske
genom all vissa geografiska omri\dcn lagstiflningsvägen undandras fr<°m
elkonvcrtering eller genom att man generdlt undviker all uppmuntra viss
typ av elkonvertering. Mälmedvetna statliga och kommunala styrinsatser
torde under alla omständigheter bli nödvändiga om dessa svåra avviigningsproblem skall fi\ en tillfredsstiillande lösning.
LRF anllir:
Enligt förbundets uppfattning föreslår kommitten ålgiirder -;om innehiir
slöseri med elkraft som iir ett av de mest högvärdiga energislag St)m
anviinds. Huvudtesen är dessutom att elkraften ska anviindas till uppvärmning vilket är den energianviindning lHir de alternativa energikiillorna
hittas! kan komma till anviindning. Enligt förbundets uppfattning skulle en
s;1 omfattande satsning pä eluppviirmning som kommitten föreslilr rycka
undan möjligheterna för utveckling av de alternativa energikiillorna under
1980-talel.
LRF har däremot inget att invtimla mot att man installerar pannor i
ljiirrviirmesystcm diir man kan anviinda elenergi som reserv eller vid
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tillfälliga överskott. Men förbundet ser det som ett sliiscri om l)iirrviirmesystcm skulle anviinda duppviirmning som bas. Dessutom anser förbundet
all användningen av dkrafl i ljiirrvärmes~·stemen inte hiir subventioneras
utan all åtminstone de lf\ngsiktiga marginalkostnaderna !'lir kraflpn1d11ktioncn måste Wckas in. I annat fall innehiir systemet enligt LKF en subventionering av de 1:jiirrviirmda onmldena pii övriga clkonsumcnters bekostnad.

DFE anser att en omfatt<indc överg;ing till cl kan minska anviindningcn
av solviirmc under 1980-talet. DFE som vidare anser alt en tillfällig oljecrsiittning under 1980-talcl hör göras pil sftdant säll att den komplellerar en
längsiktig strategi för oljeersiittning anför:

I stället för ittt låta del li'tngsiktiga perspektivet \'ara styrande vid förslagsutformning~'n har ELAK i avsnitt .:U(6 undersökt nm förslagen kommer att försvilra elkr försena introduktionen av vindkraft. Slllvllrme od1
inhemska hriinslen. ELAK konstaterar att teoretiskt finns det under 1980talet niitl och jiimnt samtidigt utrymme för sf\viil solvärme och inhemska
bränslen som konvertering till elvärme. Det möjliga utrymme som ELAK
diirvid beriiknat för torv och skogsencrgi 117-30 TWh I nwtsvarar vad som
beräknades i prnp. 1978179: 115 men iir avseviirt liigre iin DFE:s bedömning i rapporten Förnybara energikiillor !27-45 TWhJ och OED:s nu
redovisade bedömning (26-40 TWhl. I praktiken finns det enligt ELAK
piitagliga kollisionsrisker som bara kan undanröjas genom en glld planering
p;] statlig och kommunal nivil samt ett omfattande stöd till de nya ~'nergi
kiillorna. ELAK anser emellertid att det ligger utanför uppdraget att behandla s{tdana problem. Enligt DFE:s mening biir dessa problem undersökas och beaktas såväl före beslut med anledning av El .. AK:s förslag som
vid genomförandet av ett sådant beslut.
S1·1•11.1k11

1·iir111t•1·erk.\Fireni11gc11. som anser att del iir tveksamt om den

av ELAK angivna elkapaciteten verkligen kommer all linnas tillgiinglig
och diirför avstyrker El .AK:s förslag. anför:
hir att ersiitta lätt eldningsolja med cl riiknar kommillen diirför med all
utnyttja den lediga produktionskaracitet som kom!Jier att finnas i befintliga
oljeeldade kraftvärmeverk under rerioden 1981- 1990. Under medeliir beräknas denna urpgå till 5-7 TWh årligen under vinterhalvftret. Man skulle
därmed ersätta i storleksordningen I. 7 miljoner kubikmeter hit! eldningsolja rer ~tr med en ökad förbrukning av ca I miljon tung eldningsolja rer år.
hireningen ifri'tgasiiller redan a\' detta skiil om den ekonomiska vinst som
urpstär av denna ersiiltning iir tillriicklig att finansiera installation av ell
stort antal clrannor och elpatroncr samt i vissa fall forstiirkningar a\' lokala
eldistrihutionsnät. Föreningen ifrägasiitter emellertid ocks~l om de angivna
energimiingderna verkligen kommer att vara tillgiingliga. A,·en om förfarandet skulle vara samhiillsekonomiskt lönsamt fordras del att del ocksi\ iir
företagsekonomiskt lönsamt for det aktuella kraft viirmevcrlct. Det iir
naturligtvis friln de kraftviirmckommunernas synpunkt angcliiget att gjorda
investeringar utnyttjas. men rriset rii den rroducc'rade elkraften måste
givetvis läcka produktionskostnaderna. Det iir tveksamt om sådan liick-
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ning kan uppnås om den producerade elen skall anviindas för cluppviirmning. De stora kraftholagen tillämpar redan i dag myckd lf1ga högspänningstaxor. ett förhållande som kan väntas består under hela 1980-talet.
Taxorna ger i många fall inte utrymme för lönsam drift av de kommunala
kraftvärmeverken rn;h flera kraftvärmeverk planerar diirför att helt ställa
av elproduktionen. En sådan avställning sparar givetvis samtidigt ca I
miljon kubikmeter tung eldningsolja per år. vilket då kan siigas vara resultatet av den goda kraftbalansen.

RFR som förordar en ökad satsning ptl värmepumpar anför:
Rådet förordar att en tillfällig oljeersättning under 1980-talct genom ökad
elanvändning, göres i fjärrvärmenät och gruppcentraler inom områdena
kombinerade system med olika värmepumpsystem kompletterat med elpannor. spillviirme och återvinning. Genom införande av värmcpumptcknologi skapas successivt förutsättningar för svensk industri på tillverknings- och exportsidorna. Teknik måste parallellt utveckla~ för införande
av solfångare i fjärrvärmenät och för tappvarmvatten.

Byggnadsstyrelsen anser att krav på kombinationspannor bör stiillas vid
konvertering från olja till el. Byggnadsstyrclsen ifnigasätter ocksä om
ELAK:s tidplan för konverteringar iir rimlig.

SABO anser att ELAK:s bedömning av möjligheter att ersätta olja med
cl är alltför optimistiska med hänsyn till prisförhi1llandcna mellan olja och
cl. Genom förändrad prisrelation mellan olja och cl kan dock enligt SABO
cl komma att användas i större utsträckning för att ersätta olja. Det är då
enligt SABO angeläget alt konverteringarna görs på ett sådant sätt att
flexibilitet erhålls i valet av energiform.
De remissinstanser som tillstyrker alt en övergång från olja till en genomförs enligt ELAK:s förslag anför som skäl härför att oljeheroendel
måste minskas redan under 1980-talet.
S1·erige.1· elektroind11.1·tr(li'irening ( ELI F) som förordar att den av ELAK
föreslagna övergången från olja till el genomförs anför:
Det är ELIF:s uppfattning alt kommitten genomgäende varit försiktig i
sina uppskattningar av konverteringspotentialen. Detta understryker yllerligare den slutsats, som vi tycker att hetiinkandet borde framhävt bättre
och klarare. nämligen att konverteringspolentialen är avsevärt större än
eltillgången.

CDL understryker all utnyttjande av el som ersiHtning för olja hör ske på
sådant säll att man i framtiden har handlingsfrihet att gå över till alternativa energislag. Enligt CDL hör samtidigt beaktas möjligheten att kunna
bibehålla elanvändningen om detta då visar sig önskvärt. CDL anser att
del med den mycket stora oljeanviindningen i Sverige ( 1979 ca 300 TWh.
varav ca hälften för uppvärmningl finns det gol! om utrymme for alla de
olika energislag som kan crsäl\a olja. Användningen av föreslagna 15

a 20

TWh cl för att ersätta olja utesluter däri"ör inte utveckling och anviindning
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av de alternativa energislagen. Det blir niirmast en fråga för energiplilitiken
och den kommunala energiplaneringen att ange de liimpliga styrätgiirder
som fordras för att el och alternativa energislag kommer till anviindning pfi
biista möjliga S:itt och utan konflikter. Redan den prisnivf1 man har nu och
den realprisökning pä olja som kan viintas i framtiden driver pf1 utve\.:klingsarbetet för de alternativa energislagen.
Energisparkommitten anför:
Den preliminära prognos - som upprättats av statens industriverk visar att kapaciteten för att producera elkraft kommer att vara god under
1980-talet. Föreliggande substitutionsmöjlighetcr från olje- och elanvändning bör därför enligt kommittens mening utnyttjas så långt möjligt är.
Tillgången på elkraft får dock - enligt vår bestämda mening - inte utgöra
hinder eller skapa låsningar gällande etablering av icke-oljebaserade energibärare med tillhörande infrastruktur under kommande tioårsperiod. Lika
självklart måste åtgärder som innebär en bättre hushållning med elenergi
även fortsättningsvis stimuleras fram.
Bostadsstyrelsen framhåller att konverteringen från olja till el inte bör
ske genom utbyte av pannor. utan i första hand genom komplettering av
befintliga oljeeldade pannor med elpatron. elkassett eller installation av
varmvattenberedrare.
Statens 1•attenfallsl'erk anser att det är särskilt angeläget att minska
användningen av lätta oljor för uppvärmningsändamål för att förbättra
försörjningstryggheten. minska kostnaderna och bränsleimporten. Den lätta eldningsoljan bör enligt vattenfallsverket i större utsträckning reserveras för transportsektorn. där den är svårare att ersätta. Verket anser
därför att det i enlighet med utredningens förslag är av största betydelse att
använda tillgänglig del av tillkommande elproduktionskapacitct under
1980-talet för att ersätta olja inom uppvärmningssektorn.
Vattenfallsverket anför vidare:
För att ersätta tung eldningsolja med k~irnkraft 1Kh vattenkraft under
sommartid föreslår utredningen installation av stora elpannor i tjiirrvärmeverk och industrier. Förslaget innebär förutom billig viirmeproduktion en
direkt oljebesparing. varför förslaget iir angeliiget och bör stödjas genom
beslut av sådan installation. Elpannorna kan avskrivas p[1 ett fåtal <'ir varför
de inte innebär någon l[1sning för framtiden. Pniduktionssituationen kan
föriindras snabbt varför kraftproducenterna bör ha kontrollen över in- och
utkoppling av el pannorna.
Srenska

elverk.~foreningen

anför:

Det stora oljberoendct iir Sveriges största energipolitiska problem och
dessutom en svår belastning för landets handelsbalans. Svenska Elverksfl\reningen biträder därför ElanviinJningskommiltens för.~lag i de delar
detta. jiimlikt direktivens intentioner. syftar till att utnyttja den tillgängliga
elproduktionskapaciteten för alt ersiitta olja - framför allt lätt eldningsolja
- för uppviirmning.
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Hyrc.1-,r.:ii1·tcrn11.1·__rik\/i.irh1111d som anser att el i första hand hör utnyttjas i
stora och medelstora pannor anför:
Då tillg{mgcn pä elenergi enligt prognoser för 1980-talct hlir god. bör
elöverskottct 13--20 TWh lcxkl. installerad elviirmc i nybyggnation) utnyttjas för uppvärmningsiindamål i bebyggelsen. Oljcsub"1itution med
hjiilp av överskott se I bör införas pi[ ett ur genomförandesynpunkt praktiskt
och snahht siitl. Förbundet anser det diirför rimligt att övcrskottselcn i
första hand utnyttjas som komplement i större viirmcproduktionsanhiggningar för hnstadsuppvärmning. Genom att cl pannor med 10-15 f'{ av
ansluten viirmeeffekt installeras parallellt i oljeeldade medelstora och stora
anliiggningar. bör oljehehovet under vär, sommar och höst till stor del
kunna konverteras till cl. Ett samspel mellan elutnyttjandc lKh olja hör
efter kraftbalanssituationen kunn iistadkornrnas genom ett snabbt omstiillningo;förfarande.
Fiirmncrk~f(.irl'11ingc11

delar kornmittens bedömning att ytterligare ca

I 000 MW kan installeras i clpannor kopplade till fj:irrvilrrncniit varvid en
besparing per ar skulle kunna uppnäs. Föreningen tillstyrker kommittens
förslag alt skattreduktion vid sikfana elleveranser inte hör knytas till siirskilda perioder av iirL·t utan avse all leverans.

Jiinkiipings /.;.01111111111 framhåller att det iir mer angeliigct att förslagen
genomförs med snar verkan. än att en fulliindning av förslagen genomförs
och tilliimpningcn fördröjs.
Sl"l'nska k11111111111zfiirh1111det som förordar utbyggnad av ljiirrviirme an-

för:
En avveckling av k~irnkraften ~kall ske p;I ~ikt. Alternativa möjlighet.:r
till elproduktion måste diirför byggas upp successivt. Ik kommunala kraliviirmevcrken utgör en viktig del av dessa möjligheter. V crkcns elproducerande förmäga förutsiittcr utbyggnad av ljiirrviirmcniit. Anviindning av
elviirme för att minska oljeanviindningen mtlstc diirfi.ir ske rå siidant siitt
att utbyggnaden av fjärrviirmcniitcn inte förhindras eller försenas. Skulle
detta ske förändras förutsiittningarna i negativ riktning för en utbyggnad av
ljiirrvtirmeproduktionen och diirmed ocks(t möjligheterna att lilngsiktigt
trygga elförsör:iningen.
Kommunförbundet anför vidare:
Alla byggnader. som i dag viirms med olja. kan inte iivcrgil till elviirme.
Den prioritering. som mctste ske i kommunerna. hör göras rä likartade
grunder i hela landet. I första hand bör elviirmc förbchilllas smithusonmldcn, som inte har tillräcklig viirmctiithct fi.ir tjiirrviirme. men iind~i utgl.ir S<t
tiit bebyggelse att fastbriinsleeldning i varje byggnad iir oliimplig.
Liknande synpunkter framförs av Siidaha11111s /.;.01111111111.
O.rehi.11111d.1· ko1111111111 p<tpekar att det kan vara liimpligt att tillfiilligt

anviinda cl vid utbyggnad av tJiirrv:irmc i st:illet flir pnwisoriska gruppcentraler eldade med liitt eldningsolja.
Sl'l't1ska gasforrningm anser att el tillfalligt biir anviindas under upp-
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byggnadsskedct av naturgasförsö1:iningen diir sii är miijligt med hiinsyn till
elniitcns kapacitet. För att ilstadkomma detta biir industrin enligt gasföreningen se till att det finns siirskilda el!gasrannor.
Flera remissinstanser tar upp behovet av niitforstiirkningar vid en stor
övergtmg frCin olja till el och piitalar att i_ivergängen hör ske rlanerat s[1 att
distributionsniitens kapacitet

beakt~1~;.

Statc11s 1·atte11Ji1/l.1Tcr/.:. anför:

Konverteringen fdtn olja till elviirme medför behov av niitforstiirkningar
p{1 cldistributionssystemen. Normalt torde detta ej leda till större problem.
dii marginalinvesteringarna iir liiga och elverken är vana att klara belastningsiikningar på detaljniiten pä upp emot 10 i1 15 (:; per fa. I speciella fall
miiste dock konverteringstakten begriinsas. vilket liimpligen sker genom
elverkens egen försorg. eventuellt i samarbete med vederbörande kommun
t. ex. genom den kommunala energiplaneringen.
S1·e11s/.:.11 /.:.0111111111(fi"irlJ1111clet anför:

Niitförstiirkningar kan erfordras för att tillgndose uppkommande behov
av cluppviirmning. Det iir viisentligt att investeringsuppgifterna för att
förstärka niitet begriinsas sii att de helt kan avskrivas under den period. då
den extra procluktionskapaciteten p[i elomrii.det föreligger. En betydande
begriinsning av nätförstiirkningarna sker om kommunerna efter samri\d
med elclistributören beaktar investcringsutgifterna vid sin bediimning av
liimpliga områden för övergång till elvärme.
Liknande synpunkter framförs av Borlis och Ha/111.11ads /.:.c11111111111l'r.
Enligt ELAK har de förslag som kommitten lagt fram enbart positiv
invc;·kan på beredskapssituationen med undantag av förslaget till stiid för
installation av renndlade elpannor.
ÖEF som i sitt yttrande enbart tar upp beredskapsaspekterna anför:
Bercdskaren för elviirmda byggnader mot störningar i hriinslcimporten
har hittills ansetts vara betryggande eftersom vattenkraften kan tillgodose
det beriiknade krigsbehovct av cl. Enligt nyligen genomförda beriikningar
av CDL iir vattenkraftproduktionen under ett normal[ir lika med krigsbehovet av el. En omfatt;111de utbyggnad av elviirme i befintliga oljeviirmda
byggnader medför - om inte cldningsmöjligheterna bevaras - att elviirmebchovet m(1ste baseras 11<°1 importerade briinslen. Beredskapen blir dil
siimrc för el - än för oljeviirmda byggnader.
Eftersom en s:°tdan sämre beredskap inte iir ac<.:crtabel behöver beredskaps{1tgiirder sil småningom genomföras i nybyggda elviirmda hus. Ett
bevarande av eldningsmöjligheterna i befintliga oljeviirmda hus vid övergfu1g till elviirme medför ä andra sidan att den inhemska elproduktionen
kan reserveras för nya clviirmda hus och kostnader behöver då inte liiggas
ned pli att vidta bercdskaps{1tgiirder i dem. Resonemanget fiirutsiitter att
vattenkraften eller annan inhemsk elproduktion inte kommer att byggas ut.
En utbyggnad av t. ex. vattenkraften ökar beredskapen o<.:h gör heredskaps[1tgärdcr hos elviirmeanviindarna obehövliga.
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ELAK har i sina överväganden kommit fram till att det iir fördelaktigare
frän samhällsekonomisk synpunkt att anviinda den tillgängliga elproduktionskapaciteten för oljeersättning iin för att exportera el.
SINL>. RR\' och BFR anser att möjligheterna till export hordc överviigas
ytterligare.
RRV anför:
Export av överskottscl skulle inte ge samma prohlem med ··i\terkonvertering·· eller hindra utvecklingen av nya energislag. En sfulan export skulle
ocksi\ leda till väsentlig minskning av oljeförbrukningen i mottagarlandet.
samtidigt som den skulle påverka Sveriges handelsbalans gynnsamt. Av
dessa skäl föreslår RRV att mt)jligheterna till ökad export av elkraft utreds
närmare.
ELAK har påtalat att den nuvarande beskattningen på olja och el snedvrider konkurensen till oljans fördel. Med ~nledning av att energiskattekommitten (B 1979: 06) har i uppgift att lägga fram förslag om beskattningen av energi ansåg sig ELAK förhindrad att lägga fram förslag om en
neutral beskattning på olja och el. ELAK föreslår lån och i vissa fall bidrag
vid konvertering från olja till el. ELAK föreslår även att cnergisparlån
efter prövning från fall till fall skall kunna förenas med villkor om konvertering med elpatron eller motsvarande. ELAK föreslår jämkning av elskatten vid användning av el i stora pannor under perioden då vattenkraft och
kärnkraft helt svarar för elproduktionen. För att få igång en omfattande
konvertering från olja till el krävs enligt ELAK även information till
allmänheten.
flertalet remissinstanser anför att den nuvarande beskattningen pil olja
och el iir ett avgörande hinder för en övcrgf111g från olja till el inom
uppvärmningssektorn.
S1·e11ska kn!fi1·erk.1:fi'ire11i11ge11 som anser att utjämning av skatten p[1 olja
och cl samt information iir tillräckliga styrmedel anför:
Enligt betänkandet är nertalct redovisade konvertcringsaltcrnativ icke
privatekonomiskt motiverade men väl samhällsekonomiskt lönsamma. I
hetänkandet visas emellertid ocksii att om energiskatten görs neutral. dvs.
helastar el och olja lika per energienhet. blir konvertcringsaltcrnativcn
privatekonomiskt lönsamma. Avcn om så sker iir det naturligtvis inte helt
säkert att önskvärda konverteringar kommer till stånd. Detta generellt
verkande styrmedel synes dock först höra prövas innan detaljförslag med
åtföljande byråkrati sätts in för att nii det oomtvistade mfllct. Kommitten
har påtalat att den nuvarande energibeskattningen snedvrider konkurrensen mellan olja och cl till nackdel för elkraften. men menar att en föriindring av energihcskattningen har en rad andra aspekter som mi\ste anlyscras
innan ett ställningstagande iir möjligt. Föreningen vill påpeka att n{1gra
sådana analyser inte genomförts i samband med att nuvarande energibeskattning infördes. Därför bör en förändring i riktning mot ökad utjiimning
i skattehiinsccndc mellan el och olja kunna genomföras relativt snabbt.
Förändringen kan göras preliminär i avvaktan pf1 energi skatteutredningens
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analyser. Det står under alla förht1llanden klart att den nödviindiga föriindringen av energibeskattningen endast kan g{1 i riktning mot att elen inte
diskrimineras jiimfört med oljan.
Enligt föreningens bedömning är en neutral energibeskattning kombinerad med saklig information om de samhiillsekonomiska och fiirsii1:jningsmässiga fördelarna med att utnyttja el i stiillet för olja lillriickliga medel för
att uppnå det efterstriivade syftet. Oet förslag till information till allmiinheten som finns i betiinkandet tillstyrkes och föreningen är beredd att medverka hiirvidlag.
Skulle en förändring av energibeskattningen icke kunna a<.:cepteras vill
föreningen ansluta sig till de förslag kommitten framlagt i syfte att rationellt utnyttja landets kraftproduktionsapparat för att därmed spara olja.

/VA som anser att konverteringar m~1ste vara privatekonomiskt lönsamma för att komma till sttmd anför:
Den nu existerande energibeskattningen som missgynnar elenergin i
förhållande till olja iir enligt akademiens åsikt det största hindret för att
uppnå denna lönsamhet. Energibeskattningen bör snarast göras neutral
med avseende pa energislag. En sädan föriindring av skattesystemet på
energiområdet bör rimligtvis bli ett resultat av Energiskattekommittcns
arbete. Det torde emellertid dröja avseviird tid innan denna förändring kan
realiseras. Akademien anser därför att Riksskatteverket snarast skall beredas möjlighet att bevilja skattereduktioner vid vissa elleveranser. Dessa
reduktioner kan enklast ges till större förbrukare för avbrytbara elleveranser som används för ersättning av oljebaserad värmeproduktion. Dessa
reduktioner bör göra el neutral i skattehiinseende i förhållande till oljan och
kunna gälla längre perioder. I småhusbebyggelse anser akademien att en
neutralisering av energiskatten kompletterat med möjligheten att ge statliga lån utgör ett gott styrmedel för att uppnfi en oljeersiittning.
J:.'/O anser att i avvaktan på energiskatteutredningens förslag bör provisoriska bestämmelser om utjiimning av skatten pii olja och el införas.

Kim11a /,;01111111111 anför:
Det har inte legat inom kommittens uppgifter att genom generella iitgiirder såsom t. ex. via energibeskattningen, söka utvägar att nå del avsedda
syftet. Trots att det åtminstone p~I kort sikt. dvs. minst under 1980-talet,
finns anledning till att stimulera till ökad elanvändning med vissa llexibilitetskrav är nuvarande beskattning s~ldan att den närmast motverkar övergång fri\n olja till cl. fiskaliska skäl för beskattningen får på så sätt en
återhållande effekt p(1 strävan att begränsa oljeberoendet.
Liknande synpunkter framförs av bl. a. Bords o<.:h Halmstads kom11111/IC/".

Jiinkiipings komm1111 som anser att elpannor bör användas i tjärrviirmenät under låglasttid för att spara olja anför:
Det marginella elpriset inkl. elskatt ligger p[i ca 13 öre/kWh. medan
tjo<.:koljealternativct omräknat torde ligga pil ca 11 öre/kWh. Samtidigt vet
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vi att det samhiillsck~inomiska elmarginalpriset friin ett kiirnkralherk läglasttid ligger på kanske .'i-6 öre/kWh. Dessa taxe- och skattefriigor milste
lösas om man vill rn till st{md den önskade konverteringen.
CDL anser all energiskatten för elleverans till större pannor hör jiimkas

för att ge incitament till att ersätta eldningsolja med cl p<I detta siitl.
Jämkningen kan enligt CDL liimpligen ha den form som kommitten föresh'tr. att skattebefrielse erh{tllcs för avklipplingsbara leveranser till större
el pannor under siidan tid under året när alternativet iir att dra ner produktionen av kiirnkraft. Det iir enligt CDL:s mening ocks<'i nödviindigt att
skattebefrielsen kan erhållas under en längre tidsperiod. upp till förslagsvis
fem är för att panninstallationer skall hli företagsekonomiskt lönsamma
och verkligen komma till stånd. CDL föreslår att riksskatteverket snarast
får befogenhet att bevilja skattebefrielse på ovan angivet sätt.
Liknande synpunkter framförs av bl. a. statens vattenfallsl'erk och Sö-

derlwmns kommun.
RS\i anför:
Med stöd av kungörelsen ( 1964: 351) med tillämpningsföreskriftcr till
förordningen om allmän energiskatt har RSV medgett {tterbetalning av
energiskatt på övcrskottskraft som förbrukats i elektriska pannor för vatten eller fmga. Återbetalning har medgetts efter ansökan av förbrukaren.
Skattebefrielsen har avsett en i förväg begriinsad period under vår och
sommar. Under 1980 har befrielsen gällt tiden 26 april-17 augusti.
Enligt RSVs uppfattning medger ordalagen i kungörelsen knappast att
skatten på elkraft jiimkas på det sätt ELAK ifr{igasatt. Bcstiimmelserna
måste - om en jämkningsmöjlighet skall införas - iindras. RSV ifrågasätter om inte utredningsuppdraget i första hand hör åvila cnergiskattekommillen. RSV motsätter sig diiremot inte att delta i utredningen och hidra
med skattetekniska synpunkter.

LRF som förordar att ekonomiska styrmedel skall anviindas för att
åstadkc•mma en önskvärd utveckling inom energiområdet anför:
Avgifts- och skattepolitiken måste få en långsiktig utformning. sa att
man kan överblicka de ekonomiska konsekvenserna av sitt handlande.
Kommittens förslag till styrning innehilller allt för mycket av administrativa åtgärder som verkar utvecklingshiimmande och slår mycket olika mot
olika grupper i landet. och speciellt missgynnar glesbygden.

Energih11slulllni11gsdclcgationen som i ett hetiinkande (SOU 1980: 43)
nyligen lagt fram förslag till energihushållningsprogram och därmed behandlat olika former av stöd anför:
För att kunna minska oljeanvändningen genom att tillvarata den tillgängliga kapaciteten inom elproduktionen krävs en omfattande konvertering av
oljepannor och panncentraler till el under en relativt begränsad tidsperiod.
Skall detta vara möjligt så mäste verksamheten stödjas på lämpligt siitt.
Delegationen anser i likhet med kommitten att den samhiillsekonomiska
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lönsamhi:ten bör utgöra utgfingspunkten fiir konvateringen. [klegationen.
som tidigare under hösten I980 i sitt betiinkande ISOU 1980: 43 i föreslagit
att övcrgi'111g till cl skall införas som stiidberiittigad iitgiird i det statliga
energistödet. stöder kommittens förslag att lt111 bör bcvilj;1s för install;1tion
av elpatrnn. elkasset och varmvattcnbereJare samt for kostnader för byte
av oljepanna till panna för andra bränslen. Byte av oljepanna till elpanna
eller kombinationspanna iir enligt kommitten endast liinsamt för fastighetsiigarc i det fall den gamla pannan är utsliten och iindii mästc bytas ut.
Delegationen anför vidare:
Friln samhällsekonomisk synpunkt är det emellertid i !lera fall lönsamt
all tidigareliigga pannbyten. Kommitten föresliir att dessa pannbyten skall
stimuleras med bidrag motsvarande pannans n:st viink bcriiknat enligt
schablon. dock högst ) 000 kr. Skillnaden mellan fastighetseknnomisk och
samhällsekonomisk lönsamhet förklaras av att energiskallen pil cl for
n~irvarandc iir högre iin pf1 olja. Vid en neutral energibeskattning blir bytet
dock lönsamt även för fastighetsiigaren och behovet av bidrag bortfaller
sMedes. Frägan om energiskatternas utformning utreds av energiskattckommit!Cn. Energihushållningsdelegationen iir i princip emot införande av
bidrag och avstyrker förslaget att ge bidrag till pannbyten.
Delegationen motsätter sig bestiimt elanvändningskommitt0ns förslag
att energisparlån skall kunna kopplas till villkor om konvertering till cl med
elpatron eller motsvarande. Det iir stor risk att ett dylikt villkor snarare
hiimmar energisparvcrksamhetcn än gynnar en överg{111g till elviirme. För
att snabbt få igång konverterings verksamheten menar delegationen i likhei
med elanvändningskommitten all det är viktigt all ge allmänheten information om såväl de tekniska möjligheterna som de ekonomiska villkoren för
stöd.
Kommittens förslag att pannhesiktning skall ingå i den bcsiktningsverksamhet som sker i samband med energisparrfalgivning och att besiktningsmannen skall lämna förslag till pannbyte eller konvertering i Himpliga fall.
är förenliga med delegationens förslag att besiktning skall utgöra villkor för
att erhålla energisparstöd samt att ett program för regi:lbumkn besiktning
av i första hand värmeanläggningar skall genomföras snarast. ·
/Jostadsstvrelscn avstyrker ELAK:s förslag om att cnergisparstöd skall
förenas med villkor om konvertering frän olja till annat uppvärmningssiitl.
Bostadsstyrelsen avstyrker även förslaget om t1Higganden i samband med
hesiktning att byta ut oljepannor och anför diirvid:

I samband med nuvarande förmedling av energisparhidrag och energisparlån sker i manga fall besiktning av hyggnaden. För att påskynda takten
bör besiktningsmännen åläggas all vid besiklningstillfoller ocksti undersöka den oljeeldade pannans kondition anser kommitten. Om pannan visar
sig i behov av utbyte inom en snar framtid bör fastighetsägaren ~'diiggas att.
i samband med erhållande av energisparbidrag och energispar/ån. byta ut
pannan.
Enligt bostadsstyrelsens mening iir det i ett övcrviigande antal fall bättre
att komplettera den befintliga oljeeldade pannan med elpatron eller clkassett än att byta ut den. En annan lämplig åtgärd är att installera elektrisk
varmvattenberedare för tappvarmvattenberedning sommartid di\ energieffektiviteten är som sämst i oljeeldade pannor.
20
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E11ergisparko111111itte11 anför:
I punkt 24 föreslår utredningen att pannhyte till kombinationspanna
(olja/cl/ved) hör stimuleras genom bidrag, samt att sådant pannbyte också
hör stimukras genom förmånligare l{rn. Detta förslag stöds ej av kommitten.
Energisparkommittcn har tidigare diskuterat hidragsdelcn - ingående i
nuvarande energisparstödsystcm - och dragit slutsatsen att stimulanseffekter sannolikt kan erhållas även om bidragsdclcn utgår. Främst beroende på de kraftigt stigande priserna. Förutsättningen iir att lånemöjligheterna kvarstår.
Vad gäller de förmånligare lånevillkoren som föreslås vid byte till kombinationspanna är kommitten av den uppfaitningen att de villkor som gäller
enligt energisparkungC:.irelsen är tillfyllest.

Öre/Jro kommun tar liksom Sl't'mka 1·iirme1·erk.1.fi'irc"iti11get1 upp frägan
om användning av de oljeeldade kraftviirmeverken och anför:
Vi är införstådda med att det ur samhällsekonomisk synvinkel kan vara
riktigt att utnyttja den befintliga produktionsresurs för elkraft. som finns i
bl. a. kraftvärmeverken - och att det till och med kan vara riktigt med
statliga stödåtgiirder för att kunna förverkliga detta. Det riicker emellertid
inte med att det iir samhällsekonomiskt riktigt att utny.ttja kraftvärmeverken - det måste även vara företagsekonomiskt riktigt. Man kan väl knappast hegära att kraftvärmeverken av enbart samhällsekonomiska skäl året
runt, skall producera elenergi som med dagens oljepris kostar ca 13 öre/
kWh. när man enligt vattenfalls nya taxa kan köpa densamma för mindre
än 12 iirc/kWh på vintern och för ca 10,5 öre/kWh under sommaren.

\iiinershoo:s kommun anser att konvertering till elanvändning inte hör
stödjas i områden diir fj~irrvärme iir utbyggd eller planeras. Kommunen
anser att ELAK:s förslag skulle medföra ökad arhctsbelastning pii det
kommunala organ som förmedlar bostadslån och anför därvid:
Det ökade antalet bidragsheriittigade fttgiirder, som föreslt1s av kommitten (sid. 16 p. 3>. leder tili en ökad arbetsbelastning p[1 fönnedlingsorganet.
Förutom förmedling av stöd vid ändring och komplettering av värmeanläggningar i bostäder föreslås eventuellt att kommunen skall förmedla stöd
till värmecentraler för alternativhränslcn och solvärme.
För att uppnå de mäl som anges under punkt 26 i. betänkandet hör
föreslagna stimulansåtgiirder. som syftar till ökad elanvändning. arbetas
fram i samordning med förslag till stimulansåtgärder för tikad anv~indning
av alternativa briinslen.
El .AK föresli"ir (sid. 113) att godkiinnande frän eldislributören skall vara
ett villkor för att lån och bidrag skall beviljas i samband med övergäng till
eluppvärmning. Detta mäste leda till att eldistributören kommer att medverka som remissinstans vid ,behandling av iirenden vilket medför att
handliiggningens omfattning för förmedlingsorganel ökar.
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Vtinershorgs kommun tar även upp frågan om information till allmiinheten och anför diirvid:
Kommittt!n föreslår (sid. 22 p. 29) att information till allmiinheten skall
liinmas om de tekniska möjligheterna och de ekonomiska villkoren för
konvertering rr:m olja till el. Denna information förutsiitts ske inom ramen
för de statsbidrag kommunerna erhilllcr for. en energisparverksamhet.
Kommunen anser att konsekvensen hiirav iir att statsbidragen mäste ökas
då i annat fall övrig energisparinformation kan förutsiittas minska.

t:11ergisparko111111ittt'n anser att· sädan typ av information låter sig viil
förenas med h1mmitkns reguljiira informationsverksamhet. Kommitten
betonar iiven att denna utökade information angående konverteringar iiven
sthller större krav på kommunernas egna energiinformationsresurser och
att det däiför är viktigt att den kommunala rådgivningen hyggs ut snabbast
möjligt.
Statens \"llt/ct(fc1/l.1Terk. Srenska kn(fii·erk.1:fi.irc11i11gl'11 och CDL iir positiva till att medverka vid information till allmiinheten om ekonomin för och
det tekniska utförandet av olika konverteringsmöjligheter.

2.J Förbud mot dirckh·erkande elvärme med elradiatorer i viss tillkom·
mande permanentbebyggelsc
ELAK föreslår förbud mot direktverkande elviirme med elradiatorer.
Från förbudet undantas bostadshus som förbrukar 40 '/·~. mindre energi for
uppvärmning än ett hus byggt enligt SBN 75. I ett andra steg föreslås
gränsen bli 70 %- . Därutöver undantas fritidshus. industrilokaler. kulturhistoriskt värdefulla byggnader. samt byggnader som värms upp tillfälligt.
Det överväldigande llertalet av remissinstanserna avstyrker att ett förbud mot direktverkande elradiatorer inrattas enligt ELAK:s förslag.
811stadsst.1"1"else11. c11ergiliusltåll11i11gsdel1'g<1ti1111c11, 1'11ergispar/.:.1J111111it-

th1. Jiinkiipings- och O.rdii.rnnds k.01111111111er. HSB. LRF. SA.HO, samt
ddegatio11c11 fi"ir e11ergifi1rsk11ing tillstyrker ELAK:s förslag till förbud mot
direkt verkande elradiatorer.
HSB anser att det redan nu iir mindre motiverat att precisera de skiirpta
kraven i det andra steget som ELAK före si far.
Encrgisparkommittcn som anser att beslut om dispens frf1n förbud mot
direktverkande elradiatorer bör fattas av kommunen anfor:
Dispensgivningen från förbudet mot direktverkande elradiatorer bör.
enligt kommitt~ns mening. vara grundat pil dels encrgihush<11lningskravet
vad avser byggnads- och installatinnsteknik. där kravnivi'1n måste optimeras för att driva fram en dynamisk utveckling. Dels på de lokala förutsiittningarna som rfider i en kommun med avseende på anslutning till
centraliserade energiförsörjningssystem It. ex. IJiirrviirme) eller alternativa
uppviirmningssystem. Beslut om dispens bör diirför fattas av kommunen.
diir en eventuell generell kravnivii hör anpassas till de lokala förht1llan-
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dena. Kommitten finner att ytterligare och fördjurade studier bör göras för
att förhiittra bcslutsunderlaget.
Oxelösunds kommun anser att svi'trigheter kan urrsti\ vid tolkning av de
av ELAK föreslagna disrensrcglerna och anför därvid:
Kommunstyrelsen tillstyrker öl'.kså Elanviindningskommittens förslag
om förbud mot installation av direktverkande elradiatorer i nyrroducerade
bostiider. Kommunstyrelsen vill dock peka ril de sviirigheter som kan
uppstil vid tolkningen av de föreslagna disrensreglerna. Berlikningen av
det exakta energibehovet i en byggnad. speciellt vid ändring av uppviirmningssystemet innebär sv<'irighcter. Disrensbesluten kan diirf(ir i vissa fall
bli orättvisa. speciellt om den hcr~iknade energiminskning.en inte urrn~\s.
Det iir sttledes viktigt att de urrstiillda srarmlllen kontrolleras siirskilt mot
bakgrund av den föreslagna förändringen av fanehestiimmelserna.
LRF som anser att elradiatorer kan behöva anviindas i vissa fall anför:
Enligt LRF:s uppfattning är det viisentligt att olika systern for vedeldning kan kompletteras med elradiatorer flir att h:1lla grundviirmen om
innehavaren ~ir hllftrest. I m~inga fall kan detta lösas genom att man har en
vedranna och vattenburet systern. i sil fall innefattas systemet i kornmittens förslag. men ett wdeldningssystern kan rn.:ks~l vara uppbyggt kring
kaminer som är utplacerade pfr olika håll i byggnaden. Diir det inte tinns
möjlighet att koppla in en elratron hör det vara möjligt att komplettera med
elradiatorer.
Bransl'horganisationerna inL1m VVS-omdidct. Rii!:tirmomas riksfi!rh1111J. \TS-tt'k11iska .fiirc11i11gen och \TS-i1(fi1mwtio11. anser alt förbudet

mol direktverkande dradiatorcr hör utformas med färre undantag och at\
större krav hör ställas på byggnadernas utformning.
Rörfirmornas riksförbund tillstyrker i huvudsak de förslag till restriktioner mot direktverkande elvärme med elradiatorer
förbundet anfiir:

~om

ELAK föreslagit.

Vi vill dock inte tillstyrka at\ undantag från förbudet mot installation av
direktel far göras om behovet för radiatorerna nedbringas till 40 ('(. av vad
kraven i Svensk Byggnorm siiger. Vår inviindning grundar sig rä att
direktelsystem ej uppfyller rimliga krav p(i tlexihilite\ eftersom enbart
elenergi kan komma till användning. Förslaget iir tiinkt att "premiera ..
dem som bygger energisnålt. Vi anser det självfallet vara viisentligt all
bygga hus som drar lite energi. men detta f<'1r ej ske med minskad flexibilitet som resultat.
Aven VYS-tekniska tlircningcn anser att ELAK b\)rde valt en hårdare
gräns for när elradiatorer ska få installeras 01.:h anför diirvid:
I prin1.:ip stöder vi kommittens förslag att myl'ket encrgisnilla cnbl1stadshus inte ska behöva utrustas med värmesystem för vattenburen värme.
Kravet på energisnålhet mhsle dock skärpas. Föreslagna 40'+ besparing
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av radiatorenergin iir enligt vår uppfallning förhi'tllandevis liitt att i'1stadkomma. Direktverk<mde cluppviirmning kommer med detta krav att bli
standard. Vi kommer att l~isa fast uppviirmningssystemct vid cl. Risken iir
stor att de tlexihla värmesystemen med vatten eller lufthuren viirme helt
slås ut och att utvecklingen av dessa i praktiken avstannar. Och det var ju
inte detta som var meningen. I denna fraga st~ir man diirfiir inför ett
dilemma som möjligen kan !ösas genom all man skiirper kravet för alt rn
anviinda direktverkande cl friin 40 1:; till 50 it 60 •;.
YVS-information anser att alla byggnader skall fi.irses med ett vattenhuret system. skorsten och en panna for llerbriinsli.:cldning.
De rcmissinstanscr som avstyrker ELAK:s förslag om förbud mot direkt verkande elradiatorer motiverar sitt stiillningstagande med att det inte
är visat att uppviirmning med elradiatorer skulle vara mindre llexibclt iin
t. ex. vattcnhurcn clviirmc. att stora kostnadsökningar skulle hli följden av
ett förhud. att ett förhud enligt El.AK:s förslag skulle leda till iikat hyrilkratiskt

kr~111gel

samt att val av uppviirmningssystcm i olika typer av

behyggclse bör ske inom ramen för den klnnmunala energiplaneringen.

Stutens 1111111n·1lrd.1Tcrk som avstyrker ELAK:s förslag till förhud mot
direkt verkande elradiatorer anför:
Naturvardsverkct vill i detta sammanhang kommentera ELAK-utredningens direktiv niigot vad avser förhud mol direktelradiatorer i nybebyggelse. Enligt verkets mening innebiir valet av vallenhurcn elviirme en ökad
elforbrukning i förh[illandc till direktelradiatorer. Detta kan komma att
leda till att koleldade kondenskraftverk miiste tillfitas i större omfattning
m:h vid en tidigare tidpunkt sil vitt inte miljövänliga alternativ utvecklats att
ersiitta elvärmen. Dessutom blir investeringen avseviirt större med vattenburen elviirmc iin med direktel. Denna merinvestering innebär emellertid
en liisning till det vatlcnhurna systemet som kan \'isa sig olycklig frtin
milji.isynpunkl i framtiden om det hcdi.ims nödviindigt eller Himpligt alt
fnlng{1 cluppviirmning. Det ekonomiska utrymmet minskar fi.ir energisparande {itgiirder och för en framtida l>mstiillning av energisystemet till ett
miljiiviinligt alternativ. Det finns i dag inget som klart pekar p~1 att cl\
framtida system for t. ex. solviirmc hör vara vattenburet annat iin vad
avser uppviirmning av forhrukningsvarrnvatten. Detta senare kan emellertid ordnas iivcn om huset i övrigt under n<lgra iir skall viirmas med direktelradiatorer. I stiillet for ett förhud mot direktelradiatorer hediimer naturv:irdsverket att generellt hiirdare hyggrwrrner för byggnaders energihush~illning och fritt utnyttjande av direktelradiatorer efter ekonomiska principer. kan leda till önskat resultat. I förslaget till iindring i hyggnadsstadgan
44 a hör diirför följande mening utg<i: ·'Endast om siirskilda skiil föreligger far systemet utl\irmas med. direktverkande elradiatorer ... Övriga delar
av fiirslaget till iindring av byggnadsstadgan iir bra frCm miljösynpunkt.

*

SIN/J anför:
Ett fiirhiillande av sim vikt fiir de fr~igor ELAK behandlar iir de varierande förutsiitlningarna för olika uppviirmningssy.'item. Niir det giillcr
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oljeviirme och elviirme iir förutsiiltningarna relativt lika för olika geografiska omn'tden. För fastbriinslcsystem och iiven solviirmesystern iir emellertid förutsiittningarna ofta vitt skilda beroende p;[ geografisk heliigenhet. De
varierar mellan olika delar av landet. mellan kommuner och mellan kommundelar.
Ev. restriktion.:r för val av uppvärmningssystem hör diirför utformas
och beslutas med utgångspunkt i de lokala förhållandena. Vidare biir
styrningen ske pii grundval av den kommunala planeringen av markanviindning. bebyggelse och el- och tjiirrviirmcfiirsörjningcn. I stället fi.ir ett
generellt förhud mot installation av direktverkande elradiatorer bör mot
denna bakgrund i första hand överviigas att inom ramen för byggnad'ilagen
och lagen om kommunal energiplanering ge kommunerna ökade m.iijligheter att styra valet av uppvärmningsform.
ELAK borde vidare enligt SIND iiven beaktat möjligheter till flexibilitet
i produktion'i- och distributionsledet. inte bara i anviindningslcdet.

State11s p/mffak avstyrker ELAK:s förslag till förhud mot elradiatorer.
Planverket som anser att ELAK ·umkrltttit att genomfora erforderliga
studier rörande ekonomiska konsekvenser av förslagen anfiir:
Kommittens förslag skulle enligt direktiven iiven utformas med utgiingspunkt i att de fördelar i form av ökad llexibilitet som kunde uppnås genom
förbud mot direktverkande elviirme skulle sta i rimlig proportion till de
ekonomiska uppoffringar som blir niidviindiga. De ekonomiska konsekvenserna for -;amhiillsekonomin i stort. för stat. kommuner 1.ich enskilda
av föreslagna åtgärder skulle anges.
I utredningen konstateras generellt att direktverkande elviirme. genom
biittre reglerbarhet. medför liigre nettoenergihehov iiri vattenburen och att
den iiven medför lägre krav på investeringar. Det kan diirför ifr<°1gasiillas
om inte förslaget även borde ha innefattat en förutsiittningsliis analys av de
investeringar som erfordras och ätföljande totala kostnader för all uppn<i
den grad av flexibilitet som föreslås. Dessa totala kostnader kunde sedan
jiimföras med de kostnader som kan beriiknas uppkomma om cliiverskottet
under den aktuella perioden - som ett reellt provisorium - utnyttjas
enbart i form av direktverkande elviirme vid nyinstallationer och via el patroner i befintliga pannor.
ELAK har enligt planverket valt att skapa speciella tekniska detaljregler
avsedda att tillämpas oberoende av husets liige i relation till centraliserade
uppvärmningssystem. Detta anser planverket vara egendomligt. eftersom
ELAK har uttalat att huvudparten av all b}'ggnadsuppviirmning i förtiitad
bebyggelse bör ske i centraliserade system. En logisk följd av detta borde
enligt planverket ha varit att individuell uppviirmning inte skall accepteras
inom områden med centraliserade system. Inom övriga omriiden borde
system för individuell uppviirmning kunna \·iiljas fritt. om inte speciella
skäl motiverade inskränkningar. Sådana skiil kan enligt planverket vara att
framtida anslutning till centraliserad anliiggningar kan bli aktuell och därmed motivera vattenburna system.
Planverket anför vidare:
Det kan ifrägasättas om inte den kommunala enagiplaneringen i första
hand bör vara vägledande vid bedömning av vilka byggnader som biir
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undantas fri'tn ett eventuellt. generellt förhud med direkt verkande cluppviirmning. Principiellt kan <igas att undantaget hör giilla si1dana hyggnader
som inte Himpligen kan anslutas till centraliserade uppviirmningssystem. 1
sf1dana fall finns ingen anledning att kriiva andra energibesparande iitgiirdcr iin sådana som generellt. dvs. iivcn vid vattenburen elviirmc. an.ses
som lönsamma.
Mot bakgrund av det ovan anforda vill planverket framhiilla att det iir
önskviirt att fr{1gor om val av liimpligt systern för uppviirrnning. i va1je fall
p{i sikt. hör bedömas i samhand med den kommunala energiplaneringen.
Hiirigcnom uppnäs all nödviindig hiinsyn tas rill lokal:i fiirhiillanden od1 att
vissa uppviirmningssystem förbjuds endast i de fall cHir ett ur samh~illets
synpunkt biittre alternativ kan crhjudas.
0{1 det giillcr ELAK:s förslag till undantag för smi'1hus med 40'T liigre
radiatorenergi anför planverket:
För det första saknas f. n. tillfn:dsstiillandc underlag för att siikert bedöma cnergiförhrukningens genomsnittliga storlek hos de smithus som idag
uppförs. Annu vanskligare torde det vara att - med tanke p{1 de 1rn'111ga och
varierande posterna i energibalansen - faststiilla normala viirden för radiatorenergin.
Vidare bör framhällas att planverket har p{1hii1jat ett projekt med syfte
att eticr grundliga utredningar klarliigga behovet av iindringar i Svensk
byggnorm (SBNI rörande cnergisparkraven. De reviderade encrgisparreglcrna iir avsedda att triida i kraft samtidigt som PBL llCh hcriiknas föreligga
i förslag under 1982/8.l Förslaget kommer att i m<Wig mån haseras pii en
totalsyn på byggnaden och dess installationer. Diirvid m{1ste tillförlitliga
bcriikningsmetoder utvecklas som beaktar alla relevanta faktorer rörande
byggnaders energibalans. Dessa reviderade cnergisparregler kommer sannolikt all medföra ett hehov av en utveckling av byggnadernas klimatskärm och installationssystcm. Detta leder till att industrin hehöver genomföra en omställning: innan de nya kraven tr;ider i kraft. vilket beriiknas
ske den I januari 1985.
Med hiinvisning till det anförda finner planverket det tveksamt att nu
införa detaljregler som torde leda till att sm<'thusindustrin skall känna sig
nödsakad att med mycket kort varsel utveckla byggnader !avsedda for
direktelvärme) som medför den av ELAK förutsatta encrgihesparingen.
Det synes diirför riktigare att hetriiffande smiihusindustrin. som av andra
skiil nu drabhas av ekonomiska prohlcm. friimja en lugn och generell
utveckling mot mer energisnilla lösningar.
Planverket förordar att det generella förbudet mot direktverkande elvärme i småhus modifieras all gälla sådana småhus som är belägna att de
lämpligen bör anslutas till ett befintligt eller planerat centraliserat värmeförsörjningssystem. Denna övergripande regel torde visserligen inte kunna
medge en helt entydig tillämpning förrän riktlinjer och erforderliga styrmedel ställts till kommunernas förfogande. Planverket bedömer att detta bör
kunna vara fallet före 1985. På så sätt bör denna tillförlitligare styrning av
valet av uppvärmningssystem kunna kombineras med reviderade energisparkrav i SBN. Under tiden fram till 1985 bör begränsningar av direktelanvändningen i småhus ske genom allmänna råd och information baserad
så vitt möjligt på kommunal energiplanering. De av ELAK föreslagna
statliga stödåtgärderna och övriga förslag bör enligt planverket också
medföra en viss begränsning av byggandet av direktelvärmda småhus.
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BFR som för fram liknande tankegångar som statens planverk anser att
det är rimligt att elradiatorer används i speciellt energisnåla hus. BFR
anför därvid:
Förslaget att direktverkande cl skulle få användas i mycket energisnåla
nyproducerade hus är rimligt med tanke på dessa byggnaders marginella
energiförbrukning för uppvärmning contra övriga elbehov. Enligt rådets
mening är det första steget enligt betänkandet i dag både tekniskt och
ekonomiskt realistiskt. Det torde dessutom bli svårt att finna alternativa
uppvärmningssystem med bättre ekonomi. vare sig ur investerings- eller
driftssynpunkt.
Rådet anser dock förbud mot direktverkande el skall kunna beslutas på
kommunal nivå för kompletteringsbebyggelse inom fjärrvärmeförsörjd bebyggelse. Det är dessutom angeläget att ingen tillåts byta ut befintliga
vattenburna värmesystem mot direktcl. Ansvaret för att välja system skall
dock ligga på kommunal nivå. En avstämning mot nationella mål är här
nödvändig. Kommunalt beslutade restriktioner mot restriktioner mot elanvändning får ej heller försvåra utveckling av ny cnergisparteknik. Det bör
ankomma på planverket att här agera.
BFR avstyrker ELAK:s förslag om differentierade byggnadsbestämmelser och anför därvid:
ELAK:s förslag med differentierade byggnadsbcstämmelser bedömer
rådet opraktiskt. På nuvarande kunskapsnivå är det omöjligt att förutsäga
hur mycket uppvärmningsenergi ett hushåll använder. Temperaturpreferens, vädringsbetcende. vattenanvändning är exempel på faktorer som i
mycket hög utsträckning inverkar på uppvärmningsbehovet. Extra tillskott
genom matlagning. belysning etc. varierar också inom vida ramar. Normalt projekterade och byggda hus är inte heller någon homogen grupp.
Kvaliteten i klimatskärmen varierar vad avser såväl täthet som skydd för
transmissions- och konvektonsförluster. Att mot denna bakgrund slå fast
vad som är genomsnittlig genom uppvärmningssystemet tillförd energi för
byggnader uppförda enligt SBN 75 är omöjligt. Rådet avstyrker ELAK:s
förslag om differentierade byggnadsbestämmelscr. Rådet föreslår istället
en skärpning av SBN.
S1·e11ska ko1111111111f;·irh1111det som iir inne

p~i

liknande tankegimgar anför:

Den kommunala energiplaneringen bör vara avgörande för valet av
uppviirmningsform i bebyggelsen. En möjlighet skulle diirför vara alt kommunerna genom ändring av el lagen fär möjlighet att förbjuda elviirme inom
omräden som inte iir liimpade för detta uppviirmningssiitt. Möjligheta till
dispensgivning inom sådana omrilclen blir dock finnas.
llorrii1te11.ti'ir nedre Norr/1111d anser all de av ELAK framlagda förslagen står i strid med de tilhiggsdirektiv ldir. 1980: 20l som meddelats alla
kommilleer och särskilda utredare och anför diirvid:

Genom tilliiggsdin.:kliv den 23 mars 1980 till samtliga kommitteer har
dock angetts all utgångspunkten skall vara all alla förslag som kommit-
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tema liigger fram skall kunna genomröras inom ramen fiir ofiiriindrade
resurser inom det omr~1de som förslagen avser. förbud mot direktverkande elviirme medför obestridligen iikade kostnader för den enskilde. Det
kan heller inte uteslutas att fiir~laget kommer att medföra icke ohetvdliga
kostnader för administration och kontroll.
H1T1'.1).:iistl'mas riksfi"irh1111d som anser att ett fi.irbud inte hiir infiiras

redan nu anför:
Eftersom inget riktigt konkret ekonomiskt och miljiimiissigt bra alternativ till den under 20 I0-talet avvecklade kiirnclviirmeenergin iinnu finns.
anser förbundet att man hör avvakta elvärmerestriktioner iinnu en tid. sä
att förhastade - kanske i framtiden oanvändbara - investeringar undviks.
Statens 1·attt'l!fi11l.1Terk. CDL. Srcnska elraksfi"ire11i11gc11.

Sre11sk11

kr<!fi1·erksfi"irc11i11ge11. S1·e11sk11 g11.1:fi"irc11i11grn och S1·l'11ska 1·iir111e1·erksfi.irc11i11g1•11 avstyrker ett förhud mnt direktverkande elviirme med elradia-

torer.
CDL anför:
Om man. under i övrigt lika förutsättningar, under perioden 1982-92
bygger 10000 småhus/år med vattenburna elvärmesystem i stället för med
direktverkande elvärme innebär detta en samhällsekonomisk merkostnad
av storleksordningen l 000 milj. kr. CDL kan inte finna det motiverat att
satsa sådana belopp på ett tekniskt utförande vars värde man ej nu kan
bedöma och hänvisar också till vad som sägs i de allmänna tilläggsdirektiven av den 23 mars 1980 om att förslag skall kunna genomföras inom
ramen för oförändrade resurser.
Svenska kraftverksföreningen anser att en avgörande friiga i sammanhanget iir i vilken grad fle.xihiliteten iikar vid val av vattenburet viirmesystern. Elviirme ger enligt föreningen en niira rwg fullstiindig tle.xibilitet vid
produktionen. Betriiffande flexibiliteten i byggnaderna anför El.AK:
Det kan överviigas om en byggnad skall förses med ett inre Jistrihutionssystem redan vid uppförandet eller om det kan riicka med att förhereda
byggnaden så att ett distrihutionssystem kan installeras i efterhand. Ett
inre distrihutionssystem kan vara hesvärligt att siitta in i elierhand. Hela
byggnaden herörs av hi'iltagning och genomföring av riir eller kanaler.
Kostnaden for detta blir hög om inte ätgiirden har förht!retts eller samordnas med ornhyggnader och renoveringar som iindil skall utföras. Diirmed iir
det ocksii klart att installationer av ett inre distrihutionssystem utgiir en
betydande tröskel vid en framtida omstiillning.
Detta resonemang kan enligt kraftverksflireningcn pa goda grunder
starkt ifriigasiittas. Fiireningen anför diirvid:
Merkostnader för att siitta in etl vattenburet syslem i efterhand uppg[ir
enligt utredningens bilaga I0 till 3 000 kronor. l.kn teknik som erfordras iir
okomplicerad och finns tillgiinglig. Om iltgiirder förheretts vid hyggna-
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tioncn bör kostnaden kunna bli iinnu lägre. Det är svårt att inse att just
dessa J 000 kronor skulle vara en "betydande tröskel". speciellt mot
bakgrund av att ett byte av uppvärmningssystem !somju är anledningen till
installationen av vattenradiatorer I dessutom fordrar installation av ny panna. skorsten. lagerutrymmen osv. lnvestt:ringarna i detta fall vid nybyggnad !vid ombyggnad blir kostnaderna ännu större) enligt tabell 4.9 sid. 206
och 207:
Fliseldning
Torv, ved. kol
Ytjordvärme

55000 kr.
35000 kr.
45000 kr.

Det är givetvis detta steg som är en betydande tröskel. och inte bytet
frän elradiatorer till vattenradiatorer.
Statens vattenfalls verk anför att det i utredningen finns ett underlag som
visar att ett direktverkande elvärmesystcm endast behöver användas i .5-8
år innan övergång till ett vattenburet system kan ske utan merkostnader
jämfört med att redan från början installera ett vattenburet system.
Förbudet innebär enligt vallcnfallsverket diirför en betydande merkostnad jämfört med det fall att direktverkande elvärme kan installeras redan
från början eftersom elvärmesystemet bör kunna användas I .5

:1 20 {Il" innan

konvertaing till vattenburet system blir aktuell i varje fall under förutsättning att el värmesystemet installeras under första hiilften av .1980-talet. Det
föreslagna förbudet ger enligt verket säväl samhället som de enskilda icke
obetydliga merkostnader och förvärrar därför landets redan svåra ekonomiska problem.
Vattenfalls verket anför vidare:
Den angivna reduktionen av elanviindningen för uppviirmning och tappvarmvatten pil minst 40 l.';(-. av energibehtivet för radiatorerna jämfört med
byggnormen SHN-7.5 synes vara i största laget, d~I detta kan komma att
kräva anviindning av iinnu ej utprovad teknik. Detta kan visserligen medverka till att driva fram en teknisk utveckling men kan ocksä medföra
ekonomiska förluster för husägarna och samhiillct om tekniken ej fungerar.
De avsedda spareffekterna uppnås i så fall inte heller. Vattenfall anser
därför att kravet om reduktion av energibehovet för radiatorerna ej hör
sältas högre än 30 r;; ..

Svenska elverksföreningen anför:
Förbudet mot direkt elvärme iir onödigt och olämpligt i all synnerhet
som kommunerna redan i egenskap av planmyndigheter. markägare och
fastighetsägare samt med stöd av siirskild lagstiftning (SFS 1976: 838. SFS
1977: 441) har goda möjligheter att päverka den övervägande delen av
viirmeplaneringen i enlighet med intentionerna bakom Lagen om kommunal energiplanering <SFS 1977: 4391.
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Nils-1:..'rik l.i11dsko11g. konsult inom omnldet uppviirmningsteknik. har
yttrat sig angf1ende griinsen 4W'·i. besparing av radiatorenergi för att clradiaton.:r skall tilliltas. Lindskoug anser att ELAK har förbisett vissa förhällanden vid beriikning av griinsen. ELAK har enligt Lindskoug riiknat med
för stort bidrag från ventilationsviirmeviixlare. ELAK har inte helkr beaktat att iiven de nyttiggjorda gratisviirmetillskotten i form av personviirme.
bidrag fr{rn hushiillsel till uppvärmning samt bidrag från passiv solviirme
minskar d[1 man med hjälp av viirmeisolering eller ventilationsviirmeviixlare eller p;\ annat sätt minskar den temperaturberoende energifiirlustcn.
Lindskoug fön:slilr all om en griins av det slag ELAK har flireslagit skall
foststiillas bör den mot bakgrund av de t ,·;"1 inviindningarna siittas till JO 1.:;. i
stället för 4!Y".
Dcll"id Siidcrgren m.Jl. som anlitats av ELAK för vissa beräkningar om
möjligheterna att uppnå den föreslagna besparingen 40 r.:;. anser att det trots
Lindskougs inviindningar iir möjligt att uppnil 40'.>i besparing.
Förslaget om förbud mot direktverkande elradiatorer avvisas iiven av
tillverkande företag och grossister inom elom<irdcl. Fa.1·rig/rer.1iigariji"ir-

h11llll, S1·crign Triih11.1:fi1hrikcrs

rik.~fi"irh1111d.

S1·criges Villaiigar1:fi'irh1111d.

B.\·gg111uf.l·c11rrcprenii1:fi"irl'11i11gcn. FENA och FFUA. :s l'i1·iir111egm1ip. Kat-

rinl'holms och Skclh:fieä kon11111111 samt av H "A.
IV A anför därvid:
Akademien avstyrker förslaget till ett förbud mot direktverkande elvärme. Utredningens motiv att större flexibilitet vid övergång till nya
energikällor i framtiden uppnås om vattenburen värmedistribution installeras är enligt akademiens mening inte underbyggt med fakta. Installation av
vattenburen elvärme i nyproducerade hus ger inte den utlovade flexibiliteten men däremot högre investerings- och driftkostnader och en högre
energiförbrukning. - Båda delarna lir olämpliga i nuvarande ekonomiska
läge.
Sveriges villaiigareförbund anför:
Smilhusiigarna har under de senaste faen drabbats av sttira kostnadsiikningar. Enligt en undersökning av SCB var boendekostnaden 1978 betydligt större för sm(1hus iin för hyreslägenheter nch bostadsriittslägenheter för exempelvis makar med barn var skilnaden y; i:; resp. 58 r ..;.. Sedan dess
har liiget förvärrats kraftigt, främst genom de höjda riintorna och oljepriserna. Ytterligan:· mycket stora kostn:1dsiikningar urrkommt'r nu gemim
de höjda taxeringsvärdena och genom avvecklingen eller minskningen av
riintebidragcn till statsbclilnade småhus. Var:ic ytterligare kostnadsökning
m;iste diirför undvikas med alla medel.
Ett förbud rlllit direktverkande elradiatorer skall medföra kraftigt höjda
anliiggnings- och driftskostnader. Det skulle ocksii forsviira en minskning
av oljeberoendet. Förbundet kan diirfiir inte godta ett siidant förbud.
Flertalet av de remissinstanscr som motsiitter sig ett förbud mot cln1diatorer har rittalat de ekonomiska konsekvenser de menar all ett s(tdant
förbud skulle fri. Dessutom anser man att ett förbud enligt ELAK:s förslag
skulle leda till omfattande byr{1kratiskt kdngel.
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K11tri111'11t1/ms /.;01111111111 anför:
De av kommitten föreslagna undantagen mot förhudet för direktverkande eluppvärmning medför stora griinsdrngningsproblem och en kraftigt
ökad arbetshörda för de kommunala byggnadsniimnderna. vilket ur kommunal synpunkt är allt annat än önskvärt. ()kad byrf1krati och mer krångel
kan oi:kså hli följden. vilket enligt utredningsdirektiven hör motverkas.

Kimna k11111m1111 är inne pi1 liknande tankeg[ingar oi.:h anför därvid:
I kommittens direktiv uttalas att kommitten bör beakta vad som sägs i
tilläggsdirektiv (dir. 1980: 20) om nödviindigheten av all kartlägga olika
reformers effekter pil den kommunala verbamhetens volyrnutvei.:kling
och den kommunala ekonomin. Därför miiste de kommunalekonomiska
konsekvenserna noga beaktas.
Kommitten har i denna del hegriinsat sig till allmiint hållna uttalanden av
innebörd att de utökade uppgifterna inte innebiir niigon iikad belastning för
kommunerna (energiplaneringen) eller nl1gon stiirre belastning i normalfallet (dispensprövningen l. Det må vara att helastningsökningen i dessa och
andra avseenden (I. ex. låneförmedlingen) kan synas vara marginell men
sammantaget med andra sektorer d~ir kommunerna p{1läggs olika slag av
uppgifter kan ökningen hli hetydande. Det torde knappast vara innehörden
i tilli.iggsdirektiven att volymökningen skall kunna avfiirdas på siitt som
kommitten g_jort. N~1got genomarbetat underlag för sådana bedömningar
har kommitkn inte heller redovisat.

StLGA som anser att ett l'örbud skulle skada viktiga samhiillsintressen
anför:
N:igon tidigare offentlig eller annan kvalifii.:erad utredning om pii vilket
siitt ett fiirbud mot direktverkande clviirme skulle friimja ni'lgra energipolitiska eller andra mål har veterligen aldrig gjorts. Tviirtom visar niirmare
analyser, att ett sädant förhud rfatagligt skadar viktiga samhiillsintressen.
Det medför stora kostnader för si'1viil samhiille som enskilda. det leder till
siimre energihushtillning. mindre flexibilitet i förhiillande till olika energikällor. ökade miljö- oi.:h hiilsorisker samt ökad hyri'tkrati.
APK som anser att direktverkande clviirme är den ojiimförligt billigaste

viirmekällan om inte priset utsiitts för konstlade höjningar anför:
Allt detta framgick ocksii av Elanviindningskommittens betänkande El
och olja !Ds I 1980: 22). diir följande avsnitt p{i sida 49 torde komma att g;'i
till historien: "Om inga restriktioner införs mot direktverkande clviirmc
med elradiatorer. kan en förviintad god tillgfmg pii elenergi under 1980-lalet
~iter leda till ökad installation av denna uppviirmningsform. För della talar
iiven att direktverkande elviirme med elradiatorer för niirvarande för med
sig de liigsta uppvtirmningskost naderna jiimfört med konkurrerande system. Mol denna bakgrund föresl{ir vi förbud mot direktverkande elviirme
med elradiatorer.··
•
Vi viinder oss med skiirpa mot denna mörkmannaptilitik. Det iir tillriiekligl med att man pii alla omriidcn lyfter över kri<.ens bördor p{1 arhetarc m:h
tjiinstemiin. All diirtill utifdn den antivetenskapliga Pch antiteknologiska
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psykos som hliistes upp hiir i landet 1973- 1980 förhjuda den billigaste och
mest praktiska vtirmcLillan iir en utmaning mot vanligt sunt förnuft. Arhctarpartiet kommunisterna avvisar detta vettlösa förslag.
De tillverkande företagen inom clhranschcn som yttrat sig. AB F11k1·iinn<'. Elek tro Standard AB. I KO Kahcl och .frrnkonst AH anför att

syssclsiittningcn vid företagen skulle p~1vcrkas negativt av ett förbud enligt
ELAK:s förslag. Branschorganisationen Lll'ktroind11str(fi"irc11i11ge11 anför:
Om den svenska marknaden för elradiatorer minskar ytterligare. måste
man befara att den svenska clradiatortillvckrningcn liiggs ned och att
rcstmarknaden fi.irsör:jcs genom import.
Konsekvenserna hlir dii
- M~mga hundra personer förlorar sina nuvarande arheten.
- En kapitalförstöring hos elvärmcfahrikanterna om ca 90 milj. kr.. för
vilken de antagligen kommer att bcgiira ersiittning av staten.
- Handclshalanscn försiimras med ca 100 milj. kr. per itr.
ELAK betecknar dessa konsekvenser Slllll ··relativt smi"i"".
Föreningen vill med skärpa protestera mot försiik att bagatellisera den
mycket kännhara skada som i onödan skulle tillfogas närmast berörda
rart er.
I flera fall ligger elradiatorfahrikerna i sm~i orter. vilkas niiringsliv kan
befaras fft en allvarlig knäck. Totalt herörs ca 480 personer inom elradiatortillverkningen. och dessutom tillkommer Merverkningar på andra med
elvärmen sammanhiingande produkter. samt i grossist- och installatörsledct. I glesbygder kan konsebenserna i installatörslcdet lokalt fa svitra
verkningar.
ELAK förcshir i enlighet med direktiven att ett förhud bör triida i kraft
den I januari 1982.
Flera rcmissinstanser framför att denna tidpunkt iir omöjlig med hiinwn
bl. a. till omst:illningsproblcm i byggnadsindustrin.
El<'ktrisk11 i11.11al/111iirsorg1111i.rntin11a ( EIOl anför:

Den tid som står till buds frim heslutsdagen till den I januari 1982 är
alltfiir kort för o;;{1viil de myndigheter. som ska verk<itiilla hesluten. som de
byggherrar. konsulter. entreprenörer och materielleverantörer. vilka ska
anpassa sina verksamheter till nya tekniker.
EIO föreslår att ikraftträdandet flyttas till tidigast den I januari 1983. allt
för att undvika alltför stora kostnader och kr~lngliga byrftkratiska regler.

AMS anför:
Om utredningens förslag genomfors. kommer detta att leda till visst
honfall av arbetstillfällen på vissa orter och företag och ett tillskott av
arhctstillfällen inom andra onm'tden. Enligt styrelsens uppfattning är det
nödvändigt att förändringar sker i sftdan takt. ull omstiillningsproblem for
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herörda enskilda och kommuner undcrli"ittas.- Arbetsrnarknadsstyrelscn
!inner det vidan:: angcH~get. att för~indringen av hcst~imrnebcrna ri"irandc
cluppviirmning utformas p[t si\dant siitt. att planering och genomförande av
hostadsbyggande och annat hyggande ej förwäras ytterligare.
ELAK förcsHlr att förhud mot direkt verkande elvärme med elradiatorer
införs genom iindring av* 44 a och * 54 byggnadsstadgan.
Kammarrii11en i Stockholm anför:
Kommitten har lagtekniskt löst uppgiften sii att den föreslår att föreskrifter i aktuellt hänseende tas in i byggnadsstadgan I 1959: 612), BS. Kammarrätten har inte någon invändning mot denna lösning.
I syfte att kraven p{i värmesystemens utformning fortlöpande skall kunna anpassas till den tekniska utvecklingen är bcstiimmelscrna i förslaget
allmänt h{tllna. Det iir avsett att de skall kompletteras med tilliimpningsföreskriftcr och allmänna råd frän statens planverk.
Kammarriittcn skulle helst se att regleringen ges elt fastare inneh<lll men
anser sig på de skiil som ELAK har anfört. likväl kunna godta förslaget.
Det är emellertid angeläget att det genom förarhetcna ges klargörande
riktlinjer för planverket. Risk föreligger annars för alt utrymmet för verkets fria skön hlir alltför vidsträckt. I detta hänseende utgör kommiltcns
motiv (bet. s. 50 ffl en god grund. Vad angår förslaget till författningstext
förordar kammarrätten att den nya regleringen i 44 a ~ BS utformas som ett
fristående andra stycke. Därmed markeras tydligare att. medan den nuvarande hcstämmelsen har generell räckvidd, b<tda de nya punkterna lir
begränsade till sådan hyggnad som anges i 46* BS.
Förslaget till ändring av 54 ~ BS bör utformas så att det klart framgttr att
bestämmelsen endast iir tillämplig i fråga om byggnad som siigs i 46 * BS.

Ho1nltte11fiir Nedre Norrland som accepterar den av ELAK föreslagna
lagtekniska utformningen anför:
Det synes dock angeläget att i motiven närmare utveckla i vilka fall en
väsentlig iindring av befintligt uppviirrnningssystcm skall anses föreligga.
Betänkandet ger härvidlag ingen ledning. Av kostnadsskäl bör byggnadslovskravet inskränkas till endas sådana ändringar som har betydelse från
allmän energisynpunkt. vilket bör anges i motiven. Sasom byggnadslovsplikten är utformad i förslaget kommer den att omfatta en rad ätgiirder där
byggnadslovsprövning inte kan anses energipolitiskt motiverad. S<i torde
till exempel utbyte av en försliten ol_iepanna mot en elpanna komma att
kräva byggnadslov medan å andra sidan i de fall en oljepanna utbytes mot
en ny panna av samma slag denna åtgärd inte skulle omfattas av bn~gnads
lovsplikten. Det kan inte uteslutas att denna konsekvens av förslaget kan
tänkas motverka utvecklingen rn~)~ ökad övergång till eluppvlin~ning.
Hovrätten anför vidare:

*

I 44 a BS bör "lämplig'' ändras till ·'lämpligt". I 54* BS bör i klarläggande syfte tillägget i 2 mom .. för att överensstämma med formuleringen i
I mom., ges följande lydelse: "att ändringen inte innebär inrättande av ett
nytt uppvlirmningssystem eller mera väsentlig ändring av befintligt uppvärmningssystem".
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Sn·11.1'ka d1·crk.1:fi"ire11i11ge11 som motsiitkr sig ctt förbud mot elradiatorer
anför:
Elverksföreningen har anfört invändningar mot förhudct som si\dant m:h
mot Jet förhållandet all Jet - bl. a. gcnom hänvisning till hyggnadsstadgans ~ 46 - givits ett vidare tilliimpningsomrf1de iin som är praktiskt
liimpligt och i konsekvens med dircktiven. Bcträffandc lagförslagct som
sädant kan det med fog invändas. att särskilt hiinvisningen till .. annat
energislag .. iir allt för obestämd och lämnar vägen öppen för godtycke och
niira nog obcgränsade mcrkostnader för den byggande. Det är rimligt att
kravet pä utförande för att underlätta framtida övergång till annat cnergislag begriinsas till ett spccifikt .. energislag·· antingen enligt den byggandes
val eller enligt byggnadsnämndens anvisning.
TilHigget till §5../, I a och 2a rnom .. är konsekvenser av kornmillens
förslag. att för ändring av byggnads värmesystem skall e1fordras byggnadslov. Elverksföreningen har funnit att kommittens förslag om konvertering frttn olja till cl icke motiverar kravet på byggnadslov. Del finns
därutöver ej anl'edning att här vidare kommentera detta' lagförslag men vi
vill crinra om tidigare uttalad farhåga betriiffande byggnadsniimndernas
arbetsbelastning.
Elverksföreningen vill slutligen ifrågasätta om ändringsförslagen till
byggnadsstadgan - speciellt beträffande ~ 44 a - är helt förenliga med
Lagen om allmänna fjärrvärmeanläggningar (SFS 1976: 838) och Lagen om
ändring i ellagen ( 1977: 441). Tiden har ej medgivit en noggrannare kontroll
i dessa avseenden.
Statens planverk som anser att man genom den kommunala energipla-

neringen bör styra val av uppviirmningssystem anför:

*

De av ELAK föreslagna komplctteringarna i 44 a BS bör enligt planverkets mening begränsas genom att den näst sista meningen i tillägget
utgår. Enligt planverkets uppfattning irinebä;. denna mening i tekniskt
.avseende en onödig precisering. som med hänsyn till den snahba tekniska·

utvccklingen kan visa sig mindre lämplig alt införa i byggnadsstadgan. Den
föreslagna första meningen " ... utföras med ett uppvärmningssystem som
med hänsyn till byggnadens läge och utformning är lämplig från allmän
energisynpunkt" ger tillräcklig grund för att meddela regler med de·n
inriktning som planverket förordat i yttrandet. Med hänsyn till den koppling till kommunal energiplanering som planverket föreslår ger den citerade
formuleringen utrymme för erforderliga justeringar i föreskrifter och riktlinjer allteftersom erfarenhet vinns. Eör.att undvika att kostnadskriivande
åtgärder skall behöva genomföras i clvärmda hus i syfte att underlätta en ·
senare övergång till annan uppvärmningsform. föreslår planverket vidare
all i sista meningen ordet '"utföras" byts ut mot .. förberedas".
Förslaget att byggnadslov skall krävas för inriitiande av nytt värmesystem eller väsentlig ändring (i detta fall konvertering) synes vara en logisk
följd av ELAK:s övriga förslag. Planverket tillstyrker därför det föreslagna
tilliigget i 5H BS.
Statens jiiml'iiRtir pf1pekar ·:1tt vissa byggnader' inom järnviigen kan
behöva undantas från ett förbud mot dradiatorer. Dessa byggnader iir
I. Byggnader och lokaler som erfordras för· SJ kraftförsör:inings-. signal-

., .
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PM om koncessionsplikt för vissa fjärrvärmeledningar
I. I Inledning

Den I maj 1978 trädde lagen ( 1978: 1601 om vissa rörledningar (rörlcdningslagenl i kraft. Rörledningslagen innehiir att riirledning för transport
av räolja, naturgas eller liknande produkter under vissa förutsiittningar inte
fär dras fram eller hegagnas utan slirskilt tillstånd (koncession). Motsvarande koncessionsplikt finns inte beträffande rörledning för transport av
hetvatten för uppvlirrnning.
I samband med utskottsbehandlingen i riksdagen av regeringens proposition 1977178: 86 med förslag till lag om vissa rörledningar m. m. anförde
niiringsutskottet (NU J 977/78: 47 s. 3) bl. a. att utskottet utgick från att. om
så visade sig motiverat. regeringen skulle föranstalta om en komplettering
av koneessionssystemet enligt rörledningslagen så att det också kom att
omfatta rörledningar för transport av hetvatten. Riksdagen följde utskottet
(rskr 1977/78: 2101.
Energikommissionen har i sill huvudhetänkande (SOU 1978: 17 s. 589590) Energi pekat på möjligheterna att minska Sveriges oljeberoende genom att värme fran kärnkraftverken utnyttjas för uppvärmningsändamål. i
detta hänseende har möjligheterna att från Forsmark förse Storstockholmsområdet med värme varit föremål för utredning. I samband med
detta projekt har ocks[1 frågan om lagstiftning för het vattenledningar aktualiserats. Liknande utredningar har även färdigställts vad gäller hetvattenledningar från Barsebäck till Malmö- Lund-omr{1dct och från Ringhals till
Göteborg.
Frågan om införande av koth.:essionsplikt for tjärrviirmelcdningar överviigdes inom industridepartementet under våren 1979. Resultatet av övervägandena redovisas i denna promemoria.

1.2 l'örfattningsbcstämmelscr av intresse
Av intresse i sammanhanget iir. förutom rörledningslagen. de bcstiimmclser i olika författningar som för närvarande berör anläggande eller drift
av ljiirrvärrneledningar. Sådana bestltmmelser finns i lagen ( 1976: 8J8) om
allmänna tjärrvärmeanläggningar. miljöskyddslagen ( 1969: 387), naturvård slagen ( 1964: 8221. byggnadslagen ( 1947: 385). vattenlagen ( 1918: 52.31,
väglagen ( 1971: 948). ledningsrättslagen ( 1973: 1144), expropriationslagen
( 1972: 719) samt lagen ( 1942: 335) om särskilda skyddsåtgärder för vissa
kraftanläggningar.
I det följande lämnas en översiktlig redogörelse for hestämmelsana i
nämnda författningar.
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1.2. I Riir/cd11inf.:s/agc11
Enligt rörledningslagen får rörledning fiir transport av bl. a dolja eller
naturgas inte framdras eller begagnas utan särskilt 1illstf111d (koncession).
Koncession kriivs doå inte för ledningar med en liingd av högst 20 kilometer. ledningar som skal! utnyttjas huvudsakligen för att tillgodose enskilda
hushålls behov eller ledning som uteslutande skall nyttjas inom hamn eller
industriområde (I ~ ). Fråga om koncession prövas av regeringen (3

**

*).

I 5- 7
behandlas villkoren för koncession. Därvid gäller bl. a. alt
koncessionen skall avse ledning med en i huvudsak bestiimd sträckning.
Koncessionen skall gälla viss tid. som fflr bestämmas till liingst JO år.
Regeringen rår föreskriva att staten skall ha rätt att delta i verksamheten
eller att särskild avgift skall utgå till staten. Även i andra hiinsecnden för
regeringen föreskriva villkor för att skydda allmiinna intressen eller enskild
rätt.
Koncessionshavaren är skyldig att mot ersättning ombesö1:ia transport
åt annan om det kan ske utan väsentligt förfång for koncessionshavaren
(8

*).

**

I 10- 12
behandlas ansvaret för kostnader. som kan uppkomma om
ledning dras fram inom trafikled. Som regel iir det koncessionshavaren
som skall bekosta de arbeten. som härvid mi\ste utföras.
Koncession får ej överltltas utan medgivande (I J ~ l. Efter anmälan av
koncessionshavaren att han vill frånträda sin rätt upphiir koncessionen.
om inte annat följer av koncessinnsbeslutet ( 14 ~). Regeringen eller. efter
regeringens bemyndigande. statens industriverk får återkalla koncessionen
bl. a. om koncessionshavaren inte uppfyller föreskrivna villkor eller giillande förpliktelser( 15 ~).
Sedan koncessionen upphört att giilla skall ledningen tas bort och återstiillningsåtgiirder vidtas. Detta gäller Oi:ksii om ledning dragits fram utan

).

koncession ( 16- 17 ~* I 18 ~ finns närmare bcstiimmelser om hur återställningsarbetena skall gå till.
I 19-23 *§ linns bestämmelser om bl. a. tillsynen. Tillsynen utövas av
statens industriverk. som har riitt alt av konl."essionshavaren kräva in de
upplysningar och handlingar som behövs för tillsynen. Verket för ocks;\ för
visst fall meddela bestämmelser för all trygga efterlevnaden av lagen s[1vitt
avser rörlednings framdragande och begagnandc eller iitcrstiillnings[11gärder. Verket har viss möjlighet att tillgripa vitcsfiireliiggande för alt fii till
stånd riittclse om koncessionshavaren inte uppfyller meddelade villkor
eller föreskrifter. I vissa fall kan verket också förbjuda all verksamheten
fortsätts. Om sädant förbud inte efterkommes. får handräckning tillgripas.·

1.2 .:! I.agen 0111 al/111ii11110 .f.liinTiir111ea11/iigg11i11gar
Genom lagen om allmiinna ljiirrviirmeanliiggningar har distributionen av
ljiirniirmc i viss ulstriickning blivit lagreglerad. Enligt lagen skall statens
industriverk på ansökan av den som driver en ljiirrviirmeanliiggning kunna
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förklara anläggningen för allmän. om det finns behov av anläggningen från
allmän synpunkt. Industriverket bestämmer härvid visst omräde utöver
vilket anläggningens verksamhetsområde inte får utstriickas. Inom detta
område kan verket utesluta t. ex. storförbrukare med befintliga uppvärmningsanläggningar såsom sjukvårdsinrättningar och större industrier beträffande vilka det redan från hör:jan står klart att uppvärmning genom
tjärrvärmeanläggningen inte medför några fördelar diirför att de har möjlighet att själva ordna en effektiv värmeförsörjning som inte innebär några
nackdelar från allmän synpunkt jiimfört med anslutningsalternativet.
Lagen gäller endast för allmänna tjärrvärmeanläggningar. Huvudman för
fjärrvärmeanläggning är i regel kommunen. Lagen reglerar inte kommunens skyldighet att engagera sig i fjärrvärme utan detta iir liksom tidigare
en fråga som kommunerna själva kan.avgöra.
Enligt 8 *har ägare av fastighet inom anläggningens verksamhetsområde
rätt att få fastigheten ansluten till ljärrvärmenätd. om fastigheten behöver
anordningar för värme samt behovet inte kan med större fördel tillgodoses
på annat sätt. Å andra sidan är ägare till sådana fastigheter i princip
skyldiga att betala avgift enligt taxa som huvudmannen' är skyldig att utge
ersättning för anläggning för värmeförsörjning som blir onyttig till följd av
att allmän fjärrvärmeanläggning kommer till stånd ( 16
Tvister mellan huvudman och fastighetsägare prövas av statens va-

*).

nämnd.

1.2 .3 Miljöskyddslagen
Miljöskyddslagen (MU innehåller bestiimmelser till skydd mot vattenförorening, luftförorening. buller och andra störningar. Lagen iir tilliimplig
på bl. a. användning av mark. byggnad eller anläggning på sätt som kan
medföra förorening av vattendrag. sjö eller annat vattenområde. om användningen inte utgör byggande i vatten (I
Den iir ocks{1 tillämplig på
användning av mark. byggnad eller anläggning på sätt som kan medföra
störning för omgivningen genom luftförorening. huller. skakning. ljus eller
annat sådant. om störningen inte är helt tillfällig.
Åtgärd eller användning som omfattas av lagen kallas miljöfarlig verksamhet. Den som utövar eller ämnar utöva miljöfarlig verksamhet skall
vidta de skyddsåtgärder. tåla den begriinsning av verksamheten och iaktta
de försiktighetsmått i övrigt som skäligen kan fordras för att förebygga
eller avhjälpa olägenhet (5 n Kan miljöfarlig verksamhet befaras föranleda olägenhet av väsentlig betydelse. iiven om försiktighetsmått vidtas. får
verksamheten utövas endast om särskilda skäl föreligger (6
Skulle den
befarade olägenheten innebära att ett stort antal människor får sina levnadsförhållanden väsentligt försämrade eller att betydande förlust från
naturvårdssynpunkt uppkommer eller att liknande allmiint intresse skadas
avsevärt. får enligt samma paragraf verksamheten inte utövas. Regeringen
kan dock lämna tillstånd enligt ML om verksamheten är av synnerlig

*).

*l-
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betydelse för näringslivet eller för orten eller eljest från allmän synpunkt.
Dessa bestämmelser i 6 *gäller ej om rörledning prövats enligt riirledningslagen.
Koncessionsnämnden för miljöskydd kan på ansökan av den som vill
utöva miljöfarlig verksamhet lämna tillstånd till verksamheten 19
Sådan
frivillig tillståndsprövning sker endast undantagsvis. Med stöd av 10 *.vari
regeringen i fråga om miljöfarlig verksamhet fått vittgående befogenheter
att föreskriva krav på tillstånd. dispens eller anmälan. har i H miljöskyddskungörelsen ( 1969: 388: ändrad senast 1976: 330) föreskrivits att där
angivna slag av fabriker eller andra inrättningar inte får anläggas utan

*).

tillstånd av koncessionsnämnden för miljöskydd eller dispens. dvs. medgivande om undantag från skyldighet att söka tillstånd. av statens naturvårdsverk.
Om regeringen enligt rörlcdningslagen har prövat frågan om rörledning
är regeringens beslut bindande vid prövning enligt ML.

1.2 .4 Naturvärds/agen
Naturvårdslagen (NvL) innehåller bl. a. bestämmelser till skydd for
naturmiljön och friluftslivet.
J 18 föreskrivs att täkt av sten, grus m. m. inte får ske utan länsstyrelsens tillstånd. Enligt 19 *kan visst område förklaras som naturvårdsområde. I beslut om naturvårdsområde skall föreskrivas de inskränkningar i

*

nyttjandet av marken som behövs för att trygga ändamålet med beslutet.
Länsstyrelsen får i särskilda fall medge undantag från sådana inskränkningar.
Kan arbetsföretag, som inte omfattas av tillståndstvång enligt 18

*eller

19* komma att väsentligt ändra naturmiljön, skall enligt 20* samråd ske
med länsstyrelsen innan företaget utförs. Bestämmelsen i 20 gäller inte
bebyggelse inom vissa planområden och inte heller företag, som omfattas
av tillstånd enligt vattenlgen eller ML.
Till skydd för friluftslivet råder enligt 15 strandskydd vid havet. sjöar
och vattendrag. Inom strandskyddat område får enligt 16* inte utan länsstyrelsens tillstånd utföras anläggning som hindrar allmänheten att beträda
området. Detta gäller dock inte företag vartill tillstånd lämnats enligt
vattelagen eller ML.

*

*

1.2 .5 Byggnadsfagen
Ocksti viss:i bestämmelser i byggnad slagen (BL) kan ha betydelse för
frågan om framdragande av fjärrvärmeledningar. Detta gäller främst i

*

lagens planbestämmelser men i vissa fall ocksä bestämmelserna i 136 a
om lokaliseringsprövning av industriell verksamhet.
Enligt 136 a ~ BL skall tillkomsten och lokaliseringen av industriell eller
liknande verksamhet. som är av väsentlig betydelse för hushållningen med
energi eller med landets samlade mark- och valtentillgilngar prövas av
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regeringen i den omfattning som sägs i lagrummet. Sålunda skall nyanliiggning av vissa verksamheter som anges i paragrafens andra styckt: alltid
prövas om regt:ringen inte för visst fall medger undantag frän prövningsskyldigheten. I övrigt giiller i huvudsak att utvidgning av de i 136 a ~andra
stycket angivna verksamheterna och nyanläggning eller utvidgning av andra verksamheter som iir av väsentlig hetydclse för hushållningen med
energi eller med landets samlade mark- och vattentillgångar skall prövas
om rt:geringen heslutar därom i det enskilda fallet.
Regeringens heslut enligt 136 a ~ BL är bindamk för den fortsatta prövningen enligt BL och ML. Det ankommer på koncessionsnämnden för
miljöskydd att vid prövning enligt ML föreskriva de villkor för verksamheten som krävs frtm miljöskyddssynpunkt. i den mån frågan inte är reglerad
genom regeringens be.;;lut.
1.2 .6 l,'attenla[.!en

I vattenlagen t VLI finns bl. a. regler om hyggamlc i vatten. Med byggande i vatten avses uppförande av damm. bro. hrygga. vall. hus eller annan
anläggning ävensom verkställande av fyllnad eller pålning i vattendrag, sjö
eller mindre vattensamling eller havet eller ock på land så nära strandbädden, att inverkan kan ske på vattenståndet (2 kap. I
Till hyggande i
vatten hänförs också. sedan hyggnad som ännu nämnts kommit till stånd.

*).

varje ändrings- eller reparationsarhetc därå nedom högsta kända vattenståndet. Vad som föreskrivs i YL om hyggande i vatten skall äga motsvarande tillämpning i fråga om hortledande av vatten ur vattenområde, som
förut niimnts. griivning och sprängning i sådant vatknområde samt annan
åtgärd till ändring av vattnets djup eller läge därstädes.
För att byggande i vatten skall få ske krävs att de viirden som vattenbyggnaden skapar från samhällelig och allmiin ekonomisk synpunkt väger
tyngre iin de viirden som skadas genom byggnaden. Tviingsrtitt att bygga i
vatten till skada för annan förutsätter 5ålunda att åtgärdens nettonytta står
i visst matematiskt förhållande till den skada på annans egendom som
uppkommer genom ätgärden I 2 kap. 3 ~). Även om företaget skulle uppfylla detta krav. kan det emellertid vara otillatligt. nämligen om det medför
avsevärd skada pil vissa allmiinna intressen. Regeringcn kan dock liimna
tillstånd cnligt V L. om företaget är av synnerlig betydelse for näringslivet
eller för orten eller eljest från allmän synpunkt.
Bestämmelserna om att åtgiirdcns nettonytta skall stil i visst förhållande
till skadan utgör inte hinder mot uppförande av hro ellcr annat hyggande i
vatten för allmän viig. rörledning eller för jiirnviig. till vars anHiggandc el kr
frnmdragande regeringcn har lämnat tillständ 12 kap. 40 ~ ).
1.2 .7 Fii,;lagcn

*

Enligt 44 viiglagcn giillcr att elektrisk ledning, vattenledning eller annan ledning inte får dras inom vägomrtide, om inte viighållningsmyndighe-
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enligt lag eller annan författning. riiekcr det med all anmiilan görs hos
viighf1llningsmyndigheten. Denna meddelar de föreskrifter om arbetets
bedrivande m. m. som behövs med hiinsyn till viigens besti'u1d. drift eller
brukande.

1.2 .8 Lcd11i11gsriittslagl'11
Enligt ledningsrättslagen kan den som för ledning vill utnytt.ia utrymme
inom fastighet fä en siirskild rätt till detta. s. k. ledningsriitt. Lagen gäller
vissa uppräknade slag av ledningar. bl. a. allmiinna teleledningar. knncessionspliktiga starkströmsledningar. vatten- eller avloppsledningar nch ledningar genom vilka fjärrvärme. olja eller annan råvara eller produkt tran-

*I.

sporteras fdtn produktionsställe, upplag eller lastplats (2
Med ledning avses inte bara själva ledningen utan även sädana för dess
iindamål erforderliga anordningar som transformatnrer. pumpstationer och
andra tillbehör (.3 ~ l.
Ledningsriitten. som kan till skapas iiven t viingsvis. ger ledningsiigaren
en sakriittsligt skyddad rätt att utnyttja utrymme inom fastighet för ledning
I I ~ ). Ledningsrätten omfattar befogenhet all inom fastigheten vidta de
iltgiirder som behövs för att dra fram och begagna ledningen.
En ledning måste vara av viss beskaffenhet och tjiina visst iindamäl for
att den skall få dras fram med ledningsrätt. I fräga om ledning för transport
av fjärrvärme, olja, gas eller annan riivara eller produkt kriivs att ledningen
tillgodoser ett allmiint behov. gagnar näringsverksamhet eller kommunikationsanläggning av betydelse för riket eller viss ort eller att den medför

*

endast ringa intrång i jämförelse med nyttan ( 2 41. I ledningsriittsiirendet
prövas också frågan om ledningens niirmare lokalisering med hiinsyn till de
tnotst[1cnde intressen som kan finnas i dd siirskilda fallet.
Ledningsriitt får inte upplåtas. om ändamälet lämpligen bör tillgodoses
pft annat sätt eller olägenheterna av upplätclsen fri\n allmän eller enskild
synpunkt överviiger de fördelar som kan vinnas genom den 16 ~). U pplåtelse av ledningsriitt inom mnråde med faststiilld generalplan eller stadsplan. tomtindelning eller byggnadsplan skall stä i överensstiimmclse med
planen (8

*). rinns det eljest siirskilda bestiimmelser för marks bebyggande

eller användning. t. ex. regionplan. utomplansbestämmelser eller naturvånlsföreskrifter. skall ledningsriitt uppl<ltas så. att syfll't med bestiimmelserna inte motverkas. Utanför planomri\de för ledningsrätt inte urplåtas.
om uprltitclsen skulle försvåra omri\dets iindami!lscnliga anviindning. föranleda oliimplig bebyggelse eller motverka lämrlig planliiggning av omr[1det 19*). Allmiint giiller att ledningsrätt inte fftr urphitas om olägenhet av
någon betydelse uppkommer för allmiint intresse och undantag hiirifriin
görs endast niir urrlåtclsen är till övervägande nytta från allmiin synpunkt
110~).

Har en ledningsstriickning faststiillts i koncessions beslut. skall vad som i

Prop. 1980/81: 90

Bilaga 1.13

Industridepartementet

330

denna del har föreskrivits i koncessionsbeslutet gälla utan hinder av bestämmelserna i 6- HH* ledningsrättslagen (I I § ).
Ersättning för intrång vid upplåtelse av ledningsrätt utgår enligt de
grunder som tillämpas vid expropriation ( 13 *I.
I .2. 9 Expropriationslage11

Vid sidan av ledningsrättslagen finns bestämmelser om tvångsupplåtelse
av mark för ledningsändamål i expropriationslagen (ExL).
I 2 kap. 3 § föreskrivs att expropriation får ske för att tillgodose allmänt
behov av elektrisk kraft eller annan drivkraft, vatten, värme m. m. Denna
bestämmelse omfattar bl. a. ledningar av olika slag t. ex. ledningar för
fjärrvärme, olja eller gas. Skall en sådan ledning ingå i ledningsnät av
betydelse för riket eller för viss ort eller är intrånget av ledningen ringa i
jämförelse med nyttan därav, får expropriation ske även om allmänt behov
av ledningen inte föreligger.
I .2.10 Lagen om särskilda skyddsåtgärder för vissa kraftanläggningar

Beträffande anläggningar av väsentlig betydelse för energiförsörjningen i
riket gäller i fråga om åtgärder till skydd mot skada genom luftanfall eller
annan krigshandling eller sabotage bestämmelserna i denna lag. Enligt 2 §
avser lagen vissa elektriska kraftverk, anläggningar för tillgodoseende av
vattenkraft genom vattenreglering, elektriska ledningar. transformatorer
och kopplingsstationer samt rörledningar, för vilka krävs koncession enligt
rörledningslagen. I 3 §föreskrivs att anläggningen skall utföras på ett med
hänsyn till förhållandena i varje särskilt fall från skyddssynpunkt lämpligt
sätt. Detsamma skall också gälla i fråga om ombyggnad. ändring eller
utvidgning av sådan anläggning. Ägare av anläggning är skyldig enligt 4 §
att, i den mån det inte tidigare skett, med avseende på anläggningen och
driften vid denna vidta erforderliga åtgärder för att minska faran för och
begränsa verkningarna av skada som förut nämnts. Han skall sålunda bl. a.
verkställa nödig förstärkning av anläggningens skydd mot brand- och annan bombskada, utföra skyddsrum m. m., utbilda och öva personal samt
vidta åtgärder för att snabbt avhjälpa driftavbrott.
I .2./ I Förhållandet mellan rörlednings/agen och annan lagst(ftning

Som framgått av den tidigare redogörelsen är ett koncessionsbeslut
enligt rörledningslagen bindande vid en tillåtlighetsprövning enligt ML
och, vad gäller företagets nytta, även vid prövning enligt VL. I övrigt skall
både ML och VL i förekommande fall tillämpas fullt ut. Detta innebär
bl. a. att MLs bestämmelser om tillsyn m. m. i princip är tillämpliga också
på rörledningar, som omfattas av rörledningslagen. Prövas ett rörledningsf'örctag. som fått koncession enligt rörledningslagen, även enligt ML. blir

**

företaget befriat från skyldigheten att iaktta bestämmelserna i 16 och 20
NvL om strandskydd och samråd. Har ett koncessionerat ledningsföretag
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inte prövats enligt ML, skall dock nämnda bestämmelser tillämpas. Därvid
blir emellertid koncessionsbeslutet såtillvida bindande att genomförandet
inte får omöjliggöras.
Koncessionsbeslut enligt rörledningslagen har inte någon formellt bindande verkan i förhållande till bestämmelserna i NvL om naturreserverat
och naturvårdsområde och inte heller i förhållande till BLs planbestämmelser. Genom den utredning som förutsätts ske i koncessionsärendet bl. a. avses berörda kommuner och andra myndigheter bli hörda i ärendet
- torde en faktisk samordning i dessa hänseenden kunna äga rum.

1.3 Ansvar för skada
Skada som kan uppkomma vid drift av sådana rörledningar. på vilka
rörledningslagen är tillämplig, är sådan skada som omfattas av M Ls skadeståndsbestämmelser. Enligt 30 § ML är den som orsakar olägenhet genom miljöfarlig verksamhet i princip skyldig att betala ersättning för detta.
Beträffande den närmare regleringen av ansvarigheten för sådana skador.
såsom frågor om befrielse från ansvar i vissa fall. regressrätt mot annan
som har vållat skadan. jämkning av skadestånd och det inbördes förhållandet mellan flera skadeståndsskyldiga, gäller skadeståndslagens regler och
allmänna skadeståndsrättsliga grundsatser. Någon särskild reglering av
dessa frågor finns således inte beträffande rörledningar enligt rörledningslagen.
För vissa andra miljöfarliga verksamheter regleras sådana ansvarighetsfrågor i särskild ordning med hänsyn till att verksamheten har sådan
karaktär att den t. ex. kräver ett stärkt skydd för skadelidande. Sådan
särreglering finns i bl. a. atomansvarighetslagen ( 1968: 45) m:h lagen
( 1978: 1198) om ansvarighet för oljeskada till sjöss.
I förarbetena till rörledningslagen diskuterades behovet av särskilda
skadestiindsrcgler för sfldan rörledningsdrift. som omfalla" av lagen. Därvid anfördes att fr<'tgan om ansvarighet för skada till följd av Hickning från
rörledningar hade blivit föremål för internationell reglering siivill avser
vissa rörledningar till havs. Sålunda hade Sverige och övriga stater som
har kust mot Nord~jön eller Engelska kanalen iir 1976 antagit en konvention om ansvarighet för skada orsakad av förorening genom olja. Frågan
om Sverige skulle tillträda konventionen överviigdes inom justitiedepartementet. För att Sverige skulle kunna tillträda konventionen mi'tste den
svenska lagstiftningen om ansvarighet för oljeskador av det slag som
omfattades av konventionen bringas att överensstämma med denna. Det
ansags viuare önskvärt att skadeständsreglerna i allt väsentligt var desamma för riirledningar som omfattades av konventionen som för sttdana
som inte gjorde det. Även Migan om ansvarighet för annan skada vid drift
av rörledning borde överviigas ytterligare. Mot denna bakgrund ansägs
någon lagstiftning om ansvarighet för skada vid drift av rörledningar inte
böra genomföras i samband med rörledningslagcns tillkomst.
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1.4 Vissa tekniska uppgifter
I bl. a. utredningarna i Sydvi:irmeprojektet har bl. a. beskrivits vissa
tekniska grund principer för överföring av het vatten från Barscbiickverket
till de lokala ljiirrviirmeniiten. Därav framgär i huvudsak följande.
Det konventionella siittet för överföring av viirme i t]ärrviirmesystem är
det s. k. tvårörssystemct, som består av en framledning och en returledning. Kortfattat innebär delta system att det uppviirmda vallnet pumpas i
framledningen till moltagarcn. Sedan värmeenergin avgetts. pumpas vattnet tillbaka till viirmeproduktionskällan genom re!Urledningen.
Också system med endast ett rör har studerat" med bedömts inte kunna i
ekonomiskt hänseende konkurra rned det konventionella.
Uppvärmningen tillgår i stora drag sii att iinga avleds fr{rn kraftverksturbinen till en eller flera värmeväxlare i kraftverket där ångans viirmeinnehåll överförs till ljärrviirmcvattnet. Vid passage genom seriekopplade värmeviixlare höjs temperaturen till mellan 110° och 165°C allt beroende på
viirmebehovet.
Sedan uppvärmning skett pumpas valtnet med en hastighet av 2.5 m/sek
genom framledningen till mottagarorterna. diir värmeenergin i ledningen
överförs till de lokala distributionsnäten i värmeväxlarstationer. Vattnet i
returledningen bcriiknas ha en temperatur av ca 70°C. Fram- och returledningar utgör sfaledes t!lt system skilt från de lokala näten.
Överföringsrören kan förläggas ovan jord, i diken eller i kulvertar. I
fråga om rörrnaterial har stål befunnits vara att föredra. De i projektet
aktuella rören avses bli dimensionerade för tryckklass NT 25 (25 kp/cm~l
och för fullt vakuum. Deras diameter beräknas till 0.6-1.2 m och godstjocklcken Uryckkärlsståll till 7-12 mm. Rören förutsätts vid förläggning
ovan jord blir isolerade med mineralull med en tjocklek av 15-20 cm för
framledningen och ca I 0 cm för returledningen.

1.5 (hervägandcn och förslag
Genom tillkomsten av rörledningslagcn har samhället getts möjlighet att
på ett tidigt stadium samlat pröva tillkomsten och förläggningen av mera
omfattande rörledningar för transport av bl. a. olja eller

naturga~.

Skälen för en sådan samlad prövning var i huvudsak följande. Rörledningar för transport av olja eller naturgas kommer genom sin stora transportkapacitet att djupt ingripa i bestående förhttllanden inom transportsektorn. Anhiggandet kan vidare komma i konllikt med natur- och miljövårdsintressen liksom med gällande planbestämmelser. Ledningen kan ock si\ fft
stor betydelse frän försvarssynpunkt. Den ställer normalt också krav p[1
stora kapitalinsatser. Innehav och drift medför omfattande förpliktelser av
olika slag. varför det iir angeläget att tillse att anläggningens ägare har
resurser, som garanterar kontinuerlig drift samt till gängar att fullgöra eventuellt uppkommande skadestilndsskyldighet gentemot tredje man.
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Liknande synpunktt:r kan ocks[1 anföras betriiffande längre f]ärrviirmeledningar. S?1 ärt. ex. syftet med en värmeavtappning från befintliga kärnkraftverk bl. a. att begränsa olje- och kolimporten. Det är uppenbart att en
sådan begränsning griper in i transportsektorn. Då det giiller konflikten
mellan utbyggnad av ledningar å ena sidan och natur- och miljövårdsintressena samt gällande planbesttimmclse ä ena sidan m:h natur- och miljövärdsintressena samt gällande planbestämmelse å den andra. iir det inte
någon påtaglig skillnad mellan f]iirrviirmeledningar och gas- eller oljeledningar. Också från försvarssynpunkt har f]iirrvärmelcdningar av aktuellt
slag sin betydelse. Någon nämnvärd skillnad mellan längre fjiirrviirmeledningar och de ledningar som omfattas av rörledningslagen föreligger inte
heller vad beträffar kravet på kapitalinsats och karaktiiren av de förpliktelser. som kan uppkomma. De skäl som har motiverat införande av koncessionsplikt för olje- och naturgasledningar kan siiledcs anföras också för att
göra ljärrvärmcledningar koncessionspliktiga. Koncessionsplikt bör därför
införas för fjärrvärmeledningar. Detta kan liimpligcn ske genom att rörlcdningslagen görs tillämplig också på fjärrvärmeledningar.
Riirledningslagens koncessionskrav gäller inte för ledning som har eller
avses få en längd av högst 20 kilometer. som huvudsakligen skall nyttjas
för att tillgodose enskilda hushf1lls behov eller som uteslutande skall nyttjas inom hamn- eller industriområde. Dessutom får regeringen for visst fall
medge undantag från koncessionsplikt. Undantagen betingas bl. a. av att
ledningar för rent lokala behov inte bedömts ha s{1dan betydelse från
allmän synpunkt. att de bör vara underkastade koncessionsplikt. Som
exempel härpä nämndes i förarbetena bl. a. de ledningar som inom de
största tätorterna används för distribution av gas avsedd för hushi'tllsförbrukning. uppvärmning m. m. När det gälla de lokala tjiirrviirmeniiten. gör
sig samma synpunkter gällande. Dessa iir om de allmiinförklaras enligt
lagen om allmänna (järrvärmeanläggningar redan i dag underkastade viss
prövning. De drivs som regel i kommunal regi och nägot behov av kunccs-·
sionsprövning torde inte föreligga (se hiirom bl. a. utredningens L)lll kommunal energiplanering betänkande SOU 1976: 55. sid. 110-113). Rörledningslagens hestilmmelser om undantag frfln koncessionsplikt kan således
göras tilliimpliga också på ljärrvärmeledningar.
I 8-9
rörledningslagen finns bestämmelser om skyldighet för konce· -

**

sionshavare att utföra transport genom ledningen åt annan. De hetvattenledningar. som här är aktuella. utgör ett slutet system. där varmvaltnet ·
pumpas fram och tillbaka genom två parallella ledningar. Det ligger i
sakens natur att det inte gärna kan bli fråga om att genom sådana ledningar
ombesörja transport åt annan. Det torde dock inte vara nödvändigt att
uttryckligen föreskriva att transportskyldigheten inte skall giilla sådana
ledningar. Enligt 8 ~ rörledningslagen är nämligen koncessionshavaren
skyldig att ombesörja transport åt annan endast om det kan ske utan
väsentligt förfä.ng för koncessionshavaren. Denna begränsning får anses
tillräcklig i detta hänseende.
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Vad gäller rörledningslagens bestämmelser i övrigt torde ett införande
av koncessionsplikt för fjärrvärmeledningar inte behöva medföra några
lagändringar. Inte heller annan lagstiftning, som berör rörledningarna.
synes behöva ändras.
Som tidigare har nämnts infördes inte några regler i rörledningslagcn om
ansvarighet för skada vid drift av rörledningar utan detta kommer att tas
upp i ett senare sammanhang. När det gäller fjärrvärmeledningar kan
ifrågasättas om det över huvud taget finns anledning att införa en särskild
skadeståndsreglering. Denna fråga bör emellertid övervägas i anslutning
till frågan om ansvarighet för skada vid drift av naturgas eller oljeledningar. Eftersom någon drift av sådana fjärrvärmeledningar som nu föreslås bli
koncessionspliktiga enligt rörledningslagen inte är aktuell förrän om några
år, kan det inte föreligga några betänkligheter mot att inte nu ta ställning till
frågan om skadeståndsreglering.
Det anförda ger således vid handen att rörledningslagen kan göras tilllämplig på fjärrvärmeledningar utan annan ändring än att 1 ~ första stycket
utsträcks till att omfatta även fjärrvärmeledningar.
I enlighet med vad som nu har anförts har upprättats förslag till lag om
ändring i lagen 0978: 160) om vissa rörledningar. Förslaget har fogats till
promemorian som bilaga.

2

Remissyttrandena

Yttranden över den inom industridepartementet upprättade promemorian rörande koncessionsplikt för tjärrvärmeledningar har avgetts av Svea
hovrätt. centralnämnden för fastighetsdata, överbefälhavaren (ÖBJ. statens vägverk. transportnämnden. koncessionsnämnden för miljöskydd.
statens industriverk, kammarkollegium, överstyrelsen för ekonomiskt försvar. statens planverk, statens lantmäteriverk, statens vattenfallsverk.
krigsskyddsnämndcn för kraftanläggningar. statens kärnkraftinspektion.
länsstyrelserna i Stockholms, Uppsala, Malmöhus. Hallands och Göteborgs och Bohus län, Svenska kommunförbundet. Landsorganisationen i
Sverige (LO), Svenska försäkringsbolags riksförbund. Sveriges lndustriförbund, Svenska elverksföreningcn. Svenska kraftverksföreningen och
Svenska värmeverksföreningen.
Samtliga remissinstanser har tillstyrkt eller förklarat sig inte ha något att
erinra mot förslaget att göra längre tjärrvärmeledningar kom.:essionspliktiga enligt rörlcdningslagcn. Flertalet remissinstanser har tillstyrkt utan
närmare kommentarer.
I det följande återges i sammandrag de synpunktt:r som framförts.
Statens ind11stri1·erk påpekar att fjärrvärmesystemets struktur och utbyggnad skiljer sig väsentligt från övriga ledningar genom att fjärrvärmen
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är hegränsad till tätorter. Verket anser därför att alla rörledningar vars
längd överstiger fem kilometer bör vara koncessionspliktiga.
Verket anser sig också för niirvarande ha hegriinsad kompetens att utöva
tillsyn över !Järrvärmeledningarna.
(kks?1 S1·enska 1·iirmc1·crk.1:fi"ircninge11 tar upp frågan om koncessionspliktens omfattning och anför alt undantagen i I ~ rörledningslagen är vagt
definierade. Dessa kan enligt föreningens mening innebära att n:nt kommunala ledningar blir koncessionspliktiga. varfr>r lagtexten i detta hiinseende behöver förtydligas. Föreningen anför vidare att nuvarande regler i
rörledningslagen om koncessionsvillkor. skyldighet att utföra transport åt
annan samt återställningsarbeten inte är lämpade för t]ärrvärmelcdningar.
Liknande synpunkter framförs av S1·e11ska E/1·erk.1:fi"irc11ingc11 och S\'cnska
Kra.fi1 ·erk.~f()rcninge11.
Statens lantmiitcrfrcrk erinrar om att 17 § ledningsriittslagen innehäller
en bestämmelse om att ledningsförrättning avseende koneessionspliktig
ledning inte får inledas förrän koncessionsmyndigheten medgivit det. Enligt verket framstår det som angeläget att vissa förberedande förrättningsåtgärder kan vidtas redan före ett sådant medgivande. Enligt verkets
mening är det däifor önskvärt att ett nyligen framlagt förslag med denna
innebörd genomförs så snart som möjligt Idet förslag som åsyftas finns
intaget i Ds Ju 1977: 12. Uppföljande översyn av fastighetsbildningslagstiftningen).
Krigsskyddsnämndcn .f()r kraJianliiggning1ir avstyrker förslaget i vad det
innebär att krigsskyddslagen blir tillämplig på !Järrvärmcledningar. Som
skäl härför anför nämnden i huvudsak följande. Krigsskyddsnämndens
prövning enligt krigsskyddslagen är helt inriktad på skyddsåtgärder m. m.
syftande till att tillgodose landets behov av elektrisk energi i krigstid.
Frågan om utförande. skydd m. m. av hetvattenledningar för värmelevcrans till tätorter ligger helt vid sidan av nämndens nuvarande verksamhet
och kompetens. Enligt nämndens uppfattning bör frågan om föreskrifter i
krigsskyddets intresse i stiillet lösas i koncessionsbeslulet efter hörande av
t. ex. överbefälhavaren och civilförsvarsstyrelsen.
En minoritet inom Sl'l!nska kommunfiirhundets styrelse anför att den
inte kan acceptera det konkreta syftet bakom förslaget. Att ansluta kärnkraftverk till fjärrvärmenätet i större tätorter har enligt minoritetens mening inte bevisats vara ekonomiskt rimligt. Dessutom innebär det enligt
minoriteten en oacceptabel bindning till kärnkrat"t.
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Bila>;a till hilt1Rt1 I .13
Förslag till lag om ändring i lagen (1978: 160) om Yissa rörledningar

Härigenom föreskrivs att I
skall ha m:dan angivna lydelse.

* lagen

( 1978: 160) om vissa rörledningar

Nurnrande /ydd1·c

Fiire.1/ai.:1·11 /rdelsi·

Rörledning för transport av
råolja. naturgas eller produkt av
råolja eller naturgas eller av annan
viitska eller gas som iir ägnad att
anviindas som bränsle får ej utan
särskilt tillsti'tnd (koncession) framdragas eller begagnas.

Rörledning för transport av .ffiirri·iirmc. råolja. naturgas eller produkt av räolja dler naturgas eller av
annan viitska eller gas som iir ägnad
att anviindas som bränsle för ej utan
särskilt tillstånd (koncession) framdragas eller begagnas.

Koncession kräves icke för ledning som
I. har eller avses få en längd av högst 20 kilometer.
2. huvudsakligen skall nyttjas för tillgodoseende av enskilda hushålls
behov eller
3. uteslutande skall nyttjas inom hamn- eller industriområde.
Regeringen för i visst fall medge undantag frii.n koneessionsplikt.
Denna lag träder i kraft den l juli 1981.
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1 Sammanfattning av SIND:s rapport
1.1 Resultatet av bidragsgivningen till små vattenkraftverk
1978.07 .01-1980.09 .01
Sedan den I juli 1978 har statsbidrag kunnat utgå med maximalt 35 % av
kostnaderna för nyanläggning eller upprustning av små vattenkraftverk
med en effekt mellan 100 och 1500 kW. För prototyper och demonstrationsanläggningar inom området har bidrag kunnat utgå sedan den I juli
1975. Gällande bestämmelser för bidragsverksamheten återfinns i förordningen (1980: 566) om statsbidrag till energibesparande åtgärder inom näringslivet m. m. Verksamheten pågår t. o. m. utgången av juni 1981.

i. I. I Regler för bidrag till små 1•attenkraftverk
Bidragen till små vattenkraftverk har utgått efter samma regler och
kriterier som gällt för energisparande åtgärder i näringslivets byggnader
och industriella processer. De särskilda uppgifter SIND krävt för att kunna
fatta beslut har hänfört sig till bl. a. kraftstationens effekt. vattendom.
hydrologiska förhållanden som ger energiproduktion, investeringskostnader, kraftvärdering samt drift- och underhållskostnader. Sedan dessa uppgifter klarlagts gör SIND en samhällsekonomisk och en företagsekonomisk
bedömning.

Samhällsekonomisk bedömning
För att åtgärden skall stödjas skall investeringen ge en ränta på minst
5 % räknat på värdet av energiproduktionen under den ekonomiska livs-

längden. Värdet av energiproduktionen i denna kalkyl har under perioden
ändrats från 15 öre/kWh till 17 öre/kWh. vilket motsvarar rörlig energikostnad för elproduktion i ett oljeeldat kondenskraftverk.
Ekonomisk livslängd har satts till 25 år vid genomgripande restaurering
och renovering liksom vid nyanläggning. Vid mindre omfattande upprustning har den ekonomiska livslängden beräknats vara kortare. i genomsnitt
15 år.

Företagsekonomisk bedöm1111i11g
Vid denna bedömning tas hänsyn till energiproduktionens värde enligt
gällande eltariffer eller till avtal mellan kraftverksägare och eldistributör.
Intäkten från åtgärden beräknas som värdet av elproduktionen med avdrag
för drift- och underhållskostnader.
Bidraget avpassas sedan så att åtgärden motsvarar en viss annuitet.
vilken är beroende av åtgärdernas omfattning. Bidrag utgår med högst
35 % av den godkända kostnaden för investeringen.
Slutligen rangordnas de bidragsberättigade projekten genom ett på visst
sätt beräknat relationstal. Skälet för att använda ett relationstal är att
vattenkraftverksprojekten konkurrerar om bidragsmedel med energibesparande åtgärder i näringslivets byggnader och industriella processer.
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1.1.2 Beviljade bidrag m. m.

Totalt har 96 ansökningar inkommit t. o. m. 1980.08.25. 40 st. av dessa
har beviljats bidrag till ett belopp av 36.3 milj. kr. lnvesteringskostnaden
för projekten uppgår till 111.5 milj. kr. Med en installerad effekt av totalt
ca 20 MW beräknas den årliga produktionen bli 83,2 GWh.
De beviljade ansökningarna fördelar sig huvudsakligen på eldistributörer
eller elproducerande företag och avser till största antalet genomgripande
åtgärder för att få kraftstationer i drift.

1.2 Erfarenheter från bidragsgivningen
1.2./ Samman.fiatninR m· enkiit till kra.fi1·erksägare. t11rhintil/1·erkare och
hyggföretag

För att få en uppfattning om vad bidragen haft för betydelse för upprustning eller nybyggnad av små vattenkraftverk. hur dessa har finansierats
utöver bidraget samt hur ett fortsatt statligt stöd bör utformas. har SIND
låtit genomföra en enkät till kraftverksägare. turbintillverkare och byggföretag.
Av enkäten framgår bl. a. att kraftverksägarna utöver bidraget finansierat anläggningskostnaderna i huvudsak med egna medel.
Man har därutöver använt sig av olika låneformer av vilka den vanligaste
är banklån med t. ex. säkerhet i fastighet. Andra finansieringskällor är
Industrikredit. AP-fonden och investcringsfonder.
Kriterierna vid bidragsgivningen har visat sig stämma ganska väl överens med vad företagen accepterar som företagsekonomiskt lönsamt. För
projekt som varit företagsekonomiskt sämre har statsbidraget enligt kraftverksägarna varit helt avgörande för projektets genomförande. Med nuvarande lånemöjligheter och lånevillkor krävs en stor andel eget kapital för
att projekten skall vara genomförbara.
Skulle förslag till fortsatt stöd framläggas anser kraftverksägarna att
detta skall utgå antingen som en kombination av bidrag och lån eller enbart
som lån på fördelaktiga villkor. Önskemålen om bidrag varierar mellan
20-50%· av anläggningskostnaden. Lånen bör vara lördelaktiga med en
ränta lägre än 10% och med en amorteringstid på 25-30 år.
Enkäten visar vidare att kostnaderna varierar för förprojektering mellan
I <>'c till 5 %· och för vattendomstolsbehandlingen mellan I% till 13 %· av
totala anläggningskostnaden. Att kostnaden för vattendomstolsbehandlingen blivit så hög för vissa anläggningar beror på att vattendomen har
överklagats.
SIND har inhämtat synpunkter från fyra turbintillverkare. Enligt turbintillverkarna har bidrags verksamheten haft positiv effekt för tillverkningen.
För att få turbintillverkningen lönsam uppges att 5-10 st. aggregat per
företag behöver levereras per år.
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På export marknaden uppges de svenska företagen ha sv~\rt att hävda sig.
bl. a. p. g. a. högre lönekostnader. Vad gäller konkurrensen i Sverige från
utländska företag bedöms den inte vara särskilt allvarlig.
Delade meningar råder om SJND fortsättningsvis skall stödja en utveckling inom området t. ex. genom prototyper och demonstrationsanläggningar. En tillverkare anser att det finns mycket att göra ännu på såviil
turbin- som elsidan. En annan hävdar att det kan finnas behov av .. ny
teknik .. inom området regleringsteknik.
Enligt tillverkarna skulle en total utbyggnad av ett vattendrag genom
samkörning kunna leda till en bättre reglering av vattendraget. Bildandet
av föreningar i vattendraget och samverkan mellan ägarna till total utbyggnad anses också ge större utbud av objekt och medföra vissa fördelar
såsom minskade kostnader för tillverkning av turbiner. Sker en samordnad
utbyggnad av vattendrag borde enligt tillverkarna griinserna 100-1 500 kW
för statligt stöd tas bort.
Tillverkarna är i stort sett eniga om att ett fortsatt statligt stöd hör
utformas såsom lån på hela anläggningskostnadcn med subventionerad
ränta. Ett kraftverk anses ha en teknisk livslängd om cirka 50 år. Eftersom
lönsamheten på kort sikt iir dålig vill företagen ej skjuta till egna medel för
finansiering.
Enligt de två byggnadsföretag som SIND haft kontakt med skulle en
samtidig utbyggnad av flera anläggningar i ett vattendrag medföra många
fördelar. Bl. a. skulle maskiner och arbetskraft kunna utnyttjas bättre och
byggnadskostnaderna sänkas med minst 5- IOW·.

1.2 .2 Proh/em l'id upprn.1·wi11g/11yanliit.:Rlli11g a1· smil 1·atte11krafin·rk
SIND framhåller att handläggningen av bidrag kan dra ut på tiden.
Orsakerna härtill kan bl. a. vara att ansökningshandlingarna är ofullstiindiga. SIND anser att det föreligger behov av att verket fortsättningsvis
skall fungera som ett rådgivande organ i hithörande fd1gor.
SIND bedömer att små kraftstationer hlir billigare att bygga när byggföretag. turbinleverantörer m:h konsulter liirt sig att ta till vara och samordna sina erfarenheter.
Såvitt avser värderingen av kraften fr[m små vattenkraftverk erinrar
SIND om att Svenska Elverksföreningen har gett ut rekommendationer
om ekonomiska villkor för samkörning med mindre produktionsanläggningar upp till I 500 kW. Den grundläggande principen enligt des~a rekommendationer är att kraftverksägaren får en ersättning som motsvarar den
kostnadsminskning den inmatade kraftproduktionen medför för eldistributören.
För att fa ett hättrc grepp om prisutvecklingen för kraftköp fnln små
kraftverk kommer SIND att göra en studie över vilken praktisk effekt
rekommendationerna har fått.
SIND påpekar att behandlingen i vattl.'ndomstolen ofta är mycket kost-
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sam. särskilt om domen överklagas. Detta innehär risker för att det tilltiinkta projektet inte kommer till stånd och att kraftverksägaren drahhas av
högre kostnader. Från bl. a. kraftverksägare och turbintillverkare har därför förts fram krav pil att staten skall finansiera dessa kostnader.
För att tillgodose !iskeintresst:na kriiver SIN D som villkor för bidrag att
den sökande skall ha tagit kontakt med fiskeriintendenten för att denne
skall hållas informerad om aktuella projekt och få tillfälle att till kraft verksägaren framföra sina synpunkter. För övrigt har SINO inte ansett det vara
nödvändigt med ett remissförfarande genom vilket miljövärdande myndigheter ges tillfälle att yttra sig över ansökningar om bidrag.
SIN D konstaterar att det f. n. inte går att finansiera en upprustning via
hanklån om inte en stor del av kostnaden tiicks av eget kapital. Villkoren
för dagens hanklån är f. n. sådana att intäkterna från kraftproduktionen ej
täcker kapitalkostnaden.
Verket pekar också på möjligheten att finansiera hyggamk av vattenkraft verk med medel från den s. k. vattenkraftslånefonden enligt kungörelsen ( 1919: 787) med allmänna bestämmelser för lån från vattenkraftslånefonden men att lånemöjligheterna är begränsade.

1.3 Resultat av bidragsgivningen till prototyper och demonstrationsanläggningar inom området små vattenkraftverk
Svenska kraftverksföreningen startade år 1974 genom sin stiftelse för
teknisk utveckling. V AST. ett standardiseringsarbete avseende små vattenkraftverk i samråd med bl. a. vissa turhintillverkare.
Målsättningen har varit uti dels genom förenklingur och standardisering
åstadkomma lägsta möjliga anläggningskostnad och dels genom automatisering av aggregatet och driftövervakningen reducera driftkostnaden.
SIND har ekonomiskt understött utvecklingsarbetet genom att liimna bidrag till totalt 8 st prototypanläggningar.
Den totala kostnaden för de 8 typaggregaten uppg<tr till 12.3 Mkr. exklusive hyggkostnaden. För VASTprojektet heviljades bidrag t50 %l endast
för den mekaniska och elektriska utrustningen och kan således ej direkt
jämföras med övriga projekt.
Till andra aggregat än V AST typaggregat har 50 % bidrag med 2.2 Mkr
sedan 1978 lämnats till prototyp- och demonstrationsanläggningar inom
området små vattenkraftverk. Sammanlagt 3 st typaggregat har erhållit
bidrag om totalt 1.6 Mkr. Stöd har vidare hl. a. även utgätt med ca 400000

kr till 6 st microkraftvak inom effektområdet 8-55 kW. Dessutom har
bidrag lämnuts med ca 200000 kr till fem ej direkt elproducerande anläggningar såsom rusningsvakt. glas!ihertuh m. m.
Med en installerad effekt av totalt 6 400 k W heriiknas den årliga produktionen hli 28000 MWh.
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J.4 Öuig verksamhet inom området små \'attenkraftwrk

I smä vattenkraftverk (SIND PM 1977: 13) och VAST:s preliminära
slutrapport Minikraftverk 1980-08-01 redovisas en översiktlig inventering
av vattenkraftverk me<l en dfekt av 2000 kW eller liign::. Inventeringen
avsiig dels nedlagda anläggningar och dels anläggningar som var i drift men
antogs tas ur drift inom niira framtid p. g. a. förslitning och höga driftkostnader. Effekttillskottet har uppskattats till ."i.'\0000 kW och iirsproduktionen till ca 2.1 TWh per år.
Genom <len kommunala energiplaneringen har en viss kartliiggning av
smii vattenkraftverk också skett.
Jordbruksdepartemenh.::t har i april 1980 gett Hinsstyrelserna i Hallands.
Älvsborgs och Örebro län i uppgift att i samband med dl uppdrag att utföra
en inventering av dammar m. m. också göra en mycket översiktlig inventering av tiinkbara lägen för kraftverk med större effekt iin I 00 kW.
Enligt en översiktlig inventering som utförts i Kopparbergs Hin av vattendragen i länet. beriiknas dessa kunna producera ca 200 GWh per (1r.
En inventering av vattendragen Nossan. Säveån. Tiimnarfo och Sagån
utvisar att det totala effekttillskottet beriiknas uppgil till 8 .'\00 kW och
produktionstillskottet till 39.4 GWh per år.
SIND uppdrog i nu~i 1980 år VAST att utföra en inventering av Tidan i
Skaraborgs län. Tidan innehåller ett 40-tal anläggningar av olika godhetsgrad. Syftet med inventeringen har varit att ta fram ett umlerlag som skulle
göra det möjligt att uppnä flera fördelar vid en utbyggnad sr1som exempelvis att reducera anläggnings- och driftkostnader genom standardisering
och automatisering, att förenkla behandlingen i vattendomstolen och att
klarWgga produktionstillskottet i de kommunala energiplanerna.
Utöver den normala informationen om möjligheter till stöd för smil
vattenkraftverk har SJND givit en konsult i uppdrag att utarbeta en informationsbroschyr nm små vattenkraftverk.

1.5 Små vattenkraftverk från samhällsekonomisk synpunkt
Avgörande för om fortsatt statligt stöd till små vattenkraftverk skall utgå
är enligt SIND produktionskostnaden. Den långsiktiga marginalkostnaden
för små vattenkraftverk får ej överstiga kostnaden för andra alternativa
kraftslag. Den marginella produktionskostnaden för olika kraftslag har av
SIND beräknats till 10 a 10,5 öre/kWh.
Med utgångspunkt från genomsnittsvärden baserade på projekt som
beviljats statsbidrag har SJND beriiknat produktionskostnaden för de smf1
vattenkraftverken till X-12 öre. vilket visar att dessa viil kan konkurrera
med konventionell kraftproduktion om man ser till den långsiktiga marginalkostnaden.
SIND har också jämfört kostnaderna for cl producerad i ett vindkraft-
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verk och vattenkraftverk. Av redogörelsen framgår bl. a. all produktionskostnaden varierar mellan 9 och 15 öre /kWh. Till detta kommer kostnader
för reglerresurser ca 3 öre/kWh samt effektreserv ca 4 öre/kWh. Produktionsrotentialen av vindkraft iir 2000 urrskattas till ca I0-1.'i TWhfar
vilket kan jiimföras med ca 2 TWh/fö· frtm smä vattenkraftverk.
För de små vattenkraftverken. diir produktionskostnaden beräknad p~l
lika villkor kan konkurrera med andra kraftslag. är det enligt SIND muti- ·
verat att staten via ekonomiska styrmedel medverkar till att kraft verken
blir byggda i fall där kostnaderna går upp till 15 öre/kWh.

1.6 Förslag

1.6. / Allmiint
Även om produktionstillskottet vid en fullständig utbyggnad av kända
kraftstationslägen bara är ca 2 TWh är. enligt SIND. en utbyggnad och
restaurering av små vattenkraft verk samhällsekonomiskt lönsamt. Det
stora hindret för en utbyggnad bedömer SIND vara finansieringen. Tekniken är välkänd och miljöproblemen torde generellt vara små. Det föreligger behov av information och rådgivning om teknik m. m. rörande särs_kilt
vissa mindre stationer. SIND föreslår därl"ör att ett statligt stöd i form av
lån utgår ur den aviserade oljeersättningsfonden. Därjämte bör resurser
satsas på information och rådgivning.

1.6.2 Lån till små vattenkraftverk

Utj(mnning
Enligt SIND bör stödet till små vattenkraftverk utformas i princip på
samma sätt som stödet till anläggningar avsedda att eldas med fast hriinsle.
dvs. utgå i form av lån. I normalfallet bör en resursinventering av ett
vattendrag ske före beslut om stöd till nyanläggning eller restaurering av
ett kraftverk. Syftet med inventeringen är att klarlägga hur vattendraget
bl. a. bäst skall utnyttjas. om det finns behov av tillstånd från vattendomstol och hur stora kostnaderna beräknas bli för företaget. Kostnaden för
inventeringen bör enligt SIND helt eller delvis bestridas av staten.
Efter inventeringen hör de kraftstationer som kan bli aktuella för ekonomiskt statligt stöd förprojekteras och bli föremål för prövning av vattendomstol. Denna etapp föreslås bli finansierad av kraftverksägarna.
SIND föreslår att lånen skall löpa med låg ränta och lång amorteringstid,
högst 25-30 år. Lånen föreslås vidare uppgå till högst 90 9i av de kostnader som uppstår efter förprojektering och beslut om tillstånd av vattendomstolen. Detta innebär att lån skall utgå med ca 80 '1 av totala projektkostnaden.
SIND föreslår att verket får i uprdrag att utforma regler för hidragsgivningen och villkor för lånen.
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Jnrikt11inR
Det fortsatta stödet till små vattenkraftverk bör enligt SlND även i
fortsiittningen företrädesvis utgå till kraftverk med en effekt mellan IOO
kW och I 500 k W eftersom den stora produktionspotentialcn finns i detta
effektområde.
Lån ur fonden skall emellertid även kunna utgii till kraftverk i storleksklassen över I 500 kW om lönsamheten för restaureringen är knapp. Vid en
total utbyggnad av ett vattendrag skulle det vara en nackdel om griinsen låg
vid 1500 kW eftersom det i vissa vattendrag finns möjligheter att slå ihop
kraftstationer som är under 1 500 kW till en större kraftstation över 1 500
kW. vilket ger en ekonomiskt gynnsammare anläggning.
Även för kraftverk under 100 kW bör lån kunna utgå. Detta giiller
speciellt för att komplettera befintliga kraftstationer. Även för enskilda
kraftstationer för uppviirmning av bostadsfastigheter m. m. bör lån kunna
utgå. Dessa fastigheter kan idag få liln genom bostadsstyrelsen för tilläggsisolering. värmepump m. m.
SIND anser att i princip alla åtgärer som ökar eller bibehåller energiproduktionen i små vattenkraftverk skall kunna finansieras via lånefonden.
Stöd bör enligt industriverket kunna utgå till alla kategorier av kraftverksägare.

Beräkning a1· medelsheho1·et
Finansieringsbehovet för restaurering, upprustning m. m. av små vattenkraftverk kan endast bedömas mycket översiktligt av erfarenheterna
frän tidigare bidragsgivning. Med hänsyn till kostnadsökningar och ett
förväntat ökat intresse för att ta till vara små vattenkraftverk uppskattar
verket medelsbehovel till ca 100 Mkr/år. Medelsbehovet omfattar jämväl
stöd med mellan 500000 kr och 700000 kr per år till resursinventering av
vattendrag.
Behovet av medel för prototyper och demonstrationsanläggningar bedöms ej vara särskilt stort. Ett visst behov finns och SIND anser att små
vattenkraftverk i delta avseende även i fortsättningen kan hänföras till
anslaget för prototyper och demonstrationsanläggningar inom näringslivet.
1.6.3 Behu1· a1· administratil·a n::.rnrser .

Den föreslagna utformningen av stödet till små vattenkraftverk förutsätter enligt industriverket att en mera aktiv roll läggs på administrationen av
stödet. Detta gäller framför allt vid inventering av vattendragen. Vidare
bör industriverket kunna ge information och rådgivning om teknik m. m.
till kraftvcrksägarna. För att denna amhitionsnivå skall uppnås krävs ytterligare personalresurser.
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Remissyttranden

2.1 Remissförfarandet
Efter remiss av SIND:s utviirdering har yttranden avgetts av vattenöverdomstolen, riksrevisionsverket ( RRV ), riksantikvarieämhetet. lantbruksstyrelsen. fiskeristyrelsen efter hörande av fiskeriintendenterna i mellersta. nedre. södra och östra distrikten. statens naturvårdsverk. överstyrelsen för ekonomiskt försvar IÖEF), statens planverk. statt.:ns valtenfallsverk. styrelsen för tt.:knisk utveckling ISTUl. domiinvt.:rket. fullmiiktige i
riksbanken. lngenjörsvl!lenskapsakademien (!V Al. Landsorganisationen i
Sverige (LO), Lantbrukarnas Riksförbund (LRFl. Svenska Bankföreningen. Svenska Elverksföreningen. Svenska kommunförbundet. Svenska
Kraftverksföreningen. Svenska Samernas Riksförbund (SSRJ. Sveriges
Fiskares Riksförbund. Sveriges Fritidsliskares Riksförhund, Tjänstemiinnens Centralorganisation (TCO) och Älvräddarnas Samorganisation.

2.2 Allmänt
Remissinstanserna lämnar i allmänhet SIND:s redogörelse för bidragsverksamheten i förslagen til åtgärder för den fortsatta stödverksamheten
utan erinran. Sftlunda framhåller bl. a. Svenska komm1111.fi'irh1111det att de
små vattenkraftverken behövs på längre sikt som komplement till andra
produktionsanläggningar. Förbundet anför också att sysselsättningsskäl
talar för fortsatt statligt stöd till denna verksamhet i ungefär samma omfattning som hittills. Den positiva sysselsättningseffekten vid en utbyggnad av
mindre kraftverk framhålls också av H'A. Vissa invändningar framförs
dock. Vatte1zfoll1Terket anför att en större del av vattenkraften bör byggas
ut och att undanröjande av hindren härför är den mest angeliigna åtgärden
inom elkraftsektorn. Verket påpekar vidare att investeringar inom elkraftsektorn skall vara lönsamma. Denna uppfattning delas av Srenska Kr1zfi1·erk.1j'öre11inge11. som också betonar att subventioner bör undvikas. I den
mån stöd ges hör detta göras generellt och giilla alla åtgärder som hidrar till
att minska ol,ieförbrukningen och som är samhällsekonomiskt lönsamma.
Också 1·attenii1·erdomsto/en sätter i fråga Jet herättigade i att utesluta en
utbyggnad av större vattenkraftverk. Den energiproduktion som kan förväntas bli resultatet av tillkommande små vattenkraftverk uppnås till priset
av en långt större miljöpåverka och kostnad per energienhet än vid motsvarande utbyggnad av några större vattenkraftverk. Även /Va anser att
utbyggnad av stora vattenkraftverk bör främjas. Därnäst iir det av betydelse att även mindre kraftverk som är samhällsekonomiskt lönsamma blir
utbyggda.
Småkraftverkens inverkan på motstående intressen. främst på fritidstisket. betonas som skiil mot statligt stöd till fortsatt upprustning och nyanläggning av små vattenkraftverk . .'freriges Fritid.1:fiskares Rik.l:f('irh1111d
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framhåller sålunda att byggandet av små mindre vattenkraftverk ofta förutsätter bl. a. stora uppdämningar som helt kan spoliera milslånga lek- och
uppväxtområden för lax och öring samt i övrigt vålla stora skador. Rent
allmänt betonar förbundet att i den mån ett vattendrag trappas av genom
flera mindre kraftverk kan fiskeskadan t. o. m. blir större än vid en konventionell utbyggnad. Förbundet anser det därför oförenligt med miljö- och
fiskevårdens intressen att statliga bidrag utgår till byggande av små vattenkraftverk. Älvräddamas Samorganisation ger i sit yttrande uttryck för
liknande synpunkter och avstyrker att statligt stöd skall lämnas till små
vattenkraftverk. Enligt organisationen kommer en omfattande upprustning
av gamla minikraftverk eller nyanläggningar av sådana att betyda ett
allvarligt hot mot strömfisket i många åar. Också .fiskeristyre/sen framhåller att fiske och kraftutbyggnad som regel är helt oförenliga intressen.
\/alleniii·erdomstolen päpekar bl. a. att ifrågavarande vattendrag ofta är
belägna i gammal kulturbygd och att de därför i allmänhet ocksf1 är lämpade för åtgärder som förbättrar miljön från olika synpunkter. Siidana
åtgärder kan förhindras eller försvåras vid nyttjande för vattenkraftverk.
Dessa har också menlig inverkan inte bara på fiskeintresset utan också pfr
landskapsbilden och på möjligheterna att ägna sig åt rörligt friluftsliv.
Vattenöverdomstolen anser slutligen att miljöaspekterna inte tillräckligt
blivit belysta i utredningen. Natun·ärd.n-erket framhåller att verket har en
från SIND avvikande uppfattning när det gäller miljö- och naturvårdsfrågornas lösning. Naturvårdsintresset kan enligt verket inte alltid bli tillfredsställande tillgodosett enbart vid domstolsprövningen. Därför bör naturvfmls- och miljöintresset få komma till tals redan innan kraftverksägaren förprojekterar anläggningen och utformar ansökan till vattendomstolen. SSR anser att s. k. minikraftverk kan anläggas endast i begränsad
omfattning utan att avsevärda skador uppkommer i förhållande till naturmiljön. De nu föreslagna åtgärderna får inte leda till att minikraftverkens
fördelar från energisynpunkt ges större tyngd än de negativa effekter
sådana kraftverk kommer att få på naturmiljön.

2.3 Lån till små vattenkrafh·erk
U~f(m1111i11g

\/at1e11fi1/l.1·1·erket hetonar betydelsen av att ett statligt stöd ges en sådan

utformning att konkurrensen mellan olika energikällor sker på lika villkor.
S1·e11ska Krl{fi1·erk.l:fdre11i11ge11 framhåller att lånekonstruktionen måste

utformas med beaktande av de speciella förhållanden som gäller för vattenkraftverk.
Finansieringsproblemen är enligt RRV ett skäl för staten att underlätta
utbyggnaden genom att tillhandahålla långfristiga lån. Den uppgivna lönsamheten utgör emellertid knappast skäl för att subventionera räntan.
RRV tillstyrker att staten stöder investeringar i små vattenkraftverk ge-
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nom att tillhandahålla långfristiga krediter for ändandlet. Under den niirmaste tiden. då ett kapacitetsöverskott föreligger hör stödet enligt RRV
dock endast utgå i den begränsade omfattning som krävs för att vidmakthålla kompetens och produktionsberedskap. RRV vill inte helt avvisa att
viss riintesuhventionering sker under denna tidsperiod för att fi't till stånd
en önskvärd utbyggnad.
Sre11ska Ba11kti"irrningc11 sätter i fräga förslaget att avskrivningstiderna
görs avhängiga projektets lönsamhet. Föreningen förordar i stiillct en typ
av standardlån med successivt avtagande räntesubventionering. Det bör
vidare finnas möjlighet till ökad avvecklingstakt för subventionerna. Om
man utgår från att iigaren finansierar 15 il 20 S°'a av investeringen med egna
medel så hör enligt /\/A resll!rande finansiering ske genom en kombination
av lånestöd och ett vanligt banklån.
Riksbanken motsätter sig sädana län som SIN D föreslftr enär de uppenbarligen förutsätter ett icli:e obetydligt subventionsinslag. Det stlid staten
anser sig böra ge, bör lämnas i bidragsform och ej på ett mer eller mindn:
dolt siitt i form av lån på mjuka villkor. Marknadsmiissiga lån förefaller
emellertid inte utgöra tillräckliga incitament för en ön sk värd utbyggnad av
de små vattenkraftverken. Det torde visa sig vara nödvändigt att vid sidan
av sådana lån tills vidare iiven lämna bidrag.
J_allfhruksstyrelsen framhåller att de större kraftproducenternas relativt
större administrativa resurser och tillgangen i vissa fall till egen bygg- och
anläggningsverksamhet egentligen motiverar att villkoren för lån till de
mindre producenterna borde vara mera förmånliga än till de större. Alternativt kan man tänka sig att·detta förhållande kompenseras med hjälp av en
bibehållen bidragsgivning till små vattenkraftverk.
\latte1(/i1/l.1Tcrkl't avstyrker förslaget om resursinventering av vattendraget som villkor för sti.id eftersom samordningsvinster iir svf1ra och tidsödande att uppnf1. Statsbidrag till sådan inventering bör dock kunna utgä,
om den anses fylla ett väsentligt behov_ RRF anser att aktuella vattendrag
bör inventeras. Eventuellt kan också vissa vallenrättsliga fri'1gor aktualiseras redan innan utbyggnad blir aktuell. En sådan planering torde göra det
möjligt att uppnf1 en snabbare och billigare utbyggnad än vad som eljest
varit fallet. Denna uppfattning delas hl. a. av Sl"enska k(1111m111(fi'irh1111dt't
som finner det viilmotiverat att staten i fortsiittningen skall bekosta inventering av möjligheterna att bygga ut smii vattenrkaft verk eftersom den
producerade elkraften på lång sikt kommer att bli ett viirdefullt bidrag till
hela landets elförsöijning. Fi.1Jcri.1·1rrdr1'11 efterlyser en samlad samhällsekonomisk bedömning av den fortsatta utbyggnaden med minikraft verk.
Samtidigt borde densamma i efökilda fall eller samlat vara en del av
samhällsplaneringen i vilken olika intressen vägs samman. Styrelsen förordar att de mest viirdcfulla vattendragen blir föremM för inventering p~i
samma siitt som skett hetriiffande norra Sverige i fråga om va11enkraftutbyggnaden och dess konsekvenser för motsl~iende intressen. /\'A anser att
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utbyggnaden av de smil va!lenkraftverken bör inordnas i en plan för de
olika vattendragen så snart som möjligt. Detta bör dock inte hindra att
utbyggnader som bedöms lämpligt dimensionerade änd{1 hör komma till
stånd även om någon plan för det aktuella vattendraget inte föreligger.

Riksantihariciimhetet föreslår att i de av SIND förordade inventeringarna
även ges möjligheter för att finna lösningar som medger skydd for de
anläggningar som har högt industrihistoriskt och kulturhistoriskt värde
utan större intrång i utbyggnadsintresset.

l nriktning

Si·enska /:;/1·erk~:fi'ireninge11 framhfiller all det finns anledning att förmoda all den tekniska livsliingden på kraftstationer är betydligt längre än den
ekonomiska livslängd. 25 år. som använts vid lönsamhetskalkylerna i
samband med hittillsvarande bidragsgivning. Detta missgynnar anläggningar med hög enerögiproduktionsförmåga. Det skulle mot denna bakgrund vara fördelaktigare om gränserna för erbjudande av lån knöts till den
beräknade energiproduktionen och inte till installerad effekt. För att skapa
en mjuk övergång i gränsskiftet kring I 500 kW skulle lånemöjligheterna
kunna knytas till kostnaderna för energiproduktionen intill 6

a 7 GWh.

I

nedre gränsskitet kan en mjuk övergång skapas genom en kombination av
lån och lättnad i energiskatten.
Domiinl'erket anser att lånemöjligheter skall finnas. förutom för storleksklassen 100-1 500 kW, även för objekt såväl mindre som större än
angivet intervall. Avgörande bör i stället vara andra kriterier som fås fram
via lönsamhetskalkyler. Även S1·enska Krt(/t1·erk.1:fi'ireningen anser att stödet till små vattenkraftverk bör utvidgas till att avse alla vallenkraftanläggningar. Det bör inte heller begränsas till anläggningar där befintliga dammar kan utnyttjas. Även helt nya kraftverk bör kunna få stöd om så visar
sig erforderligt. LRF anser att det statliga stödet främst skall riktas till
kraftverk med största produktionpotentialen. Någon exakt effektintervall
bör emellertid inte redovisas eniir onödiga låsningar i enskilda fall då kan
uppstå. Denna synpunkt delas ocksa av /VA. Den av SIND föreslagna
effektgränsen sätts i fråga även av 1·atte1if{1/lnwket. Om någon gräns iive
rhuvud skall finnas bör stödet trappas ned inom ett intervall, exempelvis
mellan 1500 och 3000 kW. Verket anser vidare att kostnader för behandling vid vattendomstol skall ingå i den lånegrundande investeringen. Oenna
uppfattning delas av Sl'enska Kn!ftl'erk.1jilrcni11grn. som an ser att det inte
finns någon orsak att undanta vissa kostnader från att vara stödberättigade. En bedömning måste göras från fall till fall av hur stor del av de
totala kostnaderna som skall täckas av de statliga lånen.
Remissinstan~erna

har inga erinringar mot att lån bör kunna utgä till alla

kategorier av kraftverksägare. Domiinl'erket framhåller att härigenom öppnas möjligheter att utnyttja vattendragens totala kraftresurser oberoende
av markägarkategori.
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Bcriik11i11g m· medelshehm·et
Remissinstanserna har inte anfört några särskilda synpunkter på heräkningen av mcdelsbehovet. Sl'enska Krafii·erk.1:fi'ire11i11ge11 påpekar emellertid att uppskattning har gjorts med förutsättnignen att stödet huvudsakligen begränsas till kraftverk mindre än I 500 kW. Om denna begränsning tas
bort blir behovet givetvis större. Härigenom kan å andra sidan stödets
effekt bli väsentligt högre.

2.4 BehoY a\' administratiYa resurser
\iatte11Ji1//.n·erf.:.ct framhåller att kompetens för teknisk rådgivning och

annan medverkan finns inom kraftindustrin och dess samarbetsorgan. hos
konsulter m. tl. Det synes diirför saknas skäl att tillskapa resurser hiirför
inom läncmyndigheten. Denna uppfattning delas av Sl'l'nsf.:.11 Kn!ftrerf.:.sfi".ireningen. Enligt IVA:s uppfattning bör SIND inte ägna sig

åt teknisk

rådgivning till presumtiva byggare av minikraftverk. Sådana frågor handliiggs lämpligen av konsulter.
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Översyn av expeditionsaYgifter inom clområdct
I. I Sammanfattning av RRV :s promemoria

I. I. I Rakgrnnd
Den 7 decemhcr 1978 överliimnade RRV till regeringen en promemoria
Översyn av expeditionsavgifter inom elområdet. Översynen har omfattat
de f. n. utgående expeditionsavgifterna för starkströmskoncessioner. hcvis
om behörighet som elektrisk installatör m. m.
Till promemorian har fogats skrivelser från statens pris- och kartellniimnd och SIN D. Av skrivclst:rna framgiir att dessa myndigheter inte har
haft nf1got att erinra mot förslagen.
Översynen av expeditionsavgifterna inom elområdet har syftat till alt ge
underlag för regeringens stiillningstagande till vilket ekonomiskt mäl och
vilken avgiftsstruktur som hör gälla samt om avgifterna skall tas ut enligt
expeditionskungörelsen eller i annan ordning.

1.1.2 Nu Riil/1111dc lll"J.:Uil'r
Avgifterna finns f. n. upptagna i cxpeditionskungörclsen ( 1964: 618l och
är för koncession för framdragande eller hegagnanck av elektrisk starkströmsledning 200 kr.. drifttillstånd 30 kr.. bevis om hehörighet som elektrisk installatör 20 kr.. om beviset avser visst kortvarigt arbete och i annat
fall 40 kr. samt beslut av statens prisregleringsnämnd för elektrisk ström
60 kr. Stat och kommun är enligt 8 ~ cxpeditionskungörelsen fria fri\n
avgift.
Avgifterna uttas vid SIND. industridepartementet. statens elektriska
inspektion och statens prisregleringsnämnd för elektrisk ström. Intäkterna
av avgifterna var budgetåret 1976/77 ca 150000 kr.

1.1.3 Statlig tillsyn ö1·er eldistrih11tione11
Under denna rubrik lämnar RRV en redogörelse för överförings- och
distributionssystemet. föreskrifter inom området handläggning av koncessionsärenden. drifttillståndsärenden. prisregleringsiirenden och behörighetsärenden. Av redogörelsen framgår bl. a. följande.
De grundläggande föreskrifterna om elektriska anläggningar återfinns i
lagen ( 1902: 71 s. I). innefattande vissa bestämmelser om elektriska anläggningar. ellagen. Kompletterande bestämmelser finns hl. a. i kungörelsen 11957: 60 I) om elektriska starkströmsanläggningar. starkströmskungörelsen.
Ellagens syfte är i huvudsak att för konsumenten säkerställa en ändamålsenlig elförsörjning på skäliga villkor. att allmiint sett ästadkomma en
planmässig och rationell distrihution och att friimja säkerheten.
Enligt ellagen fordras tillstånd för att dra fram och begagna elektrisk
starkströmsledning. Tillstånd kan avse ledning med en i huvudsak bestämd
striickning llinjekoncession) eller lcdningsniit inom visst omräde tom rådes-
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koncession). Beslut i koncessionsiiremkn meJdclas i flertalet fall av
SIND. Om områdeskoncession har meddelats krävs inte linjekoncession
för starkströmsledningar som ingår i detaljdistributionssystemet.
Ett villkor för koncession ~ir att anliiggningen är behövlig och förenlig
med en planmiissig elcktriticring. För omd1deskonccssion kriivs hl. a. att
området utgör en med hänsyn till eldistributionens ändamillsenliga anordnande lämplig enhet.
Koncession meddelas för viss tid, i regel inte över 40 år. Den kan
förbindas med de villkor för anliiggningens utförande och utnyttjande som
är påkallade från siikerhetssynpunkt eller eljest från allmän synpunkt.
Innehavare av omrädeskoncession iir i princip skyldig att inom omddet
tillhandahålla ström åt alla som har behov därav för normalt förbrukningsändamål.
Ansökan om koncession inges till SIN D som prövar om koncession kan
meddelas med hiinsyn till ellagens bestämmelser. Om det finns motstridiga
intressen försöker verket att sammanjämka dessa. Siirskilt för utrymmeskrävande ledningar är koncessionshandläggningen en omfattande procedur
som normalt kriiver upp till ett [irs handltiggningstid.
Beslutande organ i koncessionsärenden ~ir i allmänhet SIND. SIND:s
beslut kan överklagas hos regeringen.
Den som innehar koncession är skyldig att underkasta sig reglering av
pris och övriga villkor för leverans eller överföring av ström. Reglering
vcrkställes av en statlig niimnd. statens prisregleringsnämnd för elektrisk
ström.
Enligt lagen ( 1976: 240) om förvärv av eldistributionsanläggning m. m.
krävs tillstånd av SIND för förvärv av eldistributionsanläggning utom i
vissa angivna fall. Avsikten med kravet på tillstånd för förv~irv av cldistributionsanliiggning är att SIND redan på förviirvsstadiet skall kunna göra
den prövning som sker i samband med att ansökan om koncession prövas.
Starkströmsledning får inte tas i drift innan drifttillstånd meddelats.
Kravet på drifttillstånd gäller inte för ledningar med spiinning under 25 kV
som byggts med stöd av områdcskonccssion. Drifttillstånd meddelas av
statens elektriska inspektion.
SIN D utfärdar också säkerhctsföreskrifter för bl. a. elektriska starkströmsanliiggningar och utövar tillsyn över s~\dana anliiggningar. Verket
har också ett övergripande ansvar för tillsynen inom hela cl-omrädet.
Enligt clinstallatörsförordningen ( 1975: 697) för med visst undantag för
enklare arbeten elektriskt installationsarbete endast utföras av den som
har behörighet därtill eller under överinseende av person med sådan behörighet. Den som har behörighet svarar för installationen innan den tas i
bruk. Det finns två typer av behörighet som elinstallatör: allmän behörighet som avser alla slag av elinstallationsarbcten och begriinsad behörighet
som endast gäller för visst slags arbete. Ärenden llm behörighet prövas av
SIND.
23
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1.1 ../ Kost1111dsheriik11i11gt1r
I fri\ga om kostnaderna anför RRV bl. a. följande: Kostnaderna flir
handliiggningen av k1mce.1·sio11siirc11d1•11 uppkommer vid SIN D:s energibyrå, vid remissinstanserna och vid industridepartementet.
Sjiilvkostnaden budgeti'iret 1976/77 för att handliigga kom:essionsfritgor
vid SIN D kan beriiknas till I 8!Q 000 kr. Diirav är 749 000 kr. ett p{tliigg för
att Uicka del av gemensamma kostnader p:'t olika nivi'ter inom SIN D.
Det hlf"de erfordras ett ingäende utredningsarhete. som skulle omfatta
stiillningstaganden av komplicerad natur för att heriikna kostnaderna vid
remissinstanserna. Mot denna bakgrund söker RRV inte bcriikna remissinstanscrnas kostnader i detta sammanhang.
Kostnaderna vid industridepartementet uppskattas till 58 000 kr.
Elektriska inspektionens kostnader budgetåret 1976/77 för all handliigga
dr(fi1illstä11dsiire11de11 beriikna~; till ca 650000 kr.
Budget[trel 1976/77 var kostnaden för statens prisn.:gleringsniimnd för
elektrisk ström J4 000 kr. Nftgon beriikning av kostnaderna för de fåtal

iirc11dc11 i vilk<t nämnden fattat beslut om prisreglcring görs inte.
Sjiilvkostnaden för SIND:s handläggning av ill'lr<iriglrctsiirc11dc11 beriiknas för budgetåret 1977/78 till 98.HlOO kr.
1.1.5 R R F:s ii1·cl"l"iiga11de11 och j("irslag
RRV anför i fråga om sina förslag i huvudsak fi.il.iande: Förutom vid de
sju affärsverken fanns det budgetåret 1976/77 avgiftsbelagd verksamhet av
inte obetydlig omfattning vid 80 myndigheter. Vid·' I av dessa myndigheter
bestod den avgiftsbelagua verksamheten av tillsyn, kontroll. tillst:'indsgivning etc.
Ett grundläggande motiv för att införa avgiftsheliiggning vid dessa s. k.
reglerande myndigheter torde ha varit att det bedömts vara rimligt att den
som erhiiller en prestation frän det allmänna eller på annat s~itt förorsakar
en viss statlig verksamhet ocks{t skall hidra till finansieringen av denna
verksamhet.
En ko11cessio11 innebiir en rättighet som medför att innehavaren kan
erhålla inkomster. Det är rimligt att den som erhåller en koncession rn:ksii
skall svara för statsverkets kostnader för prövningen av koncessionsansökningcn. Samhället har inte uppstiillt nägra mäl som innebiir att elJistributörernas verksamhet skall subventioneras. Det finns inte heller ni\gol
som talar för att vattenfallsverket och de kommunala elverk som inte
bedrivs i holagsform skall subventioneras särskilt.
Kostnaderna for att handliigga kom:essionsfriigor vid SIN[) är endast
tvi't promilk av de totala invesleringskostnadcrna för överförings- och
distributionssystcmet. Avgifter vid SIN D motsvarande full kostnadstiickning torde si\ledes inte påverka omfatl!lingen av iiverförings- och distrihutionssystemets utbyggnad. De nuvarande intiikterna täcker endast 2 ~:-~.av
kostnaden för att handliigga konces~ionsfr{1gor vid SIN D.
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RRV har tillsammans med representanter för SIND sökt bedöma vilken
avgiftsstruktur som hör gälla om man accepterar synsiittet att kostnaderna
för koncessions verksamheten skall finansieras med avgifter. En avgiftsdifferentiering mellan områdeskoncessioner och tre olika grupper av linjekoncessioner beroende på driftspiinning har funnits vara lämplig med
hänsyn till de mycket stora skillnader i handliiggningskostnader som genomsnittligt föreligger. För ändring av gräns för områdeskoncession föreslås en siirskild avgift utgå.
Följande avgifter föreslås: Linjekoncession t. o. m. 50 k V 6.50 kr.. 70130 k V 6 500 kr.. 200 kV och uppåt 32 500 kr.. områdeskoncession 6 500 kr.
samt ändring av gräns för områdeskoncession I 300 kr. Med dessa avgifter
beräknas kostnadstäckning kunna uppnås för handläggningi:n av dessa
ärenden lea 2.2 milj. kr.l. Avgifterna har beriiknats med hänsynstagande
till 1979 års kostnadsnivå.
Koncessionsavgifter hör i fortsättningen fastställas i starkströmskungörelsen i stiillet för som nu i expeditionskungön:lsen eftersom expeditionsavgifter är av en mer schablonmässig karaktiir. Om avgifterna fastställs i
starkströmskungörelsen kommer inte längre vattenfalls verket och de kommunala elverk som inte drivs i bolagsform att vara undantagna från avgift.
Eftersom regeringen är beslutande i fråga om ändringar i starkströmskungörelsen kommer regeringen liksom nu att vara taxefaststiillare. Enligt
4 avgiftsförordningen ( 1975: 586) skall myndighet årligen samråda med
RRV i fråga om avgifterna inom myndighetens område. Framställning om
ändring av avgift hos regeringen skall ske efter samråd med RRV. SJND
kommer således att få ansvara för att det görs en årlig uppföljning av
avgifternas storlek.
Det torde enligt RRV inte finnas några särskilda skäl som talar mot att
kostnaden vid statens elektriska inspektion för handläggning av dr(tftillstånd.1frågor skall täckas av avgiftsintäkter. Eftersom ett drifttillstånd
alltid har föregåtts av en linjekoncession är det möjligt att låta kostnaden
för drifttillstånd täckas av en förhöjd koncessionsavgift.
Antalet prisregleringsbeslut är endast två till fyra per år. Avgiften har
således ingen som helst statsfinansiell betydelse. Med hänsyn bl. a. härtill
bör expeditionsavgiften för beslut om prisreglering avskaffas.
Det föreligger inte några skäl att differentiera avgiften för hehiirigher
som elektrisk installatör med hiinsyn till typ av behörigh1.:t. Avgifterna för
hevis om behörighet hör vara 360 kr. för att kostnadstiickning skall uppnås.
Expeditionsavgifterna inom domrildet hör avskaffas. I stiillet bör del
införas koncessionsavgifter som faststiills i starkstriimskungörelsi:n och en
hehörighctsavgift som l'aststiilles i elinstallatörsförordningen. Avgifterna
för ärenden om drifttillst<'ind och prisreglt:ring föresliis inte utgå.
Vad giiller koncessioner föresl{1s att avgifterna aven skall giilla silv;il vid
förstag(111gskonccssion som då det är fråga om iiverlätelse. tilliigg eller
spiinningshöjning. De totala inkomsterna under ett är heriiknas bli 3.3 milj.
kr.

*
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1.2 Remissyttrandena
Efter remiss av RRV:s promemoria har yttranden avgetts av statens
vattenfallsverk. Elektriska Arbetsgivareföreningen. Riksförbundet Eldistributörerna - REL. Svenska Elektrikerförbundet. Svenska Elverksföreningen. Svenska kommunförbundet. Svenska Kraft verksföreningen och
Sydkraft AB.

t.:li!ktriska Arhetsgii·arej('ire11i11gen, Rik.~fi'irln111det t:ldistrilmtiirema REL, Svenska ko111m111{/i'irh1111det och S1·e11ska Ell'ktrikerj('irb1111det tillstyrker eller har inga invändningar mot RRV:s förslag.
Sydkrafi AB anser att förslaget iir ett steg i rätt riktning om eldistributionsföretagen skall arbeta på lika villkor. \'attct(/i11/.11·t'rkct avstyrker förslaget om avgiftsbeläggningen av koncessioner och S1·e11s/.:a t:frcr/.:.1:f'iireni11gen uttalar principiella betänkligheter mot målsättningen att helt avgiftsfinansiera handläggningen av ansökningar om koncession dlcr installatörsbehörighet. Svenska Krc(fircr/.:sfiir('11i11grn avstyrker också förslaget
och anser det inte vara riktigt att åtgärder från myndigheters sida beträffande tillsyn. kontroll. tillståndsgivning m. m. skall finansieras genom avgifter från sökanden.
I övrigt hänför sig de inkomna synpunkterna huvudsakligen till de föreslagna koncessionsavgifterna. Vatten.fi1i1.1Tl'!'ket sätter således i fråga varför verket skall belastas av avgifter för koncessionsiirenden. Verket är
vidare remissinstans i nästan alla koncessionsiirenden vilket medför stor
arbetsbörda med därvid förenade kostnader. Dessa kostnader hör beaktas
i nu föreliggande sammanhang. Avgifternas storlek bör inte bestämmas
mot bakgrund av inkomsterna och koncessionsmyndighetens kostnader
eftersom det är såväl ett enskilt som ett allmänt intresse att ledningar byggs
i erforderlig omfattning. Om avgiftsbeliiggning kommer att ske för vattenfallsvcrkets del anser verket att en genomgripande omarbetning av förslaget är nödvändig så att en mer riittvis differentiering åstadkommes. Sydkrqfi AB anser att avgifterna för linjekoncession är för enkla och att
anläggningens kostnad i stället borde vara avgörande för linjckonccssionsavgiftens storlek. En differentiering av avgiften för omr[idcskoncession
beroende på antalet abonnenter anser bolaget vara mer riittvis och riktigare. Giltighetstiden borde också påverka avgiftens storlek.
Sl'enska l:'/1•erk.~/i'ire11i11ge11 anser att den "rättvisa·· som skulle skapas
genom en kraftig differentiering av avgifterna endast är skenbar. Inom
varje avgiftskategori finns ~ålunda stora inbördes skillnader i ärendenas
komplexitet och omfattning. Därtill kommer att kostnaderna för handläggningen i många fall mera heror på SIND:s ambitiöner och policy än på
ärendets tekniska eller administrativa svårighetsgrad. Mot denna bakgrund
förordar föreningen. som i och för sig inte motsätter sig en höjning av
nuvarande avgift eller en överföring av avgiftsbestiimmclserna till starkströmskungörelsen. en avseviirt lägre avgiftsnivå än den föreslagna. Ett
ytterligare skäl hiirtill är att kostnadsberiikningen är ytterst osiiker.
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Differentiering av koncessionsavgifter på elområdet

2.1 Bakgrund
Genom beslut den IO maj 1979 uppdrog regeringen ät SIN D att efter
samråd med RRV inkomma med förslag till koncessionsavgifter som tar
hänsyn till de synpunkter som remissinstanserna har redovisat i ärendet.
Vid avgiftsberäkningen skulle SIND utgf1 fr{rn att kostnaderna för verkets
handläggning av koncessionsfrågor helt skall tiickas av avgifter.

2.2 Sammanfattning av SIND:s n·do\·isning av uppdraget
SIND konstaterar att olika samhiillsintresscn tillgodoses genom den
lagstiftning som tillkommit för kraftledningsutbyggnaderna. Syftt:t härmed
har varit dels att tillgodose konsumtionsbehov för skilda kategorier av
elkonsumenter. dels att tillförsäkra andra samhällsintressen möjlighet att
påverka utbyggna<lsplanerna. Koncessionshantcringen kan därigenom siigas balansera kraftledningsintressena gentemot andra intressen. Under
senare tid har även energihushållningsaspekterna fått en för hela landet
stor betydelse. Ett vid vai:je tidpunkt rationellt ledningssystern iir nödviindigt för att dessa krav skall kunna tillgodoses.
SIND anser att koncessionshanteringen iir en integrerad del i den övriga
samhällsplaneringen. vilket innebär att clanliiggningar anpassas till samhällets olika krav. Koncessionshanteringen är sålunda ett styrinstrumcnt
även för andra intressen iin de som kraftindustrin representerar. Det är
således ett sarnhiillsintresse att koncessionsrnyndigheten verkligen iakttar
att en rationell samordning sker. Det kan <liirför ifriigasiittas om samhällets
kostnader för handläggning av koncessioner skall bestridas av kraftföretagen. Det kan slutligen från principiell utgångspunkt konstateras att den
rationaliseringseffekt i den statliga hanteringen som ett avgiftssystem kan
introducera knappast iir aktuell i detta fall.
Verket konstaterar också att ett systern med konccssionsavgifter svilrligen kan ges en kostnadsriktig och konkurrensneutral utformning. Verket
pekar i sammanhanget pil. att den i avgiftssystemet cfterstriivade kostnadstiickningen i väsentlig grad skulle drabba <len mindre hiirkraftiga glcsbyg<lsdistributionen. Tätorterna inom landet iir niirnligen belägna inom
områden där anläggningsverksamheten huvudsakligen sker med stöd av
redan meddelade områdeskoncessioner. De kostnader som sammanhänger
med SIND:s arbetsinsatser skulle i stället solidariskt kunna bäras av samtliga landets elkonsumcnter. Detta kunde ästadkommas genom någon form
av årlig uttaxering från clföretagen eller encrgiheskattning.
Verket anser sig på anförda skäl inte kunna förorda införandet av ett
system med koncessionsavgifter. Skulle ett avgiftssystem likväl införas
förordar verket ett differentierat systern i huvudsak byggt på systemspän-
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ning, ledningsliingd och abonnenttal pil siitt som niirmarc hcskrivits i
SIN D:s skrivelse. Enligt förslaget skulle avgiften för en linjekoncession
t. o. m. 50 k V hli minst I 500 kr. och hiigst 4 5011 kr. beroende pil lednings-

längd. Den högsta avgiften fiircslils bli 1000110 kr. och avser en ledning
med minst 200 kV spänning rn.:h llingre än 100 km. Avgiften för områdeskoncession föreslås bli I 0000 kr.+ I 00 kr. per påbör:jat hundratal abonnenter och för iindring av griins för s[1dan koncession I 3110 kr.

2.3 Remissyttrandena
Eftt:r remiss av SIND:s skrivelse har yttranden avgetts av vattenfallsvcrket. Riksförbundet Eldistributörerna-REL Svenska Elvcrksförcningcn. Svenska kommunförbundet. Svenska Kraftvcrksföreningcn och Sydkraft AB.
Remissinstanserna delar SIN O:s uppfattning att konccssionsavgifter
inte bör införas. Som skiil hiirför anförs bl. a. svi\righelcrna all konstruera
ett rättvist avgiftssystem. S1·1·11ska l\r1(/t1·crks/i"ire11i11ge11 och Srtlkrajf AU
anser att SIND:s förslag till avgiftssystem i\r alltför förenklat. Skulle ett
avgiftssystem ändock införas anser rnttc11fi11!.1Tcrk1·t alt del förslag SJND
redovisat bör kunna ligga till grund for ett siidant. S1·e11ska ko111111111(fi'irh1111tfct anser att en viss koslnadsutjiimning mellan olika abonnenter m;iste

godtas om kostnaderna skall avlastas den statliga budgeten lKh överföras
till clabonncnterna både av administrativa och fördclningspolitiska skiil.
Den administrativt enklaste metoden att iivcrfiira kostnaderna till elabonnenterna är att ta hhnsyn hiirtill niir clskat\cns storlek avgi.irs. San11idig1
uppni'1s en utjiimning av elkostnaderna bl. a. mellan abonnenterna i tiitortcr
och glesbygd. vilket anses önskviirt enligt riktlinjerna fiir cldistributioncns
strukturomvandling.
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Remissyttranden över Reaktorsäkerhetsutredningens betänkande (SOU 1979: 86) Säker kärnkraft? och förslag
till program för säkerhetshöjande åtgärder i svenska
kärnkraftverk tillställt regeringen av statens kärnkraftinspektion.
1 Remissförfarandet
Efter remiss av reaktorsäkerhetsutredningens betänkande (SOU
1979: 86) säker kärnkraft? och förslag till program för säkerhetshöjande
åtgärder i svenska kärnkraftverk tillställt regeringen av statens kärnkraftinspektion (SKI) samt till dessa bifogade (Ds I 1980: I) Rapport från
presidentens kommission rörande haveriet vid Three Mile Island har yttranden angetts av försvarets forskningsanstalt tFOA), Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut \SMHI\. statistiska centralbyrån (SCB).
universitets och högskoleämbetet !UHÄ) efter hörande av universitet och
högskolor. forskningsrådsnämnden, statens naturvårdsverk. statens strålskyddsinstitut !SSl). arbetarskyddsstyrelsen. nämnden för energiproduktionsforskning (N E). statens vattenfallsverk, styrelsen för teknisk utveckling (STU). statens provningsanstalt !SP). länstyrelserna i Uppsala. Kalmar. Malmöhus och Hallands län. Studsvik Energiteknik AB (STUDSVlK). AB Asea-Atom <ASEA-ATOM), Centralorganisationen SACO/SR.
Forsmarks Kraftgrupp A_B IFKA). lngenjörsvetenskapsakademien (lV Al.
Kungl. Vetenskapsakademien (KVA). Näringslivets energidelegation
<NED). Oskarshamnsverkets kraftgrupp AB !OKG). Svensk industriförening, Svenska kommunförbundet. Sveriges eivilingenjörsförbund. Sveriges Naturvetareförbund. Sydkraft AB, Tjänstemännens centralorganisation tTCO), Kärnkraftkommunernas samarbetsorgan (KSO). AB Statens
Anläggningsprovning (SA) samt Rådet för kärnkraftsäkerhct <RKS). Härutöver har i anslutning till remiteringen inkommit yttranden från kommuner och universitet m. fl. vilka har utgjort underremissinstanser samt
från enskilda.
De fyra innehavarna av kärnkraftverk dvs. Vattenfallsverket. Sydkraft
AB. OKG och Forsmarks Kraftgrupp AB har uppdragit åt RKS att för
deras räkning utarbeta ett remissyttrande. De fyra kraftföretagen har sedan i sina yttranden hänvisat till det av RKS utarbetade yttrandet som de
samtliga ställer sig bakom.
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2 Reaktorsäkerhetsutredningens arbete och överväganden samt
kärnkraftinspektionens förslag till program för säkerhetshöjande åtgärder m.m.
2. 1 Allmänna överväganden

Det av reaktorsäkerhetsutrcdningcn ( RS U) utförda arbetet får överlag
stort erkännande av remissinstanserna. De framlagda förslagen stöds också av de flesta remissinstanserna. Merparten av remissinstanscrna ställer
sig således bakom utredningens grundläggande värderingar. överväganden
och förslag. De punkter där SKI:s program väsentligen skiljer sig från
RSU:s förslag tas upp till diskussion av ett stort antal av remissinstanserna.
FOA anför i sitt yttrande:
Reaktorsäkerhetsutredningen har gjort ett förtjänstfullt arbete särskilt
vad gäller redovisning och utvärdering av haveriet vid TMI. FOA instämmer i slutsatsen att den genomförda analysen av reaktorsäkerhcten inte ger
anledning att väsentligt omvärdera kärnkraftens risker. Utredningens förslag till säkerhctshöjande åtgärder är enligt FOA väl motiverade men
borde ha prioriterats. SKI har i sin plan för säkcrhetshöjande åtgärder och
forskning i huvudsak accepterat utredningens förslag. FOA finner detta
tillfredsställande i synnerhet som i flera fall arbetet redan påbörjats. Det
hade dock varit önskvärt att SKI redovisat en samlad och prioriterad
åtgärds- och tidsplan.
Vad gäller RSU:s slutsatser om sannolikhet och konsekvenser delas
dessa av SSJ som även anför följande:
Strålskyddsinstitutet delar. i de stycken som faller inom institutets kompetensområde, de synpunkter och förslag som framförts av reaktorsäkerhetsutredningen och kärnkraftinspektionen. Institutet vill dock understryka att förslagen ställer större krav på tillsynsmyndigheterna än vad nuvarande resurser medger.
Den av RSU framförda åsikten att målet för alla säkcrhetsåtgärder bör
vara att undanröja riskerna för förluster av liv eller egendom stöds särskilt
av bl. a. Kommunförbundet. Länsstyrelsen i Hallands län och TCO. NRD
ifrågasätter emellertid om detta är en realistisk målsättning. Enligt NED
måste man i dagens samhälle optimera efter ekonomiska kriterier, dvs.
använda pengarna på bästa möjliga sätt. Jämförelser i detta sammanhang
måste även göras med andra risker som vi nödgas acceptera utan att höja
säkerheten över en viss gräns.
Som väsentliga faktorer i säkerhetsarbctet framhåller /VA följande faktorer i säkerhetsarbetet såsom väsentliga: Personalfrågor. preventiva säkerhetsåtgärder, tillvaratagande och säkerställande av befi~tlig kompetens
samt kärnenergins relation till övriga energikällor.
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Dessa ståndpunkter delas även av KVA som dessutom framhåller att en
myndighet av SKI:s typ ska vara bemannad med den mest kompetenta
personal som landet kan frambringa.
I sitt yttrande framhåller TCO följande:
Integritet och trovärdighet i säkerhetsarbetet är av avgörande betydelse
för en tillfredsställande verksamhet. TCO anser det självklart att både
integritet och trovärdighet förbättras om verksamheten inrättas så att de
fackliga organisationerna kan delta i verksamheten i enlighet med medhestämmandclagstiftningens anda. Säkerhetsarbetet bör utvecklas från ett
samspel mellan två parter (kraftföretag och myndighet) till att engagera tre
parter !kraftföretag, myndighet och berörda fackliga organisationer).

Komm111tfi>rh1111de1 framhåller i sitt yttrande:
Inträffade incidenter till kärnkraftolyckor av varierande svårighetsgrad
under senare år runt om i världen visar entydigt på att såväl behov som
förutsättningar finns att förbättra säkerhetssystemen.

Liinsstyrl'lsema i Uppsala. Kalmar, Malmiihus och Hallands liin ansluter sig i allt väsentligt till de framlagda förslagen. Liinsstyrelsen i Kalmar
län anför därutöver i sitt yttrande hl. a. följande:
Länsstyrelsen delar utredningens uppfattning att man i det fortsatta
säkcrhctsarbetet måste utgå ifrån att ett allvarligt härdhaveri kan inträffa
och att insikten om kärnkraftens risker måste fä fullt genomslag i säkerhetsarbetet. Länsstyrelsen vill som ett oavvisligt krav uttala. att säkerhetsfrågorna vid kärnkraftverken fortlöpande måste ägnas den största uppmärksamhet och att tillräckliga resurser måste ställas till förfogande för
såväl kontinuerlig övervakning som för genomförande av föreslagna säkerhetshöjande åtgärder och för hrett upplagd forskning inom dessa områden.
Utöver de direkta kommentarer till utredningen har RKS känt det angeläget att redovisa sin syn på dagsläget för och sin uppfattning om några
viktiga områden inom kärnsäkerhetsområdet. RKS trycker särskilt på
nödvändigheten av en helhetssyn på reaktorsäkerhetsfrågorna. Som en av
de viktigare punkterna tas frågan upp om en övergripande riskfilosofi för
all samhällelig verksamhet.
Vad gäller omfattningen av det av SKI avlämnade programförslaget
anser SP att så långt man kan bedöma innehåller det välmotiverade projekt.
Förslaget är emellertid enligt SP:s mening ensidigt inriktat på frågor <>om
aktualiserats till följs av TMI-olyckan i USA.
Vad gäller utredningens slutsatser anser STU att utredningens uttalanden på dessa punkter tillsammans ger ett något tvetydigt intryck. Den
genuina skillnaden mellan en teoretiskt vetenskapligt grundad förutsägelse
eller bedömning och det faktiska och allvarliga skeendet som det i detta fall
i efterhand kunnat beskrivas, horde enligt STU:s mening bättre ha klar-
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gjorts då den enligt STU :s slutsatser av utredningstexten varit grunden för
den omfattande listan på säkerhetshöjande åtgärder.
Utredningens slutsatser kommenteras även av SCB som anför:
Vad beträffar den förstnämnda slutsatsen, vill SCB framhålla att det inte
framgår av betänkandet vad som närmare bestämt skulle kunna avses med
uttrycken "väsentligt omvärdera" och "bild''. Inte heller i övrigt finner
man någon närmare redovisning av hur utredningen kommit fram till
ifrågavarande slutsats.

Oceanogrqfiska institutionen vid Göteborgs unil'ersitet framhåller i sitt
yttrande följande punkter: att utredningen undvikit att ta ställning till om
de föreslagna åtgärderna är tillräckliga för att nå godtagbar risknivå. att
utredningen icke belyst huruvida fortsatt drift överhuvudtaget är ekonomiskt motiverad inom ramen för acceptabel risknivå samt att utredningen
icke belyst hur den nu aktuella situationen skall handhas \intill dess driftsförhållandena vid kärnkraftverken förbättrats).
Mot denna bakgrund förordar institutionen att driftinskränkningar tillgrips som en metod att på kort sikt få ned risknivån i det svenska kärnkraftsprogrammet. samt att frågan om kärnkraftsprogrammet överhuvudtaget kan drivas vidare med såväl acceptabel ekonomi som acceptabel
risknivå tas upp till seriös behandling.
Förbundet för Jurister och samhiillsvetare inom SACO, JUSEK, konstaterar att utredningsuppdraget har varit begränsat till frågor angående
reaktorsäkerheten i tekniska avseenden och utredningen har således inte
kunnat gå in på de allmänt intressanta frågorna om säkerheten i vidare
mening. såsom t. ex. det fysiska skyddet mot angrepp utifrån eller inifrån
genom terrorister eller infiltratörer. Det får i detta sammanhang framhållas
som en allvarlig brist - t. ex. ur polisiär synpunkt - att dessa säkerhctsaspekter inte blivit föremål för någon mera omfattande och ingående
kartläggning och analys.
Tekniska fakultetsnämnden 1·id Lunds 11ni1·ersitet saknar i inspektionens
skrivelse en analys av de mål man avser uppnå med de föreslagna åtgärderna i relation till varandra och värdet av olika säkerhetshöjande åtgärder
kan inte diskuteras i förhållande till varandra.
STUDS\!IK koncentrerar sitt yttrande över RSU på frågan om hur ny
information på säkerhetsområdet - från forskning och utveckling !FoU)
samt anläggningsanknytna verksamheter - tas fram, fångas upp, analyseras och utvärderas samt hur den svenska FoU-verksamheten på området
styrs.
RSU ger enligt bolaget otillräcklig information på dessa punkter och
utelämnar med hänvisning till sina direktiv - en bedömning av helhetsbilden.
Vad gäller kravproblematiken framför prof. Gustaf Östberg följande.
Enligt min åsikt måste dock kravproblemet diskuteras i sitt sammanhang
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med de föreslagna åtgärderna. Annars finns det en risk att frågan om
kraven på säkerhet skulle kunna betraktas som slutgiltigt avgjord, ifall den
inte kommenterades i ett yttrande över SKI:s program.

2.2 Rollfördelning och organisation
Ingen av remissinstanserna har något att invända mot den rollfördelning
mellan tillsyningsmyndigheterna och innehavarna av kärnkraftverk som
angivits av utredningen. Ett antal remissinstanser pekar dock på oklarheter vad gäller rollfördelning och organisation. Detta gäller särskilt tillsynsmyndigheternas inbördes samverkan och hithörande gränsdragningsproblem. I denna fråga anför SSI:
Utan att föregripa institutets inställning till ett förslag om formerna för
samverkan mellan myndigheterna, kan dock konstateras att hittillsvarande
erfarenheter varit övervägande goda, men att ett antal förhållanden behöver preciseras. Dit hört ex ansvarsfördelningen i vissa frågor och hur man
skall hantera de situationer då strålskydd och reaktorsäkerhet motverkar
varandra, tex ifråga om frekvens och omfång av oförstörande provning i
aktiv miljö.
KSO har i sitt yttrande framfört följande synpunkter:
Som företrädare för kärnkraftskommunerna är vi något oroade över de
tendenser till överorganisation och byråkrati på tillsyns- och kontrollsidan.
som förefaller vara på väg att utvecklas.
Därför är vi redo att inte bara tillstyrka förslaget om att formerna för
samverkan mellan SSI och SK! skall klarläggas. Varför inte också pröva
det lämpliga i ett direkt samgående mellan de båda verkan och samtidigt
undvikande av ytterligare institutioner? Vi tror inte att fler centrala nya
myndigheter automatiskt leder till ökad säkerhet.
En liknande åsikt framförs av RKS som anser att de båda tillsynsmyndigheternas behandling av säkerhetsfrågorna i framtiden bör samordnas
ytterligare så att en helhetssyn på säkerhetsfrågorna främjas.
ASl::A-ATOM anser att avgränsningen mellan SKI:s och SSI:s ansvarsområden är oklar. Bolaget anser att SKI bör ha ett överordnat ansvar för
kärnkrafts verksamheten.
KVA framhåller att vid en jämförelse mellan SKI:s programförslag och
med SSI:s arbete, tex utredningen "Höjd beredskap". synes en betydande överlappning mellan de båda myndigheternas arbetsområden kunna
ske. Akademien förutsätter att den pågående utredningen om relationerna
mellan SKI och SSI skall klara ut sådana gränsdragningsfrågor.
STVDSVIK vill å sin sida ifrågasätta om samverkansproblem mellan
SKI och SSI är särskilt mycket svårare än t. ex. de mellan SSI och
naturvårdsverkct eller arbetarskyddsstyrelscn.
Liinsstyrelsen i Hallands län, LO, Kommunji)rbundet, SF. SN, KVA,
Centrum ji"ir tvärl'etenskap vid Giiteborgs 11ni1•ersitet och ASEA-ATOM
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anser samtliga att tillsynsmyndigheterna skall tillföras ytterligare resurser
för att kunna fullgöra stora uppgifter på bästa sätt.
Vad gäller rollfördelningen framhåller RKS:
En av de viktigaste slutsatserna i betänkandet är enligt vår uppfattning
att den metod för samverkan mellan myndigheterna och kraftindustrin.
som tillämpas i Sverige är ändamålsenlig. Denna arbetsform kan kallas en
fortlöpande dialog mellan parterna, men där myndigheterna har sista ordet. Den ger enligt utredningen bättre garantier för hög säkerhet än den
mer formalistiska arbetsform som har använts i USA. Utredningen konstaterar också att det amerikanska formalistiska arbetssättet måste vara en av
huvudorsakerna till det inträffade haveriet i TMI-reaktorn.
Vi vill därför påpeka att många av utredningens rekommendationer med
en stelbent tolkning skulle kunna leda till att det svenska säkerhetssystemet kom att närma sig det formalistiska. Vi vill därför understryka vikten
av att man bibehåller den arbetsform som utvecklats i Sverige och som
utredningen stödjer.
En liknande åsikt framförs även av TCO som framhåller att SKI:s roll
böra vara i huvudsak den som anges av RSU. Det är emellertid viktigt att
mål och ambitioner inte utformas så att de i sin praktiska tillämpning sätter
sådana gränser att de blir svåra att arbeta efter. TCO framhåller vidare att
behovet av facklig medverkan understryks av vad som sägs i SKI:s rapport. SKI "måste tolka sådana beslut (riksdags- och regeringsbeslut, som i
regel är allmänt hållna) och omsätta dem i operativa termer", och "söka
finna ut vad som är sund teknik och lägga detta till grund för säkerhetsarbetet". Detta ställer stora krav på kompetens hos myndigheten och kraftföretagen, men för att få en så bred bas för bedömningarna som möjligt
måste de anställda genom sina fackliga organisationer kunna delta löpande
i berednings- och beslutsorgan. Detta krav tillgodoses enklast genom att de
fackliga organisationerna får representation i SKI:s styrelse, och i grupper
som SKI tillsätter, samt att SKI regelmässigt begär fackligt deltagande i
överläggningar med kraftföretagen.
Arbt'farskyddsstyrelsen stödjer också att tillsynsmyndigheternas huvuduppgift bör vara att formulera mål för säkerhetsarbetet och att detta
lämpligen kan ske genom granskning av kraftproducenternas organisation
och arbetsformer avseende säkerhetsarbetct.
Kommunj('irhundet vill i detta sammanhang framhålla vikten av att klara
skiljelinjer upprätthålls mellan tillsynsmyndigheterna och anläggningsinnehavarna.
ASEA-ATOM framhåller det viktiga i att man samordnar och ej splittrar
de säkerhetstckniska resurserna i landet. Bolaget ser som led i dessa
strävanden att samordna arbetet inrättandet av RKS och SKISO.
Statens provnin;:sanstalt och AB Statens an/iig;:ningsprvrning pekar i
sina yttranden på rollfördclningsproblem och organisatioriska problem
som inte behandlats av RSU och SK!. Provningsanstalten anför:
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SKI behandlar i förslaget inte frågor som gäller tryckkiirlssäkerheten
eller tillförlitligheten hos olika styr- och reglersystem samt komponenter.
SKI tar inte heller upp frågan om rollfördelning och organisation i säkerhetsarbetet på kärnenergiområdet vilken ansågs viktig i betänkandet (SOU
1979:86) "Säker kärnkraft'?".
Överhuvudtaget nämner man således inte den verksamhet som bedrivs
av AB Statens Anläggningsprovning vid besiktning och kontroll av kärnkraftverken och som är en viktig faktor i säkerhetsarbetet.

AB Statens Anläggningsprovning säger i sitt yttrande:
I praktiken fungerar samarbetet mellan SKI och SA i de flesta avseenden bra. inte minst tack vare goda personrelationer. De skrivna reglerna
om ansvarsfördelningen mellan SKL SA och kraftverksägaren är dock
diskutabla. Särskilt gäller detta rapporteringen av fel och brister som
upptäcks vid kontrollen samt frågan vem som beslutar om åtgärder med
anledning av upptäckta fel. Allmänheten förutsätter att SA håller SKI
informerad om allvarligare fel <>om den upptäcker vid kontrollen. Så sker
också genom informella kanaler. men SA har ingen skyldighet att hålla
SKI underrättad. Formellt skall alla rapporter om brister och fel gå från SA
till kraftverksägaren. som i sin tur kommunicerar med SKL Kommunikationssvårigheter föreligger också i andra riktningen. SKI riktar alla sina
krav till kraftverksägaren. Detta sker i olika former, tex som cirkulärskrivelser. brev. anteckningar. protokollutdrag. Det finns exempel på att
tvingande krav under avsevärd tid endast förelåg i konceptform med
handskrivna ändringar. Flera något olika utgåvor av en bestämmelse kan
finnas.
En systematisk distribution av bestämmelserna till alla som kan vara
berörda av dem är knappast möjlig med denna svårhanterliga uppläggning.
Kontrollarbetet skulle väsentligt underlättas om SKl:s regelarbete formaliserades.

2.3 Konstruktion och utförande
Ett antal av remissinstanserna diskuterar i sina yttranden användandet
av statistiska metoder vid konstruktion och säkerhetsanalys av kärnkraftverk.

Statistiska centralhyrän är mycket kritisk till det sätt på vilket statistiska
metoder utnyttjas och anför:
SCH anser att Rasmussenrapportens metodik inte bör utgöra modell för
kommande riskstudier på kärnkraftsområdet. Det framstår som starkt
motiverat att en radikal omprövning av metoderna för sådana studier
kommer till stånd. Härvid finns särskild anledning att uppmärksamma
sådana problem av omedelbar betydelse för det praktiska siikerhetsarbetet. som inte har beaktats i Rasmusscnrapporten. såsom exempelvis {ildringsproblem. förnyade kalkyler rörande fiktiva "totalsanm1likht:ter" synes enligt SCB:s uppfattning inte fylla någon praktisk funktion som skulle
kunna motivera väsentliga arbetsinsatser.
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Energitekniskt centrum l'id Chalmers Tekniska Högskola framhåller vad
gäller säkerhetsanalyserna att all verksamhet måste vara av pragmatisk
natur och en klar verklighetsanknytning måste hållas. Därför måste man
visa försiktighet vid arbete inom det probabilistiska området. Enligt vår
uppfattning är matematiska tillförlitlighetsstudier i första hand en uppgift
för högskoleinstitutioner. Dessa bör ges reella möjligheter att kunna deltaga i sådant arbete.
Enligt Cil'i/ingenjörsförhundet, CF. påpekar berättigad kritik att tillgängliga riskanalyser till alltför liten del bygger på empiriska resultat och
på inte tillräckligt empiriskt underbyggda teoretiska kalkyler inom den
modell som används. Detta sammanhänger med den uppenbara svårigheten att göra "driftsituationsnära" experiment med kärnkraftverk. Inte ens
sannolikheterna för tekniskt "konventionella " komponentfel är lätta att
uppskatta i den användningsmiljö som ett kärnkraftverk erbjuder. Sammanhållen systemanalys av kärnkraftverk kan definitivt inte undvaras men
de svårigheter den är behäftad med måste respekteras.
De kritiska synpunkter på användningen av statistiska metoder i säkerhetsarbetet som framförts av vissa remissinstanser delas inte av ASEAA TOM som hävdar att utredningen har varit alltför negativ i sin bedömning
av probabilistisk riskanalys som metod för att bedöma kärnkraftens absoluta säkerhet liksom för jämförelser mellan kärnkraftens risker med andra
risker i samhället.
Vid sådana jämförelser är probabilistisk riskanalys en värdefull metod
om den kombineras med realistiska konsekvensbedömningar. Rapporten
"Effektivare beredskap" från Statens Strålskyddsinstitut uppfyller inte
det sistnämnda kravet.
ASEA-A 10M framhåller att:
Utredningen pekar på att sannolikhetssiffror inte får bli det enda instrumentet vid bedömning av haveririsker. Vi håller gärna med om denna
slutsats men inte "bl. a. på grund av inslaget av subjektiva bedömningar".
utan snarare på grund av att en riktig beskrivning av grundförutsättningar
och begränsningar kan saknas.
Bolaget framhåller vidare att:
Tillförlitlighetsanalyser är ett bra redskap men även bra redskap har sina
begränsningar kräver att användaren har skaffat sig djupare kunskaper.
Inom ASEA-ATOM har tillförlitlighetstekniken tillämpats sedan början
av 70-talet för att jämföra olika konstruktioners tillförlitlighet.
STU anser att hur sannolikheter för olyckor och deras konsekvenser
skall sammanvägas till en viktig faktor i ett större bcslutsunderlag och
vilken nivå på denna faktor som kan vara rimlig. är av stor betydelse för
allt säkerhetsarbete inkluderande kärnkraftssäkerhet.
KVA finner det tillfredsställande att SKI avser att utöka sina resurser för
genomförande av t. ex. probabilistiska metoder för riskanalys. Förslaget
om offentlig insyn bör enligt akademiens mening utnyttjas till att sprida
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objektiv kunskap om vetenskapliga metoder och deras användning i praktiskt handlande.
RKS anser liksom reaktorsäkerhetsutredningen att omfattningen av
kvantitativ riskanalys i säkerhetsgranskningen bör öka i den takt resurser
och metodutveckling medger.
Vad giiller övriga frågor som avser konstruktion och utförande av reaktoranläggningar anför SP följande:
Tryckkärlssäkcrhctcn var tidigare en av de frågor som ansågs viktigast
vid kärnenergiproduktion. Under den tid man fått erfarenhet av denna
produktion har man hunnit få en hel del statistiska uppgifter om olika
material och komponenter. Dessa uppgifter kommer fram dels vid förebyggande provning. kontroll och besiktning. dels vid inträffande tillbud och
haverier. SP kan inte finna att detta omräde nu fått mindre aktualitet än
tidigare utan bör ha en given plats i ett åtgärdsprogram av det slag SK!
skisserat.

SA framhåller i detta sammanhang att en viktig del av säkerhetsarbetet
är att förebygga skador och haverier genom regelbundet återkommande
provning och kontroll av anläggningens vitala delar. Det finns exempel på
att man vid sådan kontroll funnit fel som skulle kunnat leda till allvarliga
driftstörningar om de förblivit oupptäckta.
I samband med remissarbetet vid FOA har framkommit att bl. a. vissa
punkter borde ha behandlats utförligare. Säkerheten hos kärnkraftverken
är beroende av driftstiden bl. a. på grund av successiva förändringar hos
material i olika komponenter. speciellt reaktorkärl, genom bestrålning,
korrosion och spricktillväxt. Det synes angeläget att särskild uppmärksamhet ägnas dessa faktorer.
ASEA-ATOM instämmer till fullo med utredningen i att det är väsentligt
att tillsynsmyndigheten formulerar sina principiella mål för säkerhetsarbetet i tekniskt avseende.
2.4

Konsekvens och utsläppsbegränsånde åtgärder

RSU lämnade i sitt betänkande förslag till ett antal åtgärder för att höja
säkerheten på kärnkraftsområdet i Sverige. Bl. a. föreslog utredningen att
ökade resurser skulle ägnas åt utsläppsbegränsande åtgärder. Utredningen
föreslog vidare att man skulle fatta ett principbeslut om att ytterligare
utsläppsbegränsande åtgärder skulle vidtagas samt att iniativ snarast skulle
tas för att ytterligare studera tänkbara tekniska lösningar. Man framhöll
dock att man även fortsättningsvis bör ägna stor uppmärksamhet åt även
konsekvenslindrande och olycksförebyggande åtgärder. Som exempel på
utsläppsbegränsandc åtgärder angav utredningen bl. a. anordningar för
s. k. filtrerad ventilation av reaktorinneslutningarna. En majoritet av remissinstanserna stödjer utredningens förslag på dessa punkter. Ett antal
remissinstanser framhåller därutöver vikten av att åtgärder snarast genomförs vid kärnkraftverken.
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liinsstyrelsen i Uppsala liin liksom KSO framhåller att samma säkerhetskrav skulle gälla för alla reaktorer oavsett om de är förlagda i närheten
av omfattande bebyggelse eller ej.
l\iA anser att om filteninläggningarna hör införas. hör detta i första hand
ske i kraftverken i Barsebäck och Ringhals.

2.5

Människa - maskin frågor

Vikten av en ökad satsning på människa-maskin frågor betonas av ett
flertal remissinstanser. bl. a. Komnumji"frhundet. RKS. KSO. /VA och
TCO.
ASEA-A 101'.f och natun·etarförbundet framhåller bl. a. att inte bara
personalen och utrustningen i kontrollrummet måste uppmärksammas i
detta sammanhang utan att arbetsmiljön i stort måste beaktas.
Arhetarskyddsstyrelsrn ser det också som ett klart bidrag till ökad
säkerhetsnivå i kärnkraftsystem all tillsynsmyndigheten i enlighet med
utredningens förslag breddar sitt arbete från uppföljning av ··renr· tekniska frågeställningar till andra av karaktär människa-maskin.
SSJ framhåller att vid en inträffad olycka iir det ocksf1 viktigt att arbetsmiljön ur strålskyddssynpunkt inte försvårar de insatser som behövs för all
begränsa olyckans omfattning. Strf1lskyddsinstitutet och kärnkraftinspektionen har därför ofta gemensamma intressen av en god arbetsmiljö och
detta är ett område där de båda myndigheterna närmare bör precisera
formerna för samarbetet.
Naturretimfiirhundet och K\/ A pekar också på behovet av att personalen ges tillfälle till utbildning och träning.
FOA betonar den svåra frågan om avvägningen mellan automatisering
och beroende av mänskligt ingripande. Här finns enligt FOA behov av
kvalificerade studier.
Centrum filr t1·iirretenskap rid Giiteborus 1mi1·asitet anför följande vad
gäller människa-maskin frågorna i sitt yttrande:
Utredningen diskuterar vad som kallas människa-maskin frågor. Tanken
är att människa-maskin i kärnkraftverken bildar en enhet. Utredningen
diskuterar dock kärnkraftverken för sig och människorna för sig. utan att
se dem i samspel. Detta är inte tillfredsställande.

2.6 Personalens rekrytering och utbildning
Bland remissinstanserna föreligger stor enighet om att personalens rekrytering och utbildning har stor betydelse för kärnkraft verkens säkerhet
och av den anledningen bör ägnas stor uppmärksamhet.
UJJÄ konstaterar att ansvaret för utbildning av drift- och underhållspersonal samt olika slag av säkerhctsspecialister åvilar statens kärnkraftinspcktion och kraftföretagen. UHÄ finner det dock önskvärt att högskolans
2..\
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forskare och övriga resurser utnyttjas i utbildningen där så är lämpligt.
En liknande uppfattning framförs också av NED som anför:
Utbildning hör ges på alla niviier i kraftbolagen för all skapa medvetenhet om det egna arbetets betydelse för en anläggnings siikerhet. Vid utbildningen av personal i kiirnkraftarbete iir det viktigt all de tillgängliga m:h
goda utbildningsresurserna hos bland annat högskolor. universitet och
forskningsorganisationer utnyttjas i första hand inn<lll nya uthildningsorgan byggs upp. Däremot kan man tiinka sig en biittn: samordning av
utbildningen. t. ex. genom SK!. Detta för att i möjligaste m{m undvika att
dubbelarbete uppstiir samt att byråkrati införs. Detsamma gäller för arbetsfördelningen mellan företag och myndighet. Det är myndighetens uppgift att skapa riktlinjer och företagens uppgift att följa och genomföra dessa
på bästa möjliga sätt.
KVA anför i sitt yttrande följande:

Kraftverkspersonalens kompetens och goda omdömesförmåga är avgörande för kärnkraftens säkerhet. SKI redogör under denna punkt för
faktorer som påverkar drift- och underhållspersonalens kunskapsnivå och
pekar på SKI:s åtgärder för att införa ett kompetensuppföljningssystem.
Akademien finner det rimligt att man i frågor rörande personalens utbildning förutom specialkurser vid t. ex. AB Kärnkraftutbildning även utnyttjar de mer grundläggande utbildningsresurser som erbjudes vid våra tekniska högskolor.
Liknande synpunkter framförs av /VA som i sitt yttrande säger:
En säker drift fordrar välutbildad personal som har djupgående kunskap
om systemets funktion, som är välövade i att hantera avvikelser från
normaltillstånd och som kan dra korrekta slutsatser av aktuella indikationer när ett icke förutsett förlopp inträffar.
Detta kan man troligen endast uppnå om personalen känner alt deras
verksamhet accepteras och uppskattas i samhället och om en uppfyllelse
av säkerhelskraven leder till att kärnkraften har rnöjlighet överleva och
utvecklas.
Flera remissinstanser framhåller i likhet med SKI betydelsen av andra
personalkategorier än kontrollrumspersonalen.
CF anför följande:

Förbundet instämmer i SKI:s bedömning att hela skiftlagets kompetens
behöver hqjas snarare än att, som reaktorsäkerhetsutredningen. primärt
fästa vikt vid att vakthavande ingenjör skall ha tillräcklig kompetens att
ensam fatta långtgående drifttekniska beslut.
Denna uppfattning delas också av Uinsstyrelsen

Ha/lans liin som

anför:
Länsstyrelsen delar inspektionens uppfattning att hela skiftlagets kompetens bör höjas så att den behövliga kunskapen alltid finns i kontrollrummet, en åtgärd som bör vara möjlig på någon sikt. Länsstyrelsen vill även i
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detta sammanhang peka på behovet av återkommande övningar och spel
för att ständigt hålla personalens handlingsberedskap för oväntade störningar på en hög nivå.
STUDSVIK instämmer i betoningen av utbildningens betydelse för andra personalkategorier än driftpersonalen.
ASEA-ATOM framhåller:

Utredningen understryker betydelsen av kontakter mellan säkerhetsspecialister hos de olika kraftbolagen.
Det är vår uppfattning att kontakter mellan även andra typer av specialister på kraftverken är mycket värdefull och måste stimuleras. Här bör
även leverantörernas olika specialister komma med.
Centrumj'ör tvärvetenskap vid Götehorgs universitet instämmer i vikten
av personalutbildning och anför:

Det talas flyktigt på ett par ställen om andra personalkategorier i förslaget. Det är dock viktigt att andra än underhållspersonalen vid reaktorerna
utbildas kontinuerligt. Dels behöver reaktorlednignen och ledningen vid
kärnkraftföretagen ständigt utvecklas och utbildas och dels behöver SKIpersonalen på alla nivåer utbildning.

2. 7 Normaldrift
Reaktorsäkerhetsutredningen föreslog i sitt betänkande att en särskild
··generalklausul" skall införas i de säkerhetstekniska föreskrifterna. Innebörden av denna klausul skulle vara att kärnreaktorn bringas till ett säkert
avställt tillstånd så snart något inträffar som inger tveksamhet om driftens
fortsatta förlopp. Bland remissinstanserna finns varierande uppfattningar
om detta förslag. Förslaget stöds av Länsstyrelserna i Hallands och Kalmar liin samt KSO.
Kärnkraftinspektionen framhöll i sitt förslag till program för säkerhetshöjande åtgärder att syftet med den föreslagna klausulen bäst uppnås om
dess anda inarbetas i de normala störningsinstruktionerna.
Denna uppfattning delas av:
Energitekniskt centrum vid Chalmers Tekniska högskola, STUDSVIK,
Kommunförbundet, SN. TCO, CF. KVA, ASEA-ATOM samt LO.
RKS anför följande vad gäller generalklausulen:
De säkerhetstekniska föreskrifterna tSTFl som reglerar driften av
kärnkraftverken syftar till att reaktorn bringas till säkert tillstånd i oklara
driftsituationer. Vi anser därför. liksom kärnkraftinspektioncn, att den av
reaktorsäkerhetsutredningen förordade generalklausulens syfte redan är
uppnått. Frågan är under fortsatt prövning av myndigheter och kraftbolag.
Centrumji.ir tl'iirvetemkap vid Giitehorgs unil'ersitet anför i sitt yttrande
följande:
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I praktiken kvarstår ändå frågan om vad som menas med "tveksamhet
om driftens fortsatta förlopp". då alltså kraftverket får och skall avställas.
För att minska riskerna för att sådan tveksamhet skall uppstå synes det
helt nödvändigt att man dels fortsätter att förstärka personalens kompetens, dels - och framförallt - väsentligt utvidgar de säkerhetstekniska
föreskrifterna. Liksom man i Rasmusen-rapporten försöker beräkna kärnkraftens totala risker med hjälp av "felträdsanalys". bör man i föreskrifterna sträva efter att täcka ett väsentligt större antal situationer då flera
störningar inträffar samtidigt eller i omedelbar följd. Instruktionerna måste
trots deras omfång vara lättillgängliga.
Beträffande utredningens förslag att ett system med namngivna. av
tillsynsmyndigheterna godkända. föreståndare för säkerhetsarbetet övervägs har kärnkraftinspektionen ännu inte tagit ställning och avser att ta
upp frågan vid ett senare tillfälle. SSJ anför att på strålskyddsområdet
tillämpas redan denna princip och vid var:ie anläggning finns namngiven
ansvarig föreståndare med ersättare för det radiologiska arbetet. SSI finner
att erfarenheterna av detta system är enbart positiva.
En annan ståndpunkt till denna fråga intar RKS som i sitt yttrande säger:
Vi stödjer inte reaktorsäkerhetsutredningens förslag att vid kraftverken
införa en föreståndare för säkerhetsarbetet. i analogi med den så kallade
radiologiska föreståndaren. Den säkra driften av verket omspänner betydligt vidare områden än det radiologiska skyddet. Driftchefen är ansvarig
för att anläggningen drivs på ett säkert sätt. Som internt oberoende granskande och övervakande instans fungerar dessutom den centrala säkerhetskommittcn som rapporterar direkt till företagsledningen.
ASEA-A TOlil delar RKS åsikt och framhåller att något behov att införa
särskilt utsedd föreståndare för att tillse att den löpande verksamheten
bedrivs med beaktande av säkerhetsaspekterna ej föreligga. Ansvarshilden i säkerhetsfrågor är väl definierad i STF.
När det gäller normaldriftssituationen förutsätter arbetarskyddsstyrelsen att ökad uppmärksamhet ges åt de arbetsmiljöförhållanden som råder
eller kan förutses råda vid reparations- och saneringsarheten dvs. det slag
av arbeten, som inte normalt faller under begreppet normaldrift. Styrelsen
avser också arbeten som utföres med såväl egen personal som personal
från leverantörer och anser det vara viktigt att såväl strålnings- som andra
arbetsmiljöfaktorer uppmärksammas och behandlas parallellt med och i
direkt anslutning till planerade konstruktiva ändringar p. g. a. ökade säkerhetskrav.
RKS anser att resurserna för kvalitetssiikring bör ökas hos såviil kraftföretagen som myndigheterna.
Ett liknande ställningstagande görs av K\/A som anför:

Av alla uppgifter som kan tänkas bli lagda på SK! iir kontrollen av att
kvalitetskraven upprätthålls det mest naturliga. På denna punkt bör SKI
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sålunda ha en stab toppkompetenta personer för kontroll- och uppföljningsverksamhet, något som också tycks vara SKl:s avsikt att eftersträva.
Beträffande skiftavlösning anser ASEA-ATOM det positivt med en formaliserad och dokumenterad säkring av överlämningsprocedurerna.
FOA anser att det finns skäl att vid kärnkraftverken installera mätutrustning som registrerar de påfrestningar (t. ex. seismiska) som verket utsätts
för. Dessa registreringar. andra mätvärden, TV-observationer och operatöringripanden bör fortlöpande registreras och sparas för ev. senare analys.

2.8 Haveriberedskap
Vad gäller haveriberedskapen har remissinstanserna främst koncentrerat sig på organisationen av kärnkraftverkets haveriberedskap samt på
kontrollrumspersonalcns roll i haveriberedskapen.
Länsstyrelsen i Malmöhus liin anför följande vad gäller beredskapen
mot olyckor i kärnkraftverk:
Reaktorsäkerhetsutredningen föreslår att inställelsetiden för vakthavande ingenjör skall vara högst 30 minuter för samtliga kärnkraftverk som
den nu är vid Barsebäck. Tiden är för närvarande satt till en timme vid
Ringhals och Oskarshamn. Kärnkraftinspektionen vill inte ta ställning i
frågan, förrän de frågor som behandlats i SSI:s utredning "Effektivare
beredskap" fått sin lösning. Länsstyrelsen har genom regeringsbeslut den
26 juni 1980 fått i uppdrag all höja sin personalberedskap vad gäller
ledningsorganisationen vid kärnkraftolyckor. En så nära överensstämmelse som möjligt mellan länsstyrelsens och kärnkraftverkets beredskapsorganisation bör därvid eftersträvas.
Länsstyrelsen i Uppsala liin framhåller följande:
Kraftverkens haveriberedskap har betydelse för bl. a. berörd länsstyrelse. Det är angeläget att kompetensen hos den personal, som har att verka
vid störningar som kan leda till haverier, är sådan att väl avvägda beslut
ifråga om drift och larmning kan fattas, och att verksamheten vid sådant
tillfälle inte hämmas på grund av långa inställelsetider för ansvariga personer.
Natun·etare.fi"irhundet instämmer i kärnkraftinspektionens påpekande
att haveriberedskapen bör diskuteras i samband med utredningen "'Effektivare beredskap". Det är viktigt enligt förbundet all skapa bästa möjliga
erfarenhetsåterföring i samband med driftsstörningar. En expertgrupp fristående från kärnkraftinspektionen - torde kunna tjäna det önskade
syftet.
ASEA-ATOM är eniga med utredningen om att det yttersta ansvaret i
haverisituationer bör ligga hos anläggningsägarna och att SKI, SSf och
berörda länsstyrelser bör arbeta fram fastare riktlinjer för beredskapen.
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Centrumjör tl'iirvetenskap l'id Götehorgs unil'ersitet anför följande:
Under punkten för havcriberedskap behandlas endast den interna beredskapen vid reaktorerna. Den externa beredskapen behandlas inte alls. Det
bör åligga SK! att initiera och ständigt kontrollera att en organisation
utanför kärnkraftverken finns och är beredd att handla i krissituationer.
Det bör åligga SK! att tillse att även kärnkraftföretagen engageras i detta
arbete, emedan deras ansvar inte begränsar sig till kärnkraftverkens interna förhållanden.
Inställelsetiden för den vakthavande ingenjören vid kärnkraftverken bör
enligt länsstyrelserna i Kalmar och Hallands liin i enlighet med RSU :s
förslag vara högst 30 minuter.
Betydelsen av kompetensen i kontrollrummet för beredskapen mot haverier har kommenterats av remissinstanserna. RKS säger i denna fråga
följande:
Haveriberedskapen inom verket bör enligt vilr uppfattning grundas pil
kompetensen hos den skiftgående personalen att självständigt kunna hantera en begynnande kritisk situation. Liksom reaktorsäkerhetsutrcdningen
och kärnkraftinspektionen avvisar vi därför tanken på en "shift technical
adviser".
Denna uppfattning delas av TCO som anför:
Vad gäller RSU:s förslag om vakthavande ingenjörs (vhi) roll delar TCO
SKI:s invändningar. Vhi deltar ej löpande i arbetet i kontrollrummet och
kan därför inte ha det aktuella driftläget klart för sig i tillräcklig utstriickning för att självständigt fatta långtgående beslut.

Länsstyrelsen i Kalmar /iin framhåller att helst hör en vakthavande
ingenjör ständigt finnas i kontrollrummet. Minimikravet är dock enligt
länsstyrelsen att i kontrollrummet alltid skall finnas minst en befattningshavare. som har kompetens och befogenhet samt skyldighet att utlösa
haverilarm, när sådant enligt fastställda larmkriterier skall givas.
Energitekniskt centrum vid Chalmers Tekniska högskola anför följande:
Ifråga om haveribercdskapen rekommenderar uiredningen att "en av
händelsen opåverkad person" skall infinna sig i kontrollrummet efter en
viss tid. För att denna skall kunna göra niigon nytta, måste han/hon känna
till det aktuella verket i alla detaljer och ha en myckd gedigen driftserfarenhet. Vi instämmer med SKI i uppfattningen att det iir bättre att kompetensen höjs hos hela skiftlaget. så att den erforderliga kunskapen alltid
finns till hands i kontrollrummet.
KVA vill för sin del framhålla att den anser att den allmänna kompctensoch kunskapsnivån hos driftpersonalen bör vara mycket hög. Ansvarsnivån är ju väsentligt högre än för piloten pr1 det största trafiktlygplan.
Kraven på och kontrollen av driftpersonalen bör vara lika härd som för
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piloter i reguljärt trafikflyg. Uppmuntran till denna personal i form av lön
och ställning bör markera deras betydelse.
SMii/ berör i sitt yttrande en annan aspekt av haveriberedskapen nämligen tillgången på relevant meteorologisk och hydrologisk information.
SMHI framhåller därvid att det i många fall saknas underlag för att på ett
objektivt sätt få fram sådana värden och det framgår inte vilken praxis som
i så fall skall gälla, exempelvis på vilket sätt extrapolering till låga sannolikheter skall ske. SMHI föreslår att denna fråga ses över varvid beaktas
vilka möjligheter som kan finnas att mer objektivt beräkna extrema värden
exempelvis med hjälp av simuleringar i numeriska dynamiska modeller.

2.9 Erfarenhetsåterföring
Vikten av ett väl utbyggt system för erfarenhetsåterföring betonas av ett
flertal remissinstanser, bl. a. STUDS\1/K, arbetareskyddsstyrelsen, RKS.
/VA, SP, SA, ASEA-ATOM och Centrum f<:ir t1·ärl'etenskap rid Göteborgs
universitet.
Energitekniskt centrum rid Chalmers Tekniska hiigskola framhåller följande i detta sammanhang:
Vi vill ställa frågan om SKI lägger tillräcklig tonvikt på frågor som är
väsentliga för en effektiv erfarenhetsåterföring. I samband med försök till
uppföljning av driftsertarenheter frå:i kärnkraftverken har vi vid avdelningen för reaktorteknologi, CTH, funnit att man måste avsätta relativt
stora resurser för denna typ av verksamhet.
Resursfrågorna i samband med erfarenhetsåterföring behandlas också
av SSI som anför:
Informationsutbyte med andra länders erfarenheter på kärnkraftområdet
är viktigt för att bredda och fördjupa inspektionens kompetens och de
ökade resurser som aviserats för SKJ bör därför inkludera ökade medel för
sådan verksamhet.
TCO betonar behovet av bl. a. utbildning i samband med erfarenhetsåterföringen och framhåller:

Formerna för erfarenhetsåterföringen går väsentligen in i frågor om
organisation och utbildning som berörts tidigare. TCO delar uppfattningen
att erfarenhetsåterföringen måste förbättras. Också erfarenheter från annan verksamhet bör beaktas. Möjligheterna att fortlöpande se över dem i
anslutning till fortbildningen på området bör beaktas. TCO anser också att
det är av mycket stor betydelse att den personal som berörs regelbundet
får möjligheter att diskutera och utbyta erfarenheter kring den faktiska
driften och kring annan teknisk och organisatorisk information som kommer fram. Denna möjlighet måste säkerställas organisatoriskt och resursmässigt.
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/VA framhåller att erfarenhetsåterföringen förutsätter en dialog mellan
de inblandade parterna och säger:

Den öppna dialog och det samarbete som finns mellan systemleverantörer. kraftproducenter och övervakande statliga organ måste stimuleras.
Kraftbolagens råd för kärnkraftsäkerhet är som tidigare nämnts ett lämpligt forum för behandling av dessa frågor. En av de statliga övervakande
organens främsta uppgifter bör vara att medverka till att återförda erfarenheter även påverkar säkerhetsf1tgärderna i kraftverken.
STUDS\!IK framhåller i detta sammanhang vikten av en personak:irkulation mellan de olika företagen - drift - tillverkar - och FoU-organisation samt myndigheterna på kärnkraftomrildct.

2.10 forskning

De flesta av remissinstanserna har yttrat sig över de förslag rörande
forskningen på kärnsäkerhetsornrådet som lämnats av RSU och SKL
UHÄ konstaterar att uppgiften att långsiktigt planera samt beställa
forskning inom reaktorsäkerhetsområdet ankommer på bl. a. statens
kärnkraftinspektion. Den av reaktorsäkerhetsutredningen föreslagna förstärkningen av inspektionens planeringsfunktion för säkerhetsforskning
kan mot den bakgrunden vara motiverad. Det ligger också i högskolans
intresse att forskningsbeställande organ besitter en hög kompetens, särskilt med avseende på förmågan att bedöma forskningsbehoven i ett långsiktigt internationellt perspektiv.
Även tekniska.fakultet.rniimnden vid Lunds universitet framhåller vikten
av att högskolornas resurser tas i anspråk för forskningsuppgifter inom
ramen för kärnsäkerhetsforskningsprogrammet. Fakultetsnämnden framhåller risken i att inte tillräckligt stort antal kvalificerade tekniker med
djupgående kunskaper inom området i framtiden står till samhällets förfogande. Fakultetsnämnden vill understryka i detta sammanhang vikten av
att utbildning inom kärnkraftteknik uppehålles såväl kvalitativt som kvantitativt.
FRN anser att en pluralism både vad gäller finansiering och utförande av
forskningen kring kärnkraftens säkerhet har ett betydande värde. Det
ställer dock stora krav på bl. a. SKl:s egen förmåga att följa och utnyttja
forskningen. Inte minst torde det åligga SKI att söka identifiera bristområden inom den svenska forskningen och i samarbete med övriga intressenter
ta initiativ till nya insatser.
Enligt direktiven skulle utredningen lämna förslag till inriktning och
utformning av SKI forskningsprogram. Detta har enligt FOA:s mening
behandlats väl kortfattat och det hade varit värdefullt om utredningen haft
tid att redovisa en samlad syn på all svensk forskning inom reaktorsäkerhetsområdet och dess relation till den internationella forskningen. Liksom
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utredningen finner FOA det angeläget att rimliga förutsättningar skapas för
utnyttjandet av Studsviks resurser i det långsiktiga säkerhetsarbetet.
Beträffande forskningsprogrammet behöver det enligt TCO:s mening
uttryckligen framhållas att problem som aktualiseras av berörd personal
genom sina fackliga organisationer skall överviigas på samma grunder som
övriga projekt. Det måste också vara så att de regler för tillträde till
arbetsplatser för forskare som facket begärt generellt snabbt får giltighet
inom kärnkraftområdet.
KVA ställer sig tveksam till om till SKl:s område skall fogas rena
forskningsuppgifter. Sådana borde i stället vad gäller mer rent tekniskt
tillämpade sådana kunna läggas ut på fristående organ. t. ex. Studsvik
Energiteknik AB eller andra lämpliga forskningsorgan.
Flera av de angivna yttrandena konstaterar i likhet med RSU att SK!
behöver ökade resurser för kärnsäkerhetsforskning.
FRN instämmer i denna bedömning men vill som motiv för en förstärkning av SKl:s forskningsplanerande funktion också anföra behovet av en
aktivt initierande och samordnande insats från inspektionens sida.
Även ASEA-ATOM delar utredningens uppfattning och stöder SKI:s
yrkande. att SKI:s planeringsfunktion för säkerhetsforskning bör ges utökade resurser.
Ne instämmer också i att SKI:s planeringsfunktion för forskning bör
förstärkas. Ne anser att efter utgången av 1980/81 den del av ansvaret till
forskning rörande lättvattcnreaktorers säkerhet som hittills åvilat ne, bör
överföras till annan myndighet eller organisation. Sålunda har ne i de
förslag som lämnats till delegationen för energiforskning <DFE) inte föreslagit fortsatta insatser för ne:s del på detta område. DFE har inte haft
någon annan bedömning. I DFE:s betänkande Energi i utveckling (SOU
1980: 35) föreslås inga fortsatta insatser. Detta bör beaktas vid utformandet
av SKI:s planeringsfi.mktion för forskning.
CF påpekar att det tekniska forsknings- och utvecklingsarbetet inom
kärnkraftsområdet till stor del måste avse förhållandevis konventionella
tekniska problem. exempelvis utveckling av pålitliga ventiler. pumpar och
röranläggningar. framtagning av mätutrustning som ger säker och tillräcklig information även i starkt onormala lägen. effektivisering av underhåll
etc.
RKS anför följande vad gäller forskning i sitt yttrade:
Viss restriktivitet bör gälla i fråga om forskningsprojekt och utredningar.
vilkas säkerhetshöjande effekt är osäker eller marginell, men som tar i
anspråk driftorganisationernas resurser på det löpande säkerhetsarbetets
bekostnad.
Den svenska säkerhetsforskningen bör ges sådan inriktning att den bäst
främjar informationsutbyte med utlandet, där den helt övervägande delen
av forskningen bedrivs.
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Behovet av internationellt samarbete på forskningsområdet har påtalats
av flera remissinstanser bl. a. stöder SSJ kärnkraftinspektionens förslag att
den ges ökade möjligheter för planering av forskningsprogrammct och att
den ges ökade resurser för aktivt deltagande i utländskt arbete.
Även Nat11n·ctareförh1111det stöder kärnkraftinspektionens förslag om
ökade möjligheter för forskningsplanering samt möjlighet till aktivt deltagande i utländskt arbete. Enligt förhundets åsikt måste detta gälla all typ av
forskning. och strålskyddsinstitutet bör därför få samma möjligheter att
delta i utländskt arbete. En viktig förutsättning för att dylikt arbete skall ge
den tillsiktade utdelningen är att tillräckligt personella resurser tillskapas
så att ett effektivt deltagande kan komma till stånd.
ASEA-ATOM framhåller att för att SKI, kraftföretag och tillverkare
bättre skall kunna tillgodogöra sig resultaten av utländsk säkerhetsforskning. bör Sverige, främst genom SKL eftersträva ett aktivt samarbete med
andra länder i form av internationella forskningsprojekt. erfarenhctsutbyte
etc.
Länsstyrelsen i l/allands län vill även _den understryka behovet av en
fortsatt och brett upplagd forskning och uppföljning beträffande kärnkraftens säkerhet. Möjligheterna att unyttja internationella erfarenheter och
rön bör tillvaratas i största möjliga utsträckning.
LO betonar det angelägna i kärnkraftsinspektionens verksamhet inom
forskning och utveckling. LO instämmer i att myndigheten måste ges
ökade möjligheter för planering av forskning med beaktande särskilt av
utländskt arbete. Ökade resurser krävs för ett aktivt deltagande i utländskt
FoU-arbete rörande reaktorsäkerhet m. m.
RS V rekommendcradt: i sitt betänkande att formerna för ett nationellt
forskningscentrum på kärnkraftområdet utreds. Detta förslag stöds av
RKS.

Även STUDS i1I K berör utnyttjandet av de resurser som finns i landet
och anför:
Enligt STUDSVIK:s mening är en effektiv användning av landets begränsade resurser endast förenlig med väl definierade satsningar på ett
fåtal specialiteter. om möjligt i internationella samarbetsprojekt.
Bolaget fäster vidare uppmärksamheten på behovet av en mera obunden
insats på reaktorsäkcrhetsområdct fristående från den FoU som är direkt
knuten till aktuella projekt och tillståndsfrågor.
Vad gäller den roll som de forskningsresurscr som finns hos Studsvik
Energiteknik AB skall ha i den framtida forsknings verksamheten instämmer ASEA-ATOM med utredningen i att det är angeläget att staten omprövar förusättningarna för att i en ändamålsenlig organisation utnyttja Studsviks resurser på ett fruktbart sätt.
Även SSJ stöder utredningens uppfattning på denna punkt.
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E11ergitek11iskt ce11trum 1'id Chalmers Tek11iska högskola har i sitt yttran-

de pekat på följande områden av intresse för fördjupade forskningsinsatser: Frigöring av radioaktiva ämnen vid härdsmältning, rening av radioaktivt kontaminerat vatten och rening av radioaktivt kontaminerade
ytor.

Prop. 1980/81: 90

Bilaga 1.17

Industridepartementet

381
BilaRa 1.17

Sammanfattning av ångexplosionskommittens betänkande Ångexplosioner i lättvattenreaktorer, Ds I 1980: 27
Kommittens konsulter på ångexplosioner. Fauske och Mayinger, som är
internationellt erkända auktoriteter på området. har genom sinsemellan
delvis olika analysmodeller kommit fram till en och samma slutsats. Denna
slutsats är att ångexplosioner visserligen kan inträffa i samband med svåra
reaktorhaverier, men att man helt skulle kunna utesluta ångexplosioner av
sådan styrka att de, enligt av kommitten granskade hållfasthetsanalyser.
skulle kunna leda till brott på reaktortank och inneslutning och därmed till
radioaktiva utsläpp.
Kommitten har inte funnit några erinringar mot konsulternas analys.
men noterar att det också finns nyligen publicerade rapporter som uttrycker sig försiktigare. Som grund för denna försiktighet hänvisas bl. a. till att
det råder brister i detaljkunskaperna om olika explosionsförlopp och att
man önskar avvakta ytterligare studier. bl. a. av experimentell natur.
Vid sin genomgång av det samlade vetenskapliga underlaget har dock
kommitten inte funnit några beskrivningar av händelseförlopp grundade på
mer ingående tekniskt-fysikaliska analyser enligt vilka ångexplosioner i
samband med reaktorhaverier kan leda till brott på reaktortank och inneslutning.
Särskilt noterar kommitten att utbredd enighet synes föreligga om att
den bedömning av ångexplosioners betydelse för svåra haveriförlopp som
gjordes i den amerikanska rapporten W ASH-1400 är i överensstämmelse
med senare teoretiskt och experimentellt arbete. I detta sammanhang bör
också påpekas att den tyska rapporten "Deutsche Risikostudic Kernkraftwerke" från år 1979 på grund av tidsbrist i avvaktan på resultat av
fördjupade studier övertog risksiffrorna från W ASH-1400 beträffande ångexplosioner, ehuru man på grundval av egna analyser framhöll att ångexplosioner som frigör stora energimängder från smiillor av storleksordningen ton var extremt osannolika. Analysen i WASH-1400 synes ha varit
friimsta anledning till den betydelse som hittills tillmätts ångexplosioner
vid reaktorhaverier.
Denna analys saknar sålunda enligt kommittens mening en realistisk
fysikalisk grund.
Mot bakgrund av det ovan anförda fär kommitten som sin samlade
bedömning anföra att ångexplosioner och diirmed sammanhängande utsläppsförlopp inte särskilt behöver beaktas vid utformningen av säkerhctssystem och beredskapsåtgärder.
Beträffande det fortsatta arbetet rörande i:ingexplosioner rekommenderar kommitten följande:
Arbeten inom ångexplosionsområdet som sker i utlandet hör följas upp.
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Man bör även fortsätta att studera små ångexplosioner och deras betydelse
för haveriförloppet vid en härdsmälta. Överhuvudtaget bör man också
närmare analysera olika haveriförlopp och därmed sammanhängande radioaktiva utsläpp i syfte att erhålla ett förbättrat kunskapsunderlag vid
utformningen av säkerhetssystem och beredskapsåtgärder.
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Kärnkraftens avfall, organisation och finansiering
Sammanfattning av och remissyttranden över utredningen om kärnkraftens radioaktiva avfall - organisations- och finansieringsfrågor,
sou 1980: 14
Utredaren har haft till uppgift att utreda och lägga fram förslag om
organisation och finansiering av hanteringen och förvaringen av anviint
kärnbränsle och radioaktivt avfall.

Utredningsarbetet
Utredningsarbetet har huvudsakligen inriktats på de frågor om organisation och finansiering som hänger samman med hantering och förvaring av
använt kärnbränsle och radioaktivt avfall från kärnkraftverken. Häri innefattas avvecklingen av anläggningarna.

1 arbetet har uppmärksammats att frågor om organisation och finansiering av omhändertagande av annat radioaktivt avfall frän bl. a. sjukhus.
forskningsinstitutioner och industrier behöver snarast utredas särskilt.
De förslag som läggs fram avser huvudsakligen ett kärnkraftsprogram
med tolv reaktorer. som vardera är i drift under ca 25 år.

<\nvänt kärnbränsle och radioaktivt avfall
Radioaktiva restprodukter från kärnkraftverken varierar i hög grad i
'atnmansiittning och egenskaper.
Metoder och teknik för hantering och förvaring av radioaktiva restprofokter i Sverige har utvecklats främst genom det arbete som har bedrivits
~enom projektet Kärnbränslcsäkerhct ( KBS). som iir knutet till Svensk
Kiirnbriinsleförsörjning AB tSKBFl. och genom programrådet för radioaktivt avfall ( Prav).

Dessa förslag gör det mi~iligt att ange en relativt fullstiindig modell för
hur hantering och förvaring av kiirnkraf'tens rcstprodukkr i Sverige kan
ordnas i framtiden. Något skäl att pä tekniska grunder gå ifrän modellen
synes inte föreligga. Det utesluter inte all andra tekniskt och ekonomiskt
mera fördelaktiga lösningar kan komma att utvecklas och genomföras.
Oe förfaranden och anläggningar som ing{1r i modellen för hantering och
fiirvaring av de radioaktiva restprodukterna beskrivs siirskilt. Vidare redogörs för de principiella förfarandena for avveckling av kiirnkraftverk.
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Behov av fortsatt forskning och utveckling
Betydande fortsatta insatser för forskning och utveckling förutses kom-.
ma att behövas inom olika områden för hantering och förvaring av radioaktiva restprodukter. Det gäller särskilt slutförvaring och metoder för behandling av olika slag av avfall. De samlade kostn<tderna under åren 19802000 uppskattas till ca I 040 milj. kr.

Kärnkraftens restkostnader
På grundval av modellen för hantering och förvaring av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall är det möjligt att mer eller mindre säkert
beräkna de samlade kostnaderna för verksamheten fram till omkring ~ir
2060. då restprodukterna från tolv kärnkraftverk kan förutses ha placerats
i slutligt förvar. Kostnadernas fördelning på olika delperioder kan också
uppskattas. Kostnaderna kan också fördelas över den förutsedda samlade
energiproduktionen från kärnkraftverken och uttryckas it. ex. öre/kWh.
För beräkning av kostnaderna för avveckling av kärnkraftverk finns
några utländska undersökningar. Vidare har SKBF/KBS gjort en studie
om rivning av ett svenskt kärnkraftverk av den typ som representeras av
Oskarshamn 2 och Barsebäck I.
Kostnadsberäkningar har på uppdrag av utredaren utförts av det norska
konsultföretaget Scandpower A/S. Motsvarande beräkningar har presenterats i två studier från SKBF/KBS.

Organisation
SKBF/KBS har till utredaren anfört synpunkter på organisationsfrågorna.

Utgångspunkter
Utredarens överväganden leder fram till följande utgångspunkter för
förslagen.
Den egentliga hanteringen och förvaringen av använt kärnbränsle och
radioaktivt avfall bör i huvudsak samlas i en organisation med gemensam
ledning för de skilda leden i verksamheten. Genom en samlad organisation
vinns att åtgärder i de olika leden samtidigt kan anpassas till varandra och
att övervakning och kontroll av verksamheten underlättas.
Den samlade organisationen bör vara nära knuten till kärnkraftföretagen. Hanteringen av restprodukterna hänger åtminstone i de inledande
skedena nära samman med åtgärder i kraftstationerna. Den kompetens och
de resurser som finns hos kärnkraftfört!lagcn kan till stor del utnyttjas i
verksamheten med restprodukterna. Förhållandet att offentliga organ har
ett dominerande ägarinflytande i den samlade kärnkraftindustrin tillgodoser till en del kraven på samhällelig insyn i verksamheten.
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Ansvaret för den långsiktiga övervakningen av slutförvaren bör ligga
direkt på staten. Denna verksamhet ligger så långt fram i tiden att det inte
är realistiskt att nu ange en bestämd organisation för den.
Staten måste ha ett betydande inflytande över hela organisationen och
dess verksamhet.
För h<tnkring och förvaring av anv~int kärnbränsle och radioaktivt avfall
bör skapas en organisation. srni1 består dels av ett företag som drivs
gemensamt av kraftföretagen men under insyn och kontroll av staten, dels
av ett statligt organ som kan utöva ett fristående inflytande över verksamheten. Därutöver skall statens kiirnkraftinspektion och statens strålskyddsinstitut oförändrat utöva en oberoende tillsyn och kontroll av verksamheten.
Olika

11rRanisatio11.~fimncr

Från dessa utgångspunkter kan organisationen för hantering och förvaring av kärnkraftens restprodukter utformas på flera s~itt. Utredaren behandlar tre olika former för organisationen. Gemensamt för alla tre är att
den direkta hanteringen och förvaringen av de radioaktiva restprodukterna
ankommer på ett företag i aktiebolagsform. som ägs av kärnkraftsföretagen. Det kan vara Sverisk Kärnbränsleförsörjning AB eller ett särskilt
företag. som konstrueras efter mönster av detta företag. Statens direkta
insyn och inflytande i företaget tillgodoses genom representation i styrelsen.
I övrigt innebär de tre skilda formerna för organisationen att ansvar och
uppgifter fördelas mellan aktiebolaget och
- en ny central förvaltningsmyndighet för vissa styrande och kontrollerande uppgifter.
- statens kärnkraftinspektion. som utöver sina nuvarande uppgifter även
svarar för vissa styrande och kontrollerande uppgifter,
- en expertnämnd som knyts till statens industriverk eller industridepartementet och vid regelbundna tillfällen tar ställning till de ekonomiska
förhållandena i verksamheten.
Ett aktiebolag och en myndighet

Aktiebolaget skall samordna, planera och vidta åtgärder för att ästadkomma en säker hantering och förvaring av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall. I verksamheten skall i första hand utnyttjas den kompetens och de resurser som disponeras av delägarna.
Företaget skall varje år ställa samman ett program för verksamheten och
dess finansiering. Detta skall underställas myndigheten för bedömning och
godkännande. Företaget skall därefter vara skyldigt att följa det godkända
programmet.
Aktiebolaget bildas i samverkan mellan alla kärnkraftföretagen. som
också svarar för att verksamheten upprätthålls så länge som behövs.
25
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Statens vattenfallsverk skall alltid ha minst hälften av aktiekapitalet. I
företagets styrelse hör vart och ett av de medverkande kraftföretagen vid
sidan av statens vattenfallsverk utse en ledamot och en suppleant. Statens
vattenfallsverk bör under nuvarande förhållanden utse lika mänga ledamöter och suppleanter som de övriga kraftföretagen tillsammans. och
aldrig färre. Därutöver bör regeringen utse ordförande och en suppleant.
Till grund för företaget och dess verksamhet bör ligga ett konsortialavtal
som godkänns av regeringen. Medverkan i företaget skall vara en förutsättning för att ett kraftföretag skaU få driva kärnkraftverk.

Myndigheten, som förslagsvis kan benämnas överstyrelsen för hantering
och förvaring av radioaktivt avfall. bör vara central förvaltningsmyndighet
för hantering och förvaring av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall.
Den bör ha tillsyn över hela den verksamhet härmed som bedrivs inom
landet och efter befogenhet vidtaga eller föreslå de åtgärder som behövs
för att åstadkomma en säker hantering och förvaring av de radioaktiva
restprodukterna. Detta bör i första hand ske genom bed.ömning och godkännande av de program för verksamheten som aktiebolaget skall tillställa
myndigheten.
Därutöver skall myndigheten bl. a. initiera och finansiera en sådan allmän forskning och utveckling inom området. som bö,r: bedrivas vid sidan
av den direkt tillämpningsinriktade forskning och utveckling som sker hos
kärnkraftföretagen och deras gemensamma företag för. hantering och förvaring av de radioaktiva restprodukterna.
Myndigheten skall ledas av en styrelse med huvudsakligen parlamentarisk sammansättning. Chef för myndigheten bör vara en generaldirektör.
För myndighetens behandling av frågor om forskning och utveckling bör
finnas ett råd med företrädare för olika vetenskapliga och tekniska ämnesområden.
I övrigt bör inom myndigheten finnas ca tio tjänstemä11; .. som inom ett
kansli fördelas på enheter för planering, teknik, ekonomi o~h information.
Myndigheten bör dessutom .disponera medel för att anlita utomstående
experter.
Kostnaderna för myndighetens verksamhet och för den forskning och
utveckling som bedrivs genom myndigheten skall bestridas av kärnkraftföretagen. Medlen härför bör pl~ceras i en särskild fond ur vilken myndigheten kan ta i anspråk erforderliga medel.
De årliga kostnaderna beräknas nu till ca 2,5 milj. kr. för kansli m. m.
och till drygt 20 milj. kr. för forskning och utveckling.
Statens kiirnkrc{fiinspektion som central myndighet
:

'

I

De uppgifter som har angetts börn ankomma på en ny central förvaltningsmyndighet skulle kunna förläggas till statens kärnkraftinspektion.
Härför skulle endast krävas s.må förändringar i inspektionens organisation.
Behovet av ytterligare personal bör bli mindre än.för en ny myndighet.
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Skäl för att föra de centrala myndighetsuppgifterna till kärnkraftinspcktionen är hl. a. att dessa uppgifter väsentligen innebär kontroll och tillsyn
av samma slag som ankommer på inspektionen. Om uppgifterna hålls
samman i e11 myndighet undviks att konkurrens om resurser. kompetenstvister och intressekonllikter m. m. kan hämma arbetet att åstadkomma
största möjliga säkerhet.
Det finns också skäl emot att pi't detta siitt utvidga kärnkraftinspektionens uppgifö:r. Vissa av Je tillkommande uppgifterna skulle kunna innebära ett avsteg från principen om att den tillsyn och kontroll. som utövas av
inspektionen, skall vara helt fri och oberoende i förhållande till den egentliga hanteringen och förvaringen av de radioaktiva restprodukterna.

Ett aktieholag och en ('.\"fll'rt11iim11d
Huvuddelen av de uppgifter som har angetts böra ankllmma p~i en ny
myndighet eller kiirnkraftinspektionen skulle kunna koncentreras till aktiebolaget. För att tillgodose kraven på allmän insyn i företaget och möjligheterna att påverka verksamheten bör då det statliga. inflytandet -i företaget
bli större. Ett sätt kan vara att ge styrelsen ett hetydandc parlamentariskt
inslag. Ett annat sätt kan vara att komplettera styrelsen med någon form av
representantskap. som är helt parlamentariskt sammansatt.
Vissa centrala tillsyns- och kontrolluppgifter skulle dock handläggas helt
vid sidan av företaget. Det gäller huvudsakligen finansieringen av verksamheten. Den utgör en grundläggande förutsättning för att hanteringen
och förvaringen av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall skulle kunna
fullföljas på ett säkert sätt. Avgörandet i dessa frågor skulle ytterst kunna
ankomma på regeringen. Underlag för regeringens ställningstaganden skulle kunna ställas samman av en särskild expertnämnd. Nämnden skulle
bestå av fristående kärntekniska och ekonomiska exrerter. Den skulle
följa den ekonomiska ut vecklingen i hanteringen och förvaringen av de
radioaktiva restprodukterna.· bedöma och ta ställning till olika ekonomiska
åtgärder.
Verksamheten i nämnden skulle kunna koncentreras till en årlig genomgång av underlag, som tillhandahålls av kraftföretagen och det gemensamma företaget.
Om de olika uppgifterna för hantering och förvaring av de radioaktiva
restprodukterna i huvudsak koncentreras till ett företag häii"ör skapas en
klar och entydig uppdelning mellan de verkställande uppgifterna och den
fristående tillsyn och kontroll som ankommer på kärnkraftinspcktioncn.
Vidare undviks konkurrens om resurser. kompetenstvister m. m. Dt:t kan
emellertid sättas i fråga om det samhälleliga inflytandet kan göras gällande
med tillfredsställande kraft.

Prop. 1980/81: 90
I/al

111·

Bilaga 1.18

Industridepartementet

388

organisation

Efter en bedömning av de fördelar och nackdelar som kan anföras för de
tre organisationsformerna .fi"irordar utredaren den organisation som innebär att en ny myndighet skapas. Ett avgörande skäl härför lir att den bör ge
de biista förutsättningarna för en fristående effektiv parlamentarisk insyn
oi.:h kontroll inom området för hantering och förvaring av radioaktiva
restprodukter.

Programrildet.fiJr radioaktivt avfall
Oberoende av vilken organisation som väljs för hantering och förvaring
av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall föreslår utredaren. att programrådet för radioaktivt avfall avvecklas. Rådets verksamhet bör fördelas på det föreslagna aktiebolaget. den nya myndigheten eller kärnkraftinspektionen.

Studsdk Energiteknik AB
Utredaren förordar att frågorna om ställning och uppgifter för Studsvik
Energiteknik AB tills vidare behandlas vid sidan av fråg(1rna om hantering
och förvaring av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall från kärnkraftverken.
Pöretaget har resurser för såväl forskning och utveckling som avfallshantering, som den nya myndigheten och aktiebolaget för hantering och
förvaring av kärnkraftens restprodukter kan utnyttja efter eget bedömande. Studs vik Energiteknik AB skulle också kunna få centrala uppgifter i
fråga om sådant radioaktivt avfall som uppkommer utanför kärnkraftsområdet.

Finansiering

Olika synpunkter och förslag i finansieringsfrågan refereras. Det gäller
en utredning från centrala driftledningens finansutskott från år 1977. synpunkter som företrädare för kärnkraftföretagen har anfört till utredaren
och en undersökning, som på uppdrag av utredaren har utförts genom
företagsekonomiska institutionen vid Göteborgs universitet..

Utgtlngspunkter
Utredarens överväganden leder fram till bl. a. följande slutsatser och
utgångspunkter för utformning av ett system för avsättning och förvaltning
av medel för att bestrida kärnkraftens restkostnader.
Kärnkraftföretagen har det samlade tekniska och finansiella ansvaret för
hantering och förvaring av kärnkraftens restprodukter. Det samlade ansvaret skulle försvagas om de medel. som sätts av och förvaltas för att
bestrida framtida restkostnader. mer eller mindre helt skiljs från företagen.
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Ett system för avsättning och förvaltning av medlen. som innebiir all de
behålls hos kärnkraftföretagen, ansluter på ett naturligt siitt till och bygger
under företagens samlade ansvar för hantering och förvaring av kärnkraftens restprodukter. Det ansluter också till den förordade organisationen.
där ett företag som ägs av kärnkraftföretagen ansvarar för den egentliga
hanteringen och förvaringen av restprodukterna.
Placeringar av medel i en statlig fond eller på ett bankkonto skulle inte ge
större säkerhet för medlens värdebestiindighet. förriintning och tillgänglighet. än vad som fär anses ligga i ett sådant kraftproduktionssystcm. som
representeras av kärnkraft företagen och deras ägare.
Ansvaret för restprodukterna är juridiskt i första hand knutet till kärnkraftföretagen. Agarnas ansvar och åtaganden enligt konsortialavtal m. m.
bör dätför preciseras och formaliseras. särskilt när det gäller kiirnkraftens
restkostnader. Det bör bl. a. kriivas all avtalen och ändringar i dem skall
godkännas av regeringen eller av den nya myndigheten efter bemyndigande från regeringen. Ägarnas ansvar bör särskilt slås fast beträffande
åtaganden som skall gälla åtgärder och kostnader. som inträffar efter det
att kärnkraftverken har avvecklats.
Krav på säkerhet för att erforderliga medel finns tillgängliga när de
behövs tillgodoses genom en statlig tillsyn av hur företagen sätter av och
förvaltar medlen. Olika uppgifter avseende sådan tillsyn har förutsatts
ankomma pil den förordade nya statliga myndigheten.
Statlig tillsynsverksamhet och viss forskning och utveckling finansieras
genom en särskild s. k. diversemedelsfond. som tillförs medel genom avgifter från kärnkraftföretagen.

Ett systl.'m _ti')r finansicrinR
Utformningen av ett system för finansiering av kärnkraftens restkostnader kan gå olika långt, när det gäller precisering, planering och disposition av medel. stiillande av säkerheter. redovisning m. m. Den praktiska
utformningen av systemet måste bli beroende av bl. a. den faktiska utvecklingen av hanteringen och förvaringen av restprodukterna i tekniskt avseende. framtida krav på säkerhet i den kärntekniska verksamheten. eventuella förändringar i ägarförhållandena inom kiirnkraftindustrin och de olika
kärnkraftförctagens finansiella förutsättningar. Den niirmarc utformningen
av systemet hör ankomma på den förordade nya statliga myndigheten för
frågor om hantering och förvaring av kärnkraftens restprodukter.
Utredaren Ji"iresl.lr därför endast huvuddragen i ett system för finansiering av kärnkraftens restkostnader. De innebär i korthet följande.
Kiirnkraftförctagen och det av dem iigda gemensamma företaget för
hantering och förvaring av använt kärnhriinsle och radioaktivt avfall svarar
själva för att erforderliga medel för att hest rida kiirnkraftcns restkostnader
avsätts och förvaltas. så att de finns tillgängliga niir de behövs.
En ny statlig myndighet utövar allmiin tillsyn över finansieringen och
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påverkar den genom att godkiinna eller pt1 annat siitt ta ställning till vissa
åtgärder m. m.
Kärnkraftföretagen avsätter årligen i sina bokslut de medel som erfordras enligt aktuella beriikningar av de samlade restkostnaderna. De farliga
avsiittningarna redovisas av vaije företag i resultatriikningen. De ackumulerade avsättningarna redovisas i balansräkningen under en siirskild rubrik.
De avsatta medlen förvaltas av kiirnkraftföretagen sjiilva. De biir härvid
i första hand kunna använda dem för investeringar i sin egen verksamhet
eller låna ut dem till sina ägare. I den miln så inte sker bör medlen placeras
pii bankkonto eller räntebärande konto i riksbanken eller· riksgäldskontoret. Statens vattenfallsverk skall som statligt affärsdrivande verk placera
alla avsatta medel hos riksgäldskontoret i den mån de inte disponeras för
att täcka verkets behov av rörelsemedel.
För de avsatta medel som kärnkraftföretagen placerar i egna investeringar eller lånar ut till sina ägare. bör ges fullgoda säkerheter. De bör i
huvudsak vara sådana som avses i svensk banklagstiftning. dvs. vattenkraftstationer. fastigheter. skog. mark m. m. Därutöver bör det dock vara
möjligt att godta sådana "säkerheter" som kan sägas ligga i företagens
rörelse och kommer till uttryck i redovisningen av denna. Placeringen av
avsatta medel skall ske i samråd med myndigheten. som skall godkänna de
säkerheter

SL11l1

kan erbjudas.

Medel som kärnkraftföretagen sätter av för att bestrida kärnkraftens
restkostnader skall vara avdragsgilla vid inkomsttaxeringen. Avkastningen
av placerade medel beskattas.
De avsatta medlen tas i anspråk för att bestrida de kostnader som
uppkommer för olika ätgärder i hanteringen och fiirvaringen av kärnkraftens restprodukter. Kostnaderna redovisas i resultaträkningen som kostnader i rörelsen. De ackumulerade avsättningarna i balansräkningen minskas med samma belopp.
Kiirnkraftföretagen betalar

1~n

avgift för att finansiera statlig insyn och

kontroll genom den nya myndigheten och viss forskning och utveckling.
Avgiften debiteras och uppbärs av myndigheten, som för över influtna
medel till en diversemedelsfond. Denna förvaltas lämpligen av kammarkollegiet. som på begäran stiiller medel till förfogande för myndigheten.
Kiirnkraftföretagens årliga avsättningar bestäms till ett visst belopp per
kWh elenergi som har levererats från kiirnkraftverkcn. För tiden t. o. m. år
1980 bör avsättningarna motsvara 1.4 öre/kWh. Beloppet per kWh skall i
framtiden korrigeras med hllnsyn till resultakn av nya bcriikningar· av
kostnaderna.
Avgiften för statlig tillsyn m. m. och viss forskning och utveckling bestäms också för var:je år till ett visst belopp per kWh. Om den utgf1r for år
1980 skulle den behöva vara 0, I öre/kWh: Den skall fortlöpande korrigeras
med hänsyn till beräknade medclsbehov och föriindringar i mängden levererad elenergi.
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Avs~ittning av I .4 öre/kWh för levererad elenergi I. o. m. år I979 innebär. att kärnkraftforetagens ackumulerade avsiittningar i boksluten för år
1979 bör uppgå till 1310 milj. kr. I boksluten för [ir 1979 förutses ackumulerade avsättningar komma att rcdi.ivisas till ett belopp av ca 790 milj. kr.
Om det inte anses möjligt att under ett ~ir föra upp avsättningarna till den

nivi\ som motsvarar 1.4 öre/kWh bör det kunna ske successivt under några

år.
Avgiften 0.1 öre/kWh skulle för {1r 1980 motsvara ca 2J milj. kr.
För att säkerställa att även oförutsedda tillkommande kostnader kan
bestridas av kiirnkraftföretagen bör dessa s{1 långt som möjligt teckna
försäkringar mot följderna av olika slag av olyckor. Genom visst överuttag
av medel för avsättning hos företagen kan skapas en viss reserv för att
täcka oförutsedda kostnader. Genom de fortlöpande korrigeringarna av
avsättningar och de uttag av medel. som fordras härför. bör det också vara
möjligt att fylla sädana brister i avsättningarna. som kan bli följden av
uppkommande oförutsedda kostnader. Därutöver bör säkerhet för att erforderliga medel finns tillgängliga skapas genom olika former av bindande
{1taganden och förbindelser mellan kärnkraftföretagen och mellan dem och
deras ägare. Dessa bör anges i avtal m. m. som godkänns av regeringen
eller den nya myndigheten.
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Remissyttrandena
Remissförfarandet
Efter remiss av betänkandet (SOU 1980: 14) Kärnkraftens avfall. organisation och finanisering, har yttrande avgetts av försvarets forskningsanstalt (FOA), statskontoret, riksrevisionsvcrket !RRVJ, riksskattevcrket
<RSVJ, statens naturvårdsverk, statens strålskyddsinstitut <SSIJ. Sveriges
geologiska undersökning (SGU), nämnden för energiproduktionsforskning
(NE). statens industriverk (SIND), statens vattenfallsverk, statens kärnkraftsinspektion (SKJ), styrelsen för teknisk utveckling (STU ), programrådet för radioaktivt avfall (PRAV), länsstyrelserna i Uppsala, Kalmar,
Malmöhus och Hallands län, Studsvik energiteknik AB (STUDSVIKJ,
Forsmarks Kraftgrupp AB (FKA), fullmäktige i riksbanken, fullmäktige i
riksgäldskontoret, lngenjörsvetenskapsakademien <IV A), Landsorganisationen i Sverige (LO), Näringslivets energidelegati.on (NED), Oskarshamnsverkets Kraftgrupp AB fOKG), Svensk Industriförening, Svensk
Kärnbränsleförsörjning AB (SKBF), Sveriges civilingenjörsförbund (CF),
Sydkraft AB och Tjänstemännens centralorganisation !TCO). Härutöver
har yttranden inkommit från .statens provningsanstalt (SP) och Svensk
Bankförening. I anslutning till remitteringen.har ingetts yttranden av kommuner m. fl. vilka har utgjort underremissinstanser. .
Vattenfallsverket. FKA, Sydkraft och OKG har i sina yttranden hänvisat till det yttrande som avgivits av SKBF.

Utredningens arbete och överväganden m. m.

Allmänna överväganden
Av de instanser som yttrat sig har statens naturvårdsverk och STU
förklarat sig inte ha några synpunkter att framföra.
SSI och STUDSVIK framhåller att det är viktigt att man snarast finner
en lösning på organisations- och finansicringsfrågorna vad gäller icke
kärnkraftbundct avfall.
SKBF anför i sitt yttrande att det för genomförandet av cll system
liknande det som skisserats i betänkandet krävs vissa ändringar i gällande
lagar och förordningar. Det är enligt SKBF särskilt angeläget att påpeka att
sådana ändringar bör gen.omföras så snabbt att full avdragsgillhct för
avsättningar för hantering och förvaring av radioaktivt avfall kan tillämpas
vid 1981 års taxering.
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I betänkandet föreslås en organisation för hanteringen av kärnkraftens
radioaktiva avfall som innebär att de fyra organisationerna som driver
kärnkraftverk bildar ett gemensamt ägt aktiebolag som skall samordna.
planera och vidtaga åtgärder för att åstadkomma en säker hantering och
förvaring av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall. Statens del av
ansvaret för hantering skall enligt betänkandet utövas av en särskild statlig
myndighet som endera kan vara ett verk eller en statlig nämnd. Denna
myndighet skall utöva parlamentarisk insyn och kontroll Inom området för
hantering och förvaring av radioaktiva restprodukter.
Flertalet av remissinstanserna däribland länsstyrelserna i Uppsala och
Kalmar län. statens industriverk, LO, TCO. CF. SKBF o<.:h STUDSVIK
stöder huvuddragen i det framlagda förslaget.
SKBF anför därutöver att del äi· av stor vikt att klara riktlinjer anges för
gränsdragningen mellan å ena sidan SKl:s resp. SSI:s kompetensområden
och kompetensområdet för den statliga myndighet som har skisserats av
utredaren.
När det gäller fördelning av arbetsuppgifter och kompetensområden
anför statskontoret följande i sill yttrande: Statskontoret avstyrker att en
särskild nämnd inrättas för kontroll av den verksamhet som bedrivs av
aktiebolaget och SKL Klar ansvarsfördelning bör råda mellan aktiebolaget, SKI och regeringskansliet. En nämnd utan klart' definierade verksamhetsområden kan skapa oklarhet i ansvarsfördelningen.
De prövningar som måste göras bör därför ske inom ramen för dcpartementshehandlingen. Med hänsyn till ärendenas karaktär finner statskontoret det naturligt att berört departement förstärker sina resurser för detta
ändamål. Om man anser sig hchtiva beredning på myndighctsnivå är det i
så fall i första hand statens industriverk som hör komma i fråga. Ärenden
rörande finansieringen av verksamheten o<.:h kärnkraftsföretagens fonderingar för detta hör också handläggas inom regeringskansliet. I den mån
särskild expertis erfordras. bör detta tillgodoses genom en förstärkning av
berört departements resurser.
FOA anför följande angående det statliga programansvaret:
Det övergripande, statliga programansvaret kan begränsas till dels utformning av regler om hur fonderna skall byggas upp och användas samt tillsyn
o<.:h revision av fondförvaltningen. dels periodisk översyn av inriktningen i
stort av avfallshanteringsprogrammct inkl. tillhörande forskning o<.:h utveckling.
Statens vattenfalls verk avstyrker bestämt de förslag som utredaren lämnat om att det centrala statliga organet även skall kunna utföra egna
revisioner hos kärnkraftsföretagen.
Utredarens förslag om att kärnkrartsindustrin bör bilda ett gemensamt
ägt bolag för att svara för hantering och förvaring av utbränt bränsle och
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radioaktivt avfall stöds av en llll\ioritet av remissinstanscrna. t. ex. SKL
SSI. SG LI. PRA V. fullmiiktige i rikshanken lH.:h liinsstyrelsen i Hallands
län. Fullmiiktige i riksbanken framhåller d:irutöver att befintliga resurser
inom SKBF bör utnyttjas och i miln av hehov hyggas ut i stiillet för att ell
nytt holag hildas.
Aven kärnkraliföretagcn sjiilva stödjer utredarens förslag att ett for
kärnkraflinnehavarna gemensamt ägt bolag bildas för att handha hanteringen av använt kiirnbriinsle och radioaktivt avfall.
De förslag som utredaren framfört om ati: ett nytt statligt verk bildas för
att bt:vaka statens övergripande ansvar inom kiirnavfallsområdet stöds av
SGU. PRA V och N E. N E tar dock inte st;illning till om myndighctsfunktionen med nödvtindighet behöver utövas av en helt ny myndighet. N Ekan
även tänka sig att statens kärnkraftsinspek·.ion kan utöva den myndighetsfunktion som utredaren föreslagit.
En m<~ioritet av remissinstanserna vänder sig emot bildandet av en ny
statlig myndighet på kärnavfallsområdet. ~;älunda anfört. ex. SP att de av
utredningen redovisade motiven för att sbpa en ny myndighet framstår
som oklara och delvis motsiigande.
SKI och SSI framhåller var för sig all. myndighetsuppgifterna kunde
uppdras ftt redan befintliga myndigheter. Enligt SSI är det principiellt
viktigt att uppgifterna läggs utanför tillsyrsmyndighcterna. Även länsstyrelserna i Uppsala och Kalmar län, TCO och CF ställer sig tveksamma till
tillskapandet. av en ny central förvaltningsmyndighet.
Svensk Bankförcning framhäller i sitt yttrande all föreningen finner
utredarens förslag om tillskapandet av en ny myndighet för avfallshanteringen mindre välbetänkt. Enligt bankfön:·ningcns mening borde ifrågavarande övervakningsuppgifter handläggas inom ramen för redan befintliga
myndigheter och statliga organ.
Svensk Industriförening intar en liknande ståndpunkt och anför: När det
gäller organisationsformen för de aktuella uppgifterna föreslär utredaren
att en särskild myndighet inrättas. Detta ä~· m:h kommer att i v~irt gcnominstitutionali~~rade och överbyråkratiserade samhiillc vara i högsta grad
diskutabelt.
SIND framhåller i sitt yttrandt:: Verket delar inte utredarens huvudförslag att en ny statlig myndighet eller överstyrelse skapas för att vid sidan
av SKI och SSI utöva kontroll och tillsyn av verksamheten i både finansiellt och tekniskt avseende. I stället ansluter sig verket till utredarens
alternativa förslag och förordar att den tekniska kontrollen och tillsynen
utövas av SKI medan den finansiella utövas av en särskild expertnämnd
knuten till statens industriverk.
SKBF och kraftföretagen anför i sina yttranden att utredningens önskemäl om en central förvaltningsmyndighet för insyn och kontnill av verksamheten inom kärnavfallsområdct biist tillgodoses om det statliga organet
får formen av en huvudsakligen parlamentariskt sammansatt. av regering-

Prop. l980f8l: 90

Bilaga l.18

Industridepartementet

3%

en utsedd niirnnd. SKUF:s och kärnkraftindustrins gemensamma förslag
till organisation inom omr:1det framg{1r av figuren nedan.
I sttillet för att inriitla en ny central forvaltningsmyndighet för tilbyn nch
kontroll av avfallshanteringen inom ki\rnkrartsomradet föresliir ett lkrtal
remissinstanser hl. a. FOA. statskontoret. länsstyrelserna i Kalmar och
Hallands län. Svensk Industriförening. fullmiiktige i riksbanken. fullmtiktige i riksgiildskontoret och RRV att statens kiirnkraftsinspektion biir ges
rollen som central förvaltningsmymlighet.
Den forskning

~om

hchiivs att säkerställa en tillfredsställande hantering

av det utbrända ktirnhriinslet och det radioaktiva avfallet frän kiirnkraftindustrin har kommenterats av några remissinstanser. STUDSVIK framht1ller vikten av att kontinuiteten hibehftlls när programansvaret for forsknings verksamheten flyttas i enlighet med vad utredaren föreslagit. !VA
framhäller i sitt yttrande följande: Den kontinuerliga forskning som bedrivs
inom kärnkraftblilagen. deras nu existerande gemensammi1 holag för kiirnbränsle och statliga inspektioner bör i framtiden organiseras sil att forskning och ut veckling som direkt sammanhiinger med hantering och förvaring av utbriint kärnbränsle och övriga restprodukter utförs av tlet planerade gemensamma bolaget för dessa frågor. De statliga inspektionerna fortsätter sin forskning i syfte att säkra kompetensen för kontroll av säkerheten.
Även SG U kommenterar forskningsverksamheten och säger: Den övervakande myntligheten skall följa och ut v~irdera den FoU som bedrivs på
annat håll inom och utom landet. Vitlare anser SGU. liksom utredan:n. det
Figur A.
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vara mycket viktigt att den övervakande myndigheten får resurser för att
initiera m.:h bedriva en sådan allmän forskning och utveckling av grundforskningskaraktär inom området att en så allsidig belysning av problemkomplexet som möjligt kan komma till stånd. Denna forskning bör utföras
vid sidan av den mera direkt tillämpningsinriktade forskning och utvet:kling som genomförs av aktiebolaget.
PRA V konstaterar i sitt yttrande att utredaren föreslår att programrådet
avvecklas samtidigt med att den nya organisationen bö1:jar verka. I detta
sammanhang framhåller PRA V att de forskningsarbeten som rådet finansierar i många fall inte kan planeras att upphöra vid denna tidpunkt. Rådet
förutsätter därfor att de medel som uppbundits för slutförande av utlagda
arbeten överförs till den nya organisation som utredaren föreslagit tillsammans med ansvaret för administration och betalning av återstående insatser.
Såväl SP som SKRF anser det viktigt att tillsynsmyndigheterna även
framledes bör ha det samlade övergripande ansvaret för tillstånd och
tillsynsfrågor enligt gällande lagstiftningar och således i framtiden förblir
den enda myndighet med ansvar för sådana frågor.

Finansiering av omhiindertagande. hantering och fiirrnrinR
kiirnhriinsle och radioaktivt mfall

111·

anviint

Utredaren framhåller som en grundliiggande princip att kostnaderna för
hantering och förvaring av använt kärnbränsle ot:h radioaktivt avfall från
kärnkraftverken helt skall täckas av intiikter från den produktion av energi
som har gett upphov till avfallet. Till denna print:ip ansluter sig bl. a.
statens strålskyddsinstitut. länsstyrelsen i Uppsala län. LO. Svensk Industriförening samt SKBF och kärnkraftföretagen.
Utredan:n föreslår alt de medel som avsätts för framtida kostnader för
omhändertagande. hantering och förvaring av anv[int kärnbriinsle och
radioaktivt avfall skall fonderas i kärnkrat:tforetagen. Utredaren föreslår
också att de fonderade medlen skall fä användas till investeringar hos
kärnkraftföretagen eller deras delägare om de kan ställa säkerheter för
ianspråktagna medel. Ett flertal remissinstanser t. ex. SKBF och kärnkraftföretagen. IV A och Svensk Bankfön:ning. instämmer i utredarens
förslag på denna punkt. Kärnkraftföretagc:n avstyrker emellertid genom
SKBF dt: krav på ställandt: av säkerht:t för avsatta medel som utredaren
förordar.
Som argument mot ställande av säkerh•:ter anför kraftbolagen att utländska långivare idag lämnar kärnkraftfört:tagen lån mot s. k. negativ
klausul. Att framgent på detta sätt låna. vare sig på den utländska eller den
inhemska lånemarknaden. utan säkerhet skulle med all sannolikhet vara
omöjligt om inte den svenska staten visar samma förtroende för kärnkraftföretagen och dessas ägare som de utländska långivarna gör.
Statens vattenfallsverk framför i sitt yttrande att ett system för fondering
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av avsatta medel för vattenfalls dd kan utformas så att medlen sätts in piY
konto hos riksgiHdskontorct.
Avvikande mening gentemot utredaren då det gäller hur de avsatta
medlen skall förvaltas framförs av bl. a. fullmäktige i riksbanken. fullmäktige i riksgäldskontoret och RSV. fullmäktige i riksbanken anför följande i
sitt yttrande: Fullmäktige sHiller sig starkt skeptisk till den förordade
lösningen. Den innebär att ett statligt organ åläggs att kontrollera hur de:
enskilda företagen placerar sina finansiella överskott. Att granska de siikerheter företagen ställer för den interna användningen av fonderade medel och de säkerheter företagen erhåller för utlämnade lån till sina ägare.
skulle bli mycket besvärligt och en sådan granskning är knappast tillbörlig.
Enligt fullmäktiges mening bör en annan lösning för linansieringsfrågorna
väljas. Fullmäktige avstyrker således utredarens förslag att avsatta medel
skall förvaltas inom företaget och förordar en lösning enligt vilken medlen
insätts i riksbanken. alt. riksgäldskontoret för att utnyttjas när den statliga
myndigheten så medger.
Fullmäktige i riksgäldskontorct säger i sitt yttrande: Fullmäktige anser
att systemet med fonderingar inom kärnkraftföretagen skulle innebära att
man på så sätt skulle skapa en mycket betydande -

av allmänheten

tillskjutcn - finansieringskälla till vilken dessa företag skulle ha prioritet.
De avsatta medlen bör istället fonderas och insättas på räntebärande konto
i riksgäldskontoret på samma sätt som föreslås av statens vattcnfallsverk. I
båda fallen bör dessutom medel särredovisas och inte - som .utredaren
föreslår få disponeras utan vidare för att täcka behovet av rörelsekapital.
I ett särskilt yttrande som fogats till länsstyrelsen i Hallands Hins yttrande uttalar landshövdingen Johannes Antonsson m. tl. att kärn kraftföretagets avsättningar bör göras till en särskild statlig fond.
RSV anför i sitt yttrande angående fonderingen av avsatta medel följande: För att undanta avkastningen av de avsatta medlen från beskattning
föreslås att dessa inbetalas till en fond som också förvaltar medlen. Av- ·
kastningen av fonden skulle genom.en särskild föreskrift i kommunalskattelagen kunna undantas från beskattning i likhet med bl. a. norrlandsfonden och fonden för industriellt utvecklingsarbete.
Länsstyrelsen i Kalmar län förordar ett system i vilket de olika kärnkraftföretagcn årligen inlevererar gjorda avsättningar till det gemensamma .
aktiebolag som praktiskt skall hantera kärnkraftens restprodukter och att
detta bolag placerar medlen samt att det från statsmakternas sida formuleras bestämda likviditetsregler.
Utredaren föreslår att kostnader för omhändertagande av avfall m. m.
skall göras genom att avsättningar görs per kilowattimme levererad elenergi. CF och Svensk Industriförening förordar att avsättningen istället
skall göras proportionell mot mängden bestrålat kärnbränsle vilket enligt
dessa remissinstanser skulle vara mer anpassat till de verkliga förutsättningarna. Svensk Industriförening anför därutöver följande: Föreningen
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anser att utredaren inte tillräckligt seriöst eller grundligt tacklat bl. a.
frågorna om värdesäkrandet av de medel som måste samlas och fonderas i
långa tider.
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Ri/aga I. 19

Sammanfattning av och remissyttranden över utredningens om myndighetsorganisationen inom energiområdet
betänkande (Ds I 1980: 16) De statliga energimyndigheterna - arbetsfördelning och samverkan
Sammanfattning av utredningens betänkande
Regeringen bemyndigade den 14 juni 1979 statsrådet Tham att tillkalla en
särskild utredare med uppdrag att se över frågor rörande organisationen av
myndigheter m. m. inom energiområdet samt vissa frågor rörande statens
vattenfallsverks framtida uppgifter och organisation. Enligt direktiven
hade utredaren till uppgift att kartlägga den nuvarande organisationen av
myndigheter m. m. och analysera för- och nackdelar med denna. Med
utgångspunkt i sin analys borde utredaren dels ange eventuella områden
där ytterligare utredning kunde behöva ske, dels där så var möjligt lägga
fram detaljerade konkreta förslag till organirntionsförändringar. Utredaren
skulle också utvärdera energiforskningsorg<Lnisationen.

l uppdraget ingick iiven all överviiga om ·valtenfallsverkets organisation
var ändåmalsenligt utformad med hänsyn rill vad som hade redovisats i
prop. 1978i79: 115 om verkets fortsatta roll inom energiområdet.
Slutligen ingick i uppdraget att niirmare kartlägga förutsättningarna för
vattenfallsverkets anläggningsverksan1het mot bakgrund av de sysselsiittnings- eller omstiillningsprohlem som kan uppstå genom att uthyggnaden
av större kraftproduktionsanläggningar av konventionellt slag förviintas
minska.
Det huvudsakliga innehållet i utredarens överviiganden och förslag framgår av det följande.
Utredningen behandlar tre frågekomplex. Ett gäller om nuvarande organisation för statens handhavande av energifrågorna iir ändamälscnligt utformad med hänsyn till energipolitikens krav under 1980-talet. Ett annat
frägekomplex giiller vad statliga myndigheter (och statens vatknfallsvcrkl
kan och bör göra för att främja kommunernas arhcte med energifrågorna.
Det sista frågekomplexet gäller statens vattenfallsverks framtida arhetsuppgifter. arbetskraft och organisatoriska utformning.
Utredarens synpunkter på det första frågekomplexet. vilka behandlas i
kapitlen 6 och 7, kan sammanfattningsvis beskrivas på följande sätt.
Utredaren diskuterar ett stort antal alternativa organisationslösningar
för var och en av de tre arbetsuppgifterna (funktionerna) övergripande
energiplanering. stöd till energiforskning m. m. samt encrgisparinformation till allmänheten. Den senare arbetsuppgiften är en del av den mera
omfattande funktionen information. rådgivning och utbildning.
Bl. a. diskuteras två huvudmodeller nämligen funktionsmodellen och
26
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sektormodellcn. Niir det gäller organisationen för övergripande planering
liiggs i sektormodellen ansvaret för sådan planering p<l de olika sektorern;t.
Statens

indu~trivcrk

blir dock huvudansvarig för gemensamt metodarbete ·

samt prognos- och sammanställningsarbcte. Övrigt arbete med att ta fram
underlag för övergripande planering sker i denna modell vid scktormyndigheterna. vilka föreslås bli transportrådet. statens planverk och statens
industriverk.
I funktionsmodellcn läggs ansvaret för den övergripande planeringen pä

en myndighet. Denna myndighet kan enligt utredaren vara statens industriverk. Ett alternativ härtill är att bilda ett särskilt energiinstitut för detta
arbete. Med hänsyn till bl. a. belrnvct av en stimulerande utrcdningsmiljö
förordar utredan:n dd senare alternativet. Utredningen framhåller också
att det är viktigt att arbetet kan utföras av en myndighet utan tillsynsuppgiflcr så att detta kan ske helt oberoende av ställningstaganden i tillsynsfrågor. Utredaren föreslår att ett cnergiinstititut inrättas med ansvar att
utarbeta underlag för de successiya energipolitiska ställningstagandena.
Institutet föreslås överta delegationens för energiforskning och encrgihushållningsdelegationens uppgifter.
Utredningen föreslår vidare att energiinstitutet skall ledas av en styrelse
med företrädare för politiska partier och arbetsmarknadens organisationer.
Som stöd för institutets arbete bör ett expertråd för övergripande energiplanering inrättas. Med hänsyn till det stora antalet kontakter som institutet måste ha med bl. a. energimyndigheterna i övrigt föreslär utredningen
att institutet förläggs till Storstockholmsområdct. förslagsvis i anslutning
till statens industriverks lokaler på Liljeholmen.
En organisationskommittt: för tillsättas våren .1981 med uppgift att framlägga detaljerade förslag rörande institutets uppgifter och organisation.
Beträffande stöd till energiforskning m. m. konstaterar utredaren att en
helt genomförd funktionsmodell skulle innebära att all verksamhet fördes
samman i ett energiforskningsråd. En helt genomförd sektormodcll skulle
innebära att stödet till forskning skulle administreras av de myndigheter
som svarar för tillsynen. Ett steg i riktning på vägen till en sektoriscrad
lösning är att föra nämnden för energiproduktionsforskning till industriverket. Utredningen konstaterar att en mycket slagkraftig organisation för att
införa nya metoder för energitillförsel skapas om industriverket - förutom
sin nuvarande verksamhet med stöd till prototyp- och demllllStrationsanläggningar - får handha de uppgifter som oljeersättningsdclegationen i
ökad utsträckning bör:iat arbeta med. nämndens för t:nergiproduktionsforskning uppgifter och administration av den planerade oljeersättningsfonden. En sådan lösning skulle innebära att den del av forskningsprocessen som ligger närmast det kommersiella produktionsstadiet ytterligare
betonas. Utredaren förc!ilår att nuvarande ansvar och arbetsuppgifter för
nämnden för energiproduktionsforskning övertas av SIND fr. o. m. den
juli 1982.
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En organisationskommitte bör tillsiittas v{1ren 1981 med uppgift att liigga
fram detaljerade förslag till uppgiftl.'r och organisation fiir den del av
industriverket som berörs av fllrslagcl.
Niir det gäller information till allmiinhetcn fördelas i sektormouellen
energisparkommittens re~urser på de myndigheter som har verkstiillighetsuppgirter inom energianvändningsnmri\det 1industriverket. transportriiuet.
bostadsstyrelsen. planverket och konsumen1 verket l. I funktionsmodellen
hålls informationsfunktionen ihop och 'pa1·kommitten ombildas till en
självständig myndighet, cnergisparnämnucn.
Utredningen framhåller alt starka skäl talar för alt h{\lla ihop energiinformationen till allmänheten och föreslår att encrgisparkommiltfo ombildas
till cnergisparniimndcn fr. o. m. lien I juli 1982 mcu industriverket som
chefsmyndighet. Ansvarsfördelningen mellan verket och niirnnden bör
kunna fastställas utan siirskild utredning.
Niir det giiller organisationen av information och rådgivning via kommunala organ till de slutliga energianvändarna fiireslt!r utredaren att det
samlade organet för energisparinformation i;.vcn i fortsättningen ansvarar
för alt utarbetandet av informations- och ddgivningsmaterialet frän bostadsstyrclst:'n. planvt:'rket tKh konsumt:'ntverkct så långt möjligt samordnas såväl innehålls- som tidsmässigt. Om den samlade organisationslösningen inte viiljs bör planverket och konsument verket åläggas detta ansvar.
Ansvaret för energiinriktad utbildning bör enligt utredaren flvila resp.
tillsynsmyndighet. Industriverket bör inte liingre ha övergripande ansvar
för dessa frågor.
Regeringen föreslås utfärda anvisningar rörande obligatoriskt samråd
mellan industriverket, planverket och transportrådet i fräga om dessa
myndigheters anslagsframstiillningar vad giiller utbildningsinsatser för olika yrkeskategorier inom energiområdet.
Utrcuningen framhilller ocks[i att regeringen i särskild ordning bör uppmana de myndigheter som är ansvariga for det allmiinna utbildningsviisendet att verka för att aktuell kunskap om ene.rgifrågor fortlöpande för~ in i
läroplanen för grundskola, gymnasium och högskola. Vidare bör vuxenutbildningens och fortbildningens organisation1:r i lämpliga former stimuleras
till att förbättra den allmänna fortbildningen i energifrågor.
Utredningen framhåller att valet av organisationslösning i viss män är
beroende pä hur energipolitiken organisatoriskt kommer att behandlas
inom regeringskansliet.
Om ett energidepartement inrättas menar han att totallösningsalternativet vore det bästa. Detta alternativ (alternativ Kl innebär att statligt
energiverk bildas som får det fulla ansvaret för alla aktiviteter pä myndighetsplanet inom energiområdet. Om däremot nuvarande ordning bibehålls
med en energiminister med anknytning till bestående departement är funktionsmodellen att föredra. Vill man betona energipolitikens speciella samband med industripolitiken är sektormodellen alt föredra.
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Den organisationslösning som utredningen till slut stannar för att förorda
innebär att dagens 13 myndigheter och kommitter minskas till sammanlagt
10 myndigheter. <Ett energiinstitut bildas medan oljeersiillningsdclegationen. energihushållningsdclcgationen. nämnden för energiproduktionsforskning och delegationen för energiforskning försvinner). Samtliga kommittcr som nu arbetar med mer permanenta arbetsuppgifter inom energiområdet föreslås upphöra med sin verksamhet eller omvandlas till myndighet.
Utredaren föreslär att energisparkommittcn. delegationen för energiforsk ning. energihushållningsdelcgationen. oljeersätt ningsdclegationen
och nämnden för energiproduktionsforskning upphör med sin verksamhet
den 30 juni 1982. att personalen vid dessa organ erbjuds anstiillning i första
hand vid energisparnämnden. energiinstitutet och industriverket samt att
all personal vid industriverket. institutet och sparnämnuen bereus lokaler i
anslutning till industriverkets nuvarande lokaler p?t Liljeholmen i Stockholm.
Trots att utredaren räknar meu en kraftig ambitionsnivåhöjning i frftga
om den övergripanue energiplaneringen kan enligt honom. förslagen genomföras inom ramen för nu utgående resurser till den verksamhet som Je
13 myndigheterna ( motsv.) idag bedriver.
Utredaren föreslår att följande åtgäruer bör övervägas. om regeringen
tvekar att vidta föreslagna åtgiirder i myndighetsorganisationen inom energiområdet !det s. k. nollalternativet). Delegationen för energiförskning.
cnergisparkommitten och energihushållningsdelegationen hör bli självständiga myndigheter. Oljccrsättningsdclegationcn bör upphöra, niir dess nuvarande arbetsuppgifter har lösts. och överföras till industriverket. Vidare
föreslås att de oklara administrativa relationerna mellan industriverket och
nämnden för energiproduktionsforskning bör ses över att energihushållningsdelegationen får arbetslokaler i anslutning till planverket. att transportrådet och transportforskningsdelegationen får gemensamma arbetslokaler.
Ett annat frågekomplex i utredningen gäller pii vad sätt de statliga
myndigheterna skall kunna underlätta för kommunerna att lösa sina uppgifter i den kommunala energiplaneringen. Detta behandlas sammanfattningsvis i kapitel 9. Konkreta förslag i frågan läggs dessförinnan fram i
kapitlen 7 och 8.
Det är, framhåller utredaren. inte minst det statliga stödet till de små
kommunerna som i dag vållar problem. Dessa har större behov av stöd
från statliga mynuigheter än val.I större kommuner har. De små kommunernas organisation att ta emot ett sådant statligt stöd är sämre utvecklade än
Je större kommunernas.
Det konstateras att mycket redan görs från de statliga myndigheternas
sida för att hjälpa inte minst de små kommunerna i deras uppgift att sörja
för kommuninvånarnas värmeförsörjning. Men samverkan mellan de stat-
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liga myndigheterna i denna stödvcrksamhet bör kunna hfide förbiittras och
förstärkas. Utredningen anser att det är nödviindigt att industriverkets
uppföljande och initierande arbete avseende kommunal energiplanering
kan hedrivas kraftfullt. Utredningen framhf1ller att det - med hiinsyn till
kravet att kommunal energiplanering integreras i annan kommunal planering - iir siirskilt angeläget att de statliga stödiltgärdcrna för kommunernas
energiplanering inte framstår som stridande mot andra statliga stiidåtgiirder för kommunal planering.
Detta ställer, enligt utredningen. krav pf1 at1 industriverkets. planverkets
och transporrådets insatser hiirvidlag samordnas mer iin hittills. Förslag
liiggs fram om att bestiimmclser av den innebörden tas in i förordningen

( 1977: 440) om kommunal energiplanering. Utredningen konstaterar vidare
att frf1gorna om hur statens stöd till kommunerna i ener!!ifnlgorna framdeles hör organiseras är sti stora och

svårb·~dömhara

att det kan finnas

anledning för regeringen att överväga att ta upp denna frilga pfi nytt. sedan
man tagit ställning till nu framlagda förslag.
Utredningens tredje uppgift har gällt statens vattenfallsvcrk. Utredningens förslag i denna del kan i stort fördelas p{1 följande

iimnesomr~1den

- verksamhetsform och verksamhetens inriktning
- medverkan i den kommunala energiplaneringen
- driften av stamnätet
- ökade insatser pa forskning, utveckling och demonstration inom energiomr{1det ( EFU D-insatser)
- vattenfallsvcrkets organisation
- anläggningsvcrksamheten
Utredningen framhåller att vattenfallsverkf·t är landets viktigaste enskilda producent av energi och därför av stor betydelse for den framtida
energiförsö1jningen. Verket har idag sitt huvudsakliga ansvarsomd\de
inom elförsö1jningen. Utbyggnaden av elproduktionsanläggningar kommer
att minska kraftigt i framtiden. Utredningen har inte förutsatt någon uthyggnad av vattenkraftanliiggningar utöver 65 TWh. Kärnkraften skall
vara avvecklad i början av niista århundrade. Utredningen pekar pil vikten
av att vattenfallsverket nu gör en kraftinsam'ing av forskning och utveeklingsarbete för att kunna förbereda elproduktion med ny teknik och för att
kunna minska oljeheroendet.
Utredningen har utgått fr[rn att affärsverk:;formen skall hestä eftersom
den ger goda förutsiitlningar dels för insyn i verksamheten fri\n statsmakternas sida. dels för delegering av ansvar och befogenheter.
Beträffande verksamhetens inriktning för.~slår utredningen att vattenfallsverket skall vidga sina uppgifter inom viirmeförsö1jningsomr:'tdet. Verket bör med de resurser som stfir till fö1i'ogande frirn verkets egna inkomster och med medel i övrigt utveckla och driva prototyp- och demonstrationsanläggningar inom el- och· viirmeförsö1:iningsomr{1det.
Verket bör vidare i framtiden utnyttja sitt tekniska och kommersiella
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kunnande för att i ökad utstriickning erhjuda kommunerna hjälp när det
gäller att ersätta olja. Delta kan t. ex. ske genom att verket pil kommersiella villkor hiträder kommunerna vid uppförande och drift av anliiggningar för el- och värmeförsörjning.
Ett mer ut vecklat samarbete med kommunerna måste enligt utredningen
grundas pil de förutsättningar för samverkan som finns lokalt och regionalt. Vattenfallsverkets medverkan blir beroende av att berörda kommuner finner samarbetet ändamålsenligt. vilket kommer att sUilla stora
krav på verkets anpassningsförmaga och flexibilitet. Det kan bli aktuellt
för verket att ingå i samägda bolag.
Utredningen konstaterar att en fortsatt rationell uppbyggnad av elförsör:iningssystemet skulle starkt försvåras om inte vattenfallsverket står
som ägare (för statens räkning) av kraftverk och stamlinjenät. All vattenfallsverket har dessa båda uppgifter bör inte försvåra samarhetet med
kommunerna. förutsatt att dels principerna för taxesättning och leveranshestämmelser redovisas öppet. dels verket och dess företrädare tar berättigat hänsyn till kommunala önskemål i de konkreta ärendena.
För att vattenfallsverket skall kunna medverka till att minska oljeberoendet och pfl sikt avveckla kärnkraften anser utredningen att verkets
EFU D-insatser behöver breddas och fördjupas bl. a. inom uppviirmningsområdet. Verket bör självt avgöra inom vilka områden de insatser bör
göras som skall finansieras med driftmedel. Utredningen betonar att verket
i första hand bör engagera sig i utvecklingsprojekt som finansieras med
egna driftmedel.
Ett vidgat samarhete med kommuner vid introduktion av ny teknik iir
önskviirt. liksom med andra företag inom energisektorn llCh inom tillverkningsindustrin. Verkets EFUD-verksamhet bör vara väl samordnad med
den övriga verksamhet som verket bedriver.
Vattenfallsverkets nya arbetsuppgifter förutsiittcr ett vidgat samarhetc
med kommuner. vilket kommer att ställa stora krav på decentralisering
och delegering till verkets regionala organ. Utredningen utgår ifrån att
verket. i det fortsatta arbetet med organisationsutveckling. kommer att
lägga särskild vikt vid dessa krav. I en kommande översyn av. organisationen hör prövas att för den regionala .verksamheten inrätta organ med inslag
av förctriidare för kommunerna i regionen. Verkets planeringsfunktioner
bör förstärkas. särskilt den långsiktiga planeringen och den personalplanering som behövs för att underlätta ömställningen av verksamheten. Utredningen förordar att organisationsförändringen genomförs inom verket.
men efter regeringens godkännande av en av verket utarbetad plan för
översynen av dess genomförande: Följande riktlinjer hör gälla vid utarbetandet av denna plan
- verkets planeringsfunktioner bör förstiirkas. siirskilt den liingsiktiga planeringen och den personalplanering som behöver genomföras för att
underlätta omställningen av verkets arbetsuppgitier

Prop. 1980/81: 90

Bilaga l.19

Industridepartementet

407

- organisationen för forsknings- oth utvetklingsverksamheten hiir förstärkas
- organisatoriska föruts[ittningar och former fiir samverkan med kommunerna hör skapas
- förutsiittningar bör skapas för en ökad dclcgcring uv ansvar lH.:h hefogenheter till regional nivii
- lcdningsfunktionen på regional nivå hör ses över och förstärkas.
Beträffande vattenfallsverkcts anliiggningwerksarnhet redovisar utredningen följande synpunkter. Det totala arbetskralhhehovet hör antas
minska under 1980-talct även med hänsyn till dc vidgade uppgifter som
verket bör få inom värmeförsiir:iningsområdct och när det giiller introduktion av ny teknik. Inom 10 år bör verkets anställda inom anHiggningsverksamheten ha minskat med 900. 700 av de llOO arbetstillfällen som mäste
försvinna linns idag i Norrbotten och Vfö;terhotten. Sysselsättningen i
verkets regionala organisation bör bedömas öka kraftigt. friimst med hiinsyn till ökande engagemang inom värmeförsörjningen. Personalbehovet
för EFUD-verksamhet inom såväl cl- som värmcområdet bör förutsättas
öka. Ökade resurser kommer att behövas för att planera och genomföra
den omställning som verket står inför.

Siu siirski/d11 y1trn11de11 har avliimnats av sammanlagt tre sakkunniga
och sju experter med anledningav utredarens förslag.
Sakkunnige Sigfrid Wennerherg:
I. Menar att utredarcn inte har redovisat den utvärdering av energiforskningsorganisationen som direktiven förut:,ätter.
2. Anser att energiinstitLitet är en god lösning endast för det fall regeringen
avser att inrätta ett energidepartement oth föra en mycket aktig energi-·
politik. Om ett energiinstitut inrättas bör en särskild forskningsniimnd
bildas för att granska den nödvändiga långsiktigheten i inriktningen i
programmet Allmänna energisystcmstudier.
3. Godtar inte utredningens förslag om att ansluta nämnden för energiproduktionsforskning till industriverket. Genomförande av förslaget medför onödiga organisations- och samordningsproblem samt risk för att de
långsiktiga uppgifterna blir eftersatta.
4. Nollalternativet iir i huvudsak godtagh:trt om energisparkommitten.
delegationen för energiforskning och oljeersättningsdelegationen hehålls som kommittecr.

5. Föreslår att en central Energimyndighet bildas för den kort - medellångsiktiga energipolitiken av i huvudsak energibyrån vid industriverket
och oljcersiittningsdelegationen. Myndighetens arbetsuppgifter hör omfatta framtagande av planeringsundcrlag för den kort- och medellångsiktiga energipolitiken och av det på staten ankommande underlaget för
kommunernas energiplanering och riidgivning till kommunerna i detta
avseende.
Vidare bör myndigheten ta hand om ekonomiskt stiid till införande av
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oljeersiittande teknik och säkerhetsfriigor som ej ankommer på annan
myndighet samt beslut i koncessionsnämnden o. d.
Sedan myndigheten byggt upp sin kompetens bör den kunna överta
energisparkommittens verksamhet och överstyrelsens för ekonomiskt
försvar planering för fredskriser inom energiomrädel.
Myndigheten bör inte överta namndens för encrgiproduktionsforskning och delegationen för energiforskning mera langsiktigt inriktade
funktioner. åtminstone inte innan den hunnit bygga upp kompetens
inom sina huvuduppgifter. Dessa organ bör utan störningar av omorganisation fortsätta sin betydelsefulla och langsiktiga verksamhet.
Det är inte lämpligt att l'nergimyndighetsfunktionen läggs som en

m

delfunktion hos industriverkc.:t.
6. Ansluter sig till de konkreta erinringar mot utredarens förslag som
framförs av Sven Faugert och Lars Rey.
Sakkunnige Lars Agren:
I. Anser att energisparkommittens uppgifter av praktiska skäl bör över"
föras till konsumentverket som redan svarar för viss information rn.:h
rådgivning i energifrågor. Någon speciell nämnd kan diirmed inte anses
erforderlig.
2. Delar utredarens synpunkter att ett mer utve1:klat samarbete från vattenfallsvekets sida med kommunerna ställer stora krav på anpassningsförmåga och tlexibilitet hos verket. Menar dock att utredaren hade bort
gå närmare in på och analyserat samverkansproblemet vattenfallsverket - enskilda kommuner eller grupper av kommuner.
3. Framhåller vikten av ait vattenfallsverkcts medverkan i det kommande
arbetet med att projektera och bygga värmeförsör:jningsanliiggningar
sker på likvärdiga villkor jiimfört med dem som verket konkurrerar
med.
4. Ifrågasätter om inte en konsult- och entreprenadverksamhet inom verkets ram måste avskiljas fdn myndighetsutövningen dvs. förvaltningen
av stamlinjcnätet samt driften av elproduktions- och eldistributionsan"
läggningar. För konsult- och entreprenadverksamhet bör kanske ett
särskilt bolag bildas.
Sakkunnige Hans Janlinder och experterna Birgitta Dangården och Karl-Axel Ed in:
I. Instämmer i utredarens allmänna bedömningar om behovet av samordning och ökad effektivitet inom den statliga energiorganisationen. Det
viktigaste syftet med en omorganisation är att samordna de statliga
insatserna när det g~illcr energitillförsel och att förstiirka den övergripande planeringsvt:rksamhetcn .
.., Menar all de av utredaren redovisade skälen för energiinstitutet inte iir
övertygande. Risken iir att arbetet bedrivs i en milj i.i som iir alltför
isolerad från de verkstiillande uppgirti;:rna. Institutet hör dessutom om det kommer till stånd - kunna lösa sina uppgifter med ett betydligt
mindre antal anstiillda iin vad utredaren har föreslagit.
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3. Förordar att de verkställande uppgifterna avseende energitillförsel och
den övergripande p!aneringsverksamheten sammanförs till c11 organisation. Härmed uppnås bl. a. den fördelen att utredningsverksamheten
sker i nära anslutning till den praktiska eriergipolitiken.
Angivna uppgifter och verksamhet hiir föras samman antingen i
SIN D inom ramen för en försUirkt energienhet eller i ny energimyndighet. Förslaget innebär följande organi~;atoriska lösning. Industriverkets energibyrå. huvuddelen av dclegati;Jnen för energiforskning. huvuddelen av energisparkommittcen. huvuddelen av niimndcn för energiprnduktionsforskning och oljesä!tningsdelegationen fiirs samman till
en organisation. Phlnverket och transportdldet tillförs delar av delegationen för energi forskning och energisparkommitkn.
4. Anser att genomförande av utredarens s. k. nollalternativ ytterligare
skulle splittra myndighetsorganisationen inom energiomradet. Förslaget är därför inte ändam~llsenligt.
Experten Sven Faugert:
I. Menar att förslagen är otillräckligt underbyggda och att de i viktiga
avseenden föregriper statsmakternas kommande beslut om energiforskningen.
2. Anser att ett antal oönskade konsekvenser kan bli följden av utredarens
förslag rörande nämnden för energiprodu.ktionsforskning och i viss mån
delegationen för energiforskning.
3. Nollalternativet är diirför t.v. att föredrci framför utredarens förslag.
Experterna Tomas Lindencrona och Åke Roos:
Delar inte utredarens ståndpunkt att informationen i energifrftgor skall
förläggas till industriverket. Det är naturligt att konsumentverket övertar
ansvaret för informationen till energianvändare och allmiinhet. Föresl[lr att
energikommittcns nuvarande uppgifter och resurser överförs till konsumt'ntvt:rkt'I. Verket iir beroende av ett nära samarhee med bt•riirda sektormyndigheter för informationsarbetet. Ansvaret för information om energiforsörjningsläget i landet m. m. faller naturligt på det föreslagna energiinstitutet. vars tillkomst är av allra största betydelse.
Experten Anders Lundin:
I. Anser att det behov av ändrad och aktiv energipolitisk styrning, som
aktualiseras dels vid utifrån kommande förändringar i betingelserna för
Sveriges energiförsör:jning. dels vid ändrade prioriteringar i landets
egen energiförsörjningspolitik. kräver att övergripande planering sker
oberoende av stiillningstagande i verkst::illighetsfriigor. Detta kriiver en
organisatorisk struktur snm är anpassad till statsmakternas behov av att
styra insatserna och snabbt fil se sina inlt'ntioncr pt1vcrka arbetet med
att ta fram bcslutsunderlag. Dessa krav tillgodoses biist i funktionsmodellen.
2. Om stiillning tas för funktionsmodellen bör huvuddelen av energihushållningsdelegationens nuvarande arbetsuppgifter överföras till energiinstitutet.
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3. Framhåller att mänga myndigheter herörs av och har anledning att ha
synpunkter pä energisparplaneringen inom bebyggclscst::ktorn. Den
önskvärda samordningen och lkxihilitelen tillgodoses i sektormodellen
hlist om ansvaret för den övergripande encrgisparplaneringen inom
bebyggelsesektorn liiggs pil energihushf\llningsdelegationen. Det finns
inga skäl som talar för att delegationen skall ges ställning av permanent
myndighet.
4. Anser inte att det hehövs en siirskild myndighet för eneriinformation till
allmänhet..:n. Energisparkommitten bör alltså. i sin nuvarande organisatoriska form. även forsällningsvis handha energisparinformationen till
allmiinheten. Alternativt hör uppgiften med hänsyn till ämnesinnchållet. organisatoriskt kunna lösas pfi i princip det siill pä vilket experterna
Lindencrona och Roos förordar.
Experten Lars Rey:
I. Framhfiller all de överväganden som ligger bakom förslagen beträffande nämnden för cnergiprnduktionsforskning redovisas ytterst kortfattat. Delar utredarens uppfattning att en slagkraftig organisation för atl
initiera nya metoder för energitillförsel iir önskvärd men anser inte att
man organisatoriskt bör gå till väga på det av utredaren föreslagna
siitlet.
., Saknar alternativet att inrätta en energitillförsclmyndighet för åtminstöne tillsyn m. m. och stöd till energiforskning m. m. Anser bl. a. på grund
härav att del är olämpligt att i alla alternativ inordna nämnden i industriverket.
Förordar att nämndens eventuella knytning till en myndighet !industriverket eller annan I. med ett större realt ansvar för cnergitillförsclfrågorna än vad någon myndighet i dag har. giirs beroende av att en sådan
myndighet först utformas och biir:iar fungera. Bedömningsvis dröjer
detta ännu några år. vilket innebär att frågan om förän?ringar i N Es ..
ställning inte behöver avgöras före utgiingen av nästa treårsperiod, dvs.
1984/85. Ett s<ldant anständ innebär att risken för allvarliga störningar i
den verksamhet N E nu bedriver elimineras.
3. Instämmer också i den kritik av utredningens utvärdering av energiforsknngsorganisationen som Wennerbcrg och Faugert ger uttryck för i
särskilda yttranden.

2 Remissinstanserna
2.1 Rernissförfarandet

Efter remiss av hetänkandet <Ds I 1980: 16) De statliga energimyndigheterna - arbetsfördelning och samverkan har yttranden avgetts av transportforskningsdelcgationen.

trnnsportrådet.

statistiska

centralbyrån
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statskontoret. byggnadsstyrclsen. riksrevisionsverket ( RRV ).

nämnden för samhiillsinformation. universitets- och högskobimhetd
( U HÄ). forskningsniimnden. statens naturvetenskapliga forskningsr:ld.
lantbruks-;tyrclscn. skogsstyrelsen. statens naturv;irdsverk. Sveriges lanthruksuniversitct. kommerskollegium ( KK ). statens pri-;- och kanellniimnd
!SPKL konsumentverket. överstyrelsen for ekonomiskt försv<tr (ÖEFl.
arbetsmarknadsstyrelsen ( AMS l. arbetarskyddsstyrclsen. bostadsstyrelsen. statens r;\d för hyggnadsforskning (Bf'Rl. statens institut för hyggnadsforskning. statens planverk. statens industriverk !SINDl. nämnden
for energiproduktionsforskning (NU. statens va!tenfollsverk. statens
kiirnkraflinspektinn. styrelst,n för tå ni sk utveckling (STL! l. domiinvcrket.
länsstyrelsen i Östergötlands län. hinsstyrclsen i Kristianstads län. länsstyrelsen i Viisterbottens Hin. cnergisparkommitten Il 1974: 05) ! ESK), delegationen

(l

1975: 02l för encrgiforskning (OFEL oljeersiittningsdclega-

tionen (J 1979: 01 ). energihushållningsdclegationcn !Bo 1978: OJ). utredningen (I 1979: 13) om styrmedel för näringslivets encrgihushiillning.
m. m .. Centrala driftledningen. Centralorganisationen SACO/SR. HSB:s
riksförbund, lngenjörsvetenskapsakademien (!VA). Landsorganisationen i
Sverige (LO). Landstingsförbundct. Lantbrukarnas riksförbund (LRFl.
Näringslivets energidelegation (NEOl. Riksförbundet cldistrihutörernaREI.. Studsvik Energiteknik All. Svenska elverksföreningcn. Svenska
gasföreningen. Svenska kommunforbundcl. Svenska kraftverksförcningen, Svenska Riksbyggcn. Svenska värmeverksföreningen. Sveriges allmännyttiga bostadsföretag ISABOl. Sydkraft AB, Tekniska högskolornas
energiarbetsgrupp. Boxholms kommun. Göteborgs kommun. Malmö kommun. Skellefteå kommun. Stockholms kommun och Umeå kommun.
Flera remissinstansei: har bifoga! yttrande från undcrinstanser. Uinsstyrclscrna i Östergötlands län och i Västerbottens liin har sålunda bifogat
yttranden från ett antal kommuner. UHA har bifogat yttrande frän olika
universitet och högskolor. KK har bifogat yttranden från tre handclskammare.
Härutöver har i anslutning till remitteringen inkommit yttranden från
liinsstyrelsen i Söderrnanlands län. Nyköpings kommun. Storumans kommun. Svenska konsultföreningen. Sveriges Arbelslcdarcförbund SALF,
TCO ·1jänstemiinnens

centralorgani~ation.

transportforskningsutredning-

en. Kungliga vctenskapsakademien och VYS Tekniska Föreningen.
Statens provningsanstalt, Statsförelag AB. Sveriges fastighctsägareförbund och TCO:s statstjänstemannasektion (TCO-S). som har medverkat i
utformningen av TCO:s yttrande. har avstätt från att yttra sig.

2.2 l!tredningsarbetet m. m.
Utredarens förslåg vad gäller rnyndighdsorganisationen mottas huvudsakligen negativt av remissinstanscrna.
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Förslagen avseende organisation och inriktning av vattenfallsverkets
verksamhet mottas dock överviigande rositivt.
Ett fåtal remissinstanser, hl. a. /J11.r/i11/111.1· kom1111111 och /ii11.1-.1·t_1Tc/.11·11 i

Östcrgc'it/a11ds hin. tillstyrker i stort förslagen. Några remissinstanser hl. a.
KK och domänverket framhåller att utredaren presenterat en viirdefull
kartliiggning av myndighetsorganisationen. Atskilliga pekar dock pä olika
hrister i utredningsarbetet.
RRV framhiiller att det. inte minst till följd av tidsbrist. inte varit m.:~jligt
att göra några empiriskt grundade analyser av hur myndighetsorganisationen hittills faktiskt har fungerat.
Metodiken innehiir att betänkandet inte ger niigon bild av hur den
nuvarande myndight"tsorganisationen faktiskt fungerar. vilket enligt
RR V :s mening starkt hegränsar m(~jligheterna till organisatoriska slutsatser.
Byizgnadsstyre/.1·1'11 konstaterar att det i utredningen saknas en egentlig
analys av hur energifrt1gorna hanteras och hur samarbetet fungerar mellan
statliga myndigheter.
Liknande synpunkter framförs av bl. a. Ji1rsk11i11g.1Tåtl.rnii11111d1'11, k1111s11111e11tl'erket, pla111·erket, BFR. institutet Jl'ir hygg1111d1:f(1rsk11i11g, NE och
SACOiSR.
DFE finner att utredaren inte har redovisat den utvärdering av energiforskningsorganisationen som direktiven förutsätter. Samma synpunkt
framförs av sk11gsstyrelse11.
Niiri11izs/ii·et.1· energidelegation saknar en diskussion om ett distributionsled mellan producent och konsument som behövs för att nya inhemska bränslen skall bli kommersiellt tillgängliga.
Gc'itehorg.1· kommun konstaterar att utredaren inte alls behandlat den
alltmer påträngande nödvändigheten av en koordinering mellan ener-.
giintressen och miljöintressen. Liknande synpunkter framförs av St11J.1Tik
EnerRiteknik.
NE saknar i analysen vissa statliga myndigheter och affärsverk vars
verksamhet för stor och kanske avgörande betydelse för energifn'1gorna i
framtiden t. ex. naturvårds verket. ÖEF och domänverket. Inte heller har
de statliga företagens potentiella roll beaktats.
Flera instanser har invändningar mot den sektorindclning som utredaren
har använt i sin analys.
DFE menar alt utredaren ·genom sina definitioner påtagligt inskriinkt
förutsiittningarna för en hred analys. Delegationen finner det vara olämpligt att tillförsel av energi och energianviindning i industriella processer
definierats som en enda sektor. Tillförselfrågorna har lika stort samband
med bostads- och transportpolitiken som med industripolitiken. Delegationen kritiserar också att s;.'tviil stöd till energiforskning som stöd till införande definierats som en enda sektor.
NE framför också kritik mot att utn:daren anviint en sektormodell där
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energiproduktionsfrågorna inte särskiljts från frågorna om industrins energianvändning.
Liknande synpunkter framförs av SABO. skogsstyrelsen och 11trcdni11g-

ei1 om styrmedel för 11iiringslivet.1· energihushållning.
SIND har invändningar mot utredarens val av de huvudfunktioner som

utreds. Vcrket menar att det faktum att utredaren har valt energisparinformation till allmänheten såsom en av de tre fupktionerna kan tolkas så att
utredaren tillmäter energisparinformationen till allmiineheten i stort samma plltential betriilfande möjligheterna att pfwerka tillförsel tich användn.ing av energi som de tvt1 andra huvudfunktionerna. Verket kan inte hålla
med om detta och menar att de statliga insatserna inom ramen för lagen om
kommunal energiplanering borde ha varit den tredje huvudfunktionen.
liknande synpunkter framförs av DFE.

SABO menar att det är beklagligt att de statliga myndighctsuppgifterna
gentemot kommunerna endast har behandlats perifert. Sydkrafi menar att
de kommunala myndigheterna och de kommunala verkens funktioner och
arbetssätt har anlyserats för lite. Förutsättningar för ett effektivt energipolitiskt samarbete är mycket olika inom kommunerna.
Flera instanser tar upp frågan om organisationsfrågornas koppling till
energipolitikens innehåll.

LO framhåller härvid att en övergripande ide eller plan för energipolitiskt program saknas. Sydkr<~fi menar att utredningen främst kännetecknas
av en beskrivning av dagens situation. Den utgår således inte från en
analys av den framtida situationen och de behov den föranleder.
Rikshyggen menar att en given konsekvens av utfallet av folkomröstningen om kärnkraft är att lokal spillvärme. biomassa, vind och sol i olika
former inom. något decennium skall spela en framträdande roll i landets
cncrgiförsörjning. I utredningen finns dock enligt Riksbyggen inte mycket
som ens antyder tanken att samhället bör ha en organisatorisk beredskap
att hantera dessa tekniker och ut veck landet av dem.
Liknande synpunkter framförs av VVS Tekniska Fiire11inge11 DFE och
RR\I.
RRV framför härvid att den ökande betoningen av den småskaliga och
lokalt organiserade energitillförseln och energianvändningen. förnybara
energikällor etc. ställer den statliga myndighetsorganisationen inom energiområdet inför uppgifter som den hittills på det hela taget inte varit
konstruerad för att hantera. Frågan är enligt RRV i vilken utsträckning de
hittills använda och "traditionella" organisationsformerna/styrmedlen
även kommer att fungera för dessa delar av energipolitiken.
RRV framför också att utredningens uppdelning av energiområdet i
sektorer innebär en uppdelning mellan tillförsel t1 ena sidan och användning inom olika delområden å den andra. En sådan utgångspunkt för analys
är enligt RRV bäst lämpad för att beskriva det redan etablerade. oftast
storskaliga. energisystemet. men mindre väl anpassad till förståelsen av de

"
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nya och småskaliga inslag i energisystemet som energipolitiken nu också
skall främja.
Liknande synpunkter förs fram av hostadsstyrcl.1·1•n. BFR. NE och \!\IS
Tl'kniska Fiire11i11ge11.
Flera remissinstanser tar upp frågan om styrmedlens betydelse för utformningen av myndighetsorganisationen.
SIND framhåller. att den energipolitik som kommer att bedrivas i framtiden och i hur hög grad den erfordrar styrmedel är av avgörande betydelse
för organisationens utformning.
Samma synpunkt framförs av RRV som pt1pekar att en förändring av
styrmedclsuppsiittningen sålunda bör fä konsekvenser för myndighctsstrukturen. Verket anser att styrmedlens betydelse underskattas i betänkandet. Delar av energipolitikens medelsarsenal utreds f. n. I några fall är
det osäkert om medlen, t. ex. vissa lån och bidrag. skall finnas kvar under
någon längre tid. Andra delar av medelsarsenalcn är så nya att n~tgra säkra
omdömen ännu inte kan avges om hur de hittills har fungerat. Ett exempel
härpå är den kommunala energiplaneringen. Mot denna bakgrund anser
RRV att några genomgripande beslut om förändringar i myndighetsstrukturen inte bör fattas nu.
Niiri11gs/il'ets energidelegation konstaterar att utred~ingsförslaget utgår
från de styrmedel i energipolitiken som gäller idag. Sålunda lämnas således
de diskussioner som pågår i utredningen om styrmedel för näringslivets
energihushållning obeaktade. Att genomföra utredningsförslagen oberoende av vad niimnda utredning kommer fram till skulle sannolikt innehiira ett
ofallgångct försök.
Rikshyggen och St11dsl'ik Energiteknik framför också synpunkter beträffande bristande underlag rörande framtida styrmedel.
riera remissinstanser avstyrker eller är tveksamma till att utredningen
läggs till grund för organisationsförändringar, bl. a. Riksh_,·ggen. Rik1:f('irh1111det eldistrihutiirerna. REL, \!\IS - Tck11iska Före11i11ge11. Forsk11i11gsrtld.rniim11dc11 och skoRsstyrclsen.
Utredningen om styrmedel för 11iiri11gs/il•ets e11crgih11shållni11g p{1pekar
härvid att en av utredarens utg;°tngspunkter har varit att ~indra så litet som
möjligt i den nuvarande organisatioµen.
En administrativ struktur som snabbt byggts upp för att lösa akuta
problem borde inte ha varit så vliglcdamle för utformningen av den framtida organisationen. Utredningen finner att betänkandet inte ger tillräckligt
underlag för att besluta om en permanent myndighctsorganisation för hela
energisektorn. Liknande synpunkter framförs av RRV. Sakliiget, liksom
vad som har anförts i utredarens betänkande. bör enligt RRV:s mening
endast föranleda två omedelbara beslut: en organisation för övergripande
energiplanering samt en fortsatt översyn av vattenfallsverkets framtida
uppgifter och organisation.
NE. menar att utredningens förslag inte vilar på den solida analytiska

/
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grund som vore en i.in~kviird underbyggnad for de i vissa fall hingtg.'iendc
l"örslagen. Det iir siirksilt energitillförselsidan och

energiforskningsfr~i

gorna som blir lidande av den brisfiilliga analysen av problem och förutsiittningar.
l.RF menar all ett betydligt fastare grepp nu mäste tas över energiorganisationen från statens· sida. Endast vissa delar av utredningens förslag
hör nu bli föremål l"ör beslut i avvaktan pft en mera fullsUindig översyn.

SABO framhftller att utredaren arbetat undl'r stor tidspress 01.:h att delta
kan vara förklaringen till att förslaget. som SABO ser det. endast innebär
marginella föriindringar av nuvarande organi~ationsstruktur. SABO kan
därför endast a1:<.:eptera förslaget. med av organisationen pätalade smiirre
justeringar. som ett mellansteg mot en mer enhetlig organisation inom
energiområdet.
Många remissinstanscr för fram synpunkter avseende hand I ägg ni n gen av energifrågorna inom regeringskansliet.
Malmii kommun förordar att ett särskilt energidepartement inrättas.
Liknande synpunkter framförs av liinsstyrdsen i Kristianstads liin, !VA
och Skilne.1· handclskammare.

LO anser att den partipolitiska splittringen. särskilt i energifrågor. har
avspeglats också på olika berörda dcparements- och myndigheters samarbete. Enligt LO:s mening bör man mer djupgiknde pröva organisationen
pfi departementsplanet. ni1r det giiller energifri:tgorna. Det iir troligt att
tillgång till mer systematiskt och längsiktigt uppbyggda fakta- och sakmatcrial minskar graden av åsiktssplittring.

ÖEF menar att det är möjligt att. om en bättre samordning av energifrågornas handläggning kunde skapas inom regeringskansliet. någon större
omorganisation på mymlighctsnivå inte behövs. Ett sätt alt samla vissa för
energiplaneringen väsentliga funktioner skulle kunna vara att inrätta en
planerings- llC'h samordningsenhet som beredningsorgan till en energiminister. Därmed skulle en samordning nås liknande den som försvarsdepartementets samordningsavdelning ansvarar för på totalförsvarets omrftde.
där ju också ett antal skilda departement och myndigheter verkar.
Enligt f,RF:s mening bör i avvaktan på en mera fullständig översyn av
myndighetsorganisationen regeringens kansli förstärkas för alt möjliggöra
en önskvärd samordning. Även andra skäl talar härför. 1 regeringen ligger
energifrågorna på ett flertal departement. Med hänsyn till energifriigornas
mångfacetterade innehåll är detta nödvändigt. men torde kräva en samordningsenhet knuten till statsrådsbcredningen.

Sydkr1!ft och Krajii·erk.1Ji.ire11i11Rl'll menar att det är nödviindigt med ett
samordnat ansvar av stat. kommun och näringsliv för att genomföra en
kraftfull energipolitik. En översyn av departementen och en samordning
av energimyndigheterna är därför angelägen.

Naturrärdncrket framhåller att energifrågorna med siikerhet kommer
att få en sådan tyngd under de niirmastc decennierna att en samordning

\
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centralt torde bli niidviindig. En viktig utgångpunkt vid en föriindring av
myndight:tsorganisationen på cncrgiomrädt:t hör enligt naturviirdsvcrkets
uppfallning vara all energifrilgorna hfilles samman p{t biidc departcmentsoch myndighet<onivit.
l,a11dsti11g.1:fi"irh11ndct bygger sitt avstyrkande till förslaget om ett energiinstitut pf1 förutsättningen att regeringens kansli tar pf1 sig betydande
uppgifter för kontinuerlig och aktiv samordning p[i energipolitikens nrnrildc.

2.3 Myndighetsorganisationen
l.3.1 Beho1·

111"

i/tgiirder

Den överviigande delen av de remissinstanser som har uttalat sig i frågan
anser all behov av organisationsätgänkr föreligger.

LRF. anser hiirvid att ett betydligt fastare grepp nu milste tas över
energiorganisationen från statens sida. Enligt Stock/10/ms /.:01111111111 är ansvard för landets energipolitik splittrat på många hiinder. Det råder inget
tvivel om behovet av en mer samlad hantering av energifrågmna. Detta
gäller inte minst för kommunerna.

N at11n ·ilrds1 ·akl'f, etH'l"Kih11shäll ni ngsddega tit men. Mal mii ko111 mun.
St11d.1Tik rnergiteknik anser ocksä att bättre samordning behövs. S111dsl"ik
energiteknik pekar också på behovet av samordning mellan myndigheterna
och företag med statligt ägarintresse.
G11.1:f('jreni11gen pekar på behovet av klarare gränsdragningar mellan energimyndigheterna siirskilt vall avser miljöfragorna.
Komm111tfi'irh1mdet framhåller all ca betydanue antal verk. kommittecr
och nämnder för närvarande är involverade i energifriigorna från statligt
håll. Kommunerna har därför betydande svårigheter att veta vart en fråga
skall stiillas. Ibland behöver dessutom flera myndigheter rädfrågas för att
en heltiickande bild skall erhilllas. Detta befrämjar inte kommunernas.
verksamhet inom energiområdet.
Konrnmc•ntl'erket menar att den statliga verksamheten p<'i energiområdet
är splittrad. Risk för duhbclarhele och därmeu för ineffektivitet föreligger.
Trots många års utredningsarbctc har ännu inte någon fast statlig organisation skapats för bl. a. analys av övergripande frågor inom energiområdet.
En genomgripande översyn av myndighetsorganisationen inom områuct är
starkt befogad.
Liknande synpunkter förs fram av bl. a. P/1111\"C'rket. IISB. Rikshyggen
och Viirme1·erk.1:fi'ireningen. Lii11sstyrelsern11 i ViistC'rhottens liin. Kristianstads liin och Österg1>tlands liin samt Sydkn(fi anser också att en översyn
av myndighetsorganisationen hör ske.
Nämnden ji"ir samhii/lsittfimnation och SPK pekar på att dubbelarbete
förekommer inom myndighctsorganisationen.
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Nat11rrård.1Terket och Eli·erk.1ji'ireningen framhåller att organisationen
inom energiforskningsområdet är splittrad.
Enligt TCO har tiden nu kommit när en aktiv energipolitik måste utformas och genomföras. För att detta ska kunna ske tillfredsställande är det
nödvändigt - om än inte tillräckligt - att samla och samordna resurserna
inom statsförvaltningen så att en slagkraftig myndighetsorganisation erhålls.

LO instämmer i den beskrivning av rådande problem som utredaren
lämnat. Det finns sålunda oklarheter om myndigheternas uppgifter och
otydliga instruktioner gör att det i vissa fall går omlott. Myndigheters och
utredningars uppgifter har inte blivit utformade t:nligt en övergripande
plan.
Utredningens förslag att det under alla omstiindigheter hehövs en sammanhållen, stark enhet för övergripande energiplanering stöds av LO.
Även andra remissinstanser t. ex. Statskontoret, Skogsstyrelsen, SIND.
l\/A, Landsting.1fiirh11ndet och SABO pekar särskilt på behovet av en
funktion för övergripande energiplanering.

SCB menar att den övergripande energiplaneringens nuvarande uppdelning på ett flertal olika myndigheter och kommitteer har försvf1rat den
samordnade samhällsplaneringen på detta område. Detta har i sin tur
medfört svårigheter att sammanställa det statistiska informationsmaterialct. liksom annat analys- och utredningsmaterial på området till ett sammanhängande mönster. Enligt STU:s mening är emellertid eventuella brister i planerings- och utredningsmaterialet på energiområdet inte i första
hand en följd av myndighetsorganisationen. De speglar snarare den faktiska osäkerheten om effektiviteten hos olika tillgiingliga och kommande
tekniska lösningar inom detta komplexa område.
Flera remissinstanser pekar på hehovet av ett. organ för energitillförselfrågor.

KraJii·erk.1ji>reninge11 framht1ller hiirvid att det f. n. inte finns något
statligt organ med övergripande ansvar för att ge regering och riksdag ett
heltiickande beslutsunderlag i energifrågor. De aspekter som enligt föreningens mening är särskilt viktiga fr{111 energipolitisk synpunkt nämligen
försörjningstrygghet. ekonomi och långsiktig strategi. har heller inte bt:aktats i tillräcklig utsträckning i statsmakternas beslut. De s. k. bevarandeintressena. som företräds av sedan länge etahlerade statliga organ. har
däremot i hög grad p{1verkat besluten. Företag och organisationer inom
energiområdet är hetjänta av ett viil fungerande och starkt statligt organ på
energiomrädet som på ett systt:matiskt sätt kan företriida energitillförsclfrågorna.
Enligt DFE:s uppfattning iir dt:t en allvarlig brist att ingen myndighet nu
har i uppgift att verka för en föriindring av energitillfiirseln i ett kllrl och
medellftngt perspektiv. En slagkraftig myndighetsorganisation förutsiiller
att någon myndighet för ett ansvar för tillförselfriigorna.
27 Rik.1dlli;c11 /'J80/8/. I .rn111/. Nr 'JU. Hi/ug,.dd
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Liknande synpunkter framförs av p/am·erkct, SJND. 111red11i11gc11
styrmedel fi'ir 11äri11gs/i1·ets energilr11shållning och SABO.

11111

2 .3 .2 Orga11isationsfi>rs/ag m. m.
Ett stort antal remissinstanser har yttrat sig betrillTande utredarens
förslag om att förbättra organisationen för övergripande c ner g ip Ian c ring. Det överviigandc antalet är dock negativa till förslaget att

inrätta ett särskilt energi institut.
Till de n:missinstanserna som iir positiva till förslaget om ett energiinstitut hör bl. a. ho.1·111dsstyrelse11. BFR och

Viimu•1·erk.1:f~·ire11i11ge11.

Bostadsstyrelsen delar utredarens uppfattning att en fuktionsmodell är
att föredra före en scktorsmodell.
Det iir av stor vikt att det utredningsarbete som fortlörande miistc
komma till stånd inom encrgiomriidct samordnas. En myndighet som kan
överhlicka, rlanera och samordna detta arbete är mycket angeläget. Styrelsen tillstyrker utredarens förslag att ett energiinstitut med dessa uppgifter inrättas, samt att institutet inte ges något tillsyns- eller stödansvar.

Plam·erket. liinsstvrelsen i Östcrgiit/a11ds liin och G11.1ji'ireni11ge11 stöder
förslaget om ett energiinstitut. Uin.1.1tyrc/sm i Siidcr111a11/a11ds liin och
Nvk<!pings kommun menar att ett energiinstitut bör kunna bidra till att
eliminera de nuvarande bristerna i den övergrirande energiplaneringen.

Ko1111111111ji'irh1111tlet efterlyser ett alternativ med ett statligt energiverk. I
avsaknad av sådant alternativ förordar förbundet ett institut för övergripande planering framför ett alternativ diir detta arbete delas upr p{1 flera
olika myndigheter.
Umeå kommun stöder förslaget om ett institut. Kommunen framhäller
att en klar organisation med klara ansvarslinjer bör vara ett starkt önskcmäl fdn kommunal synpunkt. Utredningens förslag innebär fiirhättringar
.iiimfi.irt med hittillsvarande organisation. Kommunen anser dock att utredaren borde gå ännu längre i detta hänseende. Liknande synrunkter framförs av /iinsstyrelsema i Kristianstads och Viistcrho1te11s lii11 samt HSB.

Ener1<ilr11shållni11gsdelegatio11e11 delar utredarens uppfattning att funktionsmodcllcn är att föredraga framför sektorsmodellen. då en effektiv och
aktiv energipolitik skt:r oberoende av stiillningstagande i verkstiillighetsfrilgor. Delegationen har inget att invända emot all dess uprgifter överförs
till det nya samordandc organet.
De flesta av de remissinstanser som är negativa till förslaget om ett
t:ncrgiinstitut förordar en ma samlad organisatorisk lösning av
myndighetsuprgiherna inom energiomrädet. Andra vill ha ansvaret utsrritt pä flera myndigheter I st:ktormodelkn I. N[t!_.!ra iir negativa eller t veksamma till institutet men förordar ingen bt:stiimd lösning av or!_.!anisationcn
för övergripande energiplanering.
M~ln!,!a

av dem som förordar en mer samlad lösning betonar att det iir

viktigt att funktionerna planering och vt:rkstiilli!,!ht!l inte
varandra.

utför~

skiljda frän
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Nut11n·clrd.1Terke1 anser t. ex. att funktionen övergripanue planering och
uirekta myndighetsuppgifter som utarbetanue av rf1d och riktlinjer. prövning. tillsyn m. m. enligt olika lagar hör hållas samman organisatoriskt.
Verket avstyrker uärför förslaget om inrättande av ett energiinstitut. Institutets föreslagna arbetsuppgifter bör samorunas i en mynuighet som ocksä
hanterar andra löpande myndighetsuppgifter inom energiomrf1uet i den
omfattning ärendena inte är av uepartemental karaktiir.

TCO understryker att den statliga energipL1litiken i hög grau m{1ste syssla
med mekanismerna i påverkan på energiproducenter. -distributörer och konsumenter och att kunskapen om dessa mekanismer i hög grau finns hos
dem som sysslar med verkstiillighetsuppgifter av olika slag. Men energifrågorn;i kan inte varken analyseras eller lösas utan att dessa samband med
folkförsör:iningsfrägor. industripolitik. bebyggelseplanering och många
~mdra viktiga ekonomiskt-politiska omri\den iiverviigs. De övergripande

plancringsfrågorna bör därför friimst gälla dessa senare avviigningar. medan den övergripande energiplaneringen i större utsträckning än utredningen gör kan uppfattas som en sektorplanering. Motiven för en fristående
utredningsverksamhet tunnas därvid ut till förmfin för huvudprincipen att
"en myndighet bör ha ansvar för såväl planering som verkställighet inom
sitt område". Detta talar mot inrättandet av ett energiinstitut.
Det är enligt TCO också nödvändigt att snarast ge sä goda förutsättningar som möjligt för en kraftsamling inom energiområdet. Detta kan ske
genom all till skapa en särskild energimyndighet vars uppgifter mera i detalj
får övervägas ytterligare i en organisationskommittc eller motsvarande.
men där mycket av den verksamhet som idag finns hos SIND:s energihyrå.
NE, DFE. ESK och oljeersättningsdelcgationen hör hemma och därför bör
samlas.
Det är enligt SAHO:s mening olyckligt att skilja planerings- och vcrkstiillighetsuppgifterna. Kunskapen om hur ett system fungerar får man häst
genom alt praktiskt arbeta med frägorna.
U1reJ11inge11 11111 styrmedel .fi"ir niiring.1/ii·crs c11t'rgi/111shäl/11i11i.: föreslår
att en myndighetsorganisation skapas för energitillforsd uch övergripande
energiplanering. Formerna för mymlighetens samarbete med energiföretagen hör därvid klarläggas, liksom ansvarsfördelningen mellan myndigheten
och de statliga energiföretagen. I begreppet energitillförsel bör ingå tillgodogörande av sol- och spillvärme.

l.ä11s.11.wclse11 i l\.ris1i1111.1wds liin anser att den idealiska lösningen vore
att samla energifri\gorna under en enda myndighet parallellstiilld med
andra verk för betydelsefulla samhällssektorer.

Stockholms k111111111111 understryker hehovl'l av ett siirskilt statligt energiverk som kan svara for kontakten med kPmmunerna och for samordninµen
mellan statliga energiorgan.
Rik1:fi'irh1111det ddi.1·1rih111iirem11 Rl:L menar att utredningen inte kan
ligga till grund för sUillningstagande i organisationsfr~·igan bl. a. mot bakgrund av att inte rr;1gan om ett statligt i::nergiverk utretts tillriickligt.
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Liknande synpunkter framförs av Rikshrggcn. Viim11•1·erkl:fi"ire11i11gc11
efterlyser också en närmare analys av alternativet att skapa ensammanhållen myndighet med totalansvar for hela energiområdet.
Krl(ft1·erk1:fi.ireni11ge11 anser att ett starkt statligt organ pä energiomrfidet

behövs. Detta bör fä sådan status och sådana resurser att det med tyngd
och sakkunskap kan verka för energipolitiskt riktiga stiillningstaganden.
En biittre organisation skapas enligt föreningen genom att SIND:s energihyrå. huvuddelen av DFE. huvuddelen av ESK. huvuddelen av NE och
oljeersiittningsdelcgationen sammanförs till ett organ. Härigenom skulle de
verkstiillande uppgifterna avseende energitillförsel och den övergripande
planeringen inrymmas i en organisation.
V1111e1~fi11/.1·1·crke1

anför liknande synpunkter.

Oljarsiitt11i11gsdcleg11tio11e11 anser att tillförselomrädet iir i mi'tnga av-

seenden en mera renodlad sektor än energianviindningssektorerna. Dessutom kommer enligt delegationens uppfattning de mest viisentliga uppgifterna för energipolitiken både under 1980-talet och för avseviinl tid därefter att gälla omställning av tillförst:lsystemet frun det nuvarande höga
oljeheroendet till alternativa hriinslcn och övriga energikiillor. Denna omstiillning kommer att stiilla ökade krav på statens agerande och på dess
insatser vilket bör vara en väsentlig utgfmgspunkt fiir en föriindring av den
statliga em:rgiorganisationen.
Därtill kan enligt delegationen ocksil fogas att ett viisentligt ansvar för
omstiillningen kommer att åvila kommunerna och h1mma till uttryck i den
kommunala enerigplaneringen. En ytterligare väsentlig utgångspunkt för
organisationen miiste diirför vara att den skall ge förutsiittningar för effektiva samarbetsformer mellan staten och kommunerna.
Delegationen anser vidare att en omdisposition av tillgiingliga finansiella
och personella resurser bör inriktas p:"i att förstiirka planerings- och verkstiillighctsfunktioner inom den statliga organisationen pi't tillforselomriidet.
Delegationen anser vidare att det angeliigna samordning av planering inom
tillförsel- llCh hushållningsomnidena syftande till nationella energibalanser
\.;.an knytas till en sådan. tillförselorganisation.

S/ND:s synpunkter liknar de som oljeersiittningsdclegationen. vattenfallsverket och Kraftverksföreningen har anfört. Verket anser att de arbetsuppgifter som skall lösas inom energiinstitutet kriiver niira samverkan
med de statliga insatserna inom tillförselomriidet. En risk med ett siirskilt
institut för utredningsverksarnhet. är att arbetet hed rivs i en miljö som iir
<illtför isolerad friln de verkställande uppgifterna inom energiPmrildet.
Verket förordar diirför att de verkstiillande uppgifterna avseende energitillförseln och den övergripande planeringsverksamheten förs samman till
t'll

organisatilln. Enligt verkets uppfattning finns det flera skid som talar för

att denna organisation far formen av en forstiirkt energienhet inom SIND.
Siilunda iir det viktigt att st1viil den iivergripande planeringen som de
statliga insatserna hetriiffande tillförseln av energi kopplas niira samman
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med olika statliga insatser inom industripolitiken och framför allt med den
industripolitiska planerings- och utrcdningsverksamhcten som genomförs
inom SIND. Det bör även framhållas att cnergiförsörjningcn iir viisentlig
för den industriella utvecklingen samt att energihanteringen kan betraktas
som ett industriellt utvecklingsområde t. ex. genom tillverkning av framtida energiutrustning. Genom den av SIND förordade lösningen uppnås
bl. a. den fördelen att utrednings verksamheten sker i nära anslutning till
den praktiska energi- och industripolitiken.
Beträffande de verkställande uppgifterna pt1 tillförselsidan delar SIND
utredningsmannens åsikt att de bör omfatta dels statens ekonomiska stöd
som innebär stöd till PoD-anläggningar avseende energitillförsel. oljeersiittningsdelegationens verksamhet samt ansvar för den aviserade oljeersättningsfonden (i de delar som avser tillförsel l. dels de administrativa
styrmedlen - f. n. främst koncessionslagstiftningen avseende överföring
och distribution.
Utöver dessa resurser anser verket att huvuddelen av ESK och - på sikt
- huvuddelen av NE bör föras till SIND. Verket menar att man härigenom
uppnår en kraftsamling inom en myndighet för i första hand tillförselfnlgor.
övergripande planering och vissa informationsfrågor.
Liknande synpunkter framfl.1rs av statsko111oret som menar att man inom
energiområdet liksom inom andra områden bör hålla samman planering
och verkställighet. En sammanhållen organisation för planering hör vidare
kunna innebära att onödigt duhhelarbete undviks på myndighetsnivå trots
att energifrågorna handläggs i många olika departement.
Niiri11gs/il'ets energiJe/egatio11 som avstyrker förslaget om ett energiinstitut. tillstyrker utredarens förslag beträffande oljeersättningsdelegationen och EHD. Delegationen anser också att SIND bör administrera den
föreslagna oljeersättningsfonden. Delegationen anser dock att införande av
inhemska alternativbränslen inte bör anförtros en myndighet. I stället bör
ansvaret decentraliseras med både statligt, kommunalt och privat deltagande. Tänkbara intressenter från den statliga sidan är bl. a. domiinverket
och SIND.
Ett antal remissinstanser som avstyrker förslaget om ett energiinstitut
ställer sig i stället positiva till att de olika sektors myndigheterna
får ett större ansvar för övergripande planering. Till dessa
myndighetet hör hl. a. transportrtldct och KK.
Enligt transportrc/Jets mening är en separat myndighet för övergripande
planering knappast den mest ändamålsenliga konstruktionen. Det torde
t. ex. finnas en avsevärd risk för att en sådan organisationsform ersätter
den åberopade klyftan mellan olika sektorer med en minst lika allvarlig
klyfta mellan å ena sidan övergripande planering och ii andra sidan sektoriell planering och genomförandeverksamhet. Behovet av samordning iir
visserligen, så som utredaren påpekat. stort men torde kunna lösas på
annat siitt. Ett sätt är att instruktionsmässigt föreskriva samrådsskyldighet
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mellan scktMsmyndigheterna. Ett annat siitl iir att ni1gon av sektorsmyndighctcrna ges ett begriinsat och noga preciserat ansvar för vissa samordningsfunktioner.
KK understryker betydelsen av en kontinuerlig iivergripande planering och en lämplig organisation för detta. Verket förordar att både myndighetsuppgifter och planering på central nivå anförtros de befintliga scktorsmyndigheterna SIND. planverket och transportr{1det. För samordning.
särskilt i fråga om övergripande planering. bör en energiniimnd inrätlas
med företrädare för berörda myndigheter och andra instressenter. Niimnden bör administrativt knyts till SIND.

LO anser liksom utredaren att det behövs en sammanhållen enhet för
övergripande planering.
LO förordar en lösning. som innebär att industriverket. planverket.
transportrådet och naturvårdsverket ges möjlighet att bygga ut den iivergripande planeringen i energifrågor. LO understryker dock alt miljö- och
hälsofrågorna måste ges en framtriidande roll i myndighetsmganisationen.
LO instämmer i behovet av centrala avviigningar. men menar att dessa. i
varje fall tills vidare. bör ske pi't departementsplanet o<.:h inte i ett särskilt
energiinstitut. Ett annat skäl till att avstyrka institutet menar LO iir att de
myndigheter. som har ansvar för lagtilliimpning. tillsyn. stöd- och utvecklingsverksamhet också bör vara direkt inkopplade i den övergripande
planeringen. Liknande synpunkter anförs av

la11dsri11R.~fiirh1111,/c1

som me-

nar att inriittandet av ett energiinstitut för med sig tvft risker för uppbyggandet av en omfattande planeringsbyråkrati. Att på detta sätt tjiirma det
politiska heslutsfattandet på central nivå frfm inte minst kommunernas som ju har omfattande politiskt ansvar p<°t energiområdet - kan inte vara
a<.:<.:eptabelt.
Niiri11gs/ii·et.1· e11erRidelegatio11 anser att planeringsfunktioncn skall skötas av regeringen. Den sakkunskap. som regeringen hchöver. kan vid
behov samlas i en flexibel projektorganisation som t. cx. energi kom missionen. Denna avvecklas sedan efter fullgjort uppdrag. Sektorvis plancring
sker hos sektormyndigheterna.

Tra11sp11r(fi1rsk11i11gsdelcgatio11e11 anser också att man sti ltmgt möjligt
hör integrera energifr~tgorna i hefintlig myndighetsorganisation och stiiller
sig avvisande till ett energiinstitut.
/VA är tveksam till om uppgifter att ta fram översiktliga analyser m. m.

till viiglcdning för de energipolitiska besluten löses hiist med det föreslagna
institutet. Akademien anser att DFE iir det naturliga tirganet för uppgil"ten.
Fristående planerings- och utredningsinstitut medför enligt STU risker
för oklara ansvars- och befogenhctsförh~illanden samt bristande fi.\rankring
av planering i verkstiillighet och genomförande. Utredningsmannen har
inte styrkt att avgörande brister vidliider den nuvarande planeringen p{t
energiområdet. Det iir stor risk för att ett fristiiendc energiinstitut kan
komma att planera en verksamhet som aldrig blir genomförd medan andrn
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organ genomför en verksamhet som aldrig varit planerad. STL.I kan för sin
del inte bitriida utredarens förslag om att inriitta ett energiinstitut.
Flera remissinstanser iir negativa dlcr tveksamma till förslaget om institut men förordar ingen besliimd lösning av organisationen for
övergripande energiplanering.

Ko11.1·11mc11t1·1·rkct menar alt utredningsunderlagel inte iir tillräckligt för
att fatta ett heslut om att inrätta det föreslagna energiinstitutet.

sen

och

ÖEF stöder inte heller förslaget.
RRV kan ansluta sig till Wnken att strategiska energistudier av direkt
betydelse för regeringsarbetel organiseras i fastare former iin vad som nu
iir fallet. Ett sådant organ bör emellertid endast ha till uppgift att samla in
och bearbeta information som kan utgöra beslutsunderlag för regeringen
och inte ansvarn för sfidana planeringsfunktioner som nu ligger hos de
olika myndigheterna med sektoransvar.

Giitehurgs kommun menar att den föreslagna förstärkningen av SIND:s
energienhet och förslaget all kring denna gruppera de verksamheter som
nu bedrivs av ett antal delegationer iir vi\lhetiinkt. Om man. sedan skall
skikta dessa uppgifter så att de allra mest långsiktiga och övergripande
uppgifterna läggs på en särskild utredningsorganisation kallad energiinstitut hör studeras niirmare.

Skcl/cjteä kommun anser att det är nödviindigt all en central energiplaneringsfunktion skapas. Kommunen anser det svärt att hedöma om ett
särskilt energiinstitut bör inrättas eller om uppgifterna skall liiggas pii en
befintlig statlig myndighet.
När det gäller organisationen av administrationen av stöd t i 11 ene rg i forskningen är flera remissinstanser negativa eller tveksamma till
att genomföra föriindringar.

RRV menar t. ex. att en drastisk förändring i forskningsorganisationen
skulle medföra störningar i verksamheten. Andringar hör diirför vidtas
endast om verksamheten fungerar otillfredsstiillande eller om man kan
förvänta sig en klart förbiittrad verksamhe1 till följd av en omorganisation.
All sil skulle vara fallet. när det gäller forsknings-. utveeklings- och demonstrationsverksamheten. framgår varken av betiinkandet eller av i övrigt tillgänglig information.
Ingen iindring bör heller beslutas betriiffande dessa organ si'i liinge frågan
om ansvarigt organ för tillförselsidan inte iir löst. RRV anser inte den
frågan tillriiekligt utredd för att verket nu skall kunna ta stiillning till om en
siirskild tillförsel myndighet biir inriittas eller om ansvaret skall liiggas hos
någon annan myndighet.
UHÄ framhilller att den föreslagna myndighetsorganisationen ur grundforskningens synvinkel blir lika splittrad som den nuv<trande. Utredningens förslag all inordna programmen Allmiinna encrgisyslemstudier och
Energiproduktion i det föreslagna institutet respektive i SIN[) medför
enligt UHÄ:s mening stora risker för all forskningen för en alltför beroen-
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de och kortsiktig inriktning. Diirmed uppkommer ocksil en risk for att
forskningsuppgiftcr av betydelse för den Hingsiktiga energifiirsörjningen
försummas.
Om statsmakterna bediimer det som angeläget att iiven framdeles stödja
av sektorsintressen obunden gnmdforskning inom energiomriidet biir därför andra organisatoriska lösningar överviigas. Den nuvarande organisationen är fri'in grumlforskningens synvinkel att föredra framför den av utredningen fiircslagna. Även den nuvarande organisationen lider dock av
svaghden att vara alltför splittrad.
Forsk11i11R.1n)d.rnii11111c11 .finner det sv<°1rt att grunda ett entydigt stiillningstagande på utredningens bedömningar och förslag. Nämnden. som
betonar behovet av fortsatta långsiktiga forskningsinsatscr både niir det
giHler nya energiproduktionsmetoder m. m. och niir det giiller allmänna
energisystcmstudier. anser dock att DFE:s uppgifter bör föras till ett
energiinstitut om ett stldant inrättas.
/,w1thruks1111ii·ersitctl't anser inte att n{1got av de förslag som utredningen har lagt fram är tillfredsställande.
KK utgär från att för det liksom hittills kommer att gälla siirskilda
program för energiforskningen. Genomförandet av dessa program bör
anförtros befintliga organ såsom BFR. naturvetenskapliga forskningsrådet. STU och transportforskningsdelegationen. För den erforderliga samordningen bör finnas ett särskilt organ. vars uppgifter i stort skulle sammanfalla med de som nu åvilar DFE. I detta organ bör iiven avnämarintressen vara företrädda. Administrativt bör organet vara knutet till STU.
Till dem som inte anser att nf1gra förändringar av encrgiforskningsorganisationcn bör ske eller är tveksamma härtill hör också öu--·. i11stit111e1
f/ir hygg11ad.1:fi1rsk11i11g. DFE. 11//'ed11i11ge11 11111 stvr111edd .fi"ir 11iiri11g.1/i1·cts
c11ergi/111shäl/11i11g. Eli·er/.:.1:fi'il"l'11i11gc11. Rikshyggen och Stockholms kom1111111. DFE och 1·etc11sk11p.wkadc111ic11 menar att kompletteringar mäste
göras om utredningen skall kunna ligga till grund för beslut för energiforskningsorganisationcn.
DFE framhåller att överföringen av resultatet från encrgiforskningen till
olika tillämpningar i energisystemet är mycket viktig. Detta skulle tala for
att man för varje sektor skapar en slagkraftig organisation med ansvar för
alla verksamheter från forskning till införande i kommersiell skala. Erfarenhetsmässigt innebiir dock en si'tdan organisationsprim:ip att man prioriterar sådana insatser som kan ge påtagliga praktiska resultat på kort sikt.
En sådan prioritering skulle vara olycklig med hiinsyn till vikten av kraftfulla långsiktiga insatser. En tillräcklig snabb tillämpning av resultat fran
energiforskningen torde kunna erhållas om de brister och luckor ~om nu
finns i stödsystemet för införande av energiteknik åtgärdas. Den aviserade
oljecrsättningsfonden innebiir en betydande förbättring hiirvidlag. Viktigt
för en effektiv resultatöverföring är också att sektororganisationen för stöd
till införande korresponderar mot sektororganisationen inom cnergiforskc
ningsprogrammct.
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Ansvaret för allmänna energisystemstudier (AESl bör enligt utredningen
övertas av det föreslagna energiinstitutet. Mot detta förslag riktas flera
grava invändningar i de synpunkter som DFE erhållit från tre forskare
inom AES. Även om ett energiinstitut skulle komma att inrättas vore en
sammanföring av AES med detta institut olämpligt. Ett utnyttjande av
AES som en del av en utrednings- och planeringsorganisation innebär
stora risker för att AES får alltför kortsiktig inriktning och att forskningsuppgifter av stor betydelse för den framtida energiförsörjningen försummas. Det bör också framhållas att forskningens kvalitet hotas om
oberoendet minskar. Vidare kan det ifrågasättas om·en knytning av AES
till ett institut är tiN fördel för möjligheterna för olika utredningar att dra
nytta av AES, eftersom institutet knappast kommer att bli det enda organ
som i framtiden behöver utreda frågor om ekonomiska, sociala och miljömässiga problem på energiområdet.
Med hänsyn till energiforskningens strategiska betydelse under 1980talet torde insatserna för planering, utvärdering och samordning av denna
behöva vara av minst samma omfattning som hittills. Detta gäller särskilt
insatserna för utvärdering. Att låta institutet överta dessa arbetsuppgifter
från DFE torde inte innebära något minskat resursbehov. Det för forsknings planeringen nödvändiga långsiktiga perspektivet kan vidare komma
att fördunklas eftersom institutets huvudsakliga arbetsuppgifter kommer
att vara kopplade till den kortsiktiga och medellångsiktiga energipolitiken.
Därför bör även i fortsättningen ett oberoende organ svara för de uppgifter
som DFE nu har.
Domiinl"erket anser sig inte kunna biträda ett organisationsförslag som
innebär risk för att de insatser. som numera sker huvudsakligen via NE,
SIND och DFE - även om den syftar till en koncentration - kan lätt
medföra ett brott i kontinuiteten i arbetet, och att därmed värdefull kunskap och etablerade kontakter går förlorade.
SABO anför:
'"Stödet till cnergiforskningen skall, som alltid när det gäller forskningsstöd. överbrygga något av en inbyggd mots~ittning. Å ena sidan finns
önskemål om största möjliga frihet för forskarna och å andra sidan finns
samhällets önskan om en målinriktad styrning av forskningen. Det är
naturligt om ett snabbt expanderande forskningsområde har vissa brister.
Att dessa motiverar akuta organisatoriska Ingripanden har föga utvecklats
i betänkandet. SABO anser dock att förutsättningarna for att samla all
energiverksamhet bl. a. sWd till energiforskning till en stark energimyndighet bör utredas."
Ett antal remissinstanser har tillstyrkt utredningens förslag om ett energiinstitut som enligt förslaget skulle överta bl. a. DFE:s arbetsuppgifter.
Till dessa hör bl. a. BFR och pla111-erket som båda anser att DFE:s uppgifter skall övertas av institutet.
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Niiringsliret.1· e11crgiJelcgatio11. som avstyrker förslaget om ett energiinstitut. föreslår ändå att DFE upphör.
Transportrådet anser att resultatet av den pågaende utredningen om
transportforskningens organisation bör avvaktas innan beslut fattas i de
delar som rör transportforskningen.
Många av de remissorgan som förordar en mer samlad lösning av myndighetsorganisationen inom energiområdet anser att DFE:s uppgifter eller
huvuddelen därav bör föras till en sådan samlad funktion. Till dessa hör
statskontoret, SJ N D. 1·11ttntfi11l.n-crket. oljecrsiittningsdelegmio11en.
Krafii·erk.l:fi:ire11i11grn och TCO. Nat111Ttlrdsrerket har liknande synpunkter.
Den sektoranknutna verksamheten inom STU och BFR bör enligt TCO
lämnas utanför ytterligare överväganden i detta skede. Transportrådet har
nyligen bildats och dess samverkan med transportforskningsdelegationen.
kan behöva övervägas av de berörda myndigheterna men bör i övrigt
lämnas utanför organisationsföriindringarna.
De två övriga programorganen. DFE och NE. har en annan ställning.
Båda tillskapades 1975 och har enbart uppgifter inom energiområdet. som
dessutom är nära kopplade till övrig verksamhet inom statliga energiorgan.
De bör därför omfattas av de fortsatta övervägandena kring den statliga
energiorganisationen.
TCO delar utredningens bedömning att både DFE och NE bör ingå i
energimyndigheter med ett vidare ansvar. Som en konsekvens av att TCO
avstyrker att ett energiinstitut inrättas. och att huvuddelen av (eller hela)
dess ansvarsområde förs till en ny energimyndighet, följer att både DFE
och NE hör inordnas i den nya myndigheten.
Beträffande DFE framför TCO att DFE hart vå huvudroller: samordnare
m. m. av energiforskningsprogrammet. och programorgan för "Allmänna
energisystemstudicr !AESJ."
Samordningsrollen bör enligt TCO - i den män den inte ska ligga inom
kanslihuset - knytas till huvudmyndigheter inom energiområdet. Detta
sker sannolikt bäst som en enhet inom den energimyndigheten som TCO
förordar. TCO är emellertid inte övertygad om att samordningsrollen kan
ges en tillräcklig auktoritativ roll som parallellställd myndighet och menar
däri'ör att samordningsrollens funktion och placering (dvs. inom energimyndigheten eller i departement) hör kunna prövas i det fortsatta organisationsarhetet. I vissa avseenden iir det en oformlighet all skapa en "mellanheredning" just av energiforskningsfrågorna. Men om en sådan ska slå
mäste huvudpoängen vara all den ska kopplas till genomföranderollen för
energipolitiken i stort. dvs. ligga inom energimyndigheten.
Det framgilr av betiinkandet att rollen för de s. k. Allmiinna energisystemstudierna !AES) varit förerniil för delade meningar. Det framstiir som
klart att griinsen mellan utredningsverksamhct och forsknings- och utvecklingsvcrksamhet i dessa sammanhang iir flytande. TCO anser det angeliiget
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all det finns möjligheter till översiktliga. principiella och grundHiggande
studier av det slag som hedrivs inom AES. Det lir också viktigt att detta
arbete kan bedrivas med den integritet som ligger i forskningsarbete. Men
det är m:kså viktigt att problemställningarna för AES kan formuleras och
utarhetas i nära anknytning till övrig utredningsverksamhet.
N11111n·1/rdwerke1. som har st1väl direkta myndighetsuppgifter fink!.

övergripande planering) som forskningsstödjande uppgifter inom sitt ämbetsområde framhåller det positiva med alt ha en s:ldan ordning. Det har
givit verket möjligheter att mera direkt ge den tilhimpade miljövårdsforskningen en sådan inriktning att forskningsresultaten kan nyttiggöras i det
löpande myndighetsarbetet.
Även när det gäller NE:s organisation iir meningarna delade. Förutom
de remissinstanser som är tveksamma till föriindringar i energiforskningsorganisationen överhuvudtaget är bl. a. s1111sko111ore1. BFR. STU, 1·c1e11-

sk11ps11kademie11, /1111dsti11gs.flirh11ndet. Tekniska hiigskolomas t'11ergi11rhetsgmpp och Umetl kommun negativa eller tveksamma till en omorganisation av N E. St111sko111ore/ avser att ytterligare underlag bör redovisas
innan några förändringar vidtas. Liknande synpunkter anförs av \iFS

Tekniska .fi"ireningen.
HFR ansluter sig till utredarens förslag att i huvudsak behålla den
nuvarande energiforskningsorganisationen.
BFR har beträffande vad gäller förslaget att överföra N E till SIN D
emellertid en annan uppfattning än utredaren. NE:s arbetsuppgifter lir
inom energiproduktionsområdet väl avgränsade och av samma karaktär
som övriga programorgans arbetsuppgifter.
N E fungerar mycket bra och har genom åren byggt upp en siirskild
kompetens inom energiforskningsorganisationen. Om myndigheten tillförs
SIND finns det en risk för att de långsiktiga forskningsfrägorna i allt för
hi.ig grad eftersätts till förmån för insatser för införande av ny teknik.
Om den istiillet delas upp pt1 andra forskningsstödjande myndigheter iir
risken stor att den nuvarande kompetensen inom N E splittras och några
viktiga ar går förlorade för forsknings- och utvecklingsarbctet inom energiproduktionsomradet. BFR förordar diirför att N E i likhet med övriga
programorgan. bortsett frän 01-E. bibehitlls som egen fristiielllk myndighet med i huvudsak nuvarande inriktning av verksamheten.
STU anser att statsmakternas behandling av N Es verksamhet framdeles
skulle kunna utg{i från följande synsiitt. I den takt tillfiir~elomrf1dena
mllgnar tas beslut av statsmakterna i fri1ga om införandet samt i vad miin
siirskilda styrmedel behövs för att friimja en introduktion. N Es ansvar fiir
berört tillförsclornrt1de byggs ut eller lyfts över till andra organ varvid
ansvaret för stödet till den mer grundliiggande forskningen förs över pä
STU respektive naturvetenskapliga J"orskningsriidct pt1 det sätt som utredningen har förordat. Vid i.iverviiganden om hur inforandeverksamheten bi.ir
genomföras och vem som skall <'iliiggas ansvaret

~ir

SIND ett alternativ men
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det kan på förhand ink uteslutas att andra alternativ kan vara liimpligare
för viss tillförselteknik.
Det skisserade arbetssättet har bl. a. följande tvf1 fördelar. Risken att
mindre mogna tillförsel tekniker drunknar i de kortsiktiga införandeproblcmen undviks och flexibilitet for speciella lösningar för bl. a. stor- respektive smäskalig teknik upprätthålls.

La11dsti11g.1:fi"irh1111dct konstaterar att utredningen inte redovisat underlag
ifr[1ga om den framtida FOU-organisationen sil att en recll bedömning i
frågan är möjlig. Förhundet kan därför inte nu tillstyr~a den föreslagna
lösningen.
DFE framh[tller att av de tcknikomriiden som stöds via N E iir det endast

ett fåtal som redan nu niht ett införandeskede. För dessa teknikområden.
främst utnyttjande av torv och skogsenergi. kan det överviigas att stora
delar av den finansiering som energiforskningsprogrammet nu svarar for i
stiillet överförs till den aviserade oljccrstittningsfonden. Berqendc p{1 utfallet av kommande utvärderingar bör om några år iiven andra teknikomri\Jen, t. ex. vindcnergi. kunna definieras som införandeklara av statsmakterna. För de flesta av de teknikområden som nu stöds via NE giiller dock

att de först på medellång och lång sikt iir införandeklara. Utredarens
förslag beträffande N E bygger s:'tledes på en felaktig utgfmgspunkt.
Av de remissinstanser som särskilt kommenterat frågan iir 11awn·clrds\'erket. SJ N D. N E. 1·atte1(fi1/l.1Taket. OJ:,D. LO. krt(ff\'erksfi"ifl'11i11ge11.
TCO och Skclli'.fiec/ ko1111111111 positiva till en förändring av NE:s organisation nu eller framöver.
SIND anser att under en viss tidsperiod d~t mycket stora och speciella
forsknings- och utvecklingsinsatser kriivs för att klara landets lfmgsiktiga
energiförsörjning kan det vara ändamålsenligt med en speciell organisation
typ NE.
På sikt torde dock huvuddelen av NE:s verksamhet enligt SIND fil en
förändrad karaktär, dvs. den kommer att närma sig ledet för kommersiell
introduktion. Mot bakgrund av vad som anförts anser SIND att en ökad
.;;amordning inte bör ske genom att. som utredaren föreslagit. redan är 198:!
formellt föra samman SIND och NE i en ny organisation. En sammanslagning bör i stället ske i samband med kommande nmprövning av forskningsprogrammets inriktning för periuden 1984/85- 1986/87. Dock bör förheredelser för en samordning redan nu vidtas genom ett ökat informationsuthyte.
Redan etablerat samarhete bör enligt SIND inte intensifieras och ytterligare ut vecklas inom ramen för nuvarande organisationsformer. Samarbetet bör utgå från en faststiilld ansvarsfördelning avseende olika arbetsuppgifter m:h principer för stödinsatser. En fön.lelning av ekonomiska resurser
mellan SINO och NE h1)r ske och ha sin utg:"tngspunkt i den faststiillda
arbetsfördelningen. Samarbetet torde ocks:'t underliittas om en samlokalisering sker. Liknande synpunkter framförs av rntte1~fi1/lsrerk1·t. Nt,· och

OLD.
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NI:." anför:
N E har av utredaren ansetts arbeta något annorlunda än övriga programorgan och ligga betydligt närmare oljeersättningsfonden. I viss mån kan
detta vara riktigt. Beröringspunkterna mellan N E och fonden torde dock
endast komma att giilla en mindre del av N E:s respektive fondens arbetsområden. Kopplingen mellan N E:s verksamhet och planeringen av energitillförseln ~ir väl så väsentlig. Huvuddelen av N E:s kontakter avser företag
och myndigheter verksamma inom de energitillförselgrenar eller industribranscher där NE verkar och i vilka NE-projekten genomförs. Kontakter
mellan NE och övriga programorgan inom cnergiforskningen förekommer
jämfört hiirmed i mindre omfattning.
N E anser att den erl'arenhet och kompetens. som idag finns vid N E av
att få till stånd energitekniskt utvecklingsarbetc inom företag. förbättrar
möjligheterna att snabbt införa ny energiteknik. Skulle statsmakterna tillskapa en tillförselmyndighetsfunktion med genomförandeuppgifter hör NE
pä sikt ingå i denna för att säkerställa en maximalt kraftfull organisation.
N E anser emellertid att det är utomordentligt angeläget att den påg{1cnde
cnergiproduktionsforskningen får fullföljas med den nuvarande organisationen. En fortsatt utveckling av NE:s arbetsformer kan äga rum under
denna period. N E avser iiven att ytterligare utveckla samarbetet med
övriga organ. främst SIND. som ansvarar för niirliggande rnyndighetsuppgif'ter inom tillförselområdet.
N E anser vidare:
Att låta NE. med den av utredningen förordade tidsplanen. uppgå i
någon annan myndighet. skulle kraftigt störa verksamheten och innebära
en risk för att den sedan år 1975 uppbyggda kompetensen hos NE skingras.
Skulle statsmakterna

ändå

nu

besluta om en förändrad

myndig-

hetsorganisation bör N E även i detta fall ges möjlighet att fullfölja pågående verksamhet. Först mot slutet av perioden 1981/82-1983184 kan en
omfattande förändring av N E:s organisatoriska tillhörighet genomföras
utan allvarliga men för verksamheten.

Kmfi1·erk.1:fi'ireninRell menar att NE bör ingå i den samlade organisatoriska lösning av energifrågorna som föreningen förordar.
TCO anför liknande synpunkter och menar att dess förslag att inordna
NE i en ny energimyndighet bör tillgodose de synpunkter som NE har
lämnat i särskilt yttrande till utredningen.

Ga.1fi'ire11:11ge11 tycker också att det finns skäl att organisatoriskt samordna arbete med stöd till forskning. utveckling och demonstration inom
energiområdet med införande frågor.
Ko111m111tfi'irh1111de1 konstaterar att NE hittills har fungerat pil ett till-

fredsställande siitt. En omorganisation kan viintas medföra störningar med
avseende på det forskningsprogram. som nu är under genomförande. Förbundet !inner därför att en översyn av organisationsstrukturen vad avser
NE hör anstå till 1985. dt1 nämndens uppgifter kan få en delvis annan
inriktning efter riksdagens beslut om den framtida energiproduktionen.
Liknande synpunkter framförs av Niiri11gs/i1·ct.1· c111·1-.r:idcieRatio11 som
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menar att det är endamålsenligt att behålla N E i sin nuvarande form
ttlminstone till forskningsperioden 1984-87 ska börja.
f"lera rcmissinstanscr lämnar synpunkter på arbetet inom energif o r sk ni n g sorg anis a tio n en och P.ckar pä omräden diir behov av
fögärder kan fön:ligga. Bland dessa instanser kan niimnas byggnadsstyrelscn. Elverksföreningen och Studsvik Energiteknik.
Frågan om behovet av grundforskning inom energiområdet och av forskartjänster vid universiteten tas upp av UHÄ. FRN. NI-R. S1·erige.1· /a11t-

hmks1111ii'ersittt. H'A och Tekniska hiigskolornas c11ergiarhct.1gmpp.
U llA hiinvisar till vad utredningen har framhftllit beträffande behovet av
kunskapsuppbyggnad på l[rng sikt och framhåller att. om en s{1dan längsiktig kompetensurpbyggnad anses angelägen. statsmakterna bör överväga
att i någon form markera betydelsen av att inom högskolan inriittas tjänster
som forskarassistent inom siirskilt angivna forskningsomrf1den. En sådan
markering bör åtföljas av en motsvarande försthrkning av de berörda
högskolornas anslag. Det bör åligga respektive sektoransvariga myndigheter eller motsvarande organ att tillhandahålla för statsmakterna erforderligt
heslutsunderlag i detta hänseende. Med en s;'\dan åtgiird tryggas förhoppningsvis en viss minimirekrytering av kvalificerade forskare till särskilt
viktiga forskningsområden. Erfarenheterna från bl. a. energiforskningsprogrammet visar tyvärr att denna rekrytering i vissa fall uteblir om högskolan
inte kan erbjuda den relativa anställningstrygghet som följer med en forskarassistenttjänst.

Forsk11i11gsråds11iim11dc11 utgår från att naturvetenskapliga forskningsrådets nuvarande ansvar för energirelaterad grundforskning inte kommer att
upphöra.

La11thmk1·1111h·ersiterer anser att basresurserna bör tillskapas för att säkerställa det långsiktiga behovet av forskningskompetens och forskningsberedskap när det gäller produktion av biomassa för energianvändning.
För detta iindamål bör särskilda medel tillföras lantbruksuniversitetet direkt.

Tekniska hiigskolans cncrgiarhetsgmpp välkomnar den i betiinkamlet
framförda rekommendationen att framför allt STU och naturvetenskapliga
forskningsrådet bi.ir känna ett ansvar att stimulera och stödja dt:n långsiktiga kunskapsuppbyggnaden för energiomrftdet. Läget kräver naturligtvis
också att övriga programorgan på samma s~.ltt kan och vill stödja och
stimulera sådan verksamhet.
Ett stort antal instanser har yttrat sig i frågan hur energispar info rm a tio n en bör organiseras.
Endast ett fåtal är positiva till utredningens förslag om att energisparkommittcn omvandlas till en encrgisparnämnd. Till dessa hör ÖEF och
l:SK. vilka bi'tda anser att niimnden inte behöver n[\gon chefsmyndighet.

Trn11sr}()rträdct och lii11sstyrclsrn i Ö.1·tag.-it/w1ds hi11 ~ir ocksä positiva till
fiirslaget om en cnergisrarniimnd. Liinsstyrelsen delar utredarens förslag
om att SIND skall vara chefsmyndighet.
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ÖEF föreslår 01:ksii all - om en energisparniimnd inrättas - dess roll vid
fredskriser undersöks niirmarc.

ESK menar alt - oavsett vilka organisatoriska former i iivrigt snm viiljs
- bör informationsverksamheten samlas i en organisatoriskt sarnmanhallen enhet. Att överföra verksamheten p:\ en scktorsmyndighe1 eller dela
upp den pä flera skulle enligt kommittens mening innebära att möjligheterna lill alt minska energianviindningen med hjälp av information kraftigt
försämras.
Bedömningen av vilka informationsbehov som förelegat har enligt ESK
hittills utg{11t friln en bedömning av vilka krav energiförsö1:jningsliiget
motiverar. De informationsuppgifter som p:I sil siill har pre1:iserats har
siillan överensstämt med ni'1gon given scktorsmyndighets ansvarsomri1de.
Det informationsmaterial som utarbetats bygger nl'tstan alltid pi'1 material
från flera scktorsmyndighcter cKh egna konsultundersökningar. I vissa fall
har även material från internationella organ använts. Det skulle därför
enligt ESK vara mycket oly1:kligt om dessa uppgifter lades pa en eller flera
olika sektormyndigheter.
Om informationsansvaret lades pil sektorsmyndigheterna skulle detta
enligt ESK

få två konsekvenser. För det första skulle stor risk föreligga att

m:\nga av mottagarna av informationen skulle n:1s av informationen föin ett
mycket stort antal avsändare och uppfatta bilden som mycket splittrad.
För Jet andra skulle det innebära att många av informationsbehoven inte
skulle täckas. De korresponderar helt enkelt inte med någon sektorsmyndighets ansvarsområde. Även om något speciellt samordningsorgan upprättas iir det risk för att problemet kvarstår.
Om man skulle välja att bygga upp en central energimyndighet anser
ESK att informationsfunktionen bör hällas samman inom mynJigheten.
Skogs styrelsen anser att det är angeläget att energisparinformationcn till
allmänheten hålls samlad. Landsti11g.1fiirh1111det anser Jet iiven i fortsättningen bör finnas ett särskilt informationsorgan.
Flera remissinstanser anser att ESK:s verksamhet helt eller delvis bör
inordnas i konsumentverkets verksamhet. Till dessa hör ko11s11111e1111·1•rket.

hostadsstvrclsen. BFR. p/11111·erket. liinsstyrelscn i Viistcrhottens liin,
K<1mm111(fi"irh1111dct. Niiringsli1·1·ts e11ngideleg11tio11. \liirmn·crk.1:fi.irc11i11ge11 och Storumans /..01111111111. Stockholms kommun är också inne p:1 samma
tanke.
Kon~umentverket

menar all mycket talar för att verket ges utiikaJe

uppgifter när det gäller encrgisparinformation till allmiinhcten. Verket har
stirskilda förutsättningar för att sprida information om energisparande
inom hem-. fritius- och hilsektorerna. Speciellt gäller detta information
genom tilhimpningen av J

* marknadsföringslagcn. information via kom-

munala vägledare samt viss information Jirekt till allmänheten. Verket
anser att det skulle medföra stora fördelar lim energisparkommittens verksamhet och resurser vall giiller information om energifriigor till allmiinhc-
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ten inordnas i konsumentverket. Konsumentverket har sålunda inte endast
kunskaper och erfarenhet av information utan också tekniska kunskaper
att ta fram underlag för information om energi.tex genom provningar.
Genom att utnyttja verkets erfarenhet och befintlig organisation mäste
vissa rationaliseringsvinster uppstfl jiimfört med om energisparkommitten
omvandlas till en siirskild myndighet. För att energisparfri\gorna skall fä
tillriicklig tyngd i konsumentarbetet mf1ste dock resurser tillföras verket i
form av personal. medel för konsultupphandling. annonsering och kampanjverksamhet.
Vad giiller direktrådgivning till allmiinheten anser verket det liimpligt att
den sker på lokal nivf1 i samarbete mellan encrgisparriidgivarc och konsument vägledan:. Redan i dag har verket betydande kontakter med s(1viil
kommunernas konsumentviigledare som energisparri1dgivare. Att skilja ut
konsumentupplysning om energi fn!n andra konsumentfri\gor iir enligt
verkets uppfattning inte möjligt.
Kommunförbundet framhäller att den informationsverksamhet som
kommunerna bedriver avseende energifrägor och som riktas till fastighetsiigare och allmänhet har likat väsentligt i omfattning under senare ilr.
Encrgisparkommittcns arbete iir enligt förbundet till stor del inriktat pä att
lämna information till allmiinheten. Hiirvid nyttjas kommunerna i betydande utsträckning som förmedlare. Informationen hestiir främst av material.
som avser att öka intresset for energihushållningen och råd för att i\stadkomma sådan. tex ändring av beteendet hos boende och trafikanter.
Många kommuner informerar i dag om energi både genom konsumentvägledare och siirskilda energirädgivare. Inom kommunerna efterstriivas
en samordning vad avser informationen pä energiområdet. Motsvarande
utveckling är önskvärd även pf1 statligt h[tll. Enagisparkommittens informationsverksamhet bör diirför samordnas med motsvarande verksamhet
inom konsumentverket. Enligt kommunförbundets uppfattning kan säledes vissa skäl tala för att ESK:s uppgifter överförs till konsumentverket.
Det är härvid viisenligt att energiinformationen ges en framskjuten roll
inom verket. Någon siirskild nämnd torde dock inte behöva inriittas för
ändamålet. Bostadsstyrelsen och BFR anfi.ir liknande synpunkter.

Planrcrket framhåller att konsumentverket inte förfogar över teknisk
sakkunskap inom tex bebyggelseområdet eller trafikomrfadet, varför verket måste etablera ett nära samarbete med berörda sektormyndigheter for
sitt inf"ormationsarbete.
Några instanser anser att information skall 'skötas av varje sektor för sig.

SIND och 1·atte11.fi1/ls1·crket. som både talar fiir en mer samlad organisatorisk lösning av myndighetsuppgifterna inom energiomddet. förordar att
informationsfunktionen - i vart fall delvis - skall inordnas hiiri.

Not11n·clrd1·1·crket iir ockstt negativ till en cnergisparniimnd och anser all
informationsuppgifterna hör handhas av de myndigheter som har direkta
energihushållningsuppgifter. främst planverket och industriverket.
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Tekniska Före11i11Re11 anser att förslaget om en energisparnämnd iir
diskutabelt. Det borde kunna ge effektivitetsvinster att knyta energisparinformationen till antingen ett övergripande organ som tex ett energiinstitut
eller till de sektorvisa myndigheterna.

Statskontoret stödjer huvuddragen i förslagen rörande organisation för
information. rådgivning och utbildning. Den grundläggande prim:ipen bör
vara att varje myndighet inom sitt ansvarsområde själv skall svara för
informationsinsatser av skilda slag. Niir det gäller information till allmiinheten finns emellertid starka skäl som talar för en samordning i en riktning
som utredaren föreslår. Det är önskvärt att information till allmänheten
hålls samman och anpassas till olika målgruppers behov.
Statskontoret kan inte stödja förslaget att ESK ombildas till energisparnämnd med uppgift att svara för information till allmänheten. Utredaren är
själv tveksam till hur sjiilvstiindig en liten myndighet som den föreslagna
niimnden kan vara och föreslår att SlNO skall vara chefsmyndighet. Statskontoret delar denna tveksamhet och förordar att till SIND förs en funktion med de uppgifter och i stort de resursa som föresläs för niimnden
samt att ESK upphör med sin verksamhet. Statskontoret bedömer att en
sädan lösning blir billigare ur administrativ synpunkt. Om energisparfrilgorna iir av sädan art att ett siirskilt styrorgan behövs kan för dessa frågor
en rådgivande nämnd knytas till SIND.
Några instanser anser att beslut om ESK:s organisation inte bör fattas
nu. bl a RRV och Umeå kommun.

TCO anför att information m. m. i likhet med utredningsverksamhet. i
princip bör vara en integrerad del av verkställighetsuppgifter. Eftersom en
effektiv informations verksamhet, som är en nödviindighet inom energiområdet. ställer krav på flexibilitet llCh arbetsformer som av erfarenhet iir
svåra att fö plats med inom en myndighet. bör formerna för denna verksamhet niirmare övervägas. Utgängspunkten bör dock vara att det sker en
niira samordning med den av TCO föreslagna energimyndigheten.

Byg1uwdsstyrelse11 anför att styrelsen t. o. m. budgetåret 1979/80 varit
ansvarig för allmiin encrgisparinformation till statsanstiilld och statliga
myndigheter efter samräd med ESK. Fr. o. m. budgetiiret 1980/X I övertas
denna roll av ESK efter samrftd med verket. Beroende pil ESK-funktionernas framtida placering kan ansvaret återgå till byggnadsstyrelsen t•nligt
utredarens förslag. Styrelsen har inget at·t erinra hiiremot förutsatt att
personella resurser ges for att löpande klara rådgivningsverksamheten.
Uppläggning av kampanjer m. m. köps för niirvarandc till stor del av
konsulter - vilket även gäller för ESK. Friigan om var ansvaret liiggs för
denna informations verksamhet är av underordnad betydelse.
Frågor beträffande 11thi/d11i11g och rc'idgil'lling behandlas ganska sparsamt av remissinstanserna.
Niir det giiller rådgivning framförs följande.

Stockho/111.1· kom1111111 anför
~8

Rikl"dagrn /980/81. I .1a111/. Nr 911. Bi/agn/l'/
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.. Rådgivnings- och besiktningsverksamheten till fastighetsägare sköts av
kommunerna. Verksamheten baseras på statsbidrag för cl! är i sänder.
vilket försvårar uppbyggnaden av en permanent organisation. Rädgivningsverksamhetcn bygger på frivillighet och n:'1gra krav ställs inte på
fastighetsiigarna när det gäller medverkan eller uppföljning med åtgärder.
Det har diskuterats om det inte nu är motiverat med en återkommande
energibesiktning av fastigheter och/eller en allmän energideklaration samt
en bättre koppling mellan rådgivning och energisparstöd. Hur påverkar en
sådan inriktning den statliga myndighetsorganisationcn? Kommunernas
utåtriktade verksamhet inom området energisparande/energirådgivning är i
hög grad beroende av hur dessa frågor behandlas på den statliga nivån ...

Lantbruksstyrelscn föreslår att skogsstyrclsen resp. lantbruksstyrclsen
blir tillsynsmyndighet inom tillförsclområdet biomassa med uppgift att
liimna stöd och rådgivning till de biomasseprnducerande företagen inom
skogs- och jordbrukssektorerna. Dessa myndigheter hör tillföras förstärkningar för att kunna genomföra de nämnda arbetsuppgifterna.
f,RF konstaterar att hittills har inte energirådgivningen fungerat till

lantbrukargruppen. Lantbruksstyrelsen har inte haft n[1gon verksamhet
riktad mot jordbruket men väl mot trädgårdsnäringen. Jordbrukets energirådgivning har därför hamnat på SIN D. I den försöksverksamhet som
SIND genomfört med hjälp av regionala utvc;:cklingsfonderna i fyra län har
i vissa fall jordbruksfrågorna helt kommit åt sidan. LRF beklagar detta och
kräver kraftåtgärder för att få till stånd en effektiv rådgivning till lantbrukargruppen. Enligt förbundets uppfattning talar mänga skäl för att denna
rådgivning ska handläggas av lantbruksniimnderna som då måste ges tillräckliga resurser för att klara uppgiften.

SIND framhåller att energisparrådgivningen bör ske inom ramen för
berörda sektorsmyndigheters verksamhet. I utredningen framhiills beträffande SIN D's rådgivningsinsatser - som bedrivs i forma av försöks verksam het via vissa regionala utvecklingsfonder - att det iir viktigt att rådgivarm1 vid fonderna i sitt arbete samverkar med övriga energirådgivare inom
samma region. SINO delar denna uppfattning men vill samtidigt understryka vikten av att de kommunala rådgivarna koncentrerar sina insatser till
andra målgrupper än fondens.

Ske/le.fteil ko11111111n framhåller vad gäller enegisparrådgivningen att det i
kommuner med större energiföretag och egen energisparverksamhct är
angeläget med ett niirmare samarbete mellan kommunens och utvecklingsfondernas verksamhet mot företagen för att undvika eventuellt dubbelarbcte samt att stimulera till optimal energianvändning.

Lii11s.1·1yrel.H'll i Östergiit/ands liin anser att den föreslagna t:nergisparniimnden bör samordna informations- och r~1dgivningsvcrksamheten fr{tn
bostadsstyrclscn. planverket och konsumentverket. SIND bör svara för
energisparrådgivningen till företagen. Verksamheten. som bedrivits på
regional nivå genom ut vecklingsfondt:rna. bör permanentas och byggas ut.

Stlltsko11toret mt:nar att huvudprim:ipen för organisation av ddgivning
bör vara att var:ic myndighet sjiilv svarar för verksamhett:n inom sitt
ansvarsområde.

Prop. 1980/81: 90

Bilaga 1. 19

Industridepartementet

435

Utredarens förslag att SIND. planverket och transportd1dct i\liiggs skyldighet till obligatoriskt samråd i sina anslagsframstiillningar rörande 11thild-

ni11Rsstiid har inte kommenterats av nägon rcmissinstans.
Remissinstansernas behamlling av frågor rörande hehov av utökade
forskarinsatscr inkl. ytterligare forskarutbildning har tagits upp i samhand
med instansernas behandling av energiflirskningsorganisationcn. Hiirutöver har lämnats följande synpunkter heträffandc uthildning.

U HÄ instiimmer i utredningens förslag att ansvaret för energiinriktad
utbildning inom sektorerna industriella processer och tillförsel. bebyggelse
samt transporter läggs på respektive tillsynsmyndighet. Lktriiffandc sfidan
utbildning som naturligen iir en uppgift för det allmänna utbildningsväsendet bör tillsynsmyndigheternas ansvar begriinsas till uppgiften all for UHÄ
och möjligen också för skolöverstyrelsen klargöra de Hlngsikta utbildningsbehoven. När det däremot gäller behovet av mer specialiserad fort- och
vidareutbildning för olika samhiillssektorers behov hör tillsynsmyndigheterna åläggas ett mer direkt ansvar för utbildningens planering och genomförande. U HÄ finner det dock naturligt att högskolans forskare. lärare och
övriga resurser. där så iir lämpligt. utnyttjas iiven för detta slag av utbildning.

Liinsstyrdsen i ÖsterRiitlands liin menar också att ansvaret för den
energiinriktade utbildningen hör åvila de tre sektormyndighcterna. statens
industriverk. statens planverk m:h transportrådet. som samtidigt iir tillsynsmyndigheter för sina respektive områden. Liknande synpunkter framförs av statskontorct. Länsstyrelsen menar också att det allmänna utbildnings väsendet bör verka för att aktuell kunskap om energifrt1gorna fortlöpande förs in i läroplanen för grundskola. gymnasium och högskola.

K11mm111if('irh1111dct understryker starkt det väsentliga i att utbildningen
speglar de striivanden som statsmakterna har pt1 cnc.:rginmrtldd och har för
sin del också verkat i denna riktning i remissyttranden över liirnplaner etc.
avseende grundskola. gymnasium och högskola.
I slutet av år 1976 skrev förbundet och branschorganisationerna gemensamt till UHÄ och föreslog att en uthildning avseende energitekniker på
civilingenjörsnivå skulle etableras. Ännu har något utrcdning.sarbetc i syfte
att åstadkomma en sådan utbildning inte startat. Detta bör enligt förhundcts uppfattning ske utan vidare dröjsmål.
Det synes angeläget att statsmakterna genom direktiv till de för undervisningen ansvariga myndigheterna åstadkommer att införandet av n~'a.
energiinriktade kurser och utbildningslinjer ges hiig prioritet.

l.RF och S111ckh11/111s k.01111111111 stryker ocks[t under nödviindighetcn av
att energifrågorna behandlas i uthildningcn. Enligt LRF:s uppfattning hiir
även arbetsmarknadsutbildningen kunna anviindas J'ör att ?1 . ;tadkomma
ökad energikunskap rn.:h biittre energihanlering i niiringslivct.

S/Nl> ansa att utredarens hehandling av ilmnet är alltför summarisk för
att utgöra grund för hur en utvidgad energiutbildning kan ske och fram-
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håller att verket har del övergripande ansvaret· för encrgiuthildning for
yrkesverksamma.

VVS-frkniska h'irl'11i11gc11 tycker inte heller att utredaren har tillräckligt
heaktat friigan om utbildning av yrkesverksamma.
Kommunernas roll inom energiomrf1dct och k Ll mm u n a I en c r g ip Ian er in g tas upp av ittskilliga remissinstanser.
Flera instanser betonar den kommunala energiplaneringens roll inom
energiomrikkl.
Utredningens förslag om all SIND:s. planverkets och transportriidcts
stödfttgiirdcr för kommunernas energiplanering sanwrdnas genom fiirordningcn om kommunal energiplanering har dock hara kommenterats av
SIND.

SJNJ) anför att de statliga myndigheternas samverkan med kommunerna
iir en fr[1ga av mycket stor betydelse. Den torde dock inte kunna fi"i niigon
lösning förriin den statliga organisationen pä encrgiomr~idet fält fastare
former.
SIN[) har sedan n:!gra

{1r

det centrala myndighctsansvaret i fr{igor röran-

de kommunal energiplanering. Övriga myndigheter som i olika utstriickning herörs iir hostadsstyrclscn. planverket. ÖEF. transportriidct och vattenfallsverket. Utredningen föreslilr utan att pi"t minsta siilt ange konkreta
samvcrkansproblcm att samarbetet mdlan de mest hcriirda myndigheterna
SIND. planverket och lransportddet skall formaliseras genom all en iindring i förordningen till lagen om kommunal energiplanering sker. Det
föreligger enligt SIND:s bedömning inte n<igra reella samverkansprohlcm
som skulle motivera en slidan iindring av förordningen. Diiremot föreligger ·
enligt SIND:s mening ett starkt hehov av en niirmare preeisering av olika
myndigheters uppgifter och ansvar~omri'tden.

Skdh:ficci kc11111111111 ansluter till utredarens uppfattning att 1980-talets
energiteknik i stor omfattning kommcr att ha regional anknytning - ucls
lokala och regionala insatscr fiir alt crsiitta oljan för uppviirmningsiinuamitl. dds insatser för utvinning av regionala energitillgiingar. För en effektiv introduktion av st1dan teknik kriivs niira samverkan mellan energiproducenter och energikonsumenter samt mellan industrin och de lokala energiplanerna i kl,mmuncrna. I mi\nga fall erfordras ~i ven ökad samverkan
mellan niirliggandc kommuner. di't regionala hriinsletillg;'ingar och liinkhara
energikonsumenh:r ofta iir bd~igna inom olika kommuner. Det kriivs ocksii
starkt statligt stiid om altern<tliva briinslcn skall \'inna ökad anviindning
under 1980-talet.

Nat11n·clrd,·1·ak1·1 understryker vikten av att den kommunala energiplaneringen ges möjligheter alt utvecklas p~i avsdt siill och ockst1 vttcrligare förstiirkas. Den kommunala energiplaneringen iir cl\ medt::I ffir att fiirbiiltra energitillförseln och

cnergihush~illningcn

i landets kommuner. Den

kommunala energiplaneringen kan ocksa parallellt vara ell verksamt medel
fiir all fi.irbiillra luftkvalitetcn i landets Uilortcr. Yerkct har diirför intressc
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av att miljövån.lsfrflgorna även fortsiittningsvis kommer att ingii som ett
naturligt led i planeringsprocessen.
Of,"'f)

anför att kommunerna kommer att fä etl stort ansvar för omstiill-

ning av energisystemet från olja till alternativa bränslen m:h alt samverkan
mellan statliga och kommunala insatser erfonlras. Dt:n kommunala cnt::rgiplaneringen är odsii ett väsentligt lcd både i denna omsliillning och som
del av den nationella energiplaneringen. Delegationen vill diirfor insliimrna
i utredarens bedömning alt SIND:s uppföljande och initierande uppgift
inom kommunal energiplanering är angelägen och mästc kunna bedrivas
kraftfullt. Liknande synpunkter anförs av HA rn.:h Ko111m111(/i"irh1111dct.

La11J.1·ti11g.\fi.irh1111det framhiillcr att en ökad samverkan mellan statliga
centrala myndigheter på energiområdet iir angelägen med hänsyn till kommunernas möjligheter att få stöd och genomslag för den egna energiplaneringen. Det är emellertid angeläget att en ökad statlig aktivitet pil omrtidet
inte tar sig uttryck i detaljreglering av kommunerna via uppbyggande av
omfattande planeringssystem på central myndighdsnivf1.
Regional samverkan mellan flera mindre kommuner på energiområdet
torde också i vissa fall kunna bli aktuell i en situation där intensifierad
hushållning med energi och alternativ energiproduktion blir nödviindig.

l.iinsstyrcl.H'll i Västerhottens /iin tillstyrker utredningens förslag att
staten" stöd till de mindre kommunerna på olika områden skall förbättras
och förstärkas. Länsstyrelsen förordar dock att förslagen pil detta område
snarast ges en mer konkret innebörd.

Bf-R och planrcrket anser att myndighetsansvaret för den kommunala
energiplaneringen bör överföras fnfo SIND till planverkct. Bostad1·.1·t.ffcl-

sen anför liknande synpunkter.
BFR menar att planeringen för energisparåtgärder. introduktion av ny
teknik ot:h lokala t::nergikällor i friimst vtirmeförsörjningen för behyggelsen
m{iste vara en integrerad del av planeringen för bebyggelseutvei:kling och
stadsomvandling mot bakgrunden av närproduktionens betydelse. Samtidigt krävs för genomförandet ett viil utbyggt niit av tekniskt kompetenta
organ. Slutligen är det angeläget att de som skall förvalta des<.;a anläggningar ock'iå har hög teknisk kompetens.
En gruppcentral med värmepumpsteknik. framtida solvärme och säsonglagring av värme måste med nödvändighet planeras och utformas för
att passa de lokala förhållandena. Likaså måste sanering. ombyggnad och
förtätning av bebyggelse. liksom encrgihushållande åtgiinler i byggnader
med redan känd teknik planeras och utformas med avseende på senare
införande av närproduktion av värme med nya energikällor och ny teknik.
Energiförsörjning och hushållning måste därför bli en lika naturlig del av
bebyggelseplaneringen som värmeinstallationen är en naturlig del av byggnaden.
Mot den bakgrunden anser BFR det angeläget att sektormynJigheterna
inom byggnadsområdet ges ett offensivt ansvar för införande av energihus-
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hållning och närproduktion. Tillsynsansvaret för teknisk utformning och
rlanering ligger naturligt pä planverket medan finansieringsfr;lgorna naturligen handhas av bostadsstyrelsen. 1-~iiirrtillförscl av energi bör liksom nu
handhas av SIN D. Med en sådan uppliiggning är det naturligt att föra över
tillsynsansvaret för den kommunala energiplaneringen friin SIND till planverket. När ansvaret för tillförsel av energi ligger på SIND och för niirtillförsel pä sektormyndigheterna inom bebyggelseomrädet kan det offensiva
ansvar som i dag ligger på oljeersättningsdelegationen finna en organisatL1risk hemvist när delegationen avslutat sitt arbete.
Eftersom industriverkets prognos verksamhet av utredningen föreslf1s bli
överförd till det nya institutet blir det naturligt att den kommunala redovisningen av energiplaneringen sker inom ramen för mark- och hehyggelseplaneringen och därför överförs till planverket. Det bör därvid ankomma
på planverket att ha det samordnande ansvaret och kontakterna med
energiinstitutet inom bebyggelse- och samhällsplaneringssektorn.
Bostadsstyrl'i.H'll framhåller att sambandet mellan kommunal energi-

planering och annan kommunal planering är hetydclsefullt. Diirför hör
denna planering öve1fr1ras från industrisektorn till hygg- och bostadssektorn. Såväl bostadsstyrelsen som statens planverk förfogar över viil utvecklade kontaktnät både med centrala statliga verk och kommunerna
genom länsbostadsnämnder och länsstyrelsernas planeringsavdelningar.
Bostadsstyrelsen anser därför att ansvaret för den kommunala energiplaneringen bör ligga på bygg- och hostadssektorn i stiillet !lir industrisektorn
som f. n. För bostadsstyrelsens del hör detta huvudsakligen avse finansieringsfrågor och sambandet mellan planeringen och det kommunala hostadsförsör:jningsprogrammet.
Läns.1·tyrelse11s i Östergötlands liin erfarenhet iir att nuvarande system
där statens industriverk samverkar med kommunen i den kommunala
energiplaneringen ej fungerar tillfredsställande. Länsstyrelsen hör i stiillet
ges detta samordnande ansvar. f<ördelen med en sädan lösning är att den
ger en högre effektivitet och större hänsyn kan tas till olika typer av
kommuner.
Afo/m<'i kommun anser. att en längre gående organisatorisk samordning
av de statliga energimyndigheterna än den nu föreslagna är ni.idviindig fi.ir
att åstadkomma enklare och effektivare samverkan med kommunerna i
tmstriingningarna att skapa hättre förutsättningar för att genomföra
- en riktig energiplanering
- investeringar för en tryggare energitillförsel och förb~itlrad boendemiljö
samt
- ett effektivare encrgisparprogram och biittre stöd till ny teknik.
Vidare hör denna statliga organisation konstrueras sä att onödig statlig
inblandning i den kommunala energiplaneringen undviks. Den interkommunala samverkan mellan kommuner och inom regioner sker

b~ist

och

naturligast genom åtgärder initierade av kommunerna själva och utan
större inblandning från såväl stat som kraftföretag.
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SydkraJi framhilllcr att förutsättningarna för ell effektivt energipolitiskt
arbete iir mycket olika inom kommunerna. Större kommuner kan uppn{1
hög kompetens. I andra fall föreligger behov av stöd.

LO har inga invändningar mot förslaget att öka samordningen mellan
olika statliga myndigheter och andra organ för att främja den kommunala
energiplaneringen. Organisationen pekar pi\ att vissa frågor i sammanhanget iir föremål för utredning inom t. ex. utredningen om styrmedel for
energihushållning inom niiringslivcl. LO anser att pf1g{1ende utredningsarbete först behöver utvärderas innan man tar ställning till om hur myndighetsorganisationen på energiområdet behöver anpassas för all friimja den
kommunala energiplaneringen.

Ett antal remissinstanser tar upp frågan av en statlig regin nal organisation inom energiområdet.

Lanthruk.1styrelse11, liinsstyrdserna i Ö.1'fl'rRiitla11ds liin och i Kristianstads liin samt LRF anser att det finns behov av ett statligt regionalt organ
inom energiområdet och att länsstyrelserna iir det liimpligaste organet for
detta. Liknande synpunkter anförs av KK.

Liinsstyrelsen i Kristianstads liin framhåller att frågor med anknytning
till energi förekommer idag inom den statliga sektorn även på regional
nivå. Under senare år har t. ex. länsbostadsnämnderna och utvecklingsfonderna fått en ökad befattning med sådana frägor. Länsstyrelserna har
ocksii fått ansvar för energifrågor i olika sammanhang. Sålunda uppdrog
regeringen så sent som i våras åt länsstyrelserna att utreda de regional- och
sysselsättningspolitiska effekterna av en ökad användning av de inhemska
bränslena skogsavfall och torv. Inom ramen för den nu pågf1ende länsplancring 80 får energifrågorna en alltmer framskjuten ställning. Enligt länsstyrelsens mening finns det därför behov av ett ansvarigt regionalt organ
för energifrågor. Detta har också framhällits av m{mga remissinstanscr i
samband med behandlingen av länsplanering 80. Det torde bl. a. hli mycket
svårt för de centrala organen att uppriitth{11la en nödvändig och effektiv
kontakt med alla landets '279 kommuner. Till ett regionalt statligt organ
skulle kunna delegeras en rad frågor. Det är länsstyrelsens uppfattning att
det eftersträvade förstärkta statliga myndighctsstödet till kommunerna
liittare och effektivare skulle uppnås om det i varje län fanns en regional
ansvarig myndighet. Den myndighet som på regional nivå är mest lämplig
att handha det övergripande ansvaret för energifr~1gor ~ir länsstyrelserna
och deras planeringsavdelningar. Som tidigare niimnts har redan idag
planeringsavdelningarna i viss utstriickning befattning med hithörande frågor.
Malmii kom1111111 konstaterar att statens samverkan med kommunerna i
cnergiplaneringsfrägor endast diskuteras summariskt i beliinkandet. Frågor om interkommunal och regional samverkan behandlas inte alls. Inte
heller berörs decentralisering av det statliga myndighetsansvaret p{1 energiområdet till liinsstyrelscn eller andra regionala statliga organ. Det hade
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varit av värde om det kommunala samhanuet mera ingilenue bd1andlats dii
detta utifdn kommunens synpunkt iir av 1:entralt intresse.
Om fortsatta överväganden i hiir aktuella fr<'igestiillningar leder fram till
att den statliga tillsynen av energiplaneringen i knmmunerna behöver
de1:entraliseras anser energivcrksstyrelsen att den uppgiften bör f1vila liinsstyrclserna som fullgör liknanue uppgifter pii andra samhällsplaneringsomrihlen.

Utrl'd11i11gc11
ocksi't en

analy~

11111

styrmedd .fi"ir 11iiri11gslirets e11ergih11s/111//11i11g saknar

av behovet av en regional organisation.

Utredarens olika förslag till t1tgiirder inom raml.'n för det s. k. n o 11 a It c r nativ e t har endast kommenterats av ett ff1tal n:missinstanser. ÖfT
förordar detta organisationsalternativ. som innebiir att nuvarande organisation i huvudsak biheh~tlls. att vissa kommitteer med permanenta arbetsuppgifter ges stiillning som myndigheter meu. egna anslag samt att oljeersiittningsdelegationcns uppgifter förs till SIND.

Domii111·erkl't förordar att nuvarande mynuighetsorganisation blir heståendc ännu en tid - närmast jämförbart med vad utredningen bete1:knar
som ett nollalternativ - men att utredningens synpunkter fi.ir att tillgodose
den öwrsiktliga planeringen på energiomrl1det beaktas. Därvid bör iiven
produktionsområdet inkluderas.

Transp11r(fiJrsk11i 11gsdeleg11 ti< •11en, tra 11sr1< 1rtrddct och t m nspor(/ i 1rsk11i11g.rntreJningc11 tar upp de förslag som rör samverkan m. m. mellan
delegationen och rådet.

Trt111.1portJi1rskningsdc/egatio11en tar upp förslaget att transportrådet
o..:h transportforskningsdelegationen bör få gemensamma lokaler och att
chefen för transportrltdet bör vara ordförande i styrelsen för delegationen.
Delegationen har med förvåning tagit del av dessa förslag. Siirskilt som de
inte alls har motiverats i utredningen och inte heller diskuterats med
delegationen. Till hilden hör att energifrilgorna endast utgör en mindre del
av delegatiom:ns verksamhet. Transportforskningsdelegationcn anser att
det f. n. inte går att ta ställning till de framförua förslagen. Skälet till detta
är den pågående transportforskningsutredningen som enligt direktiven
skall avlämna sitt betänkande i maj ~lr 1981. I utredningens uppdrag ingår
att se över hela transportforskningsorganisationen. liw1spor(fi1rsk11i11gs-

11tred11i11ge11 har samma synpunkt.
Transporträdet menar också att resultatet av utredningen om transportforskningens organisation hör avvaktas. Däremot tillstyrker n°1det förslaget
att Jet representeras

styrelsen för DFE. om denna delegation skulle

kvarstå.

2.3.3 Ö1·rigt
Utredningens förslag att all personal vid SIND. energiinstitutet och
energisparnämnden skall beredas arhetslokaler i anslutning till SIND:s
nuwrande lokaler på Liljeholmen kommenteras av endast ett fåtal remissinstanser.
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SCB anser att institutet bör lokaliseras till Storstockholmsområdet.
liinsstyrelsen i Söderman/ands liin och Nykiipings kommun anser att
institutet bör lokaliseras till Nyköpings kommun.
Nyki>pings kommun påminner om att sysselsättningsstimulerande åtgärder utlovades när riksdagen beslöt om avwckling av flygflottiljen i Nyköping. Vidare tillsattes en särskild arbetsgrupp för bevakning av sysselsiittningen i kommunen. Resultat i form av något nytt arbetstillfälle kan ännu
ej visas upp. Detta är självklart mycket oroande fi.ir kommunens del.
Kommunen anser inte att några övertygande argument för en lokalisering av energiinstitutet till Liljeholmen mitt i centrala Stm:kholm framförs i
utredningen. Nyköping kan väl konkurrera vid val av lokalisering av
energiinstitutet.
Enligt kommunens uppfattning måste Nyköping framstä som synnerligen lämpligt för etablering av energiinstitutet. Kommunens läge i omedelbar närhet av Storstockholm. med möjligheter till lättillgiingliga myndighetskontakter i Stockholm (restid ca I tim. 15 min.) är givetvis betydelsefullt. Därtill kommer fördelar av en trivsam boendemiljö och en god
"energimiljö" i form av närhet till Studs vik Energitekniks forskningsanläggning. Kommunen hemställer att institutet förläggs till Nyköpings kommun. Liknande synpunkter framförs av liinsstyre/sen i Siidcrmanfands
län.
Byggnadsstyrelsen framhåller att utredarens förslag torde avse utbyggnad av kv. Rosteriet etapp Il. Verket konstaterar att beslut inte tagits om
vilka statliga myndigheter som skall beredas plats i kv. Rosteriet etapp Il.
Projektering för etapp Il har ännu ej beslutats av statsmakterna.

2.4 Statens vattenfallsverk
Ett fåtal remissinstanser kommenterar utredningens förslag att affärsvcrksformen bör behållas. RR\/ anser det vara motiverat. bl. a. med hänsyn till frågan om verksamhetens anpassning till den nya energipolitiken,
att affärsverksl'ormen i förhållande till bolagsformen diskuteras utförligare
i det fortsatta utredningsarbetet. V atte11falls1·crket utgår från att affärsverksformen kommer att bestå. men framhåller att bolagsformen redan nu
tillämpas för vissa delar av verksamheten och är den lämpligaste formen
för samgående med bl. a. kommunala energiföretag.
Förslaget att verket skall _vidga sina arbi:tsuppgifter inom värmcförsörjningsområdet tillstyrks av ett flertal remissinstanser. Vatte1tfälfsl'erket
tillstyrker utredarens förslag och förklarar sig berett att vidta erforderliga
åtgärder för att anpassa verksamhet och organisation till de vidgade uppgifterna. S/ND. SACO/SR. S\'erigcs ci1·ilinxenjiirsfi>rh1111d och o{ieersiittningsddegationen finner det naturligt och rimligt att vattenfallsverket får
vidgade uppgifter och utvecklas för att kunna svara mot nya behov inom
energiområdet. LO och TCO tillstyrker helt utredarens förslag angående
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vattenfallsverket och noterar med tillfredsställelse att verket har "uttalat
en klar vilja att vidga sin verksamhet till nya områden inom energisektorn". TCO ser det som angeläget att dessa strävanden får ordentligt stöd
av regering och riksdag. Kommw(/'iirhundet, Stockholms och Giitehorf<s

kommuner och \/\/S Tekniska F<>rcningen avstyrker förslaget och menar
att den nödvändiga kompentensen på området redan finns hos kommunala
värmeverk och konsultföretag. Kommunförbundet påpekar att de utbyggnader av elkraftsystemet som normalt sker i vattenfallsverkets regi skiljer
sig från de värmeanläggningar som väntas bli uppförda i främst mindre och
medelstora kommuner vad gäller både storlek och teknikval. Den sistnämnda synpunkten delas också av \/ iirme1·erk.\fi"irmingen. H SB och N EJJ
avstyrker förslaget med motiveringen att om vattenfallsverket levererar
både el- och fjärrvärme i en kommun uppstår en monopolsituation, som
kan innebära minskade möjligheter för kommunerna och bostadsföretagen
att utforma energiförsörjningen rationellt med tanke på de lokala förhållandena.
SALF tillstyrker förslaget om en utvidgad verksamhet. men påpekar att
detta innebär att vattenfallsverket får arbeta i konkurrens med andra
entreprenadföretag pä helt kommersiella villkor och efter de företagsekonomiska principer som gäller inom den privata sektorn. Detta skulle enligt
SALF kunna underlättas om konsult- och entreprenadverksamheten
skildes från verkets övriga uppgifter. Denna synpunkt delas av liinsstyrel-

sen i Viisterhotten.1· liin. BFR. SACOISR, 1·iirme\'erk.1:fi'ircningen. S\'criges
ci1·ilinge1!iiir.1:fi'irhund, Komm1111.fi'irh11ndct och Stockholms kommun anser
vattcnfallsverkets konsult- och entreprenadverksamhet måste avskiljas
från elproduktionen och -distrihutionen, t. ex. genom att den förra bedrivs
i holagsform. Storumans kommun anser att statens roll i energiproduktionen genom vattenfallsverket har en sådan betydelse ur övergripande
synpunkt att den· bör utredas utanför verket. t. ex. av en parlamentarisk
utredning med representanter för kommunerna. Krafii·erk.l:fi'ire11i11gc11 förutsätter - både när det gäller vidgade arbetsuppgifter för vattenfalls verket
tich ökat samarbete med kommunerna - att det är fråga om frivilligt, icke
institutionaliserat samarhete. Föreningen anser det vara en naturlig skyldighet för verket, liksom för föreningens egna medlemmar, att. där så
påkallas. ta på sig vidgade uppgifter inom värmeområdet. Stud.1Tik 1::;,ll'rgitt'knik konstaterar att utrcdningsbetiinkandet redovisar en framtidsbild av
vattenfallsverket som, med hänsyn till förväntade förändringar i landets
energiproduktions mönster. ur flera synpunkter hedöms vara konstruktiv
och medföra ökad slagkraft. Sl'cnska Ko11.1·1i/(fi'ire11i11ge11 konstaterar att
vattenfallsverket även i framtiden bör vara ett kraftproduktionsföretag
med vissa samordnande och övergripande uppgifter pr1 riksnivä.
Förslaget om medverkan i den kommunala energiplaneringen tillstyrks
av ett flertal n:missinstanser. däribland S/ND. domii11rl'/"ket. st11tsk.011t,1ret. rn/l('l(fi1/l.1T1'rket. lii11sstyrdse11 i Östcrgiitlands län. lnge1(iiir.1Te-
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te11skap.rnk11demien och Skelh'.fiecl ko1111111111. LO och TCO tillstyrker utredarens förslag även i denna del. TCO understryker att den omorientering
som svensk energipolitik nu står inför fordrar att nya konstruktiva samverkansformer mellan kommunerna och vattenfallsverket måste sökas. TCO
ser det som självklart att ansvaret för den kommunala energiplaneringen
skall ligga hos kommunerna. men gör samtidigt den bedömningen att för
att den nödvändiga ambitionshöjningen därvidlag skall kunna ske med
tillfredsställande kvalitet mi'lste ett konstruktivt samarbete av det slag som
utredaren har behandlat åstadkommas. Även KK pekar på vikten av att en
breddning av vattenfallsverkets verksamhet sker på samma villkor som
gäller för det privata näringslivet. men anser det mindre lämpligt att ett
verk som har elproduktion och -distribution som huvudsaklig verksamhet
anförtros andra planeringsuppgiftcr än sådana som direkt följer av denna
verksamhet. St11dsl'ik Energiteknik förutsätter att samverkan och konkurrens sker på normala kommersiella villkor. varför kraven på insyn i och
kontroll av verksamheten blir en mycket viktig fråga. RRl' uttrycker oro
för att vattenfallsverkt. även efter en organisationsföriindring där de regionala förvaltningarnas handlingsfrihet ökas. skall ha svårigheter att klara en
smidig och lyhörd samverkan med ett stort antal kommuner samt att ta
hänsyn till de lokala förutsättningarna i vai:ie särskilt fall.
DFE. Malmö och Götehorgs kommuner. Riksbyggen, SABO, VVS Tek-

niska Fiire11inge11 och .'frenska Kons11ltFire11ingen avstyrker utredningens
förslag i denna del med hänvisning till att vattenfallsverket i egenskap av
elproducent med en faktisk monopolstiillning i fråga om energitillförseln
inte bör fungera som rådgivare i energifrågor och diirmed ges m(~jligheter
att styra användningen på användarsidan. Malmö kommun menar att kraftföretagen har en begränsad erfarenhet av olika energiformers optimala
samspel m;h dessutom begränsade möjligheter att samordna energiplaneringen med den övriga kommunala planeringen. Göteborgs kommun uttrycker oro för att vattenfallsverket, med hänsyn till sin myndighetsroll.
skulle konkurrera ut andra konsultföretag i branschen.

Stockholms kommun och Rik.l:fi>rhundet t:ldistrih11tiirern11 - RF/, anser
att vattenfallsverkets främsta uppgift bör vara att producera elektricitet
och att ansvara för landets elkraftöverföring. Ett fortsatt arbete mäste ske
för en lokalt förankrad eldistribution med kommunerna och de enskilda
distributörerna som ansvariga för sfaväl el- som värmeförsörjningen. Samnld och samarbete måste dock ske på lika villkor. Umcä ko111m1111 konstaterar att den föreslagna utvidgningen av verkets verksamhetsområde kriiver direkt medgivande frfin berörda kommuner och ställer sig tveksam till
om vattenfallsverkets insats som distributör och producent av fjiirrviirme
kommer att beröra större kommuner som redan har utvecklat en egen
fjiirrviirmerörelsc. Umd kommun föreslt1r att vaket kan bitriida kommunerna som konsult inom det viirmetckniska omddet.
\/11tte1(/ii//.1Terket instiimmer helt i utredningens bedömningar ang~1cnde
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driften av stamnföct och ser utredarens bada förutsiittningar som en naturlig sak. RRF anser att frågan om att driva stamniitet och kraftverken inom
en och samma organisation med fördel kan knytas till frågan om organisatorisk form för verksamheten. Diirvid bör hiinsyn tas till vilka av vattcnfallsvcrkets uppgifter som anses vara så myndighctsbetonadc att afförsvcrksformcn framstår som den naturliga förvaltningsformen. RRV menar
att driften av stamniitet är den arbetsuppgift som mest utpriiglat har karaktären av myndighctsuppgift. Komm111(/i.irh1111det efterlyser en helt neutral
förvaltning av stamlinjenätct utan direkt koppling till

<'11

stor kraftprndu-

cent och föreslår att kraftverksriirelscn och förvaltningen av stamlinjcnätct
åtskiljs. Först bör dock utredarens förslag om en mer öppen redovisning av
stamlinjeniitcts förvaltning prövas för att se om det iir tillriickligt for att
överbrygga intressemotsättningarna. Giitl'horgs och Norrkc'ipings kom11111111'1' anser att möjlighet till transitering iivcr stamniitet mäste öppnas på
rimliga villkor för elproducerande kommuner och kraftföretag som nu inte
tillhör gruppen transitörer.
Flertalet remissinstanser hr positiva till att vattenfallsvcrket ökar sina
insatser när det gäller forskning. ut veckling och demonstration inom energiområdet.
SPK och K11111m1111.fi'irhu11d!'t betonar vikten av att verkets kostnader för
satsning pfi ej kommersiellt betingade forsknings- och utvecklingsprojekt
inte belastar landets el konsumenter genom högre elpriser. Sädana uppdrag
till vattenfallsverket bör finansieras genom särskilda anslagsmedcl. Inte
heller bör investeringar i sådana demonstrations- och försöksanläggningar
som ligger utanför verkets normala verksamhet ingii i det förriintningspliktiga statskapitlct.
K K ser det som angeliiget all den forsknings verksamhet som vattenfallsverket kan komma alt bedriva fogas in i den samordning av forskningen
som KK:s förslag bör falla på DrE. Även S_,·dkraft anser att vattenfallsverkets forsknings verksamhet bör samordnas med annan statlig forskning och
forskning inom det enskilda niiringslivet. HFR har mycket goda erfarenheter av det EFUD-arbete som har utförts av vattenfalls verket och ser verket
som en viktig resurs inom ri'idets verksamhetsområde. BFR ser det som
angeläget att verket fortsätter sin uppbyggnad av kompetens rn:h bredd
inom omrftdet småskalig ny energiteknik samt energihushållning. Verket
kan då bygga upp ett betydande kunnande och bli ett resursstarkt organ för
utveckling och genomförande av nya energisystem. friimst småskaliga.
BFR tillstyrker att verket ges ca vidgat ansvar friirnst inom forskning och
teknisk utveckling samt utveckling m:h genomförande av nya energisystem. Val/o(fi1/l.1T1'rket förklarar sig berett att öka utvecklingsinsatserna.
En sådan ökning har redan skett och ytterligare insatser planeras. Verket
ser ~ina regionala och lokala organ inklusive dotterbolag som en stor
tillgång när det giilh:r att introducera och sprida ny teknik. Yattenfallsvcrket påpekar att verket har ett vitt förgrenat samarbetsniit - nationellt och
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internationellt - i utvecklingsfrågor och prövar nya samverkansformer.
Verket har t. ex. inrättat ett särskilt externt råd för solviirme- och
värmepumpsområdena. Verket iir berett att utvidga iden till andra utveeklingsområden genom t. ex. en EFUD-niimnd med externa inslag.
Ot.D och liinsstyrdsen i Ösren;iit/a11ds liin tillstyrker utredarens förslag
om en breddning och fördjupning av verkets EFU D-insatser och betonar
vikten av att verket engagerar sig i projekterings- och demonstrationsverksamhet som inte har något samband med produktion eller distribution av
el. t. ex. rörande nya bränslen. /VA noterar med tillfredsställelse den
ökade utvecklingsinsatsen kring alternativa energislag som vattenfallsverket nu gör och hyser med hänsyn till verkets finansiella stlillning hopp om
en yttcrligan: utvidgning av programmet. l.a11d.1·1i11g.\{i'irh1111dl't förutsätter
att vattenfalls verkets ökade EFU D-insatser kommer att innebiira en prioritering av utvecklingsarbetet vad giiller alternativ energiproduktion. Starka
skäl talar enligt förbundet för att verket åliiggs klart definierade krav i fri"iga
om satsning på alternativa energikällor. Det iir rimligt att verket fungerar
som ett instrument för praktiskt utvecklingsarbete via demonstrations- och
fullskaleanliiggningar och samarbete med kommunerna. S111d.1Tik t:nergitcknik anser ett ökat EFU D-engagemang frän vattenfalls verkets sida inom
elpn.iduktions- och eventuellt värmeförsöt:iningsomrädena vara av stor
vikt. Studsvik Energiteknik pekar dock pti risken för konkurrens- och
relationsproblem om vattenfallsverket skulle upptriida på marknaden som
exploatör av utvecklad teknik och tekniskt kunnande inom energiomrädet.
Studsvik utgår vidare ifrån att verket bör kunna dra nytta av bolaget för
konsultationer och direkt samverkan och noterar utredarens allmiinna tes
om samverkan baserad på arbetsfördelning som utgår ifrån verkets och
Studsvik Energitekniks olika inriktning. Studsvik Energiteknik avser att
aktivt söka medverka till en sadan arbetsfördelning. men konstaterar att
det finns risk för att konkurrens uppstär som omöjliggör kraftsamling och
som inget av företagen gagnas av. Om verkets EFUD-verksamhet kommer
att förstärkas förutsätter Studsvik Energiteknik tidiga överläggningar med
verket i syfte att precisera inbördes utgångsläge och intentioner så att en
konkret arbetsfördelning och utveckling av samverkan i olika former kan
förverkligas. Studs vik Energiteknik och verket bör pröva aktiva former av
samarbete som gemensamma projektgrupper. samverkan på företagsledningsnivå och gemensamt ägda företag.
Ett fåtal remissinstanser kommenterar utredningens förslag angående
vattenf<~llsverkets

organisation.
RRV och l.RF anser liksom utredaren att vattenfallsverket bör bli föremål för ytterligare undersökning. RRV anser att en sådan översyn i första
hand bör behandla verksamhetens inriktning. K K pekar pf1 vikten av att ta
till vara de kunskaper pä energiområdt som vattenfallsverket har. Verket
har enligt K K visat sig högst kapalielt att göra förniimliga insatser samtidigt som man har kunnat anpassa sig till gradvis föriindrade förh{1llanden
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och bör även i fortsättningen ges samma frihet och ansvar i stället för att
styras i detaljer. Statens kiimkn(/iinspcktion framhilller att det finns en
risk för utarmning av kompetensen på kärnsäkerhetsområdet och anser alt
siirskild hänsyn hör tas till kiirnkraftens säkerhetsfrågor vid utformningen
av vatlenfallsverkets organisation. \iattenJi11l.1Terket tar fasta på de synpunkter som har framlagts av utn:daren. Verket är positivt inställt till
tanken att pröva olika sätt att för den regionala verksamheten inrätta organ
med inslag av företrädare för kommunerna. t. ex. i form av samrådsorgan
med var och en av berörda kommuner. LO stöder genomgående utredarens förslag och synpunkter i fråga om vattenfallsverkets uppgifter. resurser och organisation. Skdlf:fieä kommun anser en översyn av vattenfallsverkets organisation för bättre anpassning till ny energiwrksamhet
vara lämplig. Därvid bör. enligt kommunen. särskilt beaktas nödvändigheten av att öka de regionala förvaltningarnas kompetens och beslutanderätt.
Kommunen påpekar vidare vikten av att vattenfalls verket kan etablera ett
samarbete med kommunerna och andra företag utan en komplicerad beslutsgång och föreslår all verket bör ges rätt att utan riksdagens hörande
ingå som delägare i regionala energiföretag. NED anser att vattenfallsverket bör fortsätta att fungera som ett kommersiellt arbetande kraftföretag.
Vattenfallsrerket har ingen erinran mot de synpunkter på anläggningsverksamheten och det siffermaterial som har framlagts av utredaren. Verket beräknar att ca 900 personer kommr att bli övertaliga under 1980-talet.
Verket instämmer vidare i utredarens uttalande att, för det fall att osäkerheten om möjligheterna att ersätta kärnkraften med andra energislag består. det finns anledning att på nytt pröva frågan om projektering av någon
av de återstående vattenkrafttillgångarna för utbyggnad. Denna senare
synpunkt delas av NED och SALF som menar att det finns starka sysselsättningsskäl för en mer omfattande utbyggnad av vattenkraften. SALF
anser inte att de av utredaren föreslagna personaladministrativa atgärderna
är tillräckliga och föreslår att vattenfallsverket tillsammans med berörda
personalorganisationer planerar hur personalinskränkningarna skall gå till.
AMS framhåller att arbetslösheten i Norrbottens och Västerbottens län
redan nu är hög. AMS understryker därför starkt betydelsen av att alla
möjligheter att skapa nya arbetstillfällen och i övrigt underlätta omställningen tas till vara. AMS ser det vidare som angeläget att vattenfalls verket
i sina överväganden om framtida organisation och uppgifter särskilt beaktar de regionalpolitiska konsekvenserna av olika alternativ. SACOISR. och
S1wif'<'S ci1·ili11genjiir.1fi'irh11nd framhåller vikten av att upprätthålla en hög
handlingsberedskap inom energipolitiken. Det är därför viktigt att vattenfallsverket kan bchälla en kompetens för projektering och utbyggnad av
vattenkraftanläggningar. Kom1111111.fc'irh1111det beklagar att huvudparten av
de beräknade personalreduceringarna drabbar Norrbottens och Västerbottens län. Förbundet delar inte utredningens uppfattning att verket bör satsa
på rörlighetsstimulerande åtgärder utan föreslår i stället att staten lokali-
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serar ny verksamhet till berörda regioner. Förbundet tror inte att en
vidgning av verkets uppgifter leder till ökad sysselsättning inom verket.

Skelh'.ffrtl ko1111111111 påpekar att det fortfarande finns en betydande tillgång
av outbyggda mindre vattendrag inom Norrbottens m:h Yiisterhottens län.
vilket kan ge såväl sysselsiittning som em::rgitillskott. Viim11'1·erk.1:fi"ire11i11g-

e11 ställer sig tveksam till att delar av den personal som viintas hli friställd
skulle kunna utnyttjas för utbyggnad av värmcförsörjningen utan omfattande omskolning.
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Sammanställning av och remissyttranden över statens
industriverks rapporter om kommunal energiplanering
Sammanfattning av industriverkets rapporter
Statens industriverk (SIN Dl har enligt förordningen i 1977: 44()) att inom
ramen för lagen om kommunal energiplanering bistå kommunerna inom
detta område.
SIND lämnade i början av år 1980 en första samlad redovisning (SIND
PM 1980: 5) av planeringsläget i kommunerna. Redovisningen grundas pä
uppgifter som kommunerna har lämnat i enkäter. I redovisningen konstateras hl. a. att den kommunala energiplaneringen som instrument betraktat
f. n. inte kan anses ha den utformning och omfattning som hcrörs för att
lagens intentioner - att åstadkomma en gou energihushållning och tryggau
energiförsörjning - skall kunna uppfyllas. HI. a. saknas i flertalet smä och
medelstora kommuner tillräcklig kompch::ns och resurser för att kartlägga
energi försörjningen och inventera olika ut vccklingsmöjligheter.
Även inom den fysiska planeringen saknas enligt redovisningen kunskap
och metoder för hur energiaspekterna på lämpligt sätt skall beaktas i den
normala planeringsprocessen.
Enligt SIND planerar kommunerna för en omfattande utbyggnad av
fjärrvärme. I fraga om potentialen för kraftviirmeverk framgär alt visst
viirmcunderlag finns utöver tidigare heuömningar.
En stor ökning av utnyttjande av spillvärme redovisas under perioden
1979-83. Det är huvudsakligen ett fatal större projekt som svarar för
denna ökning. Av rapporten framgår alt ett stort antal. huvudsakligen små
projekt. kvarstår att genomföra.
Ett betydande antal kommuner har enligt redovisningen uppgett att de
planerar att använda skogsrå vara t. ex. llis som hriinslc. I ett introuuktionsskedc torde enligt SIND r~ivaran räcka såviil för uppvärmningsiindamt1l som till den etahlerade skogsindustrin. På sikt kan emellertid konflikt
mellan olika användare uppstfr. Former för alt balansera behoven av
träravara för värmeproduktion och skogsinuustrin miiste därför enligt
SIND:s uppfattning utvecklas.
Enligt redovisade uppgifter förekommer samarbete i n{igot avseende
mellan ca 3()<;~. av landets kommuner. Samarbete i form av konkreta
projekt där ller än två kommuner deltar. t. ex. integration av tjiirrviirmenät
förekommer i enstaka fall. Samarbetet mellan kommun och industri sker
huvudsakligen i form av leveranser av spillvärme till kommunala ljärrvärmenät. gemensamma oljeinköp och samordning avseende oljelagring
samt flisleveranser.
Vad gäller encrgihesparingspotential framgfrr av redovisningen att kom~9

Riksdagen J':JXUi8/. I sam/. Nr <JO. Hi/ageJc/
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munerna har en klar uppfattning om denna företriidesvis i egna fastigheter
och anläggningar. Av redovisningen framgår i detta sammanhang bl. a. att
kontakter i frågor om energihushållning är mycket ovanliga med både
företrädare för landstingen och staten (l. ex. byggnadsstyrclsen och fortitikationsförvaltningcn) på regional nivå.
Enligt redovisningen är den kommunala besiktnings- och rf1dgivningsverksamheten fortfarande i ett uppbyggnadsskede. Det statliga stödet. i
ekonomisk form. för denna verksamhet anges i regel vara tillräckligt.
Endast en fjärdedel av kommunerna anger att de har någon form av plan
for råvarutillförsel vid frcdskris. Av redovisade uppgifter framgår också att
de tekniska möjligheterna att snabbt gå över till inhemska bränslen är
relativt små.
Med utgångspunkt i SIND:s redovisning gav regeringen i juni år 1980
verket i uppdrag att se över vissa frågor inom ramen f'ör den kommunala
energiplaneringen.
Redovisningen i SJND:s rapport ger enligt uppdraget en god i>versikt
över det allmänna planeringsliiget i kommunerna. En slutsats som kan dras
av materialet iir att den framtida inriktningen av den kommunala energiplaneringen nu bör övervägas. I uppdraget 5ägs vidare att dLirvid bör
särskilt prövus möjligheterna atr koncentrera planeringen till ett begränsat
antal frågor som har väsentlig: betydelse för möjligheh.:rna all minska
oljeberoendet. Planer som kan bedömas vara aktuella i detta sammanhang
är kommunala vlirmeplaner och planer för att minska oljeberoende\.
I uppdraget anges all SJND bör kartlägga och analysera forekL'mstcn av
kommunala viirmeplancr och planer för att minska oljeberoendet.
Under hösten år 1980 har SIND redovisat dels en utredning (.':;IND Pl\1
1980: 15) med slutsatser och förslag till framtida inriktning av dt!n kommunala energiplaneringen, dels resultatet av det nys~ niimnda uppdraget. I
november 1980 kom SIND in med ytterligare en skrivelse med anledning
av regeringens uppdrag.
Som utgångspunkt för överviigandcna om kommunal energiplanering
hcskriv1~r SIND följande slag av planer.
-- energiplaner som omfattar all verksamhet inom hela kommunen.
- viirmcplaner som kan vara geografiskt avgränsade och avgriinsade till
uppvärmningsområdet,
- energisparplaner som inriktas pa att sänka nivan av cnergianviindningcn. och
- oljcreduktionsplancr som koncentreras till anviindningen av olja och
möjligheterna att genom sparande och substitution minska behovet av
olja.
Som underlag för sina slutsatser och förslag har SIND genomfört en
undersökning som omfattar en tredjedel av landets kommuner. Undersökningen gick till så att kommunerna ombads att till SIND inkomma med
planer och annat material som bedömdes vara relevant i detta samman-

Prop. 1980/81: 90

Bilaga 1.20

Industridepartementet

451

hang. Därefter genomfördes telefonintervjuer. och en djupstudie som omfattade 8 kommuner. Därutöver har SIND intervjuat e\I antal konsulter
som har varit verksamma inom området. Resultatet av undersökningen
kan kort sammanfattas på följande sätt.
Ungefär en fjärdedel av kommunerna har färdiga värmeplaner. Energisparplaner finns eller utreds i de nesta kommunerna. Energiplaner finns
hos ca en femtedel av kommunerna. Ett relativt betydande antal kommuner har emellertid angett att energiplaner förbereds eller häller på att
utarhetas.
För samtliga planeringsformer visar det sig att konsulter har en betydande roll.
När det gäller planernas förankring i kommunen framgår att det för alla
tre planeringsformerna iir relativt ovanligt att planen har faststiillts av
kommunfullmäktige. Program for att praktiskt genomföra planerna är också relativt ovanliga, med undantag för energisparplanerna.
Kvantitativa mäl i form av minskad oljeförbrukning är mycket ovanliga.
Enligt SIND bör en energiplan omfatta samtliga samhälissektorer. l
flertalet fall omfattar den nuvarande planeringen inte transportsektorn.
Som skäl för detta anges framför allt att kommunerna saknar styrmedel för
att påverka resvanorna eller alt det i glesbygden iir svårt att hygga upp en
fungerande kollektivtrafik. Kommunerna anser emellertid all en satsning
på kollektivtrafik är det främsta medlet som en kommun har för att påverka oljeförbrukningen inom transportomrf1det. Allmänt anser flertalet kommuner att transportsektorn är svfir att påverka.
Aven industrin utelämnas i regel vid energiplaneringen. Det vanligaste
skälet till detta anges vara att industrin är kostnadsmedveten och sjiilv
vidtar de hushållnings- och oljeersättningsf1tgärder som hehövs. Ett ytterligare skäl iir att kommunerna anses sakna styrmedel för att pilverka industrin. Däremot är det en relativt vanlig uppfattning att industrin är relativt
lätt att pftverka om Je åtgärder som diskuteras iir lönsamma. Exempel pii
~\!gärder som relativt ofta har diskuterats mellan kommuner och industrier
är spillvärmeprojckt m:h möjligheter att ansluta industrier till fjärrvärme.
Övrigsektorn thostäder. service. m. m.) är oftast med helt eller delvis i
planeringen, i första hand energisparplaneringen. Vanliga i1tgärdcr som
hehandlas i denna typ av planering är besiktning. rådgivning och utbildning. f]ärrvärmeanslutning och utnyttjande av spillvärme. I sammanhanget
kan noteras att energisparande iir betydligt vanligare i denna sektor än
oljeersättning.
Ett mycket stort antal problem och hinder för en utvecklad energiplanering har kommit fram i undersökningen. Hland dessa kan nämnas brister
när det gäller tillgång på information som underlag för planeringen. I. c.x.
brist på statistik. lämplig tillgång till metodkunskaper och teknisk kompetens. otillräålig samordning mellan olika organisationer som är inblandade i planeringen. otillräckliga styrmedel samt otillriicklig förankring pä den
politiska nivfm.
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Ett stort antal synpunkter och förslag om statens roll i energiplaneringen
har också förts fram. Bland dessa kan nämnas vikten av att staten tar fram
ett underlag för planeringen. t. ex. i form av statistik. prngfä'ser och
kalkylmetoder. ekonomiska stimulansåtgärder. vikten av en preciserad
energipolitik. information om motiven för energiplanering. erfarenhetsftterföring mellan kommunerna samt tvingande lagstiftning om energiplanering och oljeersättning m. m.
SIND:s förslag i dessa utredningar gäller dels planeringsprrn.:essen. dels
genomförandet av planeringen.
När det giilkr planeringsprocessen anser SIND att med hänsyn till den
relativt korta tid som lagen om kommunal energiplanering har varit i kraft
, och till de stora skillnader som föreligger mellan olika kommuner iir det
naturligt att planeringen i kommunerna befinner sig pii olika utvecklingsstadier. Energiförsörjningssituationcn har emellertid accentuerat behovet
av planeringsinsatser. Detta medför enligt SIN D att krav på att utwckla
och koncentrera arbetet med kommunal energiplanering kan förväntas. En
sådan förändring av planeringens inriktning kant. ex. ske genom att kommunerna koncentrerar sin planering till att uppriitta oljereduktionsplaner.
Enligt SIND är det angeläget att kommunerna skapar en översiktlig bild
av tillförsel och användning av energi inom kommunen. I detta sammanhang är det vlisentligt att riktlinjer för planeringen formuleras i samrad mt:d
framför allt företrädare för industrin och bostadssektorn i kommunen. Det
är också enligt SIND angelägd att kommunerna utformar ett politiskt
förankrat t:nergipolitiskt handlingsprogram.
Niir det gtilkr ;;e110111.fåra11dct av planeringen är det cnligt SIND viisentligt att framhålla att lagen om kommunal energiplanering endast il.lägger
kommunerna i:tt planeringsansvar. Nägot i lag stadgat ansvar för att genomföra de handlingsprogram ~om en väl utförd planering bör leda till
finns inte.
Vid genomförandet av handlingsprogrammen bör huvudinriktningen enligt SIND vara att minska oljehcroendct inom uppviirmningsomri"idet. Inriktningen i genomförandet bör enligt SIN D vara att hushilllningsinsatser
omfattar egna byggnader o<.:h anläggningar samt r{1dgivning och information till allmänheten. När det gäl kr de egna anläggningarna bör fösthriinsleeldning eftersträvas både vid uppförande av nya anliiggningar o<.:h vid
ersättning av uttjiinta anliiggningar.
I likhet med vad som gäller för planeringen bör initiativ tas till överliiggningar med representanter för industri- och bostadssektorn i kommunen
beträffande det konkreta genomförandet av framtida bränslcforsörjningsoch hushållningsiltgärder.
Med utgångspunkt i de synpunkter som SIND för fram om inriktningen
av den kommunala energiplaneringen diskuterar SIN D hur staten kan
bidra till att förbättra planering och genomförande av planeringen.
SIND anser att statliga åtgärder för att stödja planeringsprocessen bör
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innefatta dels information och rädgivning. dels ekonomiskt stöd.
Information och rädgivning bör enligt SIND innebiira att SIND bidrar till
att lämna underlag för planeringen genom att konkretisera nationella riktlinjer för energipolitiken. allmän metodutveckling. information om utveckling av marknaderna för olja och andra bränslen i framtiden. utarbetande
av förutsättningar för olika tekniska system vid användning av inhemska
bränslen och kol samt utveckling av olika slag av avtal för anviindning av
andra bränslen än olja.
Det ekonomiska stöd som SIND föreslår bör utformas som bidrag till
kommunerna för att utarbeta energiplaner (energiöversikter) och utreda
möjligheter till samverkan över kommungränserna.
I fraga om genomförandet av planeringen skiljer SIND mellan administrativt och finansiellt stöd. Det administrativa stödet föreslås omfatta
bl. a. att riktlinjer när det giiller miljökrav konkretiseras. initiativ tas till
samarbetsprojekt som gäller kommuner. framtagande av förutsiiltningar
för kommunernas framtida bränsleförsörjning genom regionala energibalanser och initiativ till deltagande i överläggningar mellan näringsliv och
kommuner.
Det ekonomiska stöd som SIND tar upp i detta sammanhang är den
stöd verksamhet som enligt riksdagens beslut med anledning av propositionen om stöd för åtgärder för att ersätta olja. m. m. (prop. 1980/81: 49. NU
1980/81: 19. rskr 1980/81: IOOl handhas av delt:gationen för uppbyggnad av
en oljeersättningsfond.
SIND anser utöver vad som nyss har nämnts att det förefaller att finnas
vissa brister i utformningcn av lagen om kommunal energiplanering. Dessa
brister består enligt verket i att kraven på dokumentation och plancringsresultat inte har preciserats så att tillriicklig vägledning ges för planeringen
och att planeringsförfarandct. som det beskrivs i lagen. inte medger tillräcklig förankring och auktorisation av planeringen.
Det borde enligt SIND övervägas att ge lagen en klarare formulering i
dessa avseenden genom att i lagen ange plantyper. krav på planinnehåll
samt förfarande för att anta planer m. m.
SIN D förcsliir att utökade resurser ställs till förfogande för att utveckla
den kommunala energiplaneringen. SJND föreslår alt sammanlagl 8 tjänster inrättas vid verket under år 1981 och 1982 för utbildning och ddgivning
inom ramen för den kommunala energiplaneringen och för verksamhet
som är inriktad på bl. a. samverkan över kommungränserna. SIN D föreslår
vidare att 3 700000 kr. stiills till verkets förfogande för utredningar om
förutsättningar f01' kommunernas framtida briinslcförsörjning på regional
nivå och för överläggningar med företrädare för kommuner och industrier
om alternativa sätt att lägga upp bränsleförsörjningen. SIND föreslår att
ett ekonomiskt stöd till kommunerna införs för att uppriitta energiöversikter och oljcreduktionsplaner. Behovet av medel för ett sådant stöd
beräknar SIND till 3000000 kr. för budgetåret 1981/82 och 6000000 kr. för
budgetåret 1982/83.
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Ett siirskilt yttrande har av ledamoten i SIN D:s styrelse Ingvar Petzäll
avlämnats till SIND:s slutliga redovisning. 1 yttrandet framförs att man bör
ompröva kraven på kommunerna när del gäller energiplaneringen innan
man binder sig för ökade resurser i syfte alt friimja denna. Vidare framförs
att man kan ifr{1gasätta om kommunerna iir räll instans niir det giiller
planeringen i fråga. om den öva huvud iir praktiskt genomförbar med
nuvarande ambitioner och om SINO iir det Wmpligaste L)rganet för samordning. Om planeringen mera starkt hegriinsas till kommunernas egen roll i
energiförs(i~jningen

hör den samordnade verksamheten enligt yttrandet

kunna ombesööas av t. ex. kommunförbundet.

2

Remissinstanserna

2.1 Remissförfarandet
Efter remiss av industriverkets rapporter har yttranden avgivits av arbetsmarknadsstyrelsen. hostadsstyrelsen. riksn:visionsverket I RRV I. staten~;

naturv<'irdsverk. statens planverk. statens rad för byggnadsl'oro,;kning
(HFR). överstyrel~en för ekonomiskt försvar. liinsstyrelsen i Malmöhus
liin. liinsstyrelsen i Viisterhottens liin. energihush@ningsdelegationen
< EH

D. Bo 1978: OJ). energisparkommittcn Il 1974: 051. delegationen !I

1975: 02) för energi forskning. Halmstads. Kiruna. Kristianstads. Söderhamns. Viinersborgs m:h Örebro kommun. Hyresgiisternas riksförbund.
HSB:s riksförbund m:h Svenska kommunförbundet.

2.2 Allmänna synpunkter
Flertalet remissinstanser var positiva till SIND:s förslag eller lämnar det
utan erinringar.
B11st11cls.1·tyrelse11 och c11er,;ih11sltå/lni11gscle/cgaticmen betonar sambandet mellan kommunal energiplanering och annan kommunal planering. Bostadsstyrelsen erinrar om sitt yttrande över hefänkandet IDs I 1980: 16) De
st~tliga

energimyndigheterna - arbetsfördelning och samverkan. diir bo-

stadsstyrelsen har föreslagit att ansvaret för denna planering öve1iors från
industrisektorn till bygg- och bostadsscktorn.
Några remissinstanser tar upp l'örhållandet att lagen om kommunal
energiplanering är en ramlag. Kimna kommun framför därvid att några
ålägganden till kommunerna att föra planeringen till vidare åtgärd kan inte
göras med stöd av lagen.
Kristianstads km11m11n framför
"Lagen om kommunal energiplanering iir en ramlag och därför mycket
allmänt hållen. Detta är både en fördel och en belastning. Uttalandet att
kommunen "skall i sin planering friimja hushållningen med energi samt
verka för en säker llCh tillriicklig energitillförsel" ger ringa vägledning för
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en konkret kommunal energirolitik. i\ ven om Kommunforbun<let och
SIN D gett vissa råd och anvisningar. iir Jet naturligt att kommunerna
angripit friigorna från olika utgilngspunkter och me<l varierande ambitioner.

Hyre.l){iistemas rik.1:fiirh1111d anser att för <itt centralt uppsatta nationella
mål överhuvudtaget skall kunna n{1s måste en kompetent kommunal energiplaneringsorganisation finnas. Olika typer av energiplaner mäste skapas
på ett väl underbyggt faktaunderlag. si't att en seriös encrgiförsöi:jningsplanering för framtiden kan komma till stäm!.
Planeringsprocessen bör enligt förbundet som resultat ge klarhet i total
energiomsättning. cldningsanläggningars omställningsförmäga och effektivitet samt kartlägga hcsparingsrotential. oljeersiittningsmöjligheter och
lokala energitillgång~ir m. m. inom kommunen.
DFE tar upp friigan om planeringens utformning i relation till energipolitikens mer l{mgsiktiga m{tl. En förutsiittning för att dessa rnf1I skall kunna
nås. iir enligt DFE att kommunerna redan nu påböi:jar en mer mtilmedveten planering med långsiktiga inslag. Det är sillcdes mycket angeläget att
påskynda uppbyggnaden av kommunernas kompetens och resurser för
energiplanering. Detta kriiver bl. a. ett kraftigare statligt stöd till den kommunala energiplaneringen iin vad SIND framför.

2.3

lndustrin~rkets

redovisning a\' planeringssituationen

Flera remissinstanser tar upp frågan om varför den kommunala energiplaneringen har en sä varierande kvalitet. RR \,' anser att den stora självständighet som lagen om kommunalencrgiplanering medger helt naturligt
har lett till en varierande standard på den kommunala energiplaneringen.
Detta konstateras av SIND och iakttagelsen bekriiftas av RRV som i
förstu<liesyfte besökt 18 kommuner och bl. a. behandlat frågor kring den
kommunala energiplaneringen. E11ergisparko111111ilfl'11 delar SIN D:s uppfattning att det ojämna plancringsliiget ute i kommunerna iir synnerligen
otillfrcdsstiillande. Orsaken torde enligt kommitten vara att planeringens
syfte och sWllning är oklar. Energisparkommitten framför vidare att de
nationella riktlinjerna för energipolitiken utgör grunden för kommunernas
energiplanering. För ett fullföljande av den kommunala cncrgiplaneringcn
fordras. enligt cnergisparkommittcn nationella klarlägganden inom vissa
områden. Sålunda hör staten t. ex. ge riktlinjer för den framtida användningen av fasta bränslen och vilka miljökrav m. m. som kommer att stiillas.
Staten måste också klarlägga den önskade omfattningen av användning av
inhemska bränslen och vilka kostnadsfiirhållanden som skall giilla för
dessa. E11ergilwshäl/ni11gsdelegatio11e11, Kristianstads och Kimna ko111m1111er framför liknande synpunkter.
Kiruna kommun kritiserar SIND:s undersökning. Kommunen framför
därvid:
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"Undersökningen om kommunernas planeringssituation har varit tämligen vidlyftig och bl. a. omfattat fd1gor om den kommunala organisationen
av planeringen långt in i dt:taljer. Det torde vara av mindre intresse för
verkets underlag att veta vilka kommunala organ som varit inblandade i
planernas tillblivelse. Likaledes kan det ifrägasättas om underlaget skall
behöva belastas med bedömningar av beslutsutgången hos kommunerna. I
båda de nu niimnda exemplen ankommer det på kommunerna att inom
ramen för gällande kommunallagstiftning själva bcstiimma sin organisation
och sitt beslutsförfarandc. Utgångspunkterna för de frågor som stiillts har
varit synnerligen teoretiska och - såsom i ovanniimnda exempel - ganska
ovidkommande för syftet med undersökningen. Dessa exemplifierade förhållanden och begränsningen i antalet kommuner i förening med brister i
undersökningsmetoden som sädan gör att värdet av undersökningen för
anses vara begränsat. Trots dessa brister är slutsatserna av undersökningen långtgående och förefaller i vissa delar hårt uttryckta ...
Enligt kommunen ger rapporten inte nilgon övertygande bild av att
kommunerna viisentligt skulle ha brustit i sin plancringsskyldighet enligt
lagen. Det förh~tllandct alt planeringen inte i större utstriickning har slutförts torde enligt kommunen helt kunna förklaras av den korta tid under
vilken lagen giillt och siikerligen i iitskilliga fall p~t brist i vad avser personalresurser för uppgiften. Det skall dock enligt kommunen inte uteslutas
att kommunerna kan ha vidtagit omfattande och effektiva ätgiirder för
cnergihushällning. framför allt i form av oljebesparing. redan innan lagen
tillkom m:h utan nagon formell planering men ändm:k med betydande
praktisk effekt.
BFR framför att varje kommun har unika egenskaper vad gäller energianvändning. distribution och produktion. Möjligheterna att i verkligheten styra energianvändning och försörjning varierar också kraftigt. I huvudsak kan enligt BFR följande kriterier gälla för förmågan att driva
kommunal energiplanering enligt föreskrifterna i lagstiftningen
- kommunens storlek. befolknings- och näringslivsstruktur
- kommunens geografiska läge_ (avstånd till energikällor. importhamn.
beroende av övergripande system exempelvis för kraftproduktion)
- kommunens förvaltningsstruktur (eventuell förekomst av energiverk.
energisparkommitte. energiplancberedning m. fl. l.
BFR bedömer det därför nödvändigt att statliga stödformer för energihushållning och alternativa energiförsörjningssystem utformas så att de
kan tillämpas för olika lokala förutsättningar. Generellt kan sägas att i
kommuner med egna energiverk finns redan idag kunskaper och en beredskap för att möta krav på energihushållning och övergång till alternativa
energikällor. Dessa kunskaper behöver dock i många fall förbättras. I
kommuner utan egna energiverk är beredskapen enligt BFR ofta betydligt
sämre: i många fall är man också helt beroende av externa kraft- och
bränsleleverantörer. utan reella möjligheter att styra energiförsöi:iningens
fördelning på olika energikällor. Pla111wket framför liknande synpunkter.
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2.4 Planeringssystemct

Industriverket beskriver ett planeringssystem där energiplaner. värmeplaner. energisparplaner och oljereduktionsplaner ingår som viisentliga
delar. Ett fåtal rcmissinstanser kommenterar dessa plancringsformer. Kiruna kommun anser att en forcering av det kommunala energiplaneringsarbetet som SIND ställer krav på kan inte anses ha någon akut grund.
Kommunerna har påbörjat planeringen i enlighet med lagens föreskrift.
Det är därför enligt kommunen inte meningsfullt att mitt i detta arbete. som
måste ske inom ramen för de resurser som nu finns hos kommunerna.
påföra dessa ytterligare centrala direktiv av olika slag.
SJND förutsätter enligt RRV att oljereduktionsplaner måste utgå från en
totalinventering av all tillförsel och användning av energi inom kommunen.
Denna totalinventering utgör sedan underlag för en politiskt förankrad
energipolicy som skall resultera i åtgärdsprogram. Enligt RRV:s mening
ger en sådan planeringsprocess ett gott underlag för oljereduktionsplaner.
Emellertid torde meningsfulla oljereduktionsplaner kunna utarbetas även
med ett mer avgränsat underlag. Därför bör, enligt RRV. kraven på kommunerna inte ställas högre än att upprätta oljereduktionsplaner som utgår
från kommunala värmeplaner.
Som SIND konstaterar förekommer värmeplanering redan i tämligen
stor utsträckning. Det kan därför enligt RRV vara rimligt att anta att
kommunerna på relativt kort tid kan vidareutveckla värmeplaneringen till
att även innefatta seriösa beräkningar av möjligheterna till oljereduktion.
Komm1111ji"irb1111det tar upp liknande synpunkter. Förbundet anför därvid:
"En sådan splittring av planeringsresurserna som industriverket förordar är inte förenlig med den stränga hushållning som krävs av kommunerna. Förbundsstyrelsen tillstyrker därför att kommunernas energiplaneringsarbete i enlighet med regeringens riktlinjer koncentreras till frågor
som avser användning av andra bränslen än olja för uppvärmning av
byggnader och inom industrins verksamhet. Däremot är det tveksamt om
planeringen bör omfatta transportsektorn. Flertalet kommuner har hittills
inte ansett det meningsfullt att i sin planering redovisa energibehovet inom
denna sektor. Kollektivtrafikens utbyggnad är i hög grad beroende av
statliga beslut ifråga om villkoren för privatbilismen. 1 övrigt kan kommunerna endast långsiktigt påverka energibehovet inom transportsektorn genom en lokalisering av bebyggelsen som gynnar energihushållningen."

Plam-erket anser att förslaget till planeringssystem har betydande brister. Begreppen energiplan (energiöversikt), värmeplan. energisparplan och
oijereduktionsplan är inte tillräckligt definierade och det kan framförallt
ifrågasättas om energiplaneringen bör resultera i en rad plandokument av
angivet slag. Risken ökar då att energiplaneringen utvecklas till en självständig verksamhet i kommuner med dålig samordning med övriga planeringsformer.
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Planverket framför vidare att en kommunal planeringsverksamhet bör ta
fasta på de delar av energikomplexet som dels ger omedelbara effekter för
ett minskat oljeberoende och dels ligger inom de reella påverkans- och
genomförandemöjligheterna för den enskilda kommunen. Planverket vill
därför förorda en stegvis uppbyggnad av energiplanering med utgångspunkt dels i spar- och ersättningsåtgärder i befintlig och nytillkommande
bebyggelse samt dels i iitgärder för nyttiggörande av de energiresurser
(t. ex. torv, markvärme. solvärme) som i olika tidsperspektiv kan göras
tillgängliga i de olika kommunerna. Den förstnämnda planeringen bör
kunna utvel:klas i samband med den stadsförnyelseverksamhet som för
närvarande håller på att byggas upp i kommunerna och den senare bör
knytas till kommunernas normala översiktliga markanvändningsplanering
där nuvarande planeringsmetoder och allmänna kompetens ger de största
förutsättningarna för en genomförandeinriktad planeringsverksamhet.
Industriverket framhåller betydelsen av att planer utmynnar i konkreta
åtgärdsprogram och att de är politiskt förankrade i kommunerna. Denna
uppfattning delas av bl. a. RR \'och Hyrl.'sRii.1·ta11as Riksförbund. Hyresgiisternas Riksförbund anser det nödvändigt med förstärkta lagstiftningskrav för kommunal energiplanering. så att energiberoendet kraftigare uppmärksammas ute i kommunerna. Dokumentation och auktorisation genom
kommunfullmäktiges beslut bör enligt förbundet krävas för "energiplan"
och ··energisparplan".

Kiruna kommun tar upp frågan om genomförandet av uppgjorda planer:
.. Planeringen måste förutsätta flexibilitet i genomförandeskedet. Takten
i genomförandet måste få vara beroende av de resurser som kommunen
från tid till annan kan skaffa sig eller tilldelas. Genomförandet måste därför
vara i tiden flytande och kan alltså inte i planeringen fastläggas om inte
resurserna finns säkerställda i planeringsskedet, vilket sällan är fallet.
Verkligheten är oftast tvärtom sådan att kommunerna lever med uppdämda finansieringsbehov för olika objekt och ställs fortlöpande inför
svftra prioriteringsproblem. Därvid måste investeringar i oljereduktionsoeh hcsparingsobjekt tillåtas bli föremål för prövning i förhållande till
andra objekt eller kommunens egen prövning så länge inte öronmärkta
resurser finns tillgängliga för dessa encrgiändamiil."

2.5 Statens roll i den kommunala energiplaneringen
SIND bör enligt sina förslag bidra till att lämna ett underlag för planeringen genom att konkretisera nationella riktlinjer för energipolitiken, allmän metodutveckling, information om utveckling av marknaderna för olja
och andra bränslen i framtiden m. m.
SIND föreslår att verket skall ge ett administrativt stöd för genomförandet av planeringen. Detta stöd föreslås omfatta bl. a. att riktlinjer när det
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gäller miljökrav konkretiseras. initiativ tas till samarbetsprojekt som gäller
kommuner. framtagande av förutsättningar för kommunernas framtida
bränsleförsörjning genom regionala energibalanser och initiativ till deltagande i överläggningar mellan näringsliv och kommuner. Industriverket
nämner i detta sammanhang den stödverksamhet som enligt riksdagens
beslut med anledning av propositionen om stöd för åtgärder för att ersätta
olja. m. m. (prop. 1980/81:49. NU 1980/81: 19. rskr 1980/81: 100) handhas
av delegationen för uppbyggnad av en oljeersättningsfond.
Den uppläggning av sin verksamhet som industriverket har angett tillstyrks i sina huvuddrag av flera remissinstanser som har yttrat sig i denna
fråga. DFE tar i detta sammanhang upp frågan om avgränsningen mellan
industriverkets uppgifter och energiforskningsprogrammet. DFE anför
därvid:
'"Förslaget att SIND skall bedriva metodutveckling för kommunal energiplanering kan DFE tillstyrka under förutsättning att en avgränsning
mellan SIND:s roll resp. energiforskningsprogrammcts och EUD-verksamhetens roller pre<.:iseras enligt följande. Metodutveckling för kommunal energiplanering stöds redan av BFR. och DFE har i EFUD 81 föreslagit
en ökad satsning inom energiforskningsprogrammet på utveckling av metoder för bl. a. den strategiska värmeförsörjningsplaneringen. (Denna satsning bör kunna inkludera den av SIND önskade utvecklingen av lokal
prognosmetodik. energitlödcsbeskrivningar. terminologifrågor etc.)
Energiplaneringens koppling till bl. a. övrig kommunal planering motiverar
att BFR svarar för stödet till metodutveckling. SIND bör koncentrera sin
verksamhet på att med stöd av bl. a. forskningsprogrammets resultat utarbeta direkta handledningar för kommunerna. Detta arbete bör ske i samarbete med bl. a. statens planverk. Även de systemstudier på kommunal och
regional nivä som DFE planerar att stödja inom programmet Allmänna
cnergisystemstudier bör kunna bidra till fortsatt förbättring av metoderna."
/JFR anser det angeläget att de statliga sektorsmyndigheterna inom

byggnads- och bostadssektorn ges ett definierat ansvar för införande av
energihushållning och lokal energiförsör:jning. Tillsynsansvaret för teknisk
utformning och planering ligger enligt BFR naturligt på statens planverk
medan linansieringsfrågorna naturligen handhas av bostadsstyrelsen.
1-järrtillförsel av energi hör liksom nu handhas av SIND. Med en sådan
uppläggning är det enligt BFR naturligt att föra över tillsynsansvaret för
den kommunala energiplaneringen från SIND till statens planverk.

l'li1111·crket föreslår att SIND och planverket ges ett gemensamt uppdrag
att utveckla den kommunala energiplaneringens konkreta innehåll i nära
samråd med Svenska kommunförbundet. Målet bör enligt planverket vara
att snabbt rn till stånd en åtgiirdsinriktad planering på vissa centrala områden. att ut veckla den stegvis så att en fungerande kommunal energiplanering finns fullt utbygd 1985. då dels tlertakt energiforskningsprogram har
utviirderats, då en ny bygglag sannolikt föreligger och då en skärpning av
energihushållningsbestiimmclserna i Svensk byggnorm kan införas.
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SIND föreslår att verket får till uppgift att verka för etl regionalt samarbete mellan kommunerna. Förslaget tillstyrks av DFt.". Kristia11st1uls kommun motsätter sig att industriverket får denna uppgift. Kommunen framför
"Kommunen är dock medveten om. att energiplaneringen förutsätter
samverkan mellan kommunerna. Redan nu har också på många håll ett
regionalt samarbete inletts. Inom Nordöstra Skänes samarbetskommittc.
(NÖSSKl. pågår ett omfattande samarbete i ett projekt. som i huvudsak
finansieras av NE och ledes av Sydkraft. Även land~tinget deltar i projektet. Landshövdingen ~ir ordförande i projektets ledningsgrupp. Även på
andra håll har liknande samarbetsprojekt inletts. t. ex. i SSK-området samt
i Kopparbergs Hin.
Det iir inte rationellt att blanda in ytterligare en ny part som SIN D i
denna form av regionalt samarbete mellan kommuner.
Alla landets kommuner deltar. dock inte i sådana interkommunala projekt - men det vore önskvärt att så var fallet. Alla kommuner har dock inte
tillgång till personal. som kan arbeta med de komplicerade energifri\gorna.
Det behövs vidare någon form av regional organisation. som täcker hela
lamlct för att svara för kontakten mellan SIND och rikets 279 kommuner.
Här finns då två tänkbara alternativ. nämligen Länsstyrelsen eller Kommunförbundcts länsavdclningar.
Liinsstyrd.l'erna har hittills inte ålagts nf1got ansvar i energiplaneringen.
Man har dock ett betydande ansvar för den totala samhällsplaneringen.
Från många kommuners sida har man. i arbetet med Länsplanering 80.
kritiserat länsprogrammen för att energifrågorna inte har belyst~ och beaktats. Indirekt handlägger dock länsstyrelserna energifrågor inom alla enheter av planeringsavdelningen. Såviil naturvårdsenheten som regionalekonomiska enheten. planenheten och försvarsenheten kommer i allt större utsträckning att arbeta med energifrågor. I arbetet med naturvärds- m:h
miljöfriigor. sysselsättnings- och behyggelsefr?1gor. sårbarhet i krig och vid
s. k. fredskriser. kommer länsstyrelsen att ha intressen. Man besitter ocksä goda kunskaper och har personella resurser. Eftersom man nu inte
har nf1got uttalat ansvar för energifrflgorna saknar man emellertid den
hdhetssyn. som är nödviindig.
Ett lämpligt alternativ till SIND:s regionala roll iir därför all ge Hinsstyrelsen ett mer uttalat ansvar för energisamordningen. Planering och gellllll1förande mäste dock även i fortsiittningen vara en uppgift för kommunerna. Länsstyrelsens roll skulle vara stödjande och sammanhällande.
Komm111~fi.irh11mlets liinsm·delningar svarar redan nu för ett omfattande
rådgivnings- och utbildningsarbcte gentemot kommunerna. Om Kommunförbundet centralt får ansvar för en intensifierad rådgivning till kommunerna. i nära samarbete med SIN D. kan länsavdelningarna fi'I ansvaret för att
föra informationen vidare och bl. a. verka för ett utbyggt regionalt samarbete."
Kommm~fi.irhundet anser att kommunerna har förmåga att utveckla metoder för planeringen och finna himpliga former för regionalt samarhete.
Kommunförhundet anser vidare att det inte finns nfigot som tyder på att
statliga ingripanden behövs för att uppnå önskvärt regionalt samarbete.
Lokala initiativ har tagits trots att den statliga energipolitiken enligt förbundet iinnu inte preciserats så att behovet av interkommunal samverkan
med säkerhet kan bedömas.
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Länsstyrelsen i Viistcrbotten.1· län anför att länsstyrelsen har sedan !äng
tid prioriterat energifrågorna i länsplaneringsarbetet. Med utgiingspunkt i

>ilt allmiinnu samordningsuppdrag och med hiinsyn till energifri!gornas
nära bei·öring med övrig liinsstyrelseverksamhet inom naturvård. fysisk
rlanering, transportplanering och n;gional utvecklingsplancring har läns'ityrelsen sett det som naturligt att samverka med kommunerna och söka ta
tillvara deras intressen. Länsstyrelsen i Malmöhus län anser att liinsstyrel;;ens uppgift att svara för samordningen av kommunala planer på regional
nivå, skulle i hög grad underlättas om de kommunala energiplanerna kontinuerligt redovisades till denna. Länsstyrelsen kan då värdera energiplanerna mot bakgrund av de regionala planer som gäller för övriga samhälls>ektorer i länet. Denna värdering kan sedan tillsammans med energiplanerna översändas till regeringen. SIND:s uppgift bör enligt länsstyrelsen
vara att som facklirgan på riksnivå svara för sammansliillningar och analyo;cr av planmakrialet.
P/anl'aket redovisar positiva erfarenheter av det planeringssystern som

tillämpats i den fysiska riksplaneringen. Det innebär i korthet att statsmakterna givit kommunerna riktlinjer för planeringen. som dessa efter kritisk
analys och justering arbctnt in i sina översiktsplaner. Översiktsplanerna
har redovisats till statsmakterna för sammanställning och jiimförelse. varefter kommunerna fått besked om avsedda ambitioner uppnätts eller inte.
Planverket anför vidare att de regionala sammanställningar av energitillgångar som för närvarande pågår vid landets läns- och skogsvårdsstyrelscr
bör kunna utvecklas till att förse kommunerna med de regionala förutsättningarna för sin planering. Planverket bedriver för niirvarande en metodstudie bl. a. med syfte att utveckla regionala planerings- och redtwisningsformer för markkrävande energislag.
SIND föreslår att verket skall fil försWrkta resurser för de vidgade
uppgifterna med kommunal energiplanering. Denna frilga tas upp av bl. a.
RR\" och hostad.1·styrclse11.
RRV delar därvid uppfattningen att viss ökning av det centrala stödet
kan vara befogad, speciellt vad giiller rildgivning och informationsåter··
föring. Det är emellertid väsentligt att stödet inte ges en sådan omfatlning
och inriktning att det i detalj styr den kommunala energiplaneringen. RRV
har svårt all bedöma om sådant stöd bör utgå enbart Min SIND eller om
det också hör kanaliseras via amlra myndigheter och samhiillsorgan, t. ex.
planverket och byggforskningsrildct. Enligt bostadsstyrclsen bör frågan
om resursförstärkning inom området inte behandlas förriin beslut om myndighetsorganisationen fattats. Först därefter kan en korrekt bedömning av
behoven göras.
SIND föreslår att staten skall ge projektstöd eller ersiiltning till kommunerna för energiplaneringen. 1-örslaget tillstyrks av Kim11a och Fä11CTshorus kommuner och DF/:.,'. Kiruna kommun anser emellertid alt industri-

verkets beräkning av stödet iir alltför knappt tilltaget för alt ge avsedd
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effekt. Energih11shå/111ingsdc/egatio11e11 anser inte att statligt. ekonomiskt
stöd är nödvändigt. P/a111w/.:.et är tveksamt till 1.k former för projektbidrag
för energiplanering som skisseras i SIN D: s förslag. Risken är enligt planverket stor att vad som bör utvecklas till en bred och samordnad planeringsverksamhet i kommunerna omvandlas till engångsprojekt på konsultbasis. Komm1111fiirh1111dct anför att det ekonomiska stödet som SIN 0
föreslår till ökade kommunala planeringsinsatser iir mindre än en krona per
invånare och år. Det är enligt förbundet admini<.;trativt enklare att staten
avstår från att avveckla andra bidrag till kommunal verksamhet i motsvarande grad eller att kommuner med hegriinsade ekonomiska rc~urser far
statligt stöd i generella former.
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Hi/aga 1.21

Sammanfattning av och sammanställning av remissyttranden över betänkandet (SOU 1980: 35) Energi i utveckling (EFUD 81)
Sammanfattning av betänkandet
Delegationen för energiforskning !DFEl 1 behandlar i betiinkandet en
tredje treårsperiod. 1981/82-1983/84. av det samlade statliga programmet
för forskning. utveckling och demonstration inom encrgiomddet. Utgångspunkterna är energipolitiska riktlinjer och direktiv. givna av regering
och riksdag. energisituationen internationellt och inom landet. samhiillsekonomi. naturresurser. miljörestriktioner. kunskaps- och utvecklingsliigc
samt resurser för utveckling och förändring inom energisystemet. 1-luvuduppgiften är att bygga upp kunskaper och att deltaga i den process som
omsiitter dem till praktisk verksamhet. Följande sifferserie belyser forskningsprogrammets resursanspråk i den totala förändringsprocessen inom
energisystemet (ca 1978 ilrs priserl.
- Av statens insatser budgetåret 1980181 för energihush{tllning och utveckling av nya energitekniker gäller 300 milj. kr. energiforskningspro~
grammet. 400 milj. kr. annan verksamhet av utvecklingskaraktär och
I 200 milj. kr. stöd till energibesparande f1tgiinler.
- Fiir det statliga energifi.>rskningspr(lgrammet anvisades under den första
trei\rspcrioden ( 1975/76-1977i78l 350 milj. kr. under den andra ( 1978/
79--1980/81 l 850 milj. kr.. medan DFE i sitt huvudförslag för den tredje
perioden föreslär I 440 milj. kr.
-- Encrgikummissioncn uppskattade· investeringarna pi'1 energisystemets
tillförsel sida under 1980- och 1990-talen till ;itminstonc 175 000 milj. kr.
or:h motsvarande driftkostnader till över 500000 milj. kr.
Bakgrunden för DFE:s förslag ges i kapitlen 1-10.
Faktorer med starkt styrande inverkan pä forskningsprogrammet iir:
- Utvecklingen pil de internationella energirf1varumarknaderna.
-- Sveriges nuvarande stora oljeberoende. illerspeglat i hiiga kostnader
och ;;{irbarhet vid störningar i tillförseln. Det sistnämnda iir dominerande i transportsektorn.
- Miljöpåverkan och miljörestriktioner.
- Politiska beslut rörande inriktning och begriinsningar i utnyttjandet av
vattenkraft och kiirnencrgi samt lilngsiktig inriktning på utht1lliga. helst
inhemska och förnybara cncrgikiillor.
1
Direktör Olof Hörmandcr. ordförande. riksdagsman Piir Granstcdt. til. dr. Lars
Kristoferson. riksdagsman Lennart Pettersson. pol. mag. Lars-Ciiiran Rcdhrandt.
riksdagsman Per Unck.:I. civilin1,?enjör Sigfrid Wcnnerberg. DFE:s verkst;illandc
ledamot. samt riksdagsman Nils-Erik W;iiig.
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- Utvecklingen av energianviindningen inom industri. transport och bebyggelse.
- Tillgången pil och utvinningen av inhemska energiriivaror.
- Samverkan och konkurrens mellan organisationer och företag inom den
statliga. kommunala och industriella se~torn. mekanismer för resultatutnyttjande och genomförande av förändringar samt internationell utvecklingssamverkan.
DFE behandlar tre programförslag:
Huvudförslag med bibehiillen ambitionsnivä fri\n nuvarande period.
- Förslag inom den ekonomiska ram som svarar mot insatsen budgetåret
1980/81.
- Programorganens förslag på högre nivii i förhiillande till DFE:s huvudförslag.
Därutöver diskuteras i enlighet med direktiven forcering av de

p{1

kort

till mcdcll<'ing sikt viktigaste omri'tdena respektive sänkning av ambitionsnivån för de mest kostnadskriivande delarna.
De tre alternativens ekonomiska omfattning sammanfattas i tabell I.

H111·11i(fi"irslagl't inrymmer ut veckling och demonstration för alt p;'i kort
och medellång sikt bidra till effektivare energianviindning och ersiittning
av olja med fasta briinslen samt att ge viigledning vid beslut som m;'\stc
fattas under 80-talet. Parallellt därmed ingår forskning och utveckling för
att på medelliing och J[ing sikt omvandla energisystemet till att med hög
effektivitet och i stor omfattning utnyttja förnybar energi. Grumlcn har
lagts i föregående och innevarande trefirsperiod.
Den liiRrl' nil"t)n svarar mot den ekonomiska ramen för budgo.::tiiro.:t 1980/
81 men medför att ambitionsnivän och rnälen för programmen under innevarande period inte kan hällas fast. DFE har valt att sil lilngl möjligt
bibehålla nivån på de programdelar, där forskningsprogrammet är drivkraft i utvecklingen. En följd hiirav iir en stark nedskiirning i stödjande
program. t. ex. sådana som avser niiraliggande utnyttjande av inhemska
energikällor. Trots att roU-intensiva program sålunda prioriterats befaras
att l"örseningar av kunskapsunderlag och introduktion av ny teknik uppstfir. Risker för felsatsningar kan komma att öka till följd av bristande
kunskapsuppbyggnad.
Tabell I DFE:s förslag till resurstilldelning för 1981/82-1983/84
Progwm

Energianviindning:
i industriella processer
för transporter
rör bebyggelse
Energitillförsel
Allmänna energisystcmstudier
Energirelaterad grundforskning
Samordning m. m.
Summa huvudprogrammet

H urndförslag

l .ägre ni\'ti

l'nlgram11rganens högre
förslag

150
50

314
83

_"Il)

520
2.'i

I 170
33

'i'i

40

15

l.'i

99
15

1440

1031\

2082

230
li(I

270
780

2.-w

368
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Programorg1111c11.1· ji'irslag till iikade i11.rnt.H'I' har. utan att DrE gjort
egna avvägningar. summerats i ett ytterligare alternativ utöver DFE:s
huvudförslag. Förutsättningar skapas för att fördjupa utvccklingsresultaten och därigenom öka säkerheten i beslutsunderlagct. förbiittra energieffektiviteten pil kort och medelläng sikt samt att snabbare ta nya energikiillor i bruk. Samtidigt kan insatser för l{mgsiktigare FolJ och grundliiggande
forskning ökas. Huvudförslagets karaktär bibehålls s<llunda men med ökad
kraft i genomförandet och större djup i FoU för energisystemets liingsiktiga förändring.
De tre förslagen presenteras i fortsiittningen något utförligare med beskrivning programvis. Forcering respektive för vissa program minskad
ambitionsnivå behandlas i anslutning därtill.
DFE:s programförslag sammanfattas med belopp i tabell 2 sist i sammanfattningen.

Encrgiam·ii11d11i11g i i11d11striclla proccs.1·cr

111.

m.

Energianvändningen i industrin utgör niira 40'/j av landets totala energianviindning och sparpotentialen bedöms vara av storleksordningen flera
tiotals procent. Utgångspunkten för DFE:s programförslag inom programmet Energianvändning i industriella prnccsscr m. m. är att industrin i första
hand sjiilv tar till vara denna potential genom c.:n anpassning av sina
tillverkningsanläggningar och metoder till högre energipriser. Statens uppgift iir att bl. a. via energiforskningsprogrammet siikerstiilla att omställningen sker med tillräckligt snahb reduktion av oljeberoendet. att förnybara cnergikällor prioriteras och att skadliga miljöverkningar förehyggs.
fVtälet iir att göra ny teknik med från samhällcts synpunkt önskvärda
cgenskaper till attraktiva alternativ.
Dc tidigare delprogrammen för allmiinna studier och samhiillcts varuflöden har sammanslagits till delprogrammet Su111hiillet.1· 1·an(/1iide11 111. m.
Inom detca föreslås att den tidigare verksamheten pil iltervinning och
energibesparing i samhällets varuflöden fullföljs. Till delprogrammt'I hör
ocksil vissa allmänna studier och delar av det internationella samarhelet
inom IEA.
Delprogrammet 7i-i'i, 111a.Ha och pap11a föreshls fä ökad omfattning. En
dominerande del av verksamheten faller inom cellulosaindustrin. Inom
denna bransch finns en mycket stor bc~paringspotential och möjligheter att
ersätta olja med inhemska briinslcn. Ut vecklingen av nya cnergieffektiva
processer inriktas mot större nyinvesteringar inom branschen under 1980och 1990-talen.
Delprogrammet Jiim och stäl

111.111.

föreslils f1i en kraftig ökning. DFE:s

programförslag är främst inriktat på insatser som på kort sikt kan ge
resultat i form av energisparande och diirigenom förbiittra lönsamheten
inom hranschcn. Beträffande nya smältreduktionsmetoder föreslfis inom
rrngrammet enbart en bevakning av energiekonomiska friigor. Till dclpro.10

Rikl'llogen /980i8/. I sa111/. Nr 90. Bilog<'d<"i
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grammt:t hör iiven insatserna inom 1·crf..1·1aclsi11d11stri11 som förviintas erbjuda en betydande besparingsrotential.
Delprogrammet Ö1Tig i11d11s1ri domineras i DFE:s förslag av insatser for
ke111i.1k industri och li1".1·111edcl.1i11d11stri. Kemisk industri har kommit att
framstii som en bransch med potentiellt stora möjligheter till oljcersiittning
och encrgi<iparandc. En fortsatt inventering av sparpotentialcn inom branschen LlCh möjlighet att inom programperioden initiera speciellt lovande
projekt föreslils.
Till industriprogrnmmet hör delprogrammet Jordhmk och triidg1/rcl.rniiri11g. Hiir J'öreslils insatser med sikte pii att crsiitta oljeanviindningen med
alternativa hriinslcn. främstjordhruksprmlukter. och öka anviindningen av
solenergi.
En oplanerad n::scrv för .1/iirrc .fi'irsiiksa11/iigg11i11gur föresli\s som en
siirskild dclpost inom programmet. Medel hiirifriin föreslils siittas in för
försöksanliiggningar m. m. efter regeringsbeslut i var:ie siirskilt fall.
Förslaget i f!f/irii11drad cko110111i.1/, 11il'li karaktiiriser<•S i förh~1llan<lc till
huvudförslaget genom att lriimst mera liingsiktiga insatser ej kan inrymmas
i programml.'t. Miilsättningen att utveckla ny encrgisnäl teknik for den
förväntade utbyggnaden av pappasbruk kan ej behiillas. Reserven för
större försöksanliiggningar m~1ste utgt1 i sin he!het.

STU:s ji'irslag 1il/ satsningar 11tii1·cr h111·111!fiinlllgl't kiinnctecknas av en
breddning och fortsatt satsning på mera liingsiktiga projekt. En stor del av
ökningen faller inom jfan- och s1iilhranschcn. En ökau satsning inom siiviil
,iiirn och still som irll1m övriga omriidcn kan ge effekt i form av fiirbiittrad
cncrgiek,1110111i. Vidare ftiresliis reserven f1:ir större försLiksanliiggningar
<~n

r,\

viisentligt stlirrc omfattning.
Möjligheterna att sii11ka a111hitio11.rnii'r/11 har undersökts för insatserna

inom trii- massa- och pappersindustrin samt järn- och stillbranschcn. Konsekvenserna blir en fiirsening friims\ av encrgihcsparandl.' teknik.

E11ergia111·ii11d11i11g )i'ir tra11.1porter och .1·l1111/lird.1d
Transportsektorn inrymmer enligt DFE:s uppfattning viktiga uppgifter
för energi forskningen dels p<\ grund av omfattande oljcanviindning. dels pft
grund av särharheten vid tillforsclstörningar. Prisökningar p~1 drivmedcl
har endast. l{ingsamt medfört föriindringar i teknik och transportmctoder.
Att stödja utvecklingen o.::h införandet av alternativ vad giillcr transportsystem. drivmedels:mviindning m. m. iir en uppgift som i\ vilar staten.
I delprogrammet Atgiirdcr i tr<111sr1t1rrsyste1111'/ föresli\s fortsatta sl.udil.'r
dels av faktorer som p{1verkar tran~portarbete och <lrivmcdclshclwv. dels
a\· samband mellan bebyggelse och transportbehov. Praktiska fiirsök hör
göras med nya former för passagerar- och godstransp.irt. Dclprogrammct
I-:11cri:ium·c'i11d11inR i .fimfo11 111. 111. inrymmer dels iitgärdcr ftir att stödja en

införandcstrategi för alternativa drivmedel. dels ut vecklingsarbetc för effektivisering av motorer och fordon. Införandet av alkoholinblandningar
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som drivmedel faller väsentligen utanför energiforskningsprogrammet men
hör stödjas genom forskning på miljöeffekter. Utveckling av renalkoholmotorer föreslås för att på sikt möjliggöra ytterligare minskning av oljeberoendet. Utvecklingsverksamhet pä drivsystem med hättre nerbrlinsleegenskaper och miljöeffekter föreslås. Detta inbegriper även elektrokemiska drivsystem.

I DFE:s förslag p:'t 11fi'iriindrad ekonomisk 11il'å minskas satsningar på
effektivisering av drivsystem. Samma målsättning föreslås bibehållen för
FoU-stöd till införandet av alternativa drivmedel.

I STU:s .f{'irs/ag till satsninf.:ar 11tö1°1'r

h111'11c~fi'irsla,,:et

ökar insatser som

stödjer den inhemska industrins möjligheter att följa utvecklingen på fordonsområdet på längre sikt.

Forcerin,,: av teknikstödet till införande av renalkoholdrift redovisas.
liksom siink1 wnhitio11s11i1·ä för långsiktigare motorutveckling.
E11ergia11rii11dni11g .fi"ir hehy,,:gelsc
Bebyggelsesektorn svarar för ca 40 % av landets energianvändning och
oljeberoendet lir mycket stort. Det finns goda möjligheter att pä medellång
sikt åstadkomma stora förändringar i form av oljeersättning och förbättrad
energihushållning. Insatser inom energiforskningsprogrammet på den lokala tillförseln av värme är av stor hetydelsc. Staten har ett klart ansvar för
att leda omställningarna.
Ett huvudmål inom DFE:s förslag är att det s. k. Sol-85-programmet
skall fullföljas, dvs. ett beslutsunderlag för det fortsatta införandet av
soh·iirml' och 1·iirmep11mpar skall finnas framme vid 1980-talets mitt.

\/iir111ep11mpar hör till de tekniker som redan under 1980-talet har goda
möjligheter att minska oljeanvändningen betydligt. Insatserna underlättar
ett införande i större skala. Gruppcentral teknik förviintas fä stor bctydc:lse
i mindre bebyggelseområden. DFE:s förslag omfattar försökscentraler
med olika värmcpumpsystem och småskalig förbränning av fasta bränslen.
främst flis. Viirmedistrih11tionstekniken är av strategisk betydelse. DFE
föreslår insatser på kulvertteknik som lämpar sig i mindre encrgitäta områden.
Av stor vikt för den framtida handlingsfriheten blir tekniken för värmedistributionen. DFE:s förslag innefattar framtagande av fjärrvärmesystem.
anpassbara till lågtcmperaturkällor såsom solvärme och spillvärme. samt
utveckling av sådana metoder för den kommunala energiplaneringen sonr
tar hänsyn till nya tillförscltekniker.
DFE:s förslag innebär att de llesta nu intressanta teknikerna för siison,,:s/agrin,,: i vatten och mark prövas i försöksanläggningar. Härigenom
kan systemens egenskaper verifieras och i vissa fall demonstreras. Vad
gäller solvärmecentraler prioriteras satsningar på stora vatten- och mark- ·
lager. t. ex. bcrgrumsmagasin och djupmarkslager. Storskaliga försök genomförs. På området kemisk lagring föreslås en intensifierad satsning. så
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att man vid mitten av 1980-talct kan giira marknadshedörnningar av dessa
tekniker jiimfört med andra li1gringsmetoder.
Nu marknadsförda solfångare är fiir dyra för en omfattande användning
av solvärme. Därför föresl:'ts industriell utveckling av solfongarkonstruktioner som är billiga och har de långtidsegenskaper som det svenska
klimatet kräver. Även insatser av<;eende nya former av viirmepumpar,
t. ex. förbränningsmotordrivna och kemiska, ing~lr i programmet.
E111•rgih11shå/la11de åtgiirder och· annan byggnads- och installationsteknik inryms i den s. k. EU D-verksamheten som finansieras pä annat siitt.
Energiforskningsprogrammet föreslås på detta område huvudsakligen nmfatta industriellt utvecklingsarhete. DFE har funnit att det finns en stor
besparingspotential. framför allt för elenergi. inom bebyggelsens övriga
energianvändning. Här föreslås dels inventerandc insatser med syfte att fa
fram underlag för statliga åtgärder, dels industriellt utveeklingsarhete.
I DFE:s förslag på /iigrc d.onomis/.:. 11ird måste Sol-85-programmet
skjutas ca 2 är framåt i tiden. Viirmepumpar i införandeskedet blir utan
stödjande FoU. Värmedistributionstekniken iir av siirskilt stor strategisk
hetydelse och far oförändrat FoU-stöd.

BFR:.1· fiirslag Till sats11i11g11r 11tö1·1·r l111r111(fiirs/11get innehiir.bl. a. att en
andra generationens försöksanläggningar kan hyggas. vilket bl. a. medför
säkrare beslutsunderlag efter Sol-85-programmet och därmed möjligheter
till ett snabbare införande.
Möjligheter till ji1rceri11g redovisas för viirmepumpar och gruppcentralteknik, medan följder av siin/.:.t 11mhiti1111.1·11fr1/ har studerats för solviirmesystcm och kemisk vännelagring.

/:'ne rg it i I(ti.ir.1 e I
Programmet Energiproduktion föresliis beniimnt t:nagitil(li.>rsl'i. Delprogramindelningen har ändrats för att förhiittra heskrivningen av hur
programmet inriktas mot kortsiktiga och lilngsiktiga mäl. Insatser betriiffande lättvattenrcaktorers siikerhet föresl{1s utgil ur programmet.· DFE
förutsiitter diirvid att kraven p{1 hög kompetens på omrf1det kan uppriitth{tllas· genom olika insatser utanför energiforskningsprogrammel.
Delprogrammet S/.:.ogscncrgi, ton· 111. m. föresl{1s ha till mi'tl att undanröja de hinder som i dag föreligger för att dessa inhemska energiresurser
tillvaratas i större omfattning. För att hidra till att marknader etableras
behövs utveckling av metoder och teknik s{1väl på tillförsclsidan som pli
anviindarsidan. Torvutnyttjandet fordrar utveckling av metoder och teknik
som möjliggör ekonomisk brytning under större delen av ilrel. Programförslaget innebär också att förbriinningsmetoder vidareutvecklas för dessa
energirävaror.
För att på något längre sikt tillhandahålla större kvantiteter inhemska
energiråvaror föresl{1s att utvecklingen av metoder för Enl'rgioilling fullföljs. vilket innehär ökade forsknings- och utveeklingsinsatser. Huvudvikten läggs vid fortsatta försök med energi~kogsodling.
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För att inhemska bränslen och kol snabbt skall finna bred användning
har utveckling av bränsleförädling och nya metoder för cl- och värmeproduktion stor betydelse. Dessa områden sammanförs i var sitt delprogram.
Briinslefi'iriidfingen syftar till omvandling av råvaran så att den kan
användas flytande eller i gasform ..Insatserna för kol avser rening av kol
och rökgaser. Vidare föreslås insatser på s. k. bränsleblandningar. dvs.
fast pulverbränsle i olja eller vatten. Dessa blandningar kan relativt snabbt
ersätta vissa mängder olja i befintliga anläggningar. En längre driven förädling krävs för framställning av syntetiska briinslen. Insatser föreslås för
förgasning och direktförviitskning av i forsla hand inhemska bränslen.
För att möjliggöra effektiv och miljövänlig användning av inhemska
biobränslen och kol i prod11ktions1111/iiggningar för cl och värme föreslår
DFE teknikutveckling i fråga om förbriinning. miljöteknik m. m. i värmeoch kraftvärmeverk.
Vi11clprogrammct föreslås fullfölj! enligt nuvarande planering. Det innebär att man till 1985 skall ha underlag för att bedöma vindenergins roll i ett
framtida svenskt energisystem. I DFE:s huvudförslag ingär installation
och driftförsök med två tidigare beställda fullskaleprototyper. Diirutöver
föreslås förberedande studier på alternativa konstruktioner av vindkraftaggregat innefattande bl. a. havsbaserade och vertikalaxlade.
Ett antal energitekniker. som i huvudsak kan få betydelse pii lång sikt.
har samlats i ett delprogram förs. k. teknikhcl'(lkning. Det giiller solenergi i
olika former. akvatisk energi, geotermisk em:rgi. vissa avancerade elgenereringsmetoder samt energilagring. Verksamheten föreslås här omfatta
internationellt samarbete syftande till svensk kompetensutbyggnad. På
t. ex. solenergiområdet bevakas utvecklingen av solceller. som internationellt tillförs stora resurser. I några fall måste bevakningen också omfatta
längre gående utveckling inom landet. Det svenska vi\genergiprogrammet
föreslås fortsiitta till slutet av 1981 och därefter omprövas.
Teoretiska studier av sy:'>temfrågor som rör samspelet mellan olika tillförseltekniker i energisystemet är viktiga och föreslt1s ske inom ett särskilt
delprogram. Til(f(:irse/syst('lll.
Sverige deltar f. n. i elt EU-samarbete inom fi1sion.1fi1rskni11g.wmriidet.
En stor satsning görs för en försöksanläggning. det s. k. JET-projektet.
DFE har funnit att fusionsforskningen i princip bör inrymmas i forskningsprogrammel. även om speciella omsliindighcter föreligger och tekniken
troligen kan införas först mycket långt fram i tiden.
I alternativet pä liigre ekonomisk nii·å föreslår DFE. i förhi'tllande till
huvudförslaget. en betydande minskning av insatserna för skogsenergi och
torv men bara en mindre neddragning av energiodlingsförsöken.
Utvecklingen av bränsldörädlingstekniker för i del niirmasre samma
omfattning. medan teknikbevakningen minskas avsevärt. I denna ekonomiska ram föreslås det svenska deltagandet i EG:s fusionssamarbete utgå i
konkurrens med andra progt«imdelar.
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DFE har funnit att .HIT.rning<ir 11tö1•er h111•11t(fi"irslaget kan möjliggöra
snabbare och säkrare införande av bränslen som ersätter olja och att även
den långsiktiga omställningen av energisystemet kan fä ett stärkt utvccklingsstöd.
Forceringsmöjligheter redovisas på områdena torv och biomassa och för
förädling och omvandling av dessa bränslen och kol. Möjligheterna att
minska verksamheten beträffande vindkraft och fusion redovisas.

Allmiinna energisystemstudier
Till programmet Allmänna energisystemstudier hör tillämpad forskning
och studier som beskriver energipolitikens möjligheter och begriinsningar
och sätter in EFUD-insatserna i ett energipolitiskt sammanhang. DFE
föreslår att denna verksamhet koncentreras på att studera förutsättningarna för energisystemets utveckling och de medel som finns för att påverka
detta.
Förutsättningarna för energisystemets utveckling klarläggs genom mctodutvecklingsprojekt. studier och kunskapsöversikter. Sveriges energitillförsel och energianvändning studeras. liksom energisystemets omstiillning
och omställningsprocessens konsekvenM:r, däribland hälso- och miljöproblem. För att få översikt över de vägar som finns för att pilvcrka
utvecklingen studeras beslutsprocesser samt institutionella och ekonomiska styrmedel. DFE föreslår en särskild funktion inom programmet för att
åstadkomma syntes och spridning av resultaten. Vidare lämnas som tidigare en oplanerad reserv att användas för projekt som tillkommer p~t
forskares initiativ.
Enl'rgirela te rad xmnd._f(11·skning

Det särskilda programmet för Energirelaterad gru11d.fi11·sk11i11g omfattar
sådan naturvetenskaplig och teknisk grundforskning som inte stöds inom
övriga program. Särskild vikt föresläs lagd vid forskningsomrildcn som
fotosyntesen. mikrobiologiska processer, kemisk energilagring och elektrokemi. solenergi samt hälsoeffekter av energisystemet.
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Tahell 2 DFE:s förslag till resurstilldelning för treårsperioden 1981/82-1983/84. Belot>P i miljoner kronor.
DFE:s
huvudalt.

Program. delprogram

Alternativ
fagre nivä

Pnigramorganens hiigro:
förslag

Anslag IlJ7!t'7lJllJ80/8 I

E11agi1111rii11d11im: i i11d11.l'triellt1
fJl"tJl"f.'SSl'I"

-

Samhiilkts varuflöden m. m.
Trii. mass<t o..:h papper
Jiirn orh sl[tl m. 111.
Övrig industri
Jordhruk och trägdärdsniiringar
Större försöksanläggningar

/:'11crgia11l'li11d11i11g .fiJr transpon,·r
oci1 .rn11ifiird.1cl
·- Atgiirdci· i transportsystemet
- Energianviindning i fordon m. m.

230

/5U

314

23
39

12
53
52
25

Il

8

34
74
101
44
14
47

68

74
15

50

51)
10
40

E11ergi1m1·ii11d11ing .11·;,. ht'hyg)!e/se
- Solviir111eteknik
- Värmepumpar
- Viirmelagring
- Viirmedistribution rn. m.
- System- och genornföranddrägor
- Energihush:lllning

270

2311

1:"11ergiti!Ui.incl
- Skog:;energi. torv m. 111.
-- Energiodling
- Brän~lcförädling
- Pruduktionsanliiggningar
- Vindenergi
-Teknikbevakning
- Tillrörselsyslem
- Fusion

611

10

83

31i8

12
71

36

~2

54

54
105
34
22
19

43

73

KH

12'1
55

780

520
70
80

l'i'i

34
15
18

99
l!U
.16.h

29.7
9.9
4.'

35.3

"27 --~

155"

38

19
I 17U

·l.i8.75'

125
65

110

165
55
20

150
40
10

IOO

20

230
125 }
210
115"
210
105
50
125

Al/111ii1111a c11ergi"Y"le111.1·111dier

30

25

33

15

1:'11<'1'1tirela1cnu/ l!/'/111dfi11'.1·k11i111t
- N<;lurvctensk<;pliga ·forsknin·g~rddcl
- Styrelsen för teknisk utveckling
-· St11Jsvik Energiteknik AB

55

./Il

9U

311

30

23

13

8
9

51
24

15.7.'i

12

Sa11111rd11i11g 111.111.

15

15

15

14411

10.W

2082

111·

l1111'1ulprogra111111c1

S11111111t1 '1111·1ulpr11gra111 L11ergifi1rsk11i11g

95

40

.24

182.0.'i
IO.'i

40

h.7.~

7 .)
12

805,1!5

" Preliminiir uppgift. Kan inkludera vissa insatser som avser bebyggclscprogramrnch delprngran1 V;irrnedi~
lribulion.
1
' P•i delprngramniväjiimförbara belopp saknas.
· I detta belopp ingiir iiven 45 milj. kr. for Uittvattcnreaktorcr. som nu forc·slib utg:i samt 21.7 Mkr. rcir
Hetvattenteknik. som till stiirre delen foresl<ls övcrtlyttaJ till bebyggelseprogrammet.
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2 Sammanställning av remissyttrandena
2.1 Remissförfarandet

Genom tilläggsdin:ktiv den 7 juni 1979 fick delegationen för energiforskning (DFE) i uppdrag att utarbeta förslag till omfattning och inriktning
av insatserna inom Huvudprogram Energiforskning efter den 30 juni 1981.
DFE redovisade sitt förslag den 15 augusti 1980 i betänkandet (SOU
1980: 35) Energi i utveckling <EFUD 81).
Efter remiss har yttranden över förslaget avgetts av styrelsen för internationell utveckling, försvarets forskningsanstalt. socialstyrelsen, statens
järnvägar. statens vägverk, statens väg- och trafikinstitut. transportforskningsdelegationen. sjöfartsverkct. luftfartsverket. transportrådet, Sveriges
meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI). statens geotekniska institut, byggnadsstyrelsen. riksrevisionsverket (RRV). universitets- och
högskoleämbetet. (UHÄl. efter hörande av universiteten och de tekniska
fakulteterna. forskningsrådsnämnden. naturvetenskapliga forskningsrådet
(N FRI. humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet. lantbruksstyrelsen, skogsstyrelsen, Sveriges lantbruksuniversitet, jordhrukstekniska institutet. statens naturvårdsvcrk, koncessionsnämnden för ·miljöskydd. st:-itens strålskyddsinstitut. statens råd för skogs- och jordbruksforskning. konsumentverket, överstyrelsen för ekonomiskt försvar (ÖEFJ.
arbetsmarknadsstyrelsen. bostadsstyrelsen. statens råd för byggnadsforskning (BFR). statens institut för byggnadsforskning, statens planverk.
statens industriverk (SlNDJ. Sveriges geologiska undersökning. statens
vattenfallsverk. statens kärnkraftinspektion (SKI). styrelsen för teknisk
utveckling !STU). statens provningsanstalt. niimnden för energiproduklionsforskning <NEJ. domänverket. programrådet för radioaktivt avfall.
länsstyrelsen i Västerbottens län. länsstyrelsen i Jönköpings län, länsstyrelsen i Hallands län. energisparkommitten (I 1974: 05). oljeersättningsdelegationen (OEDJ. Statsföretag AB. Vetenskapsakademien. lngenjörsvetenskapsakademien (IV Al. Svenska kommunförbundet. Landstingsförbundet. Sveriges civilingenjörsförbund CF/STF. Näringslivets energidelegation. Lantbrukarnas riksförbund ( LRF). Svenska kraftverksföreningen,
Svenska elverksföreningen. Svenska petroleum institutet. Tjänstemännens centralorganisation ffCO). Landsorganisationen (LO). Sveriges redareförening. Svenska uppfinnareföreningen. AB Asea-Atom. Centrala
driftledningen (CDL). Hyresgästernas riksförbund. Kooperativa förbundet
(Kf), Svenska gasföreningen, Sven~.ka lokaltrafikföreningen, Svenska
värmeverksföreningen. Svensk industriförening, Svensk kärnbränsleförsörjning AB. Sveriges naturvetareförbund. Jernkontoret. Tekniska högskolornas energiarhdsgrupp (THEJ, Studsvik Energiteknik AB. Svensk
Metanolutvcckling AB ISMABJ samt Sveriges Skogsägareföreningars riksförbund.
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2.2 Allmänna synpunkter
Remissinstanserna har genomgående uttalat sig pos1t1vt om den allmänna uppläggningen av EFUD 81. I stora drag accepteras bakgrundsteckningen, lägesbeskrivningarna av olika teknikområden och avvägningsprinciperna. Flera remissinstanser, bl. a. statens institut j()r bygwwdsforsk11i11g. Svenska krqfii·erk.lfi)reningen, AB Asea-Atom och Sl'ensk i11d11str(f()re11i11g, påtalar dock avsaknaden av resultatredovisning och utvärdering av verksamheten hittills inom energiforskningsprogrammet. Byggnadsforskningsinstitutet understryker vikten av att den framtida energiforskningen vägleds av en noggrann utvärdering i två avseenden, nämligen
dels vad gäller dess potentiella verkan på möjligheterna att länka energitillförsel och energihushållning mot energipolitiska mål. dels vad gäller den
faktiska effektiviteten i pågående forskning. Asea-Atom anser att betänkandet nästan helt saknar kritisk analys av resultaten från nuvarande
forskningsprogram och åtföljande omprövning av projekten. Enligt
Kraft verks föreningen bör det nya programmet i högre grad än vad som
tycks vara fallet baseras på resultat och slutstser från de två tidigare
treårsprogrammen.
En av utgångspunkterna för DFE:s överväganden är en bedömning av
de internationella energiråvarumarknadernas utveckling på längre sikt.
För.1·1·aretsfi>rskni11gsa11stalt saknar härvid en redovisning av de rent fysiska begränsningarna för oljeproduktionen. som leder till att oljeanvändningen inte kan ökas ens i en lugn värld under de närmaste två decennierna.
varför energiförbrukande länder måste utveckla andra alternativ. En annan uppfattning har Svenska uppjin/l(mföreningen. nämligen att olja och
gas från s. k. okonventionella källor räcker för en måttligt ökande förbrukning under mera än hundra år. Ytterligare några remissinstanser. bl. a.
S1·e11ska ga~föreningen. anser att naturgasanvändningens potential har
underskattats betydligt.

2.3 Programmets omfattning. inriktning m. m.
DFE har lagt fram ett huvudförslag omfattande 1440 milj. kr. under
treårsperioden 1981/82-1983/84 i löpande priser och ett förslag i lägre
ekonomisk ram. svarande mot omfattningen av verksamheten budgetåret
1980/81 och beräknat till 1030 miij. kr. för perioden. Därutöver har DFE
redovisat de programförslag på högre ekonomisk nivå som programorganen inom energiforskningsprogrammct har presenterat som underlag till
delegationen.
De flesta av de remissinstanser som uttalar sig om programmets omfattning, bl. a. cnergisparkommitthz och Svenska kommu11j('irb1111dct. anser att
huvudförslagets nivå är välmotiverad. Försw1ret.1· for.1·kning.rnnstalt anser
att även en högre nivå skulle kunna motiveras och anser att betänkandet
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inte redovisar underlag som gör det möjligt att ta ställning för just huvudförslagets nivä. CLJL finner det nödvändigt att man från samhällets sida har
en målsättning för ut vecklingsarbetet S(lm minst motsvarar huvudförslaget. Samma uppfattning framförs i flera remissvar. S1•eriges cfrili11ge11jiirsFirh1111d anser att den totala omfattningen av verksamheten bör ligga under
huvudförslagets. Försiktighet motiveras med hänsyn till bl. a. personella
resurser för en expansion av programmet.
Flera remissinstanser. däribland SIND. statens 1·atte11j{11fsl'erk, S1•enska
komm11t{förhundet. S1·enska krt•:ftl'erklfiireningen och AB Asea-Atom. anser att det främsta motivet for cnergiforskningen och därmed en primär
vägledande målsättning är att snabbt minska oljeberoendet.
Yattenfollsverket understryker vikten av att en kraftsamling görs för att
minska oljeberoendet. Därvid ger enligt verket ny energiteknik för att
ersätta olja för uppvärmning och i industriprocesser de största effekterna
och medför att oljeanvändningen redan på kort och medellång sikt kan
reduceras kraftigt. Verket anser det värdefullt att EFUD 81 så starkt
betonar denna mftlsättning. Kommunförbundet framhåller att ersättande
bränslen måste användas i större omfattning för att snabbt minska vårt
oljeberoende. Förhållanden av denna art måste vara grundläggande vid
bt:dömning av erforderliga insi:ltser vad avser forskning. utveckling och
demonstration inom energiomradet. Enligt förbundet bör därför en koncentration ske på oljeersättande bränslen och teknik.
Fördelningen av resurser mellan olika sektorer kommenteras i några
remissvar. DFE anser att medlen för snabb minskning av oljeberoendet
ligger i sparåtgärder på användningssidan och i bränslcsubslitulion på
tillförselsidan. Detta resonemang godtas genomgående. NE ställer sig i
huvudsak bakom förslaget. Domänverket, energisparkommitten och
Hyresgästernas riksfärh1111cl finner avvägningarna inom de tre användarsektorerna industri. transporter och bebyggelse vara rimliga. .'frenska
komm1mji"irhu11clet linner det naturligt att den kraftiga satsningen på energihushi'tllning fortsätter och till del också återspeglas i forskningsprogrammet. Liinsstyrelsrn i Hallands liin anser att det från naturvårdssynpunkt är
av vikt att den totala energianvändningen hålls nere på en sådan nivå att
ekologiska kriser undviks. Forskningsinsatser som syftar till bättre energisparande, framför allt på lång sikt. bör därför enligt länsstyrelsen ges hög
prioritet. Statens institut för hyggnad.~/(JrskninR finner att tillförselsidan
överbetonats i förslaget. Den förhållandevis blygsamma satsningen på
forskning och utvecklingsarbete om genomförande åtgärder och hushållning kan enligt institutet ge otillräcklig kunskap om de hinder och begränsningar. som finns för en övergång till andra energikällor och leda till en
fortsatt osäkerhet om den ret:lla sparpotentialen i olika hushållningsåtgärder. S1·criges cfri/ingenjiir.~fiMmnd anser att proportionerna mellan
resursinsatserna till olika program har konserverats från det nu löpande
programmet och att omfördelningar inte har övervägts tillräckligt i en
övergripande prioriteringsdiskussion.
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Medan en tyngdpunkt i programförslaget ligger i t•ljeersättning på kort
och medellång sikt. anges i EFUD 81 som ett andra viktigt rniil att möjliggöra kärnkraftsavvccklingcn och på lång sikt omställningen till ett energisystem baserat på uthålliga, helst inhemska och förnybara energikällor.
Dilr:jämte har DFE vid prioriteringar inom en liigrc ekonomisk ram strävat
efter att bibehillla insatserna på omräden där statligt stödd forskning och
utveckling är den Jominerande förändringskraften. S1·ensk ind11.1·triji;r-

eni11x och Studl'l'ik E11er1-:iteknik AB ansluter sig till dessa principer. StarsfiJretag AB hiivdar däremot att principen inte kan ligga till grund för
dimensioneringen av insatserna inom omddena Skogsenergi och Energiodling.
När det gäller avvägningen mellan insatser inriktade pil kort respektive
längre sikt finns det bland remissvaren en markerad hetoning av vikten av
konkreta och näraliggande resultat. S\'cnska krc~ffi·erbji:ire11i11gen anser
att programmet under den kommande trdrsperioden i högre grad än
hittills och mer än vad som föreslagits bör inriktas på projekteringar och
byggande av försöksanläggningar inom de mest lovande teknikområdena.
Även Niiringsli\'cts energidelegation är av denna uppfattning. LRF ser det
som nödvändigt att energiforskningen tillddas så mycket medel att praktiska försök kan genomföras. Praktisk tillämpning och prövning bör prioriteras framför teoretiska heräkningar.
Profileringen av det svenska em~rgiforskningsprogrammd ses av några
remissinstanser i ett internationellt sammanhang . •'frcnska komm111tfi:irh1111dl't ant<.k tex:
Med Sveriges begränsade resurser är det härvid naturligt att internationdlt samarbete utnyttjas i den utsträckning som det är möjligt dvs i de fall
där program med lika eller snarlika mål som de svenska finns på annat hf1ll.
De svenska satsningar som därutöver sker hiir enligt styrelsens uppfattning i första hand basera<; på förhållanden som iir speciella för vårt land
t. ex. inom områden !'>Om skogsenergi och torv. Även förutsättningarna pf1
miljöområdet för en ökad kolanvändning hör till d1:nna kategori.
m:h även
De insatser. som under de senaste treårsperioderna gjorts i Sverige inom
energiforskningens område. har inneburit en bred satsning på ett stort
antal program. Landets begrimsadc ekonomiska och personella resurser
för forskning inom energiområdet medför att en kraftfull satsning nu bör
ske på de utvecklingslinjer som är speciellt intressanta för svenskt vidkommande.
Liknande syn på programmets profilering i ett internationellt perspektiv
utvecklas av /VA. Sl'erigcs cil"ilingc11j<)r.1ji}rh1111J. Niiri11gs/i1·ets e11crgide-

lcgatio11, Sl'enska kr<{fii·erk.1Järe11i11g<'n och Srcnska petroleum i11sti1111c1.
Styrelsen för internationell utveckling anser att energiforskningsinsatser
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bör kunna utnyttjas för samarbete me<l utvecklingslän<lerna genom alt vårt
land satsar på teknikutveckling där vi har komparativa fördelar.
Även om betoningen av koncentration och näraliggande resultat överlag
bejakas, bör enligt vissa remissinstanser de insatser som syftar till han<llingsfrihet och långsiktig omställning inte glömmas bort. S1·e11ska komm1111-

fiirh1111det menar att verksamheten också måste bedrivas med ett längre
tidsperspektiv. där <le förnybara energikällorna intar en framträdande
plats. Tekniska högskolornas energiarhetsgrupp varnar för att den i och
för sig nödvändiga koncentrationen av programorganens arbete kan leda
till att utrymmet för långsiktiga och icke förprogrammerbara kunskapsuppbyggande insatser blir mindre.

2.4 1hgränsningsfrågor
Verksamheten inom den statligt stödtla energiforskningen har numera
kommit till ett skede. dii införande av ny teknik genom andra stödformer
och genom kommersialisering m(1ste överviigas

p~i

flera omr<iden. DFE for

ett principresonemang om statens roll och siitt all verka i olika utvecklingsskeden. Nägra remi-;sinstanser kommenterar detta resonemang. OEJ>
konstaterar. att miinga delar av cncrgiforskningsprogrammet nu bö1jar
uppn{t ett stadium diir frågorna viisentligen giiller vilka betingelser som kan
uppn{ts i kommersiell drift. 'r'!terligarc andra delar kommer att uppn<l
samma stadium i och med all det nu föreslagna trcilrsprogrammct löper ut.
OED anser att dessa frilgor rörandc driftsekonomi m. m. knappast kan
besvaras uttlimmandc cnbart genom forsknings- och ut vccklingsinsatser
;tv giingse typ. Oiirutöver kriivs

m:ks~i

all anWggningar kommer till st{m<l i

tillriicklig skala för all demonstrera kommersiella fiirhiillandcn. Octta kriiver enligt OED:s mening dels cn ökad mcdvcrkan av herörda parter inom
niiringsliv och kommunc·r. dels statliga styrmedclsinsatser i olika former.
Vidare framh[tllcr S1·e11ska 111•tro/c11111 i11stit11t1't viktcn av all en avviigning
görs mellan de medel som kan sliillas till förfogande för dirckt cnergihcsparande i'ttgiirder och dem som kan stiillas till förfogande för rena forskningsinsatser. AB Asea-Ato111 pärckar beträffande kommersiellt införande av ny
teknik. all potentiella leverantörer och/ellcr kunder biir vara beredda att ta
pii sig en rimlig egen ekonomisk risk och alt beredvillighcten till eget
risktagande torde vara ett av de biista mättcn pil teknisk och kommersicll
framkomlighet som erbjuds.
Avgriinsningen mellan energiforskningsprogrammet och andra statliga
former för agerande berör iivcn rollfördelningen mcllan myndigheter. Sådana frilgor berörs ej niirmarc av DFE utan av den siirskilda utredningen

om myndighetsorganisationen pti energil'rnrildct ( MOEJ.
SIND angcr i sill rcmissvar p{1EFUD81. att samarbetet undcr programperioden 1981/82- 1983/84 biir fördjupas mellan den kommandc oljeersiittningsfon<len och N E. l>o111ii11rerkct anger som sin uppfattning. att dcn
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övrigt

upprepar vad den

anfört beträffande MOE. niimligen att forskningens tyngdpunkt va1:je fir
måste förskjutas frfm grundforskning till introduktilin och myndigheter
som sysslar med stöd till encrgiforskning ges ett ansvar iiven för introduk-

tionsåtgärderna. Liinsstyrelsl'n i Viis1erhotte11.1· liin hävdar att de kommunala och regionala organ som dokumenterat kunskap om och intresse för
utvecklingen av nya energikiillor bör ges ell stort miitt av inllytande över
heslut om insatser på energiforskningsområdet.
Energiforskningsprogrammet föresli\s av DFE i.iven i fortsättningen vara
indelat i tre användningsorienterade program. ett tillförsclprogram samt
programmen Allmänna energisystemstudier och Energirelaterad grundforskning. Under innevarande treårsperiod har diirutöver en reserv för
senare fördelning stått till regeringens förfogande. Detta föresbs ej i
EFU D 81. Bl. a Sl'l•nska petroleum in.1tit11tl'l anser dock att en tlexihilitet
bör byggas in vid avvägningen av resurser till programmen. Institutet anser
att det vore en fördel att inom ramen i huvudalternativet innehålla ett
helopp i förslagsvis storleksordningen 150-200 milj. kr.. som inte fdn
början fördelas på programorganen. I det lägre alternativet borde en motsvarande reserv begränsas till 100 milj. kr. Ett sildant arrangemang skulle
dessutom enligt institutet kunna möjliggöra en kraftsamling pii sfadana
inhemska forskningsinsatser. som efter viss tid uppvisar siirskilt lovande
resultat. Encrgisparko111111ittc'11 bedömer att en i de flesta fall tillriicklig
flexibilitet for omprioriteringar uppnäs genom den frihet som programorganen har att i viss utsträckning göra omfördelningar mellan olika delprogram. UJ anser att det till programmd Industriella processer bör läggas en
anslagsreserv som skulle möjliggöra en starkare satsning inom omriidet.
Även S1V påtalar behovet av en större post för större försi)ksanliiggningar.
DFF. förcsli'ir i EFUD 81 vissa förändringar i delproj!ramindelningen och
1vgriinsningen mellan programdelarna. Remissinstanserna ger vissa detaljsynpunkter pi\ detta. S1·crige.1·

cil·i/i11gc1~iiirsf('ir/)//11d

finner den delpro-

gramstruktur DFE valt for programmet mer ~lndamillsenlig iin den som
tilliimpas i det nu löpande programmet. S1·c11sk11 efrerk.1:fi'irc11i11ge11 anser
att gränsdragningen mellan s. k. energirelaterad teknisk grundforskning
och annan forskning inom programmet förefaller oklar och delvis omotiverad. Flera av "grundforskningsprojekten". t. ex. kemisk energilagring.
kan enligt föreningen med en reji!I satsning ligga niirmare en praktisk
lösning och få större betydelse iin vissa projekt med annan rubricering.

STU godtar i sitt remissvar inte DFE:s förslag att sammanföra de nuvarande delprogrammen Allmiinna studier och Samhiillets varutliiden och anser
dt'ssutorn att ett särskilt delprogram bör inriittas fiir den kemiska industrin.
Aetriiffande programmet Energianviindning i behyggelse m. m. accepterar

hrgg11adsstyrd.1·e11 inte motiven för att forskning och utveckling om energi-
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hushållning utelfönnats i EFUD 81 - detta oavsett på vilket sätt den
framtida finansieringen av insatserm1 iir tänkt att ske. Ko11s11111e1111·crkct
anser att frågor om finansiering av forskningsinsatser inom hushållssektorn inte tillrlickligt har klarlagts av utredningen.
Frågor rörande provning av nya typer nv utrustning på energiområdet
har utretts av energiprovningsutredningen som avgav sitt bcUinkande (Os I
1980: 12) Provning för bättre energihushållning viiren 1980. Några remissinstanscr har i sina yttranden över EfU D 81 hänvisat till sina synpunkter
på

energiprovningsutredning<.~ns

förslag. Förslaget innebiir hl. a. all ansvar

för fördelning av medel för utveckling av provningsmetoder läggs pä respektive programorgan inom cnergiomrfidet samt pfi de organ som ansvarar för stöd till cnergihushållnings,\tgiirdcr innm olika sektorer. Enligt
stillcns prorning.rnnstalts mening uppnilr man därigenom den nödv~indiga
samplancringen med energiforsknings- och cnergihushilllningsprogrammen i övrigt samtidigt som rnetodutvecklingsfrågorna ägnas siirskild uppmiirksamhet.
När det gäller åtgärder för alt sprida encrgifnrskningens resultat till
myndigheter. kommuner. företag och enskilda dterly~cr ni\gra remissinstans1:r mera specificerade förslag. Lii11s.1tyrl'ise11 i i'ii.1·t1•rhottc11.1· liin framhåller att det är väsentligt. om man önskar i!stadkomma ett snabbt genomförande. att resultaten frän olika forskningsområden omg<tende förs ut till
dem som på regional och lokal nivå har till uppgift att påverka eller
verkstiilla omställningen till ny energianvändning. Sl'l'11.1k11 cl1'l·rk1ji"ire11i11ge11 finner. att betänkandet inte tar upp den av föreningen vid olika

tillfällen väckta frågan om större resurser och framförallt hältre metoder
för all marknadsföra forskningsresultaten pi\ ett för berörd företagsamhet
- och en intresserad allmänhet - mera gripbart siitt.

2.5. Energianvändning i industriella processer
Enligt DFE:s förslag liiggs de största resurserna inom programmet Energianvändning i industriella processer på verksamhet inom trii-. 111as.1·a- och

pappashrnnscherna samt järn- och .1·11//hrn11.1·c/1e11. Den senare förcsli:is
också omfatta annan metallbearbetande industri. friimst verkstadsindustrin. SIN[) anser att programmet inneh[tllcr flera viktiga insatsomrf1den
och framhåller vikten av att anslagsramarna för delprogrammen är flexibla
nog att möjliggöra storskaliga försöks- och demonstrationsanHiggningar
om det under perioden anses befogat. Även Srcrigcs <fri/i11f.?l'l!jiir.1:fi'irh1111d
och .f<>rnkontorct förorJar en större reserv för försöksanliiggningar. .Jernkontoret noterar att innehåll och omfattning av delprogrammet forn och
stål m. m. är viil förankrat inom branschen och har dess fulla stöd. Det är
enligt Jernkontoret tillfredsställande att utveckling av teknik och metoder
som kan ge resultat hetriiffandc energianvändningen pii kort sikt prioriteras. llyresgiisternas rik1Ji'irh1111d understryker vikten av insatser inom
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branscherna trä. massa och papper samt jiirn och stål med htinvisning till
de stora möjligheterna till oljebesparing och spillvärmeutnytt.iande. Kooperatirn .fi'irh11111/ct m.

n.

påpekar betydelsen av säker och tillriicklig

energiförsör:ining till industrin.
Till industriprogrammet hör iiven jordhruks-

o<"h 1riitlgdrds11iiri11gamll.
l.RF p[ipekar att det är nödviindigt att kostnadern;i för uppvi\rrnning kan

begränsas om den svenska trädgårdsnäringen skall ha en framtid. Det iir
enligt LR~:s uppfattning nödvändigt att tillräckliga resurser avsätts för
framtagning av ny teknik och överg{111g till inhemska energikiillor inom
trädgiirdsniiringen.
När det gäller rollfördelningen mellan staten - genom energiforskningsprngrammet och via andra stödformer - och företagen utvecklar DFE ett
principresonemang i sina överviiganden. Näri11gs/it·et.1· c11crgidc/cglltio11
understryker vikten av detta resonemang. SIV saknar en analys av industrin.s motiv och intresse av att deltaga i forsknings- och utvecklingsarbete
som iir inriktat pi't resultat först på liing nch medellfmg sikt. Det iir STU :s
uppfattning att industrin är starkt beroende av de hinder som oljeersiittningsdekgationens solviirmegrupp redogjort för och de föl'slag som gruppen lagt fram. S1·eriges 11at11r1"clart'.f('irh1111d föreslår en försäkringsform.
där ersättning för misslyckade lösningar utbetalas till företag som valt att
lösa sina energiproblem med icke-konventionell teknik. Förbundet utgiir
friln att många nya lösningar diirigenom skulle kunna komma till demonstration.

2.(1

Energianvändning för transporter och samfärdsel

I det nuvarande energiforskningsprogrammct iir insaterna pil transrortomri1det uppdelade pil dels for~kning om 1/tgiirder i tm11sports\·s11'111<'1.
dels en ji1rc/011stc/.:.11isk del. Denna ordning fiireshls i EFU D 81 bibehftllas.·
DFE anför som sin mening att transportomriidet p{1 grund av sin stora
oljeanviindning och sårbarhet borde bli föremi11 för ytterligare insatser
inom energiforskningsprogrammet och att en siirskild översyn vore mening,ful!. Remissinstanserna har överlag ägnat transportsektorn stor uppmiirksamhet. Man uttrycker bl. a. sin oro över särbarheten i vill' drivmcdclsforsör:ining och tar särskilt ofta upp forskningsstödet för införande av
alternativa drivmedel.
Allmänt tillstyrks breda insatser pt1 transportom6idet av state11.1 1·iigoch tr1!fiki11s1i1111 och la11thruk1·s1vrc/se11. som vill gejordhrukets transportfriigor en plats inom programmet. samt bl. a. SIND och S1·mska lokaltl'll/ikjiire11ingc11. Väg- llCh trafikinstitutet delar DFE:s uppfattning att insatsnna inom energiforskningsprogramrnet rör att fiiriindra transportsystemet varit otillriiekliga och instämmer i DFE:s rekommendation all transporromriidet underkastas en särskild analys. som hör kunna leda till omprövning av insatserna inom programmet under perioden I981.iX2- I 98:V
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84. Trn11spm·({iwsk11i11gsd<'icgatio11c11 har inga invändningar mot den l"öreslagna inriktningen. Liknande uppfattningar om betydelsen av studier riirande åtgärder inom transportsystemet har bl. :.1. .l"/11/L'll.1 jiim1·iig11r. rrnnsporträdct och S\'l'riges ci1·i/i11ge1tiiir.1:fi"irh1111d.
lktriiffamk den fordonstekniska utvecklingen framhåller niigra rcmissinstanser den industripolitiska betydelsen av statligt forsknings- och utvccklingsstöd. Statens 1·iig1·erk piipekar vikten av satsningar som stöder
den inhemska industrins miijligheter att följa utvecklingen på fordonsområdet på liingre sikt. Viigverket kan inte utesluta att satsningar utiiver
huvudalternativet bör ske men anser att i sti fall inriktningen p;i dessa
liksom formerna för statens engagemang iir avhiingig ;_1v industrins behov
och krav. S\'l·nska lokaltn(fi~fi"irc11i11ge11 erinrar om att llertalet industriliinder riktar omfattande stöd till de egna bilindustrierna. varför det enligt
föreningen är viktigt att frf1gorna ges högsta möjliga stöd pii samma siitt
även i Sverige. Icke minst lir en siidan utveckling av fletydelse friratt öka
miljöviinligheten hos de konventionella drivsystemen. SIN!> anser att
utveckling av elfordc111 är angelägen. Teknikutvecklingen i Sverige ligger enligt SIND i den internationella frontlinjen. Förutsättningar for storskalig demonstration bör skapas. Också c111'rt.:isparko111111i1fr11 vill ge en
högre prioritet ilt dektriska drivsystem och hybridsystem med hi\de fiirbrännings- och elmotor. Kommitten päpekar att viinkt av internationella
erfarenheter och forskningsrön inom denna sektor iir utomordentligt stort
och understryker vikten av att de programansvariga fortlöranclc inhiimtar
information gällande den internationella forsknings- och utvecklingsverksamheten.
Ko11.1·11111c1111·1•rkl't finner det anmiirkningsviirt att nägon forskning;;insats
inte föresh\s för att få fram energisn(1lare bilar. Med hiinsyn inte bara till
bensinförbrukningens betydelse: i energisammanhang utan ocksii till bilindustrins stora betydelse för svensk ekonomi och sverhk utrikeshandel
anser verket det vara i h(ig grad mptivcrat att för,tärka de utvecklingsinsatser som görs inom svenska fiiretag.
Insatser på andra transportomri\dcn än viigtralik har i EFUD 8\ ff1tt
undenlrdnad betydelse och föreslås utgii i det Higre alternativet. l.1!t!fi1r1s1·crke1 finner prioriteringen i huvudsak rimlig. Siiif(1rt.1·1·crkct förutsiltter
dock att. om angelägna projekt syftande till be.sparings~itgiirder inom sjöfarten kommer fram. ocksii dessa skall kunna infogas i cnergiforskningsprogramrnet. S1·aiges rt'dar1'.fiire11i11g anser att utformningen av liimpliga
framdrivningsmaskinerier för kustfartyg med beaktande av de drivmedelskvaliteter som i framtiden stiir till förfogande bör hli föremiil kir
liingtg[1ende samhällsstödd forskning och ut veckling.
Bland synpunkterna pil transportprogrammet - libom pit tillförsclprogrammet - har kommentarer till föreslagna ;itgiirclcr pil cl r i V med e Isom rådet riltt betydande utrymme. De llesta instanserna behandlar
f{1rsk11i11f.?sstiidc1Till1111'Ta110/i11trod11ktio11e11. som i DFE:s förslag har utfor-
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mats med utgångspunkt i oljeersättningsdelegationens strategiförslag från
juni 1980. Några instanser godtar dod inte denna utgångspunkt. Statens
1·äg1·erk anser att av DFE framförda skäl för en forcering av forskningen
vad avser ren alkoholdrift inte är tillräckliga. S1·enska uppfinnan'.{i"irenini:en anser det vara förvånande att ingen uppmärksamhet riktats mot goda
utländska erfarenheter från användning av propan/butandrift av motorfordon (gasoldrift). Eftersom konverteringen av gas till metanol innebär förlust av ca halva bränslevärdet bör det enligt föreningen i längden vara klart
ekonomiskt att välja gasdrift istället för metanoldrift.
I övrigt erkänns dock av bl. a. transportrddet. ÖEF och SMAB behovet
ött minska silrbarheten på drivmedelsområdet och all detta förutsäller

verksamhet inom energiforskningsprogrammet. Transportrådet anför:
För att mer påtagligt komma ifrån det starka beroendet av olja är det
dessutom nödvändigt att genom utveckling av motorer och bränslesystem
skapa möjligheter till introduktion av drivmedel som på sikt kan produceras inom landet.
Transportrådet ansluter sig till metanolstrategin och hänvisar till sitt
yttrande över oljeersättningsdelegationens rapport ms I 1980: 191 Introduktion av alternativa drivmedel. Därav följer ett forskningsbehov. eftersom en ökad svensk kunskap om metanolhantering behöver byggas upp.
Vidare behövs enligt rådd en bättre bild av de ekonomiska förutsiittningarna att framställa metanol ur inhemska råvaroi<
DFE-förslaget beträffande alternativa drivmedel och därtill anpassade
motorer biträds även av Ol:D m:h SMAB. SMAB anser all en enda myndighet bör ha ansvaret för metanolinförandet och att finansieringen måste
samordnas via denna myndighet.
SNV anser i överensstämmelse med DFE:s förslag. all programmet skall
omfatta forskning rörande h ä I so- och miljö c ff ek ter av nya drivmedel. Forskningen bör enligt verket drivas i samverkan med naturvärdsverket. som har ett särskilt insatsområde för forskning om hilavgaser. Även
St11Js1·ik Energiteknik AB och Si\4AB p[1pekar hiilso- och miljöforskningcns vikt vid drivmedelsinförandet.

2. 7 Energianvändning för bebyggelse

DFE föreslår en indelning av programmet Energianviindning för bebyggelse efter teknikområden (.wlt·iirmetek11ik. l'iirmcp11111p1tr. l'iirmdagri11g.

1·iir111edistrih11tio11). system- och ge11011!fi'ira11d1'.fi·ågor samt 1•11crgi/111s/1111/11i11g, det senare enbart omfattande industriellt utvecklingsarbctc. Ett av
de mål som iir genomgående i förslaget iir att kring mitten av 1980-talet ha
klarlagt förutsättningarna för olika teknikers anviindbarhct i olika typer av
bebyggelse.
~I

Rik1d11gc11 /!i80!81. I sa111/. Nr !iO. Bi/ag1•Jl'i
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Synpunkter på behandlingen av bebyggelsesektorn i EFUD 81 och på
förslaget till forskningsprogram har fått ett påtagligt stort utrymme hos
remissorganen. Ett flertal konkreta påpekanden görs vad gäller såväl avvägningen mellan olika programdelar som behandlingen av enskilda teknikområden. BFR påpekar betydelsen av stödjande demonstrations- och
experimentbyggnadsverksamhet.
Statens plam·erk konstaterar att den problemöversikt som görs beträffande bebyggelsens uppvärmning i allt väsentligt är korrekt. Statens institut fiir bygg11ad.1fi1rskni11g anmärker att DFE inte gör några egentliga
analyser om den forskning och utveckling som berör förutsättningarna att
införa solvärmeteknik i befintlig bebyggelse. Bland de frågor som här är
aktuella anger institutet de rent fysiska begränsningarnas roll. Även kons11menn·erket anger sig kunna i stort ansluta sig till bedömningarna. Verket
vill dock särskilt framhålla behovet av forskning angående system för att
ersätta eller komplettera olja för uppvärmning i befintlig bebyggelse.
Statens institut .fi"ir byggnad.1ji1rskning och .\'fatens plam·erk anser båda
att sambandet mellan å ena sidan energifrågorna. å den andra bebyggelsemönstret respektive stadsförnyelsen bör belysas ytterligare i forskningsarbetet.
Vad gäller mål i stort för insatserna på bebyggelseområdet anser statens
plam·erk att forskning och utveckling av komp I etta uppvärmningss y st e m för bebyggelse av olika slag bör ges högre prioritet. Det är ett
flertal komponenter i samverkan, såväl byggnadstekniska som installationstekniska. som kan medverka till ett reducerat värmebehov. Av denna
anledning anser verket att fullskaleförsök alltmer bör komma till stånd.
Bostadsstyrelsen delar DFE:s bedömning om de stora besparingsmöjligheterna i bebyggelsen och vill samtidigt framhålla att s. k. närproduktion av
värme torde bli mycket betydelsefull för energianvändningen inom bebyggelsen. Statens p/am·erk stöder tankarna på en långsiktig framtida anpassbarhet vad gäller bl. a. uppvärmningssystem. Redan nu bör enligt verket
största möjliga flexibilitet skapas för utnyttjande av nya energislag.
Den bland remissinstanserna allmänna inställningen. att insatser bör
koncentreras till områden där de kan ge resultat inom en nära framtid. går
igen bland kommentarerna till behyggelseprogrammet. Sl'e11sk11 komm11nti>rh11nclet anser. att inriktningen av forskningsprogrammet hör vara sådan
all resultaten kan hörja utnyttjas av kommunerna inom några få ttr. Detta
är angeläget bl. a. för att undvika dubbelarbete i form av all kommunerna
engagerar sig i genomförandefasen av iinnu ej utvärderade utvecklingslinjer. S1·c11ska dn·rk.1:/i'irrningen anför:
Enligt föreningens mening är det i dagsliiget vidare viisentligt att förhållandevis stora resurser satsas pil prioriterade projekt med god utvecklingspotcntial inom omritden av betydelse för all lösa för landet stora och
närliggande problem. Ell s~1dant område avser den fortsatta utbyggnaden
av fjiirrviirme under samtidig omstiillning till fastbriinsleeldning. Ett annat
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och för oss angeläget sådant område iir uppviirmningen av byggnader utan
tillgång till fjärrvärme om oljeeldning skall elimineras. Utvecklingen måste
här snabbt konvergera mot ett eller niigra få ekonomiskt rimliga system.
vilket knappast blir fallet utan härdare styrning och prioritering frfin programorganens sida.
Synpunkter i linje med vad som refererats ovan framförs även av SINL>
och CDL. Koopt'ratil'{I fi'irhundet poängterar vikten av att uppvärmningssystem inte kräver ökad tillsyn i jämförelse med dagens system. Vad
beträffar vikten av olika teknikområden har som nämnts i det föregående
relativt detaljerade synpunkter lämnats från remissorganen. Stort intresse
och i allmänhet en positiv inställning finns rörande 1·iirmep111npat". Ko11s11-

llH'!lt1·aket. Statens 1·a((e11fallsrerk. S1·enska kr1(fii·erk.1:f('ire11inge11 och
S1·enska eil'erk.l:fi)renin1-1e11 ser en betydande oljesparpotential i viirmepumparna och tillstyrker förslaget om forskning och utveckling på området
som ett sätt att påskynda införandet. S1·eriges cil'ilinge11iiin:ti'irh1111d tillstyrker utvecklingen av större pumpar för fjärrviirmesystem. Soil'iirmetck-

nik anses av instanser som yttrar sig därom ligga senare i utvecklingen.
Distrihutionssystem anges av DFE som ett strategiskt område. Statens
planrerk anser det vara av stor vikt att anläggningarna utformas sii att nya
energislag kan utnyttjas i tjärrviirmecentralerna. Däremot anser S1·e11ska
1·iirmei·erk.1fi'irc11inge11 att fjärrvärmeutbyggnad i mindre energi täta områden är mycket tveksam. Möjligheterna att utveckla kulvertsystem som radikalt skulle kunna ändra på förutsättningarna måste
bedömas som mycket små och föreningen anser därför att den föreslagna
satsningen på utveckling av nya kulvertsystem är mindre angdägen. Beträffande utveckling av lawingsmctoder för värme anser statens vattenfallsverk att kemisk I ag ring av värme visserligen är kapitalkrävande
men medför förhållandevis smä investeringar för utrustning som hindes till
en bestämd ort och ej kan äteranv'.indas på annan plats. Dylik energilagring
erbjuder diirför stora möjligheter att anviinda industriell spillvärme iiven
om denna iir tillgänglig endast under begriinsad tid. Satsning pft kemisk
lagring iir enligt vattenfalls verket därför angelägen. Socia/.1·t.1Tclse11 varnar
för de negativa miljöverkningar som kan följa av lagringsmetoder som
utnyttjar grundvattenmagasin.

Niiri111:sli1·ets encrgiddegmio11 anser att man hör uppmiirksamma viirdet
av kärn v ii r m e som cncrgikiilla för bebyggelsens uppviirmning.

llyn'sgiistcmas rik.l:for/)//11d har hl. a. följande synpunkter pf1 fitgärder i
llerbostadshus:
Det iir inte hyresgiisterna i llerhostadshus som har de största cnergisparmiijlighctcrna utan den största besparingen ligger i underhfill och tekniska
förbättringar. I ett effektivt och energihush{tllande uppviirmningssystem
och fastighetsunderhttll finns ingen orsak till individuell komfortmiilning.
En fortsatt utbyggnad av tjiirrviirmeniitet hiir ske med konventionell högtemperaturteknik. Viirmepumpteknik hör bli en liink mellan utnylljandc av
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lågviin.lig spillvärme eventuellt solviirme i tjiirrviirrncsystern. I detta sammanhang bör EFUD-resurscr användas for effekti\'arc kulvcrtisolcringsteknik och försök att lösa värmelagringsprohlcrnatiken. Tillvaratagandet
av viinneinnchiillet i tliiktstyrda frånluftssystcm inom hela hehyggclseområdet med viirrnepumpteknik m{tste ut vecklas så att lönsamma cnergi(ttervinningsli.isningar kan :1stadkommas. Utvecklingen av stiirrc och effektivare viirmcpumpar hör diirför ges högt prioriterad EFUD-insals.
Beträffande delprogrammet System- och ,l!<'llt1!1(/;·;rn11di'.fi·ägur vill SIN!>
starkt understryka DFE:s uppfattning alt det iir av vikt all samordning med
SIND:s verksamhet avse;;ndc kommunal energiplanering sker.
Vad gäller vissa informations- och uthildningsinsatser hör en samordning
göras med den vid SIN D piigående energirådgivningsvcrksamheten.
Om avgriinsningen av statligt forskningsstöd mot andra stödformer anser BFR alt experiments- och demonslrationsverksamheten skall kopplas
till det stöd som OED föreslagit för införande av ny oljeersiittande teknik.
Demon-;trationsverksamheten ger ocksä rni>jligheter alt -;tödja svensk industri pi\ komponenttillverkningssidan innan marknadsintroduktion kan
ske. /,a111hmksstyrcl.l"i'11 anser. att forsknings- och utvecklingsarbctel hör
ta till vara det intresse för encrgifrrtgorna Sllm finns inom lanthruksbefolkningen.

2.8 Energitillförsd
Dl'E föreslår för treärsperioden 1981/82- 198.3/8--l en ny indelning av
programmet Energitillförsel i delprogrammen Skog.1e11i'/"gi, ron·
f:,"11<'rgi1 ><Il i11g.

Brii11sl<:fi"iriidli11g. Pn >t/11/.;1 i1>11su11/ii;; g 11 i11gur.

Tek11ikh1·1·uk11i11g.

Til(fi"irsdsv.1 re111

l1<.:h F11sio11.1·c11<'rgi.

111.

111 ..

\ "ind<'ll<Tgi.

Lk n:missyn-

punkter som har framförts hiirpii har varit positiva till den mer iindamills~nliga

indelningen.
Dl-E föreslär att de största resurserna inom programmet koncentreras

på kort- och medcll[ingsiktiga lösningar. i\ vviigningen av insatserna pä
olika delprogram i Dl-E:s huvudförslag har kommenterats av ett antal
rcmissinstanscr. Prioritering forcslits pii sådana omr;tdcn diir en introduktion ligger niira i tiden. HI. a. ko11.111111e11trerkct. SIN!> och .\llll<'llS rnrrc11.fi1//.1Tcr/.; understryker att en kral"tsamling hör göras för att pil kort till
medellång sikt rcdm:era oljeber•Jendet. OLD insliimmcr liksom SIND i den
prioritering DFE har gjort genom att förfagga huvuddelen av insatserna till
briinslen som kan ersiitta olja. friimst inhemska fastbriinslen. men efterlyser en ännu starkare knneentrarion till kortsiktigt bc1ydelsefulla omr:iden.
S1·c11.1ka 1·iin111·1·1·rksfi"irc11i11g."11 framh:illcr all om en prutning av DFE:s

huvudförslag skulle bli aktuellt hör denna prutning inte drabha llmri\det
skogsenergi och torv m. m. Det iir. enligt föreningens uppfattning. just fiir
dessa briinslen. inklusive kl1I. som anliiggningar i det k11rta perspektivet
behöver demonstreras i full skala samt erfarenheter vinnas om landets
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oljeberoende sä snabbt som möjligt skall kunna reduceras. S1·crig<'s 1'ii'ili11gl'l!ii>n:fi)rh1111d förordar diircmot DFE:s liigrc alternativ för de b;lda delprogrammen Skogsenergi. torv m. m. och Energiodling. Förbundet varnar
hl. a. för att alltför snabbt siitta igäng storförsök eller bygga upp stora
försöksanläggningar och piipckar ocksii brister i kunskaperna om de restriktioner Sl1m kommer all giilla för olika energisystem. De ekologiska och
miljömässiga konsekvenserna vid utvinning av torv och skogsencrgi samt
vid energiodling är härvid väsentliga att klarlägga. Förbundet anser vidare
att de åtgärder som mest sannolikt pii kort sikt väsentligt kan minska
landets oljeberoende. utan att energitillförseln blir en för samhiillsutvecklingcn gräns sättande faktor. är introduktion av kolteknik samt mer hushflllande system för användning av energi. Dessa omr\\dcn bör sålunda ges
hög angelägenhetsgrad. En utökad satsning på kolonmldct med anledning
av att Sverige kompetensmässig! ligger längt efter den internationella
utvecklingen förordas även av enc1xi.1park11111mi111'11. Srenska kr1!fii-!'l'ksfi"ire11i11gc11 och Hyresgästernas rik.1fiirh111ul.
Statens plcmrerk delar inte DFE:s optimistiska förhoppningar all I. ex.
kol snabbt kan ersätta olja i ett kort tidsperspektiv. La11thruks.1tyrl'lse11
framhåller att stor försiktighet bör iakttas vid införande av en omfattande
kolförbränning.
DFE anser att det tidigare delprogrammet Lättvattenreaktorer bör utgä
ur energiforskningsprogrammct med hänsyn till bl. a. kiirnkraftteknologin
får anses etablerad. DFE förutsätter därvid att krav på upprätthållande av
hög kompetens inom kärnsäkerhetsområdet i stället kan tillgodoses genom
olika insatser utanför energiforskningsprogrammet. Statens 1·atto1fall.l'l'erk. SK/, prowamrcldetfi'ir radioaktii·t m:fi1// och Niiri11gslin•t.1· energidelegation m. Il. betonar vikten av att kompetensen bibehälls på en hög nivå
för att 12-reaktorprogrammet skall kunna genomföras. Farhågor uttrycks
av statens strålskyddsinstil/lt, statens vattenfallsverk och SKI att de resurser som linns vid Studs vik Energi AH ej kan bibehållas. AB Asrn-Atom
och S1·c11sk kiirnhriinsh~fi'irsiirjning AB ser ocksii med oro på nedskärningarna och påpekar att betydelsen av forskning vid utbildnings- och andra
institutioner på områden av vikt för kiirntekniken har underskallats. AseaAtom menar att berörda myndigheter och samhällsorgan måste ha tillgång
till kvalilicerad expertis för sin funktion.
När det gäller finansieringen av kärnsäkerhetsf<.irskning anser NFR.
statens strcl/skyddsinstitut och statens rnttenfiillsrerk att det förefaller
rimligt att även fortsättningsvis viss del av forskningen bekosta<; över
statsbudgeten. Organisatoriskt kan denna ligga innanför eller utanför energiforskningsprogrammet. Synpunkter på detta liimnas från bl. a. St11d.1Tik
Energiteknik AB som vidare föreslår att verksamheten iiven i fortsättningen bör ha konstruktionen som ett programelement. dock ej nödvändigtvis
inom energiforskningsprogrammet. Tillsynsmyndigheterna skulle i stället
kunna vara eventuella intressenter.
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Sveriges civilingcnjörsförbund anför liksom Niiri11gslin't.1· e11,•rgiddega1i,111 att DrE tenderar att borts.: :från att el iir en distrihutionsform av energi

oberoende av vilken rävara som används. Samhiillsekonomiskt kan det
vara fördt!laktigt att distribuera energi med hjiilp av cl i stället för alt lf1ta
fossila bränslen. biomassa m. m. transporteras långa sträckor. En utökad
energihushållning skulle enligt de båda remissinstanscrna kunna underlättas om el introduceras i större omfattning.
Till grund för DFE:s förslag i fråga om programmet Energitillförsel
ligger energipolitiska utgångspunkter. bl. a. kraven

rä minskat oljebe-

roende och ett större utnyttjande av förnybara energikiillor. Si·eriges ci1·i/i11ge1~i1>r.~(iirh1111d

anser att det förtjänar framhävas att det är nödvändigt att

komplettera rent energipolitiska motiv med andra. exempelvis miljöhänsyn. syssclsättningspolitik och näringslivets utveckling.

De/programmen Skogsenergi. torl' m. m. oc/1 Energiodling
DFE föreslår att målet för delprogrammet Skogsenergi. torr

111. 111.

biir

vara att undanröja de hinder som finns för ett utnyttjamk av skogsenergi
m:h torv på kort eller medellång sikt och som kan undanröjas med forsknings- och utvecklingsinsatser. Lantbruks.1·1.1·rdse11 anser att ett liimpligt
mål för insatserna på biomasst::omrildct ilr att till mitten av 1980-talet
möjliggöra för statsmakterna att fatta heslut avseende säviil forskningsoch utvecklingsinsatserna som förändringar i energisystemet pil kort och
lång sikt. En samlad utvärdering av biomasseområdet bör enligt styrelsen
därför komma till stånd under prngrampcriodcn och riktlinjer för en sftdan
formuleras i den kommande energipropositionen. Styrelsen förordar vidare liksom domiim·aket och S1·ensk11 krl!fi1·erks/i"ire11i11gen en kraftfull
och intensifierad satsning på delprogrammet Skogscnergi. torv m. m. Denna uppfattning biträds även av H:.-resgiistern11s riksfi"irh1111d. ~om menar att
energiodlingsförsök kan uppskjutas till förmån för storförsiik rörande
skogsavfall. torvproduktion och torvanvändning. Skogsst.1·rels1'11 pt1pekar
att ansträngningar att minska ol.kberoendct ej fiir undanskymma betydelsen av att hl. a. produktion av värdefullt industrivirke intensifieras.

Src11sk11 riirmC\·erk.1:fi.ireni11ge11 delar DFE:s uppfattning att osiikcrhet
när det gäller miljöfrägorna är ett intrnduktionshinder för energirävaror
som skogsenergi och torv men anser i övrigt att tekniken ar kiind och att
det stora hindret vid sidan om oklarheter i miljöt'n'1gorna iir tillstånds- och
prövningsfrågan. dv~. en fråga av administrativ karaktilr. Avcn do111ii111·1'rket påpekar att den tidsutdräkt som nuvarande koncessionsfikfarande
orsakar är att betrakta som hinder. Verket anför vidare:
Domänverket anser att de antagna volymerna 17 M mY med dagens teknik
och 26 Mm'f m.:d utvecklad teknik troligen iir något för höga s[ivitt inte nu
utnyttjad industrived skall tas i ansprttk. Nya forskningsresultat rörande
markbiologi pekar mot en ökad restriktivitet vid uttag av hyggesrester.
jiimfört med tidigare bedömningar.
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Verkets egna utredningar tyder pf1 att endast ca :"O r.,;-. av hyggesarealen
kan utnyttjas för ullag av hyggesrester. Delvis kan detta halanseras I. ex.
genom gödsling men de diirvid ökade kostnaderna torde ändock hegränsa
de tekniskt/ekonomiskt tillgängliga kvantiteterna pf1 s;idana marktyper.
Synnerligen viktigt iir därför att intensifiera markbiologiska studier for att
säkra bedömningarna av den ur biologisk synpunkt tillgängliga råvarupotentialen.

Skogsstyrelsen anser all med en framgängsrik teknikutveckling det kan
vara möjligt att uppnå det skogsenergiutnyttjande som DFE skisserar. Av
de potentiella tillgångarna på skogsenergi torde enligt statens rtld .fi"ir
skogs- och jordhruksfiirskning och LRF mer än 60 procent finnas inom
privatskogsbruket. Detta talar enligt. de båda remissinstanserna för att en
betydande del av utvecklingsinsatserna för energiproduktionssystem bör
inriktas på relativt småskaliga lösningar. vilket inte kommer till klart
uttryck i DFE:s betänkande. Även .'freri!{C'.\' skogsii!{art'.fi'ireningar.1· rik.1·-

fiirh1111J är av denna uppfattning. Förbundet anser vidare att DFE i sitt
betänkande återger en missvisande bild av utvecklingsmöjligheterna för
energiproduktion inom småskogsbruket jämfört med vad DFE:s utvärderingsgrupp för skogsbrukets energiproduktion kommit fram till.
Domiim·erket anser att inhemska bränslen på grund av sina areella
produktionsm(inster får större oljeersättande potential om torv och energived kan hanteras tillsammans senast vid förbränningsanliiggningarna.
Vidare framhåller verket. liksom statens räd ji'ir skogs- och jordhruks-

forskning och OED att kvalitetsdeklarerade handelsbränslen är en viktig
förutsättning för uppbyggnaden av en bränslcmarknad baserad på inhemska bränslen.

Statens p/anFerk framför att om vissa typer av alternativa energislag
skall kunna utnyttjas i framtiden mark för produktions- och distributionsanläggningar redan nu måste reserveras i den fysiska planeringen. Niirmare omfattning och former för denna markreservation är enligt verket angelägna forskningsuppgifter.
Skopstyrdsen lämnar synpunkter på de olika forskningsområden som
rör skogsenergi och energiskog och finner diirvid att området systemfrågor
kan bedrivas på en liigre nivil än DFE:s huvudförslag med hänsyn tagen till
att viss verksamhet pågår utanför energiforskningsprogrammet. Styrelsen
anser vidare all etappmålen för skogsencrgiproduktionsomrlidet lättare
kan uppnt1s genom mer begränsade insatser än vad som är fallet beträffande energiskog.

Skogsstyrelsen. do111ii11rerkc1 och OED anser det angeläget att betydande insatser inom delprogrammet T:111'r!{iod/i11g ägnas energiskogs o d I in g. Enligt skogsstyrclsens uppfällning är det dock tveksamt om en
bedömning av områdets encrgiproduktionsmöjligheter kan ske redan
I 98:"-1986. Styrelsen ifrågasiitter sålunda om det iir möjligt att dra tillriickligt säkra slutsatser från en enstaka omloppsperiod av energiskogsodling
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fi.ir en sfadan hcdömning. Antagligen milstc !lera omloppsperioder studeras. Fi'>r att kunna göra en s~ikcr bedönming fordras niimligen bl. a. kunskaper om prnduktionsförhällandena i <'tldrande bestånd av energiskL1g. S1·aig1'.1· /1111thruk1·1111ii·1'rsitl'I pi'\rekar att det i dag största hindret för en hög
avkastning vid biomassaproduktion utgöres av kunskapsbrist hetriillande
Llptimering av dessa grödors produktion. LRF noterar med tillfredsstiillclse
förslaget om ökad verksamhet med storförsök inom energiskogsodlingen.
Enligt fiirhundcts uppfattning hör motsvarande fiirsök genomföras betriiffande särskilda energigrödor och vass. St11tl'l/.1 räd .fi'ir skogs- och
jordhruk.l:fi1rsk11i11g anser att antalet energiskogsodlingar miiste utökas s~i
att flera klimatzoner blir representerade i storskaliga försök. Rådet framför
dessutom att innan uppodling av våtmarker sker i större skala eventuellt
iindrade hydrologiska betingelser pfi o'mgivandc skogsmark måste kartliiggas. SMii/ menar att studier av de hydrologiska och ekologiska effekterna
bör ingå oavsett vilken av DFE:s ambitionsniviier som väljes. Jordhrukstekniska instiutet anser att insatserna betriiffande maskinutveckling inom
odlingstekniken bör fon.:eras.
Den stora satsningen på energiskog ifrågasätts av k11111'l'ssio11.111ii11111dc11
.fi'ir mi(jiiskydd. Dessa skogar torde enligt niimnden på grund av sina för
landskapsbild och naturmiljö' förödande konsekvenser inte kunna al:cepteras i sådan skala som fordras för att de skall lämna annat iin ett marginellt
bidrag till den framtida energitillförseln. Beträffande avkastningsmöjligheterna for energiskog anför Sr<'l"igcs lanthmk1·1111i1·cr.1·itct:
Utredarna pekar på mycket stora potentiella möjligheter för produktion av
biomassa. Genomgående saknas cmclle'.·tid bakgrundsrefcrenser. varför
sifferuppgifterna mästc tas med en viss reservation <lä de ger uttryck för
väl stor optimism. Detta giiller exempelvis uppgiften att intensivodlad
energiskog pä våtmark förväntas kunna ge en produktion av 20- 30 ton
torrsubstans per ha i de södra och mellersta delarna av landet. Som
jiimförelse kan nämnas att för närvarande knappast någon gröda kommer
upp till mer än hälften av denna avkastning. SLU vill diirför instämma i
och understryka utredarnas påpekanden om att osäkerheten i dessa skattningar ännu är stor.
Utredarna framhiiller att högintensiv odling av energiskog pft myrmark
har förutsättningar att ge den största biomassatillviixtcn. vilket dock knappast torde vara fallet. Högre prnduktionssiffror kan säkerligen erhållas om
samma odlingsteknik tillämpas påjordbruksmark d[1 dessa områden ofta är
gynnsammare ur klimatisk synpunkt.
Universitetet understryker dessutom de varierande användningsmöjligheterna för olika typer av energigrödor. Även skogsstvrclscn anser att
de av DFE angivna intervallerna för energiskogsodling förefaller vara höga
och menar att siffrorna anger en övre gräns för maximalt möjlig produktion. Styrelsen pekar också pä domänverkets storförsök vid Finnmossen.
där man kalkylerat med en genomsnittlig produktion av 12 ton TS/år Ol:h
ha. dvs. ca hälften av vad DFE anger.
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Torv produktion i liten och medelstor skal;i samt metoder för torvutvinning året runt betraktar statens 1·atlC1(fill/.1·1·erk, domii111•crket och
/iins.1·tyre/sen i Vii.1·1erhotte11s liin som angelägna forskningsområden. Exploatering av små objekt skulle enlig! domänverket relativt läll kunna
samordnas med skogsbruk i de fall torven förekommer i skogsmiljö.
LRF påpekar att efterfrågan på förbränningsanläggning;ir för
fasta bränslen är så stor att även undermålig utrustning säljs på marknaden. Enligt förbundets uppfattning bör en offentlig provningsverksamhet
komma till stånd omfattande förutom själva förbränningsanläggningen
även den vanligaste kringutrustningen.
DFE föreslår att den tekniska utvecklingen av förbränningsanläggningar
för inhemska bränslen skall inriktas mot anläggningar mellan 0.1 och I
MW. Statens naturvårds verk framhåller att teknikutveckling for småskalig
eldning (mindre än 0, I MW) av biobränslen av miljöskäl är en angelägen
uppgift.

De/programmen Bräns/eji'iriidling och Prod11ktionsa11/iigg11i11gar
OFEs huvud;ilternativ för delprogrammet Briinsleji'iriidling tillstyrks av
bl. a. Sveriges civilinge1ijör.~f('irh1111d. Förbundet anser det angeläget att
prioritera framtagning av sådana bränslen som är lätt anpassbara till det
befintliga energisystemet och trnnsportsektorns stora oljeberoende gör ;itt
en relativt betydande satsning inom detta område är motiverad.
B r än s I e b Ian d ni n g ar med kol/olja eller kol/vatten tilldrar sig stort
intresse bland remissinstanserna, då landets oljeberoende eventuellt kan
minskas påtagligt utan större ombyggnader av befintliga oljeeldade anläggningar. S1·e11ska komm1111j('irh11ndet. Svenska värmeverksföreningen m.11.
förordar denna satsning. Svenska kommunförbundet föreslår att utvecklingen hör bedrivas med sådan omfattning och intensitet att ett införande
pä kommersiell bas kan påbörjas redan under första hälften av 1980-talet.
OED anser också att bränsleblandningar är ett intressant alternativ, som
vid blandning olja/inhemska bränslen kan minska transportkostnadernas
betydelse för användning av inhemska bränslen och därigenom utjämna de
skillnader som nu finns regionalt mellan tillgång och efterfrågan på inhemska bränsleråvaror. Jernkomoret tillstyrker en kraftfull satsning på delprogrammet Bränsleförädling. Motivet är järn- och stålindustrins starka
oljeberoende, som härmed skulle kunna reduceras. Omvandlingsprocesser
för fasta bränslen genom förvätskning och förgasning kan enligt
llyresgiisternas rik.1fi'irh1111d få stor betydelse. särskilt för fordonssektorn.
om förlusterna vid omvandlingen kan minskas eller utnyttjas för t. ex.
uppvärmningsändamål. Forskningsverksamhet inom detta område bör
därför prioriteras.
SIHAB anser att delprogrammet Bränsleförädling ej iir anpassat till de
energipolitiska utgångspunkterna vad avser syntetiska drivmedel. De förslag som DFE framlägger om systemstudier och utarbetande av introduk-
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tionsstrategicr är enligt SMAB redan delvis överspelade och i stället föreslås en stark koncentrering av delprogrammet. SMAB anser vidare att
förgasningstekniken underskattas i betänkandet som ett verktyg att på ett
särklassigt miljövänligt sätt konvertera och därmed möjliggöra användning
av även mycket orena och relativt sett billiga råvaror.
Uppsala unin•rsitet framför att betydligt större vikt bör läggas vid etanolframställning både med avseende på kortsiktig produktion från socker
eller stärkelse och långsiktig produktion från cellulosa och hemicellulosor.
Nya tekniska genombrott på etanolproduktionssidan kommer enligt universitetet troligen att öka etanokns konkurrenskraft som bränsle. kemisk
råvara och speciellt som oktantalshöjande tillsats.
51-eriges cil'ilingl'l(iiir.1fi'irb1111d bedömer det som mycket angeläget att
insatserna vad avser förutsättningarna för och konsekvenserna av olika
förbrännings processer för kol och inhemska bränslen inom delprogrammet Produktionsanläggningar bedrivs på åtminstone nivån DFE:s
huvudalternativ. Enligt Si·l'nska kmnm111(fi"irb11ndet bör både små och medelstora anläggningar bli föremål för studier i syfte att förbättra planeringsoch beslutsunderlaget för kommunerna.

i\.1i/jiifrågor i samband med utny!(iande m· .fi1sta hriinslen
Många remissinstanser anser det angeläget att de hälsoeffekter som kan
uppstå i samband med produktion och utnyttjande av kol. torv och skogsråvaror för energiproduktion noga kartläggs. Hit hör socialstyrel.1·1·n.
SM 111. sia tens !Jl'Of ekniska institut. statens na t 11n·tlrd.1·1 ·erk. statens räd
.fdr skogs- ochjordbruksfiirsk11i11g, domänverket och lii11ss1yrelse11 i Hink<"ipin!,{s /iin. Statens pla111·erk anser att det speciella och utanför energiforskningsprogrammet finansierade forskningsprogrammet Kol-Hälsa-Miljö.
KHM-projektet, bör utvidgas och göras mer allomfattande så all hälsooeh miljöaspekter även för andra energislag studeras, Energi-Hälsa-Miljö.
NFR menar att den av DFE redovisade översikten över forskningen om
miljöeffekter behöver kompletteras fi.ir att ge en mera fullstiindig bild av
behov och resurser.
De miljövårdskrav som i dag ~.tälls upplevs av S1·enska 1·iin11cl'erk.1fi"irrni11~en ha en starkt bromsande effekt på utnylljandet av fasta hriinslen,
kol. skogsenergi och torv. En forcerad forskning samt utviirdcring av
internationella resultat och miljöviirdskrav anser föreningen därför måste
ges hög prioritet inom svensk e1wrgiforskning.
Statens naturriirJ.n-erk anser att det iir svårt all fil en klar bild av hur
mycket av äskade medel som iir avsedda för forskning om miljöeffekter vid
utnyttjande av förnybara energikiillor. Verkets egen uppfattning iir att
kostnaderna för forskning om miljökonsekvenser av nya energislag och
framtagning av erforderlig miljöteknik skall belasta energiforskningspro~
grammet. Verket anför vid<ire:

Prop. 1980/81: 90

Bilaga 1.21

Industridepartementet

491

Delegationen förutsätter att miljörestriktionerna skall klarläggas senast
1984. Förbriinningsanläggningarnas miljöbelastningar. deras konsekvenser
för hälsa och miljö och därav föranledda miljörestriktioner förutsätts enligt
delegationen vara klara 1983.
Naturvårdsverket bedömer att de miljöfrägor som nu är aktuella i programmet, bör ha belysts på ett acceptabelt siitt till 1984. Långsiktig uppföljning kommer dock att krävas inom vissa projekt. Medel för fortsatta
studier efter den tidpunkten bör kunna tas upp i naturvårds verkets anslagsframställning. Dessförinnan bör det vara möjligt att i vissa delfrågor formulera krav på det utvecklingsarbete som eventuellt krävs för att lösa dessa
miljöproblem. Verket anser i motsats till delegationen att arbetet med
förbränningsanläggningarna kommer att kräva insatser under hela programperioden. t. o. m. 1984.
Naturvårdsverket vill betona att vissa miljöfrägor kommer att kräva
insat'ser även efter 1984 inom ramen för energiforskningsprogrammet. Den
tekniska utvecklingen fortskrider. Detta skapar nya situationer. Ett exempel på ett område där fortsatta insatser kommer att kriivas är förvätskning
och förgasning. Miljöproblemen är för dessa tekniker av helt annat slag än
för förbränning. Redan nu kan förutses att vissa projekt som drivs inom det
s. k. KHM-projcktet (Kol. Hälsa. Miljö) kommer att kräva fortsatta studier
efter 1982. då verksamheten skall vara avslutad.

LO anser det är viktigt att framtagningen av ny teknik och nya energikällor också innefattar teknik för skydd av yttre miljö och för uppfyllande av
arbetsmiljökrav som ställs.

Statens strålskyddsinstitut påpekar de strftlskyddsproblem som kan uppstå i samband med förbränning och bearbetning av kol och torv. Del iir
angeläget att ta med dessa aspekter i ctl tidigt skede av planeringen.

Vindenergi
Vindenergi har inte tilldragit sig något sliirrc intresse hos remissinstanserna. Flertalet rcmissinstanser anser del viktigt att det uppstartade vindenergiprogrammet fullföljs. Detta understryks av bl. a. S1·e11ska kr1!fil'crks-

.fi'ircni11gc11 och S!HJJI. Svenska kraflverksföreningen anför vidare:
De resultat som hittills framkommit dels i Sverige. dels i utlandet.
motiverar v~il det fortsatta arbetet och det iir viktigt att protolyparbetet
följs upp och utvärderas. Erfarenheterna hiirifrån blir en viktig grund för
den framtida bedömningen av vindkraftens möjligheter. Diiremot anser vi
det vara alltför tidigt att redan nu bö1ja studera "andra" generationens
vindkraftaggregat. Resurserna bör koncentreras till att siinka kostnaderna
för första generationens aggregat. Möjligheterna till detta bör vara goda
men m;'tste prövas i konkreta anliiggningar. Inom V AST planeras ett projekt med mi\lsiittning att konstruera och bygga ett par mellanstora vindkraftaggregat !O .."i-1 MWl diir alla möjligheter till kostnadssiinkningar och
rationaliseringar skall beaktas. Ett sädant projekt kan viil inpassas i det
statliga vindcnergiprogrammet och ytterligare bn.:dda grunden för introduktion av vindkraften.
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tcr vinJenergins hetydelse på kort sikt men konstaterar att tcknikut veckling heJrivs utomlands. De bflJa remissinstanserna anser Jiirför att Jet
tekniska kunnandet till stora delar hör köpas utomlands. Resursbehovet
skulle därmed kunna sänkas. De två heställda prototypaggregaten hinder
Jock upp stora delar av resurserna. Enligt civilingenjörst'i.irbundct hör
insatserna hiirutöver framför allt inriktas pil systemaspekter samt hur
effekt- och energitillskottet kan integreras i elsystemet i övrigt.

Koncessio11.1·11ii111mle11 .f('ir mi(ic'iskydd hiinvisar till sill yttrande över
DFE:s förslag till cnergiforskningsprogram för perioden 1978/79- 1980/81.
i vilket tveksamhet framförde:; inför vindenergisatsningar. eftersom de
sammanhängande miljö- och naturvårdsprohlcrncn framstiir som hetydandc. samtidigt som den utvunna kraftens hegränsade tillgiinglighet väsentligen minskar värdet av en storskalig vindkraftsutbyggnad. S11ci11/.11vrdsl'11
framhåller i sitt remissyttrande rniljöfr{1gorna som en mycket angelägen
forsknings- och utveL:klingsuppgift.

Jklpn1gra111111en Teknikhe1·11kni11g 111·'1 Til/ti'irs1•!s1·.1·1c111
I delprogrammet Tt>knikhe1·c11(11i11g har ett antal energitekniker. som kan
få betydelse på l{111g sikt. samlats. Srcnska krn.fii·crk1:fi'irl'11i11gc11 och
fl.\'l'c.1giistcmas rik.\/iirh1111d anser att vissa teknikomr~idcn. exempelvis
s l) I- och vägenergi. inte kan ge något hetydclsefullt tillskott till energiförsör:iningen och sålunda kan hiillas på en lägre niv{1 än den av DFE
föreslagna. SIND och Srcriges cirili11ge1!iiirs{i'irh1111cl anser all satsningarm1 iir hefogaJe. speciellt som dessa hed rivs i internationellt samarbete.
SIND förespråkar en kom.:entration av insatserna. varvid n{1gra teknikområden som I. ex. kolförviitskning och solceller begriinsas till hevakningsnivä.
Vad gtiller geotermisk energi anser Sveriges geologiska undersiikning att det är angeliiget all de olika geotermiska möjligheterna inom landet
kartläggs innan omri1det förs till hevakningsnivå.

Sn·nska

11pr~ti1111111'l',/i'irc11i11ge11 pekar pä den stora satsningen på utveck-

ling av viiteteknologi som görs utomlands. framför allt i USA. och som
m<iste ses mot bakgrunden av den påverkan som en koldioxidproduktion
vid förhriinning kan få på jordatmosfaren och klimatet.
Beträffande delomrhdct ny k ii rn t c k ni k anser Sllld.l'l'i/.; E11crgilt'k11i/.;

AB all den av DFE föreslagna n:surstilldclningen. 8 milj. kr .. iir orealistiskt
låg. För att säkerstiilla den efterfrilgade aktiva bevakningen.bör den dubhla
summan ( 16-18 milj. kr.l enligt holagct tillskjutas. Vidare ger bolaget
synpunkter på att medel för teknikhevakning for urananrikning hör bcdknas inom energiforskningsprogrammet samt all kärnviirmereaktorer hör
ingil på samma grunder som hriJrcaktorer m. m. Niiri11,r.:.1/ii·l't.I' 1'11ergiddegt1tio11 framhaller oL:kså att forskning och utveckling av kiirnvärmcrcaktorer fortsiillningsvis hör hedrivas. varvid en hiittre valfrihet vid framtida
beslut om värmesystem för städer skulle uppnås.
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Sektion Kemi vid KT/I pekar pt1 att det inte klart framgår av DFE:s
förslag hur teknikbevakningen skall ske. Praktiskt skulle detta. enligt
sektionen. kunna göras genom att universiteten rn.:h högskolorna fä·k förslagsvis tio forskarplatser var (ca 1.5 milj. kr.far) för inbjudna utliindska
gästforskare. Dessutom horde ett motsvarande antal svenska forskare
beredas möjlighet att med medel helt eller delvis från Sverige giistforska
vid utländska institutioner och företag.
Systemstudier och övergripande studier. som bl. a. ingär i delprngrammct Til(li"irsclsystcm. har tilldragit sig stort intresse bland remissinstanserna. Bl. a. SIND och Si·crigcs cii•i/i11gn1jiir.~/i"irh1111cl hiinvisar hiirvid till det
övergripande ansvar. omfattande även den kommunala energiplaneringen.
som SIND har.

F11sit111senergi
DFE föreslår i alternativet lägre ekonomisk ram att fusionsenergiprogrammet utg[tr ur cnergiforskningsprogrammet. /\'A, .'frerigc.1· cirilingen-

jc"ir.1:fiirh11nd. S1·e11ska l'i1·crk.~fi"ircni11gen. H_\"/"t'sgäsf('/"llll.1· rik.1:fi'irh11/I(/,
S1·e11sk i11d11str(ti"ire11ing, S11u/sl'ik J::nergitcknik A.B m.11. förordar DFE:s
huvudförslag. enligt vilket Sverige iiven fortsättningsvis dellar i Euratomsamarbetet på fusionsområdet. Institutionen .fi'ir pla.1·1111!f.\·.1·ik rid KTH
framhMler att det annars kan bli svårt att behålla och vidareutveckla den
expertis. som för närvarande finns på fusionsforskningens område. liksom
även i fortsättningen kunna prestera resultat av internationellt intresse på
detta område. N FR påpekar all de förutsättningar som gäller för EGsamarbetet och behov av nationell forskning på området liksom finansieringen av denna bör bli föremi11 för en specialutredning. SIND föreslttr att
ansvaret för fusionsforskningen överförs till N FR.
Uppsala Unii'ersitet föreslär en omprövning av det svt:nska deltagandet
i JET-projektet med anledning av att Tokamak-principen enligt DFE ej
synes vara den lämpligaste. Ett ökat stöd i1t den svenska fusionsforskningen borde, enligt universitetet. vara tillräckligt för att svenska forskare skall
kunna bevaka området, så som det utvecklas vid utländska anläggningar.
Statens strälskyddsinstit111 påpekar att det är viktigt att redan pft ett
mycket tidigt stadium börja diskutera säkerhetsprohlemen kring fusionskraften. Den bild som tidigare uppmålats av denna energikälla som ren och
ofarlig har enligt institutet i llera stycken mycket dålig verklighetsanknytning.

2. 9 Allmänna energisystemstudicr
DFE föreslår förstärkta insatser på området Allmänna cnergisystemstudier (AES). Verksamheten inriktas p<'t dels studier av utvecklingsförutsättningar för energisystemet med hänsyn till rcsursbegriinsningar m. m .. dels
studier av friimst statsmakternas möjligheter att ästadkomma förändringar
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i önskad riktning. Atskilliga n:missinstanscr uttrycker sitt stöd för forskningsområdet och förordar i flera fall ökade satsningar. Hit hör UHÄ.
h11ma11i.1·tisk-sa mhiil/s1·ctcnskaplif.:ll .fiJrskningsrädet. k1mt ·cssi11ns11iim11de11 .fi'ir mi/jiiskydd (i hänvisning till sitt yttrande över DFE:s förslag till
energiforskningsprogram för perioden I978/79- I980i8 I) . .11ate11s institut
.fi'ir hyi:g11ad.1Ji1rsk11i11g. 1leten.1kap.rnkodemien. Sveriges cil'ili11gt'l1jiirs/i'irh11nd. S1·ensk i11J11.1·tr{fi'ireni11g och St11d.1Tik l:.'nerf.{iteknik AB. Byggnadsforskningsinstitutet instiimmer i DFE:s bedömning att verksamheten inom
AES-programmet även fortsättningsvis bör ha karaktiir av tillämpad forskning och utveckling. Programmets forskning bör inriktas på sektorsövergripande, långsiktiga frågeställningar. Samtidigt anser dock institutet att
utredningens resonemang om programmets mål och inriktning framstar
som ofullständiga. Institutet iir oroat för att resultaten från studierna
härigenom kommer att väga lätt i förhållande till övriga programs resultat.
med påföljd att helhetsbegreppet i energipolitiken inte blir så starkt som
önskvärt vore. IV A anser att det redovisade syftet for AES. nämligen att
vägleda energipolitiska beslut. inte har uppfyllts på ett siHt som står i
proportion till insatserna. Även civilingenjörsförbundet anser att studierna
i ökad utsträckning bör få en inriktning som gör att de kan ligga till grund
för avvägningar.

Statens institut ji)r hygg11adsji1rskning anmärker. att delegationen i sin
problem översikt inte diskuterar utvärderingsforskningens betydelse och
möjligheter.
DFE föreslår inom programmets ram en särskild funktion med uppgift
att sammanställa resultat från cle enskilda forskningsprojekten till en syntes. Försl'arets ./iJr.1·kningsanstolt anser. att det för de allmänna energi systemstudierna. som tidigare saknat en samlad ledning. är mycket värdefullt
med en särskild sammanhållande funktion för synteser i form av ett s. k.
moderprojekt.

Arhctsmarknadsstyrelsen anser att det är väsentligt att en omställning av
energisystemet sker på sådant sätt. att negativa effekter på sysselsättningen kan begränsas. Styrdsen finner det därför angeläget att effekterna av
olika energiformer på sysselsättningen. regionalt och branschvis. närmare
analyseras.

2.10 Energirelaterad grundforslming
Programmet omfattar sådan naturvetenskaplig och teknisk grundforskning som bedöms vara värdefull för det framtida energisystemet. men som
ej stöds som en nödvändig del av övriga program. SIND 01.:h Sreri,ec.1·

('ii'ili11ge1tiiir.1:fi'irh1111d anser det viktigt att tillrä<.:kligt stöd ges till denna typ
av forskning och har heller inget att invända mot att N FR. STU 01.:h
Studsvik Energiteknik AB handhar delprogrammen. SJV framhäller att
nackdelen med att lägga huvudansvaret för grundforskning hos en halv-
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kommersiell organisation som Studsvik iir att man inte har samma överblick som de centrala anslagsorganen STU och N FR. Det finns således ett
samspel mellan grundforskning och tillämpad forskning och utveckling
genom att grundforskning kan leda till fortsättningsprojekt. och den tillämpade forskningen kan i sin tur visa på behov av grundforskning. För att ta
tillvara dessa möjligheter enligt STU behövs en samlad syn på omrädct.

t:naRitekniskt ce11tru111 vid C7H liksom Sektion Ke111i vid KT/I anser att
konkurrensen av principiella skäl skall vara fri mellan olika forskningsgrupper och -institutioner när det gäller resurstillskotten. Sektion Kemi
pekar på att Studsvik inte har någon specifik kompetens pä området ifråga
och därför skall konkurrera med övriga institut och högskolor om projekten. Basresurser för encrgiforskning bör enligt Sektion Kemi inte ges som
projektanslag utan som basanslag.

llyre.1·Rdstem11s riksf<irbund anför beträffande samordningen:
Den energirelaterade grundforskningen bör samordnas mellan programorganen NFR. STU och Studsvik Energiteknik AB samt BFR. NE och
TFD och inriktas på en rationell och effektiv forskningsorganisation som
gynnar samhällets behov av minskad oljeimport. Härigenom borde risken
för överlappning av forskningsresurser och dubbelarbete elimineras. Utvärderingen av forskningsresultat borde också bli bättre och mer överskådlig.

2.11 Utbildning samt forskar- och basresurser vid universitet och högskolor
Några remissinstanser tar upp frågan om tillräckliga personalresurser
finns för ett utvidgat energiforskningsprogram. TCO varnar för en satsning
enligt DFE:s högre alternativ som kan leda till en överströmning av kvalificerade forskare och tekniker från andra mindre gynnade sektorer på ett
sätt som skapar icke önskade problem. Liknande synpunkter framförs friin
hy1a~11adsssryrelse11 och Sl'enska e/1·erk.~före11i11Ren.
Satsning på kunskapsuppbyggnad. förstärkta forskar- och basresurser
vid universitet och högskolor förordas av tlertalet remissinstanser. Bl. a.
V Il Ä. humanistisk-sam hiills 1•ete11skap/iga .fi 1rsk11i11gsrildet. sra tens instit 11 t .ti"ir h.\'f.:gnad.1j(1rskning. Vetenskapsakademien och .':frenska kraJfi·1·rks-

J("ireningen uttrycker behov av en hög kvalite pä forskning. delvis med
syfte att kunna etablera ett fruktbart internationellt samarbl!le. RRV menar
att de programansvariga organen i ökad utsträckning bör kunna bereda
högskolorna bättre förutsättningar för en mera bcstiindig kunskapsuppbyggnad inom särskilt angelägna teknikomr[1den. Detta kan enligt verket
ske t. ex. genom fleråriga ramprogram. Forsk11i11f.:.m/dsniim11de11 understryker vikten av att frågan om långsiktig kompetensuppbyggnad m:h
kunskapsgenerering behandlas samlat av de ansvariga myndigheterna. En
ökad samplancring mellan programorganen och U HÄ skulle enligt nämnden vara önskvärd.
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Aven THE påpekar att stödhehov fiireligger för mer l<"ingtgäende kunskapsuppbyggande insatser. vilket bör beaktas vid utformningen och genomförandet av enagiforskningsprogrammet. Arbetsgruppen erinrar llCkså om all betydande resurser för energiforskning anvisats inom olika
departements anslagsramar. Det iir dock ej fallet beträffande utbildningsdepartemenkt. vilket iir t:n na1:kdel för forskningen vid de tekniska högskolorna enligt THE. som vidare anför:
En nödvändig förutsiittning för att en institution utan men fiir dt:n
primiira uppgiften. att bedriva forskning och utbildning. skall kunna göra
t:n insats inom t:tt specidlt forskningsomr{idt: som energiforskningen är
dock att för den primiira uppgiften erforderliga basresurst:r iir for handen.
Det som ofta saknas iir forskartjiinster under professorsnivän. De tekniska
fakulteterna är i detta avseende extremt illa lollade.

Statens p/11m·erk° noterar att utbildningsfr{tgor inte hör ht:mma i t:nergiforskningsprogrammet. Verket anser dock att dessa friigor ml1ste belysas
pii t:tt mer övergripande siill iin vad som gjorts av DFE samt all utbildning
bör komma till stånd iiven pii ''liigre" nivfter iin forskarutbildningen.
l:."nergitekniskt centrum rid CTll konstaterar att alla p~ipekanden hittills
om behovet av basresurser för forskning och högre teknisk utbildning
endast har lett till att DFE avs1:r att "initiera en undersökning". S1·e11sk11
d1·1•rk.1:fi'jr1"11i11ge11 anser det beklagligt att frågan om storkken av resurstilldelning till programorganen. varav univt:rsitett:t och högskolor erfarenhetsmässigt tar i anspråk en betydande del. behandlas helt fristt1ende frän
de anslag som i annan ordning (Över annan huvudtitd) liimnas eller borde
lämnas till universitetens och högsf;.olornas forskning.

Fiirctagscko110111iska i11stit11tio11e11 1·id Stockhu/111.1 1111ii·crsiret pekar p{i.
ett stort behov av att etablera tviirvetenskapliga centra inom universitet
och högskolor. Motivet härför iir enligt institutionen all energi gript:r in i
snart sagt all samhiillelig individuell verksamhet. För att första och ut ve<.:kla energisystemet krävs att en mer iivt:rgripande kun'skap byggs upp bi1dt:
vad gäller forskning och grundutbildning. Möjligtvis kan enligt institutionens mening uppbyggande av energilinjer i utbildningen vara ett steg pä
vägen.

STU omtalar att man har för avsikt att redan innevarande hudgetär
försöka fa till stånd forskarutbildning vid KTH betriiffamk kemisk lagring
för att om ca tre år de nyutbildade forskarna självständigt skall kunna
arbeta vidare inom högskolorna eller hos industrin.

S1·c11ska 11ppf/111111n'.f('ire11i11g<'ll föreslår att medt:I avdelas för att triiffa
övert:nskommelser med t:tt eller annat tiotal viil dokumenterade upplinnare för att de under erforderlig tid uteslutande ska ägna sig [1t nyskapande
insatser inom energiområdet.
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Bilaga 1.22

Fortsatt verksamhet vid R2-reaktorn i Studsvik. Sammanfattning av och remissyttranden över R2-utredningens betänkande (Ds I 1980: 9)
1 Sammanfattning av R2-utredningens betänkande 1
1.1 Utgångspunkter

Som grund för sina överväganden har utredningen sar:nmanställt ett
antal utgångspunkter av allmän natur, ägnade att klargöra R2-verksamhetens funktion och förutsättningar i det svenska samhället:
- I Sverige kommer att finnas kärnkraftverk under de närmaste decennierna. Insatser för deras säkra och ekonomiska drift och avveckling är
angelägna (energipolitisk utgångspunkt).
- Insatser för att främja industrins innovationsverksamhet, tekniska kvalitet och konkurrenskraft är angelägna (industripolitisk utgångspunkt).
- Det är angeläget att förstärka statens anslag till forskning för att bl. a.
vidmakthålla svensk utvecklingspotential på olika områden, varvid den
del av anslagen som ställs till förfogande för forskningsråd och högskoleenheter bör användas enligt de kriterier dessa själva ställer upp (forskningspolitisk utgångspunkt;jfr prop. 1979/80: 100 bil. 12 s. 2).
- På grund av den statsfinansiella situationen kommer något nämnvärt
utrymme för genomförande av kostnadskrävande kommitteförslag inte
att föreligga under de närmaste åren (dir. 1978: 40). Utgångspunkten
skall vara att förslag skall kunna genomföras inom ramen för oförändrade resurser inom det område som förslagen avser (dir. 1980: 20).
- Energiproduktionen i Sverige skall normalt belastas med kostnaden för
erforderlig tillsyns- och utvecklingsverksamhet m. m. !finansiell sektoransvarsprincip;jfr t. ex. direktiven för Oka-utredningen, dir. 1978: 102).
- Vid bedömning av frågan om nedläggning av R2-verksamheten måste
också beaktas sambandet mellan reaktordriften och den övriga kärntekniska verksamheten i Studsvik.
- "Bolagets nuvarande planer baseras på förutsättningen att kärntekniken
även i fortsättningen kommer att utnyttjas för den inhemska energiförsörjningen. Utbyggnaden av kärnkraften kommer dock att stagnera
inom landet medan expörtmarknaden bedöms möjlig alt utveckla vidare. Mot denna bakgrund inriktas bolagets kärntekniska resurser gradvis alltmer mot bränsleundersökningar, avfallsteknik samt säkerhet och
skydd vid drift och underhåll av kärnkraftanläggningarna." (Studsvik
Energiteknik AB till industridepartementet 1979-06-26 med anhållan om
medelstillskott.)
1

Detta avsnill är en nfigot bearbetad version av betiinkandets kapitel h.

32

Riksdagen J'J80/81. I sam/. Nr 'JO. Hilagedl'i
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- "Mot bakgrund av de åtgärder jag nu har förordat och som komplement
till de riktlinjer som tidigare har meddelats för bolagets verksamhet
(prop. 1977/78: 110 och 1978179: 115 J är det enligt min uppfattning rimligt
att framhålla. att ett bolag av Studsviks karaktär givetvis. inte kan
beräknas uppnå företagsekonomisk lönsamhet i gängse bemärkelse. De
krav som staten som ägare'. bör ställa pil bolaget bör uttryckas dels i
termer av bidrag till den tekniska utvecklingen inom energiområdet
(kompetens, resultat av forsknings- och utvecklingsarbete. efterfrågan
på företagets tjänster etc. l dels i form av att planer och budget följs.
Dessa frågor bör enligt min uppfattning kunna tas upp till närmare
behandling sedan bolagets nu inledda åtgärdsprogram för det kortare
tidsperspektivet fram till år 1981 har börjat avsätta resultat." (föredraganden i prop. 1979/80: 18. föranledd av nyssnämnda skrivelse från
Studsvik.)

1.2 Tekniska och säkerhetsmässiga möjligheter att bibehålla driften vid R2
Av de intressentenkäter som redovisas i avsnitt 4.1 i betänkandet framgår att R2-anläggningen, i fråga om prestanda och flexibilitet i användandet, uppfyller aktuella krav och ej kan anses omodern.
Förutsedda användningar under det närmaste decenniet kräver inga
väsentliga om- eller tillbyggnader utöver de modifieringar i säkerhetssystemet som nu pågår.
Vid behandling av frågan om fortsatt drift av R2 och R2-0 efter utgången
av nu gällande tillstånd kommer statens kärnkraftinspektion (SKI) att göra
en kompletterande säkerhetsanalys. Denna kan gälla bl. a. eventuella åldringsfenomen i reaktor- och säkerhetssystem. utbildningsprogram för driftoch underhållspersonal och jordskalvs inverkan på anläggningen. Vidare
avser statens strålskyddsinstitut (SSI) fastställa nya gränser för utsläpp av
luftburen radioaktivitet för s~väl R2-anläggningen som andra anläggningar
i Studsvik.
Myndigheterna kan ej nu förutse.om denna granskning leder till krav på
väsentlig ombyggnad eller omfattande ändring av utbildningsprogram.
Förenta staterna förväntas i11om övers_kådlig framtid vara det enda land
som kan leverera höganrikat uran för bränsle till R2. Som en följd av
aviserade framtida inskräkningar i USA:s leveranser av höganrikat uran
för forskningsreaktorer kan do·~k övergång i R2 från anrikningsgraden 93 %
till 45 t;f. eller. på längre sikt. till under 20 % bli nödvändig. Övergång till
45 % väntas ej medföra avgörande prestandasänkningar men väl ökade
bränslekostnader. Övergång till den lägre anrikningsgraden, om den överhuvudtaget blir teknis~t och ekonomiskt möjlig. väntas ej bli aktuell före år
1990.
Mot denna bakgrund finner R2-utredningen att såvitt nu kan bedömas
finns inte några tekniska eller ~.äkerhetsmässiga hinder för bibehållande av
driften vid R2 och R2-0 under 1980-talet.
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1.3 Motiv för fortsatt drift vid R2
Behov och önskemål som framförts vid enkiiter och intervjuer finns
sammanfattade i kapitel 3 i betänkandet.
1.3. I Kiirnbriinsleutveck/ing

Den dominerande användningen av R2 avser f. n. kärnbränslcutveckling
för liittvattenreaktorer och därmed samm~nhäng<inde materialprovning.
Det framtida behovet av R2 har tidigare undersökts av Stu<lsviksutre<lningen. Den rapporterade 1977 att ingen av <le intressenter som
utredningen haft kontakt med ansåg att R2-reaktorn på sikt var motiverad
av annat än rent forskningspolitiska skäl.
Denna bedömning står sig ej längre. Under R2-utredningens arbete har
framkommit att behovet av insatser för hränsleutveckling för lättvattenreaktorer kan väntas kvarstå under avsevärd tid, kanske decenniet ut.
Detta gäller såväl svenska. kunder (direkt
Asea-Atom. indirekt kärnkraft.
.
producenterna och tillsynsmyndighetern'al. som utländska (däribland
Asea-Atoms samarbetsparter).
Denna markant ändrade marknadsbild sammanhänger med att nya behov och möjligheter uppstått att förbättra bränsleprestanda i lättvattenreaktorer samtidigt som skärpta krav kommit att ställas på experimentell
verifiering av nya bränslekonstruktioner.
Möjligheter att tillgodose dessa behov är väsentliga såväl för Asea-Atom
såsom ledande kärnbränsletillverkare, som för svenska kärnkraftproducenter såsom avnämare av kärnbränsle. Här föreligger sålunda
både industripolitiska och energipolitiska motiv för fortsatt drift av R2reaktorn. som för dessa undersökningar har speciellt lämpliga egenskaper.
1.3 .2 Kiirnsiikerlzet.1forskning och resursberedskap

Man kan förutse behov av nya satsningar inom kårnsäkerhetsområdet.
Sådana har föreslagits av reaktorsäkerhetsutredningcn och SKI har nyligen utarbetat en handlingsplan för säkerhetshöjan<le åtgiirder. Även om
därvid undersökningar i R2 ej kommer att vara framträdande är tillgången
till den tekniska och vetenskapliga kompetens som finns samlad kring R2anläggningen en väsentlig resurs som det är angeläget att bevara för säkerhetsinriktade insatser. (Se vidare avsnitt 1.4.6.)
Motsvarande motiv gäller i fråga om Studsviks medverkan i beredskapsorganisationen mot kärnkraftolyckor och tillhörande utbildningsverksamhet. i fråga om behovet av tillgång till laboratorierna för aktiva
material och i fråga om verksamhet inom avfallsområdet.
1.3 .3 Naturretcnskap/ig fi1rskning

Neutronspridning utgör ett viktigt verktyg för grundläggande studium av
fasta och flytande iimnens struktur inom fysik, kemi. biologi o<.:h materialvetenskap. Här finns många ll)vande forskningsområdcn. såsom framgår

Prop. 1980/81: 90

Bilaga 1.22

Industridepartementet

500

av den snabba utbyggnad som på senare år skett och fortfarande sker i
många länder.
De svenska forskningsinsatscrna baserade på R.2 och R2-0 har avsevärd
omfattning och god kvalitet. De satsningar som görs och planeras har gott
stöd inom det svenska vetem.kapssamhället och. av naturvetenskapliga
forskningsrådet (NFRl.
För huvuddelen av den under 1980-talet aktuella forskningen är R2reaktorerna väl lämpade.

1.3 .4 Medirinska isotoper
Den isotopproduktion för medicinska ändamål som Kabi Diagnostica
bedriver i anslutning till R2-reaktorn är av relativt ringa omfattning och är
utsatt för stark utländsk priskonkurrens. I huvudsak är det endast produktionen av teknetium-99m, med dess korta halveringstid. som k·an ha konkurrenskraft.
Även om radiofarmakatillverkningen av ekonomiska skäl borde inskränkas så kan det tänkas föreligga beredskapsskäl för att bibehålla möjligheten
till inhemsk produktion vid avspärrning. Klarhet har inte kunnat vinnas på
denna punkt.
1.4 Avveckling av R2-anläggningen

1.4. I Fysisk l/\'l'eckling
Den fysiska avvecklingen av R2-anläggningen är en måttl.igt ·svår uppgift, bl. a. eftersom R2-bränskt rutinmässigt återsänds till USA medan
mängden högaktivt avfall i övrigt ä_r liten.
Det finns i huvudsak två strategier för avveckling:
- Anläggningen demonteras delvis och försätts i ett sådant tillstånd att
den kan lämnas med minimal övervakning samtidigt som vissa byggnader frigörs för annan användning: den slutliga avvecklingen. då allt
radioakcivt material hopsamlas. förpackas och borttransportcras till
slutförvaring och resterande aktiva byggnader rengors. sker först flera
år senare.
- Hela avvecklingen genomförs på en gång: om en anläggning för slutförvaring ännu ej finns tillgänglig förpackas avfallet i behållare ~om senare
kan överföras i slutförvar.
Den senare strategien har bl. a. fördelen au ordinarie personal med
kännedom om anläggningen kan medverka un_der hela avveeklingsprocessen och att byggnaderna blir tillgänglig<i tidigare. medan den förra har
fördelen av aktivitetsnedgång under övervakningsperioden.
Avveckling av reaktordriften beräknas fysiskt kunna pfthörjas ca ett år
efter det all beslut fattats. Avställningen av reaktorn föregås av en !irslfmg
period av successivt minskande experimentell verksamhet. Därefter krävs
I 1/2 till 2 år för öve1föringen till övervakat tillstånd. Under avvecklinge11
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reduceras R2-personalen från 90 till IO, varvid halva reduktionen sker då
driften upphör. Behovet av personal för strålskyddsfrågor och service är
relativt stort i avvecklingsskedet, men minskar sedan till enbart övervakningsuppgifter. Om alternativet med omedelbar slutavveckling väljs krävs
ytterligare ca 1 år, varefter ingen personal erfordras.
De direkta nedläggningskostnaderna fram till övervakat tillstånd kan
uppskattas till ca 75 milj. kr. i 1979 års penningvärde, ungefär svarande
mot tre gånger nuvarande statliga driftbidrag (23 milj. kr. per år). Därtill
kommer visst intäktsbortfall. böter för ej fullgjorda kontrakt. kostnader för
personalavveckling, utrangering av vissa anläggningstillgångar m. qi. Det
slutliga tillskott som erfordras för avvecklingen utöver ovan angivna 75
milj. kr. är ca 28 milj. kr. (exklusive personalavvecklingskostnader), dvs.
något större än det statliga driftbidraget för ett år. Går man vidare till
slutlig avveckling har kostnaden, inklusive kostnader för slutförvaring och
för en senare rivning av byggnader, grovt uppskattats till 20 milj. kr. Väljs
stegvis avveckling uppskattas kostnaden för övervakning under mellantiden till ca 1 milj. kr. per år.
Enligt utredningens mening bör av praktiska skäl snarare än ekonomiska
hela avvecklingen genomföras på en gång. Kostnaden bör därvid visserligen i princip bli lägre än totalkostnaden för den stegvisa avvecklingen. Det
behöver emellertid ej bli så i praktiken, eftersom en senarelagd slutavveckling förmodligen skulle kunna utföras med förbättrad teknik. Finns ingen
slutförvaringsanläggning vid nedläggningstillfället. kan mellanlagringen
medföra viss kostnad.

1.4 .2 Bediimningsgrund för al'l'eckling
En tidig avveckling av R2-anläggningen skulle leda till att för 1980-talet
planerade arbeten ej kan genomföras eller måste genomföras i utländska
reaktorer. Med hänsyn till att dessa arbeten i betydande utsträckning är
angelägna, såsom redovisats ovan under 1.3 Motiv för fortsatt drift vid R2,
bör frågan om avveckling övervägas mot bakgrund av en bedömning av de
tekniska och ekonomiska möjligheterna för de svenska intressenterna att
genomföra undersökningar i utländska reaktorer._

1.4.3 Konsekvenser för kiirnhriinslrnt1·eckling
De reaktorer i Europa som för kärnbränslcutveckling är lämpliga som
ersättning för R2 är i första hand HFR vid den nederländska forskningsstationen i Petten, samfinansierad av Nederländerna och Förbundsrepubliken
Tyskland inom ramen för EG:s Joint Research Centre, och SILOE vid det
franska Centre d'Etudes Nucleaires de Grenoble. möjligen även OSIRIS
vid Centre d'Etudes Nucleaires de Saclay. HFR är väl belagd med bränsleutveekling under de närmaste åren och det förefaller svårt att där bereda
utrymme även för ett kraftigt reducerat svenskt bränsleprovningsprogram.
Ej heller de franska reaktorerna kan väntas ge nämnvärt utrymme. Härtill
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kommer vid en nedläggning att också R2:s utländska kunder kommer att
efte1fråga ledig kapacitet för bränsleprovning. Situationen är därför inte
gynnsam för svenska intressenter som vill komma in i utländska reaktorer
för kärnbränsleut veckling.
Liksom i Studsvik är det regd att kunder från det land som finansierar
en forskningsreaktor ej alls dkr endast till obetydlig del betalar för tillgången till en bestrålningsplats utan endast för tillkommande tjänster. Så
är t. ex. fallet i Petten. där nt:"derländska och västtyska kunder slipper
betala bestrålningsavgif't. Svenska kunder kan i viss mån kompensera sig
genom att i ökad utsträckning medverka i internationella samforskningsprojekt. En överflyttning av· Asta-Atoms kommersiellt intressanta bränsleprovningar till utlandet skulle emellertid avsevärt öka företagets kostnader, dels genom bestrålningsavg:iftcrna,' dels genom försvårade transporter
av bestrålat bränsle, och därmed försämra dess konkurrenskraft gentemot
andra kärnbränsletillverkare. Härtill kommer att grunden för företagets
samarbete med utländska parter. amerikanska och japanska. skulle i avsevärd grad försvagas vid nedläggning av R2.
1.4.4 Konschensa.ft.'ir natun·ctenskaplig fi1rsk11ing

Som alternativ reaktor till R2 for naturvetenskaplig forskning iir endast
den danska DR3 i Ris~ intressant. Övriga nordiska reaktorer erbjuder klart
sämre möjligheter. Det nuvarande utrymmet vid DR3 medger einellertid
direkt överflyttning av svenska instrument. program och forskare endast i
begränsad utsträckning. En lösning som innebär ett gemensamt organisernt danskt-svenskt forskningsprogram kan därför visa sig ge de biista
möjligheterna. Ledningen i Risf.l har uttalat intresse för en sådån lösning.
Med hänsyn till den finansiella situationens sannolika ut veckling i Ris~
finns ej anledning räkna med lägre kostnad för NFR per medverkande
svensk forskare än i Studsvik.
Efter en snar avveckling av R2-anläggningen skulle ·endast begränsade
delar av den svenska reaktorbaserade naturvetenskapliga forskningen kunna överleva. En del skulle kunna överföras till Ris!). Några av de mest
erfarna forskarna skulle kunna fortsätta att få· tillträde till de modernci · ·
högtluxanläggningarna i Frankrike och annorstädes. Forskarutbildningen i
Sverige skulle i praktiken upphöra och på sikt skulle därigenom grunden
raseras för svensk forskning vid utländska reaktorer.
För att vid en avveckling av H2 ändå kunna behålla begränsade möjligheter till reaktorbaserad forskning och utbildning i Sverige har möjligheten
att anskaffa en mindre forskningsreaktor övervägts· och jiimförts med
alternativen att bibehålla enbart R2-0 i drift respektive att driva R2 med•
starkt reducerad effekt. Ingetdera framstår som ekonomiskt rimligt i en
situation då man av ekonomiska skäl avvecklar R2-anläggningen. Möjligen
är ett alternativ intressant där R'.!-reaktorns hiird byggs om för lägre effekt
och förses med hränsleelement av TRIGA-typ. Härigenom synes för en
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måttlig investering kunna erhiillas en reaktor med hyggliga prestanda (dock
ej tillräckliga för bränsleprovning). en reaktor som medger avsevärd reducering av driftpersonal och bränslekostnader. Mera ingäende studier erfordras dock för att kunna bedöma kostnaderna för en sådan ombyggnad.
reaktorns användbarhet och förutsättningarna för att realisera lägre drift- ·
kostnader.
1.4.5 Konsehenserför medicinsk och industriell atll'iindning ar isotoper

Möjligheterna att köpa besträlningstjänster för isotoptillverkning m. m.
från utländska. t. ex. nordiska. reaktorer är goda. såväl tekniskt sdm
ekonomiskt. Avveckling av· R2 beräknas ge svårigheter endast för försörjningen med de mest kortlivade isotoperna. främst teknetium-99m. men
även för vissa industriellt använda isotoper.
1.4 .6 Konsehenser J('ir iil'riga tjänster och Stud.1Tiks personal

Den kärntekniska verksamhet som efter en snar avveckling av R2anläggningen behöver vara kvar i Studsvik förväntas inte kunna bära
kostnaderna för vissa nödvändiga stödresurser. som tidigare delfinansierats av R2-verksamheten. Statliga tillskott, av storleksordningen 15 milj.
kr. per år sedan nuvarande statsanslag till R2-verksamheten avvecklats.
anges bli nödvändiga om ej ytterligare nedläggningar skall följa. Kärnkraftproducenterna och SKI har särskilt framhållit betydelsen av tillgången till
bränslelaboratoriet och laboratoriet för konstruktionsmaterial. Dessa laboratorier är i detta sammanhang speciellt utsatta, eftersom de redan nu inte
är ekonomiskt självbärande.
På motsvarande sätt blir vid en avveckling av R2-anläggningen förutsättningarna sämre för Studsviks fortsatta medverkan i kärnsiikerhetsarbetet.
t. ex. i beredskapsorganisationen och utbildningen. och i <irbetet inom
avfallsområdet.
Utöver de 90 personer som "är direkt engagerade i driften av R2-anläggningen kommer ytterligitre ett 50-tal personer. möjligen ller (jfr ovan). vid
projekt- och serviceenheter i Studs vik i farozone~ vid en avveckling.
Vid en avveckling av R2-anläggningen komme'r således
stort antal
personer att friställas. De flesta av dem är specialister med starkt begränsad arbetsmarknad. Även om behovet av personer med kärnteknisk och
radiologisk kompetens under det närmaste decenniet ej blir obetydligt, gör
dock den höga medelåldern hos dem som skulle friställas att de hlir
svårplacerade.

ett
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1.5 Kostnader och kostnadstäckning vid bibehållande av driften vid R2
1.5./ Nuläget
·'

Kostnaderna för driften vid R2 beräknas enligt gällande budget för 1979/
80 bli 47 milj. kr. och intäkterna 44 milj. kr.. svarande mot ett underskott
på 3 milj. kr. I kostnaderna ingår särkostnader på 8 milj. kr. för projektverksamhet i direkt anslutning till uppdrag i R2. medan återstoden kan
betecknas som "bestrålningsko;;tnader".
Intäkterna kommer till 33 % från utländska kunder och till 15 % från
svenska kunder. Med den använda kostnadsdefinitionen. som inkluderar
kapitalkostnader i begränsad utsträckning. ger de utländska intäkterna
kostnadstäckning. Intäkterna från .svenska kunder ger endast i undantagsfall kostnadstäckning (t. ex. din~kta uppdrag från nämnden för energiproduktionsforskning och SKL totalt mindre än en procentenhet). medan
grundforskningen genom NFR. uppdrag fr~n Asea-Atom resp. kärnkraftindustrin (inkl. Asea-Atom) inom ramen för två kollcktivforskningsavtal samt tjänster åt Kabi Diagnostica får sina bestrålningskostnader
nästan helt subventionerade över de~ ~tatsanslag från vilket resterar:ide
52 % av R2-intäkterna härrör.
Ifrågavarande anslag är ett reservationsanslag F 14 Bidrag till verksamheten vid Studsvik Energiteknik AB. Från dess anslagspost I Kärnteknisk
verksamhet disponeras under budgetåret 1979/80 20 milj. kr. under rubriken Bidrag till drift av forskningsre~ktorn R2 och 0.3 milj. kr. under
rubriken Bestrålningskostnader för isot~>pverksamhet, samt från anslagsposten 4 Förvaltning av anläggningar m. m. 2.6 milj. kr.
År 1977178 var bidraget till drift av R2-reaktorn. 19.5 milj. kr. Det har
således i fast penningvärde avsevärt reducerats sedan dess. Detta har
utredningen uppfattat som ett utv.ryck för det oklara planeringsläget för den
framtida verksamheten vid R2 och för svårigheten att definiera en ambitionsnivå för denna verksamhet. Ett i fast penningvärde oförändrat anslag
skulle 1979/80 ha blivit ca 23 milj .. kr. mot faktiska 20 milj. kr. Ett sådant
anslag skulle ha balanserat budgeten för 1979/80, eftersom underskottet i
denna råkar vara just 3 milj. kr. Därmed skulle Studsvik Energiteknik på
sätt och vis erhållit full ersättning för det intäktsbortfall som de låga
priserna för vissa svenska. kunder medför. Underskottet i budgeten beror
dock egentligen på att kostnaderna för kärnbränsle och energi ökat snabbare än beräknat.
Sedan år 1977 har en avsevärd ökning skett av de utländska uppdragen,
vilket klart bidragit till att förbättra det ekonomiska resultatet. Medan år
1977 de ekonomiska förutsättningarna för fortsatt drift framstod som dåliga
föreligger nu grund för försiktig optimism.
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1.5 .2 De närmaste åren
Avgörande för framtidsutsikterna är om kärnbränslemarknaden för R2
kan förväntas stå sig under ett antal år och ha tillräcklig bärkraft för
väntade kostnadsökningar. De bedömningar som Studsvik Energiteknik
redovisat ger enligt utredningens uppfattning grund för sådana förväntningar.
Vid fortsatt drift av R2 beräknas kostnadsökningarna under de närmaste
åren komma att domineras av ökande kostnader för kärnbränsle, el och
eldningsolja. Studsvik Energiteknik har uppskattat ökningen av årskostnaden från 1979/80 till 1983/84 att bli 5.8 milj. kr. (i 1979 års penningvärde),
varav 4,7 milj. kr. för bränsle, el och olja. Därtill kan komma, tidigast 1984/
85. ytterligare ökning på grund av övergång till bränsle med 45 % anrikningsgrad.
Dessa kostnadsökningar är sådana som konkurrenterna på den internationella marknaden också kan förväntas få. varför de ej bör på ett avgörande sätt förändra R2:s konkurrensförmåga. Detsamma gäller för inflationsoch räntekostnader.
En betydande del av de budgeterade kostnaderna för driften av R2
utgörs av betalning för vissa stödfunktioner i Studsvik, vilka utnyttjas ej
enbart av R2, t. ex. kärnbränsle- och materiallaboratorierna. En förutsättning för att dessa kostnader för R2 ej skall öka är att den övriga kärntekniska verksamheten i Studsvik bibehålls i ungefär nuvarande omfattning
och på nuvarande finansiella villkor. Utredningen har redovisat behov som
kan tänkas leda till ökning av denna verksamhet och finner det rimligt att ej
räkna med några kostnadsökningar av denna art för R2.
Inget har framkommit som gör det sannolikt att tillsynsmyndigheterna
kommer att uppställa sådana krav för fortsatt drift som kan på ett avgörande sätt öka kostnaderna. Smärre åtgärder av denna art verkar emellertid
sannolika och synes i första hand böra betraktas och finansieras söm
ersättningsinvesteringar med efterföljande avskrivning inom ramen för
R2:s budget.

1.5 .3 Modifierat anslagssystem för fortsatt drift
Om statens bidrag till driften av R2 kunde "garanteras" så att det täcker
de subventioner av bestrålningskostnader som avtalsmässigt vissa svenska
kunder åtnjuter och om intäkterna under kommande år automatiskt kunde
höjas i takt med främst kostnaderna för kärnbränsle och energi så borde
ekonomiska och organisatoriska förutsättningar för en längre tids ostörd
drift av R2-anläggningen kunna etableras.
Detta kan med endast smärre modifieringar av nuvarande taxe-. budgetoch anslagssystem åstadkommas på t. ex. följande sätt:
I) En standardprislista för bestrålningstjänster till svenska kunder upprättas för ett visst år, "basåret".
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2) För varje efterföljande år beräknas priskorrektioner vilka tar hänsyn till
väntade kostnadsökningar. särskilt för kärnbränsle och energi.
3) Prisnedsättning genom statlig subvention till viss bråkdel av standardpriserna medges kund i avtal som godkänns av regeringen. I avtalet
anges. i basårets priser. dels en övre gräns för sammanlagda mängden
bestrålningstjänster för vilken subvention erhålls. dels en regel för hur
priset för överskjutande tjänster skall' fastställas (t. ex. att priset bestäms genom överenskommelse mellan parterna).
4) Standardprislistan. prisnedsättningen och subvention.sgränserna fastställs basåret på sådant sätt att de för varje kund stämmer med hittills
gällande priser och anslag uppräknade med, säg. 5 till 10% för att ge
Studsvik Energiteknik "manöverutrymme".
5) Därefter kan varje år bidraget till driften av R2 beräknas med utgängspunkt från gällande (eventuellt ändrade) prisnedsättningar och subventionsgränser uppräknade med ovannämnda priskorrektioner.
6) Studsvik Energiteknik AB åtar sig att när det gäller ändringar i prissättningen överlägga med en "kundnämnd". vari de större kunderna är
företrädda. Nämndens uppfattning redovisas i samband med bolagets
förslag till regeringen om dri.ftbidragets storlek.
7J Om de utländska intäkterna sjunker kan kompenserande intäkter erfordras. bl. a. för kapitalkostnader vilka ej inkluderats i standardprislistan; i den mån detta ej,rimlig1~n kan ernås genom höjning av priserna för
svenska kunder kan det bli aktuellt med ett direkt statsanslag. t. ex. i
form av höjning av anslagsposten Förvaltning av anläggningar m. m.
Med 1979/80 som basår och med nuvarande omfattning av bestrålningssubventionerna så skulle den ovan· refererade uppskattningen. att den
årliga driftkostnaden år 1983/84 ökat med 5.8 milj. kr .. leda till behov av ett
driftstillskott från staten om ca 28 milj. kr. (i 1979 års penningvärde). att
jämföra med det i år erforderliga om 23.3 milj. kr. ( = 20 + 0.3 + underskottet 3 milj. kr.J. R2:s del av anslagsposkn Förvaltning av anläggningar
m. m. har därutöver antagits oförändrat vara 2,6 milj. kr. Vidare har
"manöverutrymmet" enligt punkt 4 antagits vara 6%·. Detta räkneexempel
innebär en reell ökning av bcstrålningspriserna med ca 20 %· över fyraårsperioden.
Uppenbarligen är många variationer på detta tema möjliga. Utredningen
finner det under alla förhållanden· angeläget att ·systemet utformas så att
fördelningen mellan olika intressenters bidrag och statens bidrag till bcstridande av kostnaderna för reaktordriften kan regleras på ett rationellt sätt
och så att ledningen för Studs vik Energiteknik även i övrigt får en grund
för rationellt ekonomiskt handlande.
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1.5 .4 Vissa kostnad.1fråRor l"id fortsatt drift
Därest driften vid R2 bibehålls bör driften vid R2-0 också bibehållas:
kostnadsökningen är liten och nyttan betydlig.
Utredningen accepterar Studsvik Energitekniks slutsats att fortsatt drift
med reducerad drifttid och/eller effekt i R2-reaktorn kan vara ekonomiskt
rimligt endast som förberedelse till nedläggning.
Kostnaderna för avveckling av R2-anläggningen. såsom de redovisats i
avsnitt 1.4. är i huvudsak oberoende av när avvecklingen sker. Inga
avsättningar har under de gångna åren gjorts för avvecklingskostnaderna.
och om man väljer att driva anläggningen ytterligare 10 eller 15 år så finns
det inga rimliga möjligheter att genom taxehöjning tjäna ihop till avvecklingen. Denna bedömning har stöd i regeringens nyliga ståndpunktstagande
i fråga om avvecklingskostnaderna för reaktorerna RI och Ågesta. Utredningen föreslår att avvecklingen skall finansieras genom att de årliga statliga bidragen till R2 fortsätter under ett antal år. säg fem. efter det driften
upphört. Detta bör gälla även vid en snar avveckling.

1.6 Slutliga överväganden och förslag
Det återstår att överväga om en snar avveckling av R2-anläggningen kan
vara befogad eller om verksamheten bör fortsättas. För det senare alternativet talar. sammanfattningsvis och i korthet. följande omständigheter:
- Såvitt nu kan bedömas finns inga tekniska eller säkerhetsmässiga hinder
för bibehållande av driften vid R2 och R2-0 under 1980-talct.
- Som huvudmotiv för fortsatt drift framstår dels behovet av insatser för
bränslcutveckling för lättvattenreaktorenich därmed sammanhängande
materialprovning som kan väntas ge R2 en god marknad såväl i Sverige
som utomlands under huvuddelen av 1980-talct. dels de angdiigna behov av fortsatt tillgång till en forskningsreaktor som redovisats av
företrädare för svensk naturvetenskaplig forskning.
- Om priserna för bestrålningstjänster höjs i en takt som svarar mot i
första hand ökade kostnader för kärnbränsle. el och olja. och om statens
bidrag till driften av R2 höjs på motsvarande sätt. så att bestralningskostnaderna för svenska kunder kan subventioneras i oförändrad utstriickning. så finns förutsättningar för att under de närmaste åren
verksamheten vid R2 skall vara självbärande.
För avveckling talar i dagens situation egentligen endast att statens
utgifter skulle minskas. varvid emellertid bör noteras att denna minskning.
om utredningens förslag om avvecklingskostnaderna accepteras. skulle
realiseras tidigast fem år efter det heslut om avveckling fattats.
Mot avveckling under 1980-talet talar å andra sidan'följandc i avsnitt 1.4
redovisade konsekvenser:
- Asea-Atoms konkurrensliige på kiirnbränslemarknaden. si\väl den
svenska som den utländska. skulle avsevärt försämras.
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- Den reaktorbaserade naturvetenskapliga forskningen i Sverige. av betydande omfattning och god kvalitet, skulle bli dömd att förtvina.
- De efter en avveckling av R2 i Studsvik kvarvarande kärntekniska
verksamheterna. viktiga komponenter i bevarandet av den svenska
kärnkraftproduktionens tillförlitlighet och säkerhet. skulle få sämre förutsättningar. ekonomiskt och organisatoriskt likaväl som teknologiskt..
Härtill skulle komma svåra omplaceringsproblcm för friställd personal.
problem som dock ej behöver bli lättare vid en senare nedläggning.
Utredningen finner att övervägande skäl talar för att fortsätta reaktordriften vid R2 under 1980-talct. Den bedömer det sannolikt att detta kan
ske utan avsevärd ändring av statens åtaganden gentemot Studs vik Energiteknik AB och sålunda utan att på ett. avgörande sätt komma i konflikt med
i avsnitt 1.1 angivna begränsningar för statlig finansiering.
Utredningen föreslår därför
- att statsanslag till driften av R2-anläggningen bibehålls fortsättningsvis.
- att anslagssystemet utforma5 så att anpassning till kostnadsändringar
och varierande prisnedsättningar för svenska kunder kan ske efter enhetliga principer

(t.

ex. som skisserats i avsnittet 1.5.3) och

- att avtalen med de svenska kunder som åtnjuter prisnedsättning preciseras i härför erforderlig utsträckning.
En sådan översyn av avtakn kan komma in naturligt om i en nära
framtid det blir aktuellt att överväga de allmänna principerna för resurs-.
och ansvarsfördelning ifråga om kärnteknisk forskning och ut veckling i
Sverige.
Man får räkna med att R2-anläggningen blir mogen för avveckling en bit
in på 1990-talct. Det blir snart angeläget att börja förbereda sig genom att
analysera och planera för verksamheten därefter. Det är ej osannolikt att
andra nordiska länder _kommer att befinna sig i en liknande situation och
att goda förutsättningar därför kan finnas för gemensamma lösningar ..
Detta gäller särskilt frågan om en gemensam nordisk forskningsreaktor.
Icke minst för att skapa en beredskap inför framtiden finns anledning att
ganska omgående börja eftersöka nordis_ka. och även internationella. samarbetsprojekt.

2

Remissyttranden
Yttranden över betänkandet har avgetts av försvarets forskningsanstalt

I FOAl. socialstyrelsen. riksrcvisionsvcrket. tekniska högskolan i Stock-.
holm ( KTHl. universiteten i Stockholm, Uppsala. Lund och Umeå. tekniska högskolan i Linköping. högskolan i Luleå, forskningsrådsnämnden
( FRN). N FR. SSI, statens vattenfalls verk. SKI. styrelsen för teknisk
utveckling lSTUl. nämnden för energiproduktionsforskning lNE). pro-
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gramrådet för radioaktivt avfall !PRA V). AB Asea-Atom. lngenjörsvetenskapsakademien <IV Al. Kabi Diagnostica AB. Landstingsförbundet.
Studsvik Energiteknik AB, Svensk Kärnbränsleförsörjning AB. Sveriges
Industriförbund samt Vetenskapsakademien.
Till socialstyrelsens yttrande har fogats ett yttrande från länsläkarorganisationen i Södermanlands län.
Till NFR: s yttrande har fogats ett yttrande från styrelsen för naturvetenskapliga forskningslaboratoriet i Studsvik.
Remissinstanserna ansluter sig genomgående till R2-utredningens överväganden och förslag att verksamheten vid R2- och R2-0-reaktorerna i
Studsvik bör fortsätta under 1980-talet och betonar starkt reaktorns betydelse för bl. a. kärnbränsleutveckling, naturvetenskaplig forskning samt
produktion av radioaktiva isotoper, särskilt vid avspärrning. Studsvik
Energiteknik AB anser dock att det ännu klarare kunde ha framgått hur
central R2-reaktorns roll är för den kärntekniska verksamheten i Studs vik
och därmed för större delen av svensk experimentell forskning och utveckling på kärnteknikområdet.
Flertalet remissinstanser instämmer i och betonar utredningens bedömning att det inte finns några tekniska eller säkerhetsmässiga hinder för
bibehållande av driften vid R2 och R2-0 under 1980-talet. Studsvik Energiteknik AB har f. n. koncession för R2 och R2-0 fram till den I juli 1981. SSI
framhåller att det utifrån de synpunkter SSI har att beakta i dag inte tycks
finnas några hinder för att koncession skulle kunna beviljas för ytterligare
ett antal år. SK/ påpekar att vid behandling av frågan om förlängning av
tillståndet efter 1981 kommer SKI att göra en förnyad säkerhetsgranskning. Denna kommer att innefatta bl. a. åldringsfcnomen i reaktor- och
säkerhetssystem, utbildning av ny driftpersonal samt inverkan av jordskalv. SKI förutser inte några krav från säkerhetssynpunkt på väsentliga
ändringar som följd av denna utvidgade granskning men kan heller inte
utesluta detta.
En väsentlig del av den svenska energiproduktionen under de närmaste
decennierna kommer att tillgodoses av kärnreaktorer. Den dominerande
användningen av R2-reaktorn avser kärnbränsleutveckling för lättvattenreaktorer och därmed sammanhängande materialprovning. Ett flertal remissinstanser, bl. a. SK/, SSI, FRN. AB Asea-Atom, l\/A, KTH. statens
1·atten/{1/lsverk och Sveriges /11d11str(förh1111d betonar att det är angeläget
att det finns tillgång till en nationell resurs för studier av reaktortekniska
och kärnbränsletekniska program för att garantera en hög säkerhet i lättvattenrcaktorerna och möjliggöra en kontinuerlig teknikutveckling både
avseende reaktorernas drift och hanteringen av avfallsfrågan.
Den näst kärnbränslcutvecklingen största verksamheten vid R2 avser
naturvetenskaplig forskning och forskarutbildning. FOA. fRN. 11at111Tetc11skapliga fvrsknings/ahoratoriet i Studsvik. I\/ A, \/etenskapsakademien
och PRA \/ framhåller att en snar avveckling av R2-anläggningen skulle
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medföra mycket allvarliga konsekvenser för den reaktorbaserade forskningen i Sverige. flera remissinstanser däribland KT//. U111etl unircrsitet,
Uppsala unii·ersitet samt FRN framhåller att R2-reaktorn f. n. är den enda
neutronkällan av betydelse i Sverige och att den därför är en unik tillgång
och väsentlig för att dels upprätthålla forskarutbildning och forskning, dels
bibehålla och utveckla de svenska universitetens internationella samarbetsprojekt inom dessa områden. Vetenskapsakademien framhåller att
några godtagbara alternativ för den berörda forskningen inte torde ·komma
att finnas under 1980-talel.
R2-reaktorns betydelse for produktion av radioaktiva isotoper framhålls
av bl. a. socialstyre/sen. KTH och SSI mot bakgrund av att de isotoper
som i stor utsträckning används inom sjukvården endast med svårighet kan
importeras då halveringstiden är utomordentligt kort. AH Kahi Diagnostica anför att R2-reaktorn är en av världens bästa reaktorer för isotopproduktion men konstaterar med bi~klagamle alt samtidigt som man överväger
fortsatt drift av R2 har statsm<Jkterna beslutat all samhället ej kan stödja
fortsatt isotop- och radiofarmakaproduktion i landet. SSJ konstaterar att
vissa radioaktiva ämnen kan köpas färdiga från utlandet och att det i
många fall torde vara en kostnadsfråga vilken anskaffningsväg man vill
välja men att ekonomiska överväganden vid inköp kan medföra ökade
stråldoser till både personal och patienter vid medicinsk isotopanvändning. Även socialstyre/sen framför att sådan import kan innebära ökade
arbetarskyddsproblcm. FOA. socialstyre/sen, SSJ, universitetet i Lund
och LandstinR~förhundet betonar att det från beredskapssynpunkt är betydelsefullt med en inhemsk produktion av radioisotopcr vid avspärrning
eller annat handelshinder.
SSJ konstaterar alt en avveckling av R2-reaktorn skulle ha till följd alt•
mycket av den radiologiska verksamheten skulle avvecklas eller drastiskt
minskas. Detta skulle innebära att motsvarande resurser för olycksberedskap både när det gäller kärnkraftolyckor och andra olyckor där radioaktivt material är inblandat måste till skapas på annat sätt. om inte en väsentlig sänkning av ambitionsnivån för olycksberedskap kan accepteras. Liknande synpunkter framförs även av.SK/ och /VA.
FOA. Asea-Atvm, statens l'attenfallsverk samt !VA stöder utredningens
förslag att statsanslagen till driften av R2-anläggningen fortsättningsvis
bibehålls. Asca-Atom påpekar att de prisnedsättningar som gäller för
svenska kunder för Asea-Atoms del dels är anpassade till den internationella praxis som råder på området. dels var ett led i överenskommelsen
mellan företagets konsortialägare. Tillgången till en högklassig inhemsk
bestrålningsanläggning för bränsleprov har bl. a. bidragit till att strålningsnivåerna och därmed erhållna persondoser ligger avsevärt lägre i AseaAtoms anläggningar ä.n i andra lättvattenreaktorer. Vidare har Asea-Atoms
bränsle visat sig klara effektändringar bättre än andra konstruktioner. En
förändring av systemet för prisnedsättningar för svenska kunder skulle så
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menligt inverka på konkurrensförhällandena på kärnbränslemarknaden att
Asea-Atoms konkurrensfördelar knappast skulle kunna försvaras och definitivt inte vidcireutvecklas. St11dsl'ik Energiteknik AB framhf1ller betydelsen av att kostnadstäckningen för den bränsletekniska verksamheten är
sådan att den medger en aktiv produktutveckling. Denna skall innefatta
både cirbete med nya och effektivare bcstrålningsutrustningar och nya
undcrsökningsmetoder. Det krävs också en utveckling av den kompetens
med inriktning på förståelse för kärnbriinslets beteende under olika normala driftbetingelser. som har legat till grund för Studs viks starka ställning
pil detta område i dag. Vidare förutsätter bolaget att finansieringen av
framtida nedläggningskostnader för dessa anläggningar löses pa samma
sätt som för reaktorerna R I och Ågesta. För dessa har regeringen inte
ansett det rimligt att kräva att Studsvik skulle göra några avsiittningar.
Vetenskapsakademien föreslår att kostnaden för driften av reaktorn hör
belasta det svenska kärnkraftprogrammet och rekommenderar att forskarna får disponera reaktorn utan särskild kostnad. Även naturl'etenskapliga
fi1rskningslaboratoriet i Studsl'ik anser att inga direkta kostnader i form av
kanalhyror vid R2-reaktorn eller köravgifter för R2-0-reaktorn bör belasta
den grundläggande forskningen. Dessa kostnader bör i stället bakas in i
statsanslaget.
SSI förutsätter att anslagssystemet för R2-reaktorns fortsatta drift löses
på ett sådant sätt att medel finns for eventuella nödvändiga moderniseringar m. m. samt att tillräcklig strålskyddsövervakning garanteras. STU påpekar att det av betänkandet inte framgår i vad mån nu gällande avtal med
svenska kunder kan förändras så att även dessa betalar för bestrålningstjänster i en sådan utsträckning att kostnadstäckning uppnås. Om så är
fallet skulle ett sådant taxesystem undanröja behovet av statsanslag. Denna fråga tas ej upp till behandling av utredningen.
R2-reaktorn förväntas kunna hållas i drift in på 1990-talet. Det övervägande antalet remissinstanser. däribland 1wt11n·etenskapliga ji1rsk11ingslahoratoriet. FOA. KTH, tekniska hö1:skolan i LinköpinR. 1111il'ersitete11 i
Uppsala. Lund. Stockholm och Umeå. FRN. STU. AB Asea-Atom och
!VA understryker utredarens uppfattning att man i god tid skall planera för
verksamheten därefter så att forskningen kan fortsätta utan större avbrott.
Ett nordiskt samarbetsprojekt framstår här som ett intressant alternativ.
!VA föreslår att Sverige bör erbjuda sig som värd för ett crsiittningsobjckt
till R2 och framhåller att en lösning förlagd till Studsvikslaboratorierna
skulle ge maximalt utnyttjande av där gjorda investeringar.
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Bilaga 2. I

1 Sammanfattning av statens strålskyddsinstituts rapport Effektivare beredskap
1.1 Direktiven
I beslut den 26 april 1979 anförde regeringen:
"Länsstyrelsen i län med kärnkraftverk (atomanläggning) skall enligt
lagen (1960:331) om skyddsåtgärder vid olyckor i atomanläggningar m. m.
ansvara för åtgärder till allmänhetens skydd i händelse av en olycka i
atomanläggning. I vissa beslut om tillstånd enligt 2 § atomenergilagen
(1956:306, ändrad senast 1978:281) som gäller innehav och drift av kärnkraftverk föreskrivs även att länsstyrelsen i det län där anläggningen är
belägen skall upprätta en beredskapsplan för större olyckor i anläggningen.
Beredskapsplanen skall ange ansvarsförhållanden och skyddsåtgärder i
händelse av en olycka. Sådana planer syftar till att minska riskerna för att
människor som bor eller uppehåller sig i närheten av kärnkraftverken
utsätts för skadlig radioaktiv strålning i samband med olyckor som kan
leda till att radioaktiva ämnen läcker ut i omgivningen.
Lagen om skyddsåtgärder vid olyckor i atomanläggningar m. m. ger
länsstyrelsen extraordinära befogenheter för åtgärdernas genomförande
exempelvis genom att även privatägd utrustning som mätinstrument och
fordon kan rekvireras. Lagen kommer att tas upp till behandling i den
nyligen tillkallade utredningen (I 1979:05) som skall genomföra en översyn
av lagstiftningen inom atomenergiområdet. Frågorna om ersättning efter
en olycka är reglerade i atomskyddslagen ( 1960:331) och atomansvarighetslagen (1968:45).
Till strålskyddsinstitutet är en beredskapsnämnd mot atomolyckor knuten. Nämnden har till huvuduppgift att ge råd åt institutet och länsstyrelserna om skyddsåtgärder mot atomolyckor och att bistå institutet vid
planering av beredskapen mot sådana olyckor.
Ett omfattande utredningsarbete beträffande risken för olyckor i kärnkraftverk har genomförts på senare år genom bl.a. Energi- och miljökommitten och Energikommissionen. Energikommissionens slutbetänkande
(SOU 1978:49) Energi-. Hälso, Miljö- och säkerhetsrisker jämte underlagsrapporter samt Energi, Hälsa, Miljö (SOU 1977:67-70) med bilagor innehåller ett omfattande material för bedömning av dessa frågor.
Enligt regeringens uppfattning är det nödvändigt att beredskapsplanerna
för större olyckor i kärnkraftverken hålls aktuella och prövas med jämna
mellanrum. Det är angeläget att kunskapsunderlaget från ovan nämnda
utredningar utnyttjas tillsammans med annat tillgängligt underlag och erfarenheter för att förbättra beredskapen mot atomolyckor.
Regeringen uppdrar åt statens strålskyddsinstitut att i samråd med berörda länstyrelser se över organisationen och resurserna när det gäller
beredskapen mot olyckor i kärnkraftverk. Institutet bör därvid redovisa de
beredskapsplaner som upprättats, det arbete som pågår för att förbättra
olycksberedskapen samt eventuella svagheter i planeringen. Översynen
och redovisningen bör särskilt behandla hur en riktig information delges
befolkningen, hur en evakuering av berörd befolkning kan ske om det
befinnes lämpligt samt vilka åtgärder som bör vidtas vid radioaktiv markbeläggning. Taktiska riktlinjer bör redovisas för de beredskapsåtgärder
33
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som planeras vid olyckor av ol.ika omfattning. Vidare bör resurserna vad
gäller personalutbildning inventeras och redovisas. Strålskyddsinstitutet
bör utifrån den gjorda översynen lämna förslag till åtgärder som befinnes
lämpliga för att erhålla en ökad effektivitet hos heredskapsorganisationen."
I strålskyddsinstitutets rapport Effektivare beredskap redovisar institutet den nuvarande beredskapen och dess syfte samt påpekar brister och
förslag till förbättringar. Samråd har skett med försvarsdirektörcrna i
kärnkraftslänen. Nära kontakt har hållits med statens kärnkraftinspektion
samt flera andra berörda myndigheter och organisationer.
En särskild utredning om telekommunikationerna vid ett haveri har på
uppdrag utförts av Tcleplan AH.

1.2 Strålskyddsinstitutets sammanfattande slutsatser
Syftet med nuvarande beredskapsplanering är att hålla en beredskap
mot olyckor vilka inte är så omfattande att man kan viinta sig mycket
allvarlig radioaktiv markbeläggning som nödvändiggör snabh utrymning
för att undvika livshotande skador.
Med detta begränsade syfte bör man enligt strålskyddsinstitutets uppfattning ställa större krav på beredskapsorganisationen nu än vad man
gjorde 1960. Institutet tillsammans med länsstyrelserna har funnit brister i
nuvarande beredskapsorganisation. Dessa brister har mestadels sin grund i
otillräckliga ekonomiska och personella resurser men i viss mån iiven i
svagheter i nuvarande lagstiftning som gör det svårt för länsstyrelserna att
kräva planeringssamverkan av andra organ som kommer att beröras av en
olycka.
En kostnadskrävande insats är en ·radikal förhättring av sambandsmedlen i enlighet med de förslag som utarbetats av Telcplan AB. Detta iir
nödvändigt för att undanröja den betydande svaghet som ligger i att man i
en katastrofsituation inte kan lita på att det vanliga telefonniitet fungerar.
Strålskyddsinstitutet föreslår en väsentligt ökad satsning på uthildning
och övning av all personal som kan bli berörd av heredskapsplaneringen.
Det föreslås alt delar av utbildningen och övningsplaneringen sker samordnat och under central tillsyn. För detta ändamål behövs en central planerings-, utbildnings- och övningsledningsorganisation.
En viktig fråga är tidig indikering av radioaktiv markheläggning eftersom
detta är en förutsättning för en effektiv evakuering. Tidig indikering kräver
tillgång till lämpliga instrument och en beredskap för att snabbt kunna
organisera mätningar och rapportering av mätresultat.
En svårbedömd åtgärd är utdelningen av jodtabletter. Att dela ut jodtabletter i förväg. redan under normala förhållanden. iir en förhällandcvis
enkel åtgärd även när det gäller stora o·mråden. Länsstyrelserepresentanterna är eniga i bedömningen att en sådan utdelning bör ske. trots att vissa
invändningar har rests mot förslaget. bl a att det för mänga kan te sig som
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en dra:;;tisk åtgärd och att man inte kan räkna med att alla finner sina
tabletter när en olycka inträffar.
Den uppskattade sammanlagda kostnaden av de föreslagna förbättringarna uppgår till 9 milj. kr. i engångskostnad och med en årlig kostnad av 5
milj. kr. De föreslagna åtgärderna kräver också en förstärkning av såviil
länsstyrelsernas som strålskyddsinstitutets personella resurser för planläggning. undervisning och övning.
Strålskyddsinstitutet har också övervägt behovet av en utökad beredskapsorganisation med handlingsberedskap även mot mycket stora olyckor. En långtgående beredskap mot sådana olyckor skulle innebära en
utsträckning av beredskapsåtgärderna till stora avstånd från kärnkraftverken. Valet av avstånd blir förhållandevis godtyckligt inom intervallet 4080 km.

1.3 Reaktorolyckor och deras följder
Den mest kända. tidiga rapporten om tänkbara olyckskonsekvenser
publicerades 1957 från Brookhaven National Laboratory på uppdrag av
den amerikanska atomenergikommissionen. Den är känd under beteckningen WASH-740. I mitten på 1970-talet ändrades emellertid intrycket av
konsekvensbild genom de uppgifter som publicerades i den rapport. kallad
WASH-1400. som den amerikanska atomenergikommissionen beställt för
att få en bättre bild av reaktorsäkerheten och olyckskonsekvenserna än
den som givits av den tidigare W ASH-740.
Det intressanta med WASH-1400 (ofta kallad "Rasmussenrapporten").
utöver den metodik för siikerhetsanalys som introducerades. var ett antal
antaganden om analyserade olyckssekvenser som skulle kunna leda till
utsliipp av andra radioaktiva ämnen iin ädelgaser och jod.
I flera av de olycksförlopp som analyserades antogs utsläpp av tiotals
procent av hiirdinnehållet av dosimctriskt betydelsefulla isotoper av iirnnen såsom rutenium. tellur. barium. cesium och strontium. Dessa ämnen
medför risker för höga sträldoser i lungorna vid inandning och de kan ge en
kraftig radioaktiv markbeläggning som kan bli mycket längvarig genom att
nägra nuklider (cesium-137 och strontium-90) har l<'mga fysikaliska halveringstider (30 år). Med utsläpp av dessa ämnen skulle de möjliga konsekvenserna bli helt annorlunda än vad som anges i niirf'örläggningsutredningens rapport. W ASH-1400 utsattes för en hel del kritik. särskilt beträffande anspråket på meningsfyllda uppskattningar av absolutvärdet för
sannolikheten för mycket svårartade olyckshändelser. Den ledde emellertid till ett antal nya utredningar och konsekvensbedömningar och till en
allmän konsekvensbild som nu är förhällandevis enhetlig. W ASH-1400
grupperade olyckor som kunde väntas leda till likartade utsläpp av olika
radioaktiva ämnen i fem grupper för kokarreaktorer och nio grupper för
tryckvattenreaktorer. Typiska olyckor inom varje grupp betecknades
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BWR-1, BWR-2. etc. resp. PWR-1. PWR-2, etc. De utsläpp som antogs för
varje grupp framgår av tabell I.
Det är av intresse att notera att grupperna BWR-1 -

BWR-4 samt

PWR-1 - PWR- 7 inbegriper hänlsmälteförlopp. Den totala sannolikheten
för nägon olycka inom respektive grupp är enligt tabellen 29 · 10·0 resp.
60 · 10"0 • Detta är därför de sannolikheter för härdsmälta som också har
angetts i WASH-1400 och som i genomsnitt för de amerikanska reaktorerna blir ca 50 · 10·0 , dvs. I :20000. Alla sannolikheter är räknade per
rcaktorår.
Enligt WASH-1400 är sannolikhelen för mycket stora utsläpp, dvs. för
en olycka av typ BWR-1 eller PWR-1, ca I· 10-6 per reaktorår. Om man
iiven räknar med BWR-2 och PWR-2 blir den ca 7-8 · I0- 6 per reaktorår.

Om man kombinerar sannolikheten för härdsmälta enligt WASH-1400:s
medelvärde för USA. dvs. 50 · I0-6 med oddsen I: 10 att härdsmältan leder
till mycket stora utsläpp. blir sannolikheten för de senare 5 · 10·6 per
reaktorår.
Om man tillämpar ett sannolikhets värde på 7-8 · w·n per reaktorår på ett
svenskt kärnkraft program om 1:: reaktorer under 25 år. dvs. 300 reaktorår,
blir sannolikheten att en olycka av typ BWR-1. BWR-2. PWR-1 eller
PWR-2 skall hända någon gång vid någon av de 12 reaktorerna under
25-årsperiodcn ca 2 · w- 3 • dvs. I :500. Olyckan blir inte nödvändigtvis en
stor katastrof för den närmaste omgivningen (vindriktningen kan vara ut
mot havet), men antalet cancerfall på stora avstånd kan ändå bli mycket
stort.
I<1hell I: J)e olika 11!.l'ltippskategoricrna <'flligt WAS/-1-1400

Olycka

Fönfröjningstid*

Sannolik hel**
I· 10""

HWR-1
UWR-2
HWR-3
BWR-4
BWR-5

2 tim
30 tim
30 tim
5 lim
3.5 tim

6.
20.
2.
100.

PWR-1
PWR-2
PWR-3
PWR-4
PWR-5
PWR-6
PWR-7
PWR-8
PWR-9

2.5 tim
2,5 tim
5 tim
2 tim
2 tim
12 lim
10 tim
0.5 lim
0.5 tim

<1 · IOT"
8 · IOT"
4 · IOT"
<I · IOT"
<I· IOT''
6· IOT'
40. lllT"
40· IOT"
400· IOT"

(()"''
10·"
10-"
10-"

Utsläpp i procent av det totala härdinnehållet:
ädelgas jod
cesium
tellur
strontium
100
100
1()0
60
0.05

40
90

90
90
80
60
30
30
0.6
0.2
0.0003

70
40
70
50
20
20
4
9
0.9
3
0.08*** 0.08
0,002
0.001
0.05
0.01

JO

0,08

40
50
10
0.5

70
30
30
0.4
40
30
30
3
0.5
0,1
0.002

rutenium

0.06

50
3
2
0.06

5
6
2
0.5
0.1
0.009

40
2
3
0,3
0.06
0.007

5
10
I

* tid från driftstörningens bör:ian till utsläppet (varningstiden för evakueringen blir i de flesta fall kortare I
** per reaktorår
*** om en stor del av utsläppet sker i form av organisk jod kan värdet vara 0.2.
Somjämförelsc: gav TMl-olyckan ("Harrisburgolyckan"l följande värden:
TMl-2

>2 tim

2-9

2 · I0-7
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Svenska reaktorsäkerhetsutredningar har i stort sett accepterat de sannolikhetsberäkningar som redovisades i WASH-1400. Senare utredningar
har emellertid mer än W ASH-1400 understrukit osäkerheten i sannolikhetsuppskattningarna. Varje beräkning av sannolikheten för en händelse
som ännu inte har inträffat är förknippad med den fundamentala svagheten
att uppskattningen inte går att verifiera. Beräkningarna bygger på ett
omfattande tekniskt erfarenhetsmaterial när det gäller olika komponenter
och steg i händelsekedjorna, men de måste också bygga på många antaganden och bedömningar som gör att den beräknade sannolikheten är vad
statistikerna kallar "subjektiv sannolikhet". Osäkerheten i uppskattningarna låter sig inte preciseras. Huruvida man kan lita på att sannolikheten är
så låg som det antas är en fråga om tilltro till bedömarnas erfarenhet och
fullständigheten av den information de har tillgång till vid sina bedömningar.
Man måste vara medveten om att såväl de ekonomiska konsekvenserna
som vissa av de biologiska skadeverkningarna blir helt olika för de olika
kärnkraftstationerna. Det är uppenbart att de totala konsekvenserna av
olyckor av typ BWR-1 och PWR-1 skulle kunna bli avsevärt större än vad
som angavs i prop. (1960: 139) med förslag till lag om skyddsåtgärder vid
olyckor i atomanläggningar m. m. Den ändring som har skett i konsekvensbilden under de senaste åren ligger framför allt i den potentiella möjligheten att stora landområden (av storleksordningen tusen kvadratkilometer)
genom beläggning med bl. a. cesium-137 skulle kunna bli oanvändbara ·
under många år med mycket små möjligheter till praktiskt genomförbar
sanering (halveringstiden för cesium-137 är 30 år).
När radioaktiva ämnen läcker ut från ett kärnkraftverk stiger de först
uppåt i atmosfären på grund av att utsläppet är varmare än den omgivande
luften. Därefter driver de med vinden och bildar en "plym" eller radioaktivt
moln i vindriktningen. Så småningom faller en del av det utsläppta materialet till marken och bildar en radioaktiv markbeläggning i vindriktningen.
Människor kan bli externt bestrålade av gammastrålning från det radioaktiva molnet (molndos) eller internt bestrålade, med de största stråldoserna
i lungor och sköldkörtel. från inandade radioaktiva ämnen linhalationsdos). Markbeläggningen kan också ge en extern bestrålning med gammastrålning (markdos) och kan så småningom förorena växtlighet, betande
djur och till följd därav också mjölk. Förtäring av förorenade livsmedel kan
också ge ett dosbidrag (förtäringsdos).
Man kan grovt särskilja tre grader av utsläpp
I) Enbart ädelgaser
Enbart ädelgaser (såsom, bortsett från helt försumbara jodmängder. var
fallet vid Three Mile Islartd) ger inga katastrofala verkningar. Det blir ingen
inhalationsdos och ingen markdos.
2) Ädelgaser plus radioaktiv jod
Ädelgaser plus radioaktiv jod är ingen realistisk kombination vid stora
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olyckor enligt tahcll I. men jodens lättflyktig.het och den lätthet med vilken
den förorenar beksmarkcr och därmed mjölk på stora avstånd gör den
särskilt intressant. Efter olyckan i den plutoniumproducerande reaktorn
<inte ett kärnkraftverk) i Windscale. kunde radioaktiv jod påvisas i atmosfären över hela Europa och förorenad mjölk kastades i England inom ett
område pä 500 km~. Utsläppet av jod var den gången ca 20 000 curie. dvs.
ca tusen gånger större iin utsliippet av jod från Threc Mile Island.
3) Ädelgaser plus jod plus aerosoler
Utsläpp av större mängder aerosoler av andra radioaktiva ämnen förutsätter dels svåra härdskador (sfisom i Three Mile Island). dels att reaktorinneslutning och kylvatten inte fsåsom vid Three Mile Island) förmår hålla
kvar de radioaktiva ämnena. Det är dessa olyckor. vilka såsom tidigare
niimnts antas ha en mycket liten men svårbedömbar sannolikhet. som kan
ge allvarliga inhalationsdoscr och en kraftig markbeläggning som kan ge så
höga stråldoser att en snabb utrymning kan bli nödvändig.
Det är för dessa senare olyckor som man i olika sammanhang har angett
stora konsekvenser i form av akuta dödsfall. sena cancerfall och iirftliga
skador samt stora förorenade landytor.

1.3 .1 De biologiska strålverkningarna
De biologiska strålverkningarna kan indelas i tre grupper
Skador av "akut" typ:

Fosterskador:
Sena skador:

Akut strålsjuka
Lunginflammation
Nedsatt sköldkörtelfunktion
Utvec klingsrubbningar
Cancer
Ärftliga skador

Akut strillsjuka
Akut strålsjuka uppstår till följd av skador på de blodbildande organen.
framför allt den röda benmärgen. Det sker bara om strilldosen överstiger
ca I Gy ( 100 rad). Inom de försla timmarna kan.de drabbade både må illa
och kräkas. men de tillfrisknar s1:dan tillfälligt för att åter bli sjuka efter 2-3
veckor när antalet livsviktiga blodkroppar har minskat till farligt låga
värden och kroppens motståndskraft mot infektioner är nedsatt. Då finns
risk för dödsfall och man brukar räkna med 50C,f> risk att dö vid korttidsdoser om ca 3 Gy (300 rad) i benmärgen. Man har tid på sig att förbereda
vården. eftersom den kritiska tidpunkten kommer först efter ett par veckor.
Under första dygnet <2-8 timmar) är symtomen illamående. kräkningar.
aptitlöshet och trötthet och åtgärder som bör vidtagas är vila. ev. symtomlindrande medel. 2-20 dygn efter bestrålningen är symtomen subjektiv
hesvärsfrihet och blodbildsförändringar. åtgärderna är fysisk och psykisk
aktivitet. 20-60 dygn efter bestrålning ger symtomen en med dosen ökad
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dödlighet. aptitlöshet. trötthet. diarrc. infektioner. viktförlust. härav fall.
blödningar OL"h rubbningar i sultbal;insen - åtgärderna skall vara symtommotande åtgärder som blodtransfusioner. antibiotika. skydd mot infektioner och salt tillförsel.
Lunginflammation
lnhalationsdosen i lungorna kan vid n~1gra olyckstyper med höga koncentrationer av aerosoler. bl. a. rutenium. i luften bli sa hög att lungvävnaden skadas. För det krävs stråldoser på mer iin 5 Gy 1500 rad) i lungorna
vid kortvarig bestrålning. När man andas in radioaktiva iimnen kommer
emellertid en del av dessa att stanna i lungorna under en längre tid. så att
den totala stråldosen fran de inandade iimnena kan härröra t"rfin en bestrålning som fortsiitter under mili1ga månader efter inandningen. Vid en
sådan utdragen bestrålning kriivs mer än 10 Gy ( 1000 rad) för lungskada
och tlera tusen rad för 50'+ risk för dödlig skada.
Lungskadan kan leda till en svår lunginflammation som upptriider först
flera månader. kanske ett halvår. efter olyckan. Den kan då ha ett mycket
våldsamt förlopp.
Sköldkörtelskador
Höga strtildoser - över I 0 Gy (I 000 rad I - i sköldkörteln kan leda till
nedsiittning eller förstöring av sköldkörtelns funktion lhypotyreos) och
sannolikheten hiirför blir hög om striildosen närmar sig 50 Gy 15 000 rad).
Hypotyreos anses dock inte vara ett lika sv~lrt problem som övriga strålskador eftersom den inte är livshotande. De drabbade hiinvisas dock till att
under resten av livet anviinda hormontabletter regelbundet. Den huvudsakliga kiillan till höga str~tldoser i sköldkörteln iir radioaktiv jod som efter
inandning söker sig till detta organ. Vid <;amma miingd jod i luften blir
stri\ldosen högre för barn. trots deras mindre andningskapacitct. eftersom
sköldkörteln iir mindre och jodkoncentrationen d~irför blir större. Intag av
inaktiv jod. i form av 0.2 g kalium.iodid. blockerar sköldkörteln så all den
inte förmår ta upp ytterligare jod och diirmed inte heller den radioaktiva.
Fosterskador
Vid fosterdoser under kort tid på mer iin 0.1 Gy (I 0 rad) brukar fokare i
Sverige ofta rekommendera abort med tanke på risken för fosterskador
från stdlningen. Vid doser under 0.01 Gy (I rad) anses risken inte vara
påvisbar och den internationella strålskyddskommissionen ( ICRP) anser
att man i strålningsarbete normalt kan acceptera en fosterdos på 0,005 Gy

W.5 rad) under havandeskapets första månader.
De svenska strålningsbiologer som strföskyddsinstitutet har konsulterat
anser emellertid att de aborter som kan komma att rekommenderas om
många kvinnor får en stråldos pä ca 0.1 Gy ( 10 rad) troligen utgör en större
skadeverkan iin om barnen skulle födas med risk att något blir missbildat.
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Cancer
Sannolikheten för cancer brukar antas vara direkt proportionell mot
stråldosen i den aktuella kroppsvävnaden. utan något tröskelvärde för
stråldos under vilket sannolikheten är noll.
Det innebär att det antal cancerfall som kan förväntas efter en reaktorolycka bör antas vara proportionellt mot den kollektiva riskdoscn uttryckt
i mangray eller manrad. Riskfaktorn antas ofta vara ca 4 · 10-4 per manrad
för antalet sjukdomsfall och ca :! · JU· 4 per manrad för antalet dödsfall i det
fall att hela kroppen är bestrålad. Om endast ett enstaka organ är bestrålat
är riskfaktorn för cancer i deti:a organ mindre. Riskfaktorerna vid helkroppshestrålning innebär att man räknar med att det i genomsnitt skulle
dö en person i cancer för var 5UOO:e manrad och inträffa dt cancerfall för
var 2500:e manrad. Vid Three Mile Island uppskattades kollektivdosen
inom ett avstånd på 80 km ha varit ca 2000 manrad (Kemenykommissionens värde). Den totala kollektivdosen kan enligt strålskyddsinstitutets
bedömning kanske ha varit mellan 4000 och 5000 manrad. Man kan alltså
vänta sig ett par cancerfall. varav ett med dödlig utgång. Detta går inte att
påvisa mot bakgrunden av det stora antalet normalt förekommande cancerfall. Myndigheterna har ändå tagit initiativet till epidemiologiska studier
av cancerförekomsten i befolkningen kring Three Mile Island, troligen för
att skaffa sig statistiska data för att kunna skingra allmänhetens oro för att
cancerrisken är större än vad som påstås. Det pågår nämligen fortfarande
en debatt om huruvida de ovan nämnda riskfaktorerna. som är rätt väl
belagda vid höga stråldoser. även gäller när stråldosen är mycket liten.
Strålskyddsinstitutet ser ingen orsak att frångå den praxis, som institutet
har tillämpat inom andra områden för strålskydd. nämligen att anta samma
riskfaktor vid alla stråldoser. Dena ger stor tyngd åt de många små stråldoserna på stora avstånd. De flesta rnncerfallen skulle vid en olycka inom
Sverige i en vädersituation utan nederbörd inträffa utanför landets gränser.
Man måste emellertid ha klart för sig att detta kan vara en överskattning av
de mycket små stråldosernas betydelse.
Ärftliga skador !genetiska skador på könsceller> anses liksom cancer
uppträda med en sannolikhet som är proportionell mot stråldosen. När
man skall uppskatta antalet ärftliga skador efter en viss kollektivdos i en
befolkning. måste man ta hänsyn till att inte alla individer är reproduktiva
(t. ex. till följd av ålder). Om man därför anger en riskfaktor per genomsnittlig manrad i hela befolkningen och denna har normal ålders- och
könsfördelning. blir riskfaktorn mindre än om man bara skulle ha räknat på
den kollektivdos som faller inom den reproduktiva delen av befolkningen.
Riskfaktorn för hela bcfolkningc'n anses vara 0.8 · 10-4 /manrad dvs. något
lägre

~in

riskfaktorn för cancer.
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I .3 .2 Spridnin1<smekanismer

Spridningen av radioaktiva ämnen i omgivningen efter en olycka bestäms, utöver väderförhållandena av utsläppshöjden och de värmemängder som frigörs till atmosfären. Olyckskategorin PWH-1 A karakteriseras exempelvis av små värmemängder. Utsläppets värmeinnehåll bestämmer hur högt plymen kan lyfta över den ursprungliga utsläppshöjden.
Koncentrationen av radioaktiva ämnen i plymen på olika avstånd friin
utsläppspunkten kan beräknas med de vanliga spridningsmodellerna om
man kan anta att vindhastigheten är konstant. vindriktningen oförändrad,
atmosfärens stabilitet hela tiden densamma samt att nederbördsförhållandena inte växlar. Dessa förutsättningar gäller ofta inte i praktiken.
Det är inte ovanligt alt vindriktningen skiftar så att en utsläppsplym inte
driver i endast en riktning utan ändrar riktning och slingrar sig ("meandrar").
En meteorologisk situation som är mycket svårbedömbar är den när
radioaktiva ämnen sprids långa sträckor under stabila atmosfäriska förhållanden utan nederbörd och aktiviteten därefter plötsligt avsätts på marken
genom nederbörd. Sådana förhållanden kan inte uteslutas. men sannolikheten att en viss ort skulle drabbas är mycket liten.
I .3 .3 Stråldosen.1· beroende m· tiden

Molndos och inhalationsdos blir beroende av i vilken omfattning man är
direkt exponerad för det radioaktiva molnet när det drar förbi. Markdosen
blir allt större ju längre man uppehåller sig i områden med radioaktiv
markbeläggning.
Tabell 2 visar hur den ackumulerade stråldosen Ol:h dosraten (dosen per
tidsenhet) varierar med tiden i de tvII fallen att den inom 24 timmar
ackumulerade dosen iir I rad eller att dosraten efter 24 timmar iir 1000
Tahell 2: Dos och do.1rat i·id olika tidpunkter l'.fia en olvcka <Il' tvp BWR-1 eller
PWR-1. 1111der antagande all l'iirdena <'.fler 24 timmar iir alllingen I rad ella I 000
mrad!timma.
Tidpunkt

Ackumulerad

Motsvarande

Dosrat

efter
utsläppet

dos
rad

dosrat
mrad/h

mrad!h

28
,.,,

I 000
750
630
380
120

I dygn

2 dygn
3
7
30
I
10
30
90

dygn
dygn
dygn
år
år
år
år

1.0
1,5
2.0
3,5
6.0

15
40
65
90

naturlig
bakgrundsstri\lning:

18
10
3.5
0.6
0,2
0.1
0,04

~.~

7
3.5
1.5
0,003-0.009

Motsvarande
ackumul Jo,,
rad
35

55
70
120

220
550
1400
2 300
3 000
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millirad/timme. Förutsättningen är en olycka av typ BWR-1 eller PWR-1
och den sammansättning av olika radioaktiva ämnen som man då kan
vänta sig i markbeläggningen (de två olyckstyperna ger inte riktigt samma
värden. varför siffrorna är avrundade).

1.3.4 Den totala konsekvensbilden
Den konsekvensbild som har givits i svenska utredningsrapporter under
de senaste åren har för de största olyckorna med de största utsläppen varit
ungefär följande
Antal dödsfall i akuta skador: hundratals till tusentals
Antal dödsfall i cancer: tusentals till tiotusentals
Förorenade Iandytor: tusentals till tiotusentals km 2
Institutet har inte funnit något skäl att tro att den största tänkbara
konsekvensbilden faller utanför. ramen av vad tidigare utredningar har
beskrivit.
Några slutsatser frän strålskyddsinstitutets analys av konsekvenserna
av stora reaktorolyckor bör nämnas.
Det krävs olyckor av typ PWR-IA eller BWR-1 för att förorsaka akut
livshotande skador på större av~tånd än 20 km.
De cancerfall som förorsakas av en olycka under torrt viider kommer
huvudsakligen att uppträda på mycket stora avstånd. Vid en olycka i
Barsebäcksvcrket med vindriktning mot Malmö inträffar de flesta cancerfallen på europeiska kontinenten. Vid vind mot Köpenhamn inträffar de i
England. Reaktorläget spelar i d·~tta fall mindre roll än vindriktningen. Vid
nederbörd kun däremot cancerfallen viintas inom ett niirmare område och
inträffar då i huvudsak inom niisbdägna storstadsområden (Malmö. Köpenhamn. Göteborg) om vinden är riktad mot dessa.
Vid de största olyckorna kan antalet fall av lunginflammation bli stort
och dominera bland de akuta skadorna. Potentiellt skulle en olycka av typ
PWR-1 A kunna åstadkomma milnga tusen lungcancerfall vid vindriktning
mot Göteborg. I realiteten iir del tveksamt om de nödviindiga väderförutsättningarna ( Pasquill F över stcra avstäm\) är realistiska. Därtill kommer
den filterverkan byggnader anses kunna ha. även om den är omstridd. En
stor del av lungcancerfallen skulle kunna leda till dödlig utgäng.
Den landyta som vid de stora olyckorna får en markbeläggning som ger
en 24-timmarsdos på mer iin 0.56 rad är vid olyckorna av typ BWR-1 och
PWR-1 mellan 200 och 2000 kvadratkilometer. Över denna yta kan man få
betydande bosättningsproblcm lförsta årets dos blir nära 10 rad. andra
årets ca 3 rad).
Den landyta som vid dessa olyckor ger en 24-timmarsdos pä mer än 10
rad är vid nederbörd mellan 200 och 400 kvadratkilometer. Utan nederbörd
är den mindre. Detta är den yta som kan beröras av utrymning redan första
dygnet. Vid de största olyckorna innehåller utsliippet sf1 mycket cesium-137 att de som lämnat området inte kan återvända på mycket lång tid.
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Det första årets dos blir större än 150 rad om man inte riiknar med
avrinning. men även med 80% avrinning skulle första årsdosen hli 30 rad.
Vid de största olyckorna skulle tandytor på upp mot 10-40 kvadratkilometer ge mer än I 00 rad under de första 24 timmarna. Även om man genom
kombination av avrinning och konstgjord sanering tför vilket inga bra
metoder f. n. finns tillgängliga) skulle kunna avlägsna 95 % av de radioaktiva ämnena. skulle återflyttning troligen inte kunna ske förriin efter ätskilliga decennier även om man accepterade så höga stråldoser som man för
närvarande inte är villig att acceptera i bostiider med höga strålnivåer från
byggnads materialet.
Vid de största olyckorna skullt: de globala kollt:ktivdoserna över all
framtid kunna vara av storleksordningen 10-100 miljoner manrad lhin det
radioaktiva nedfallet. Detta kan jämföras med de ca I000 miljoner manrad
som har förorsakats av de atmosfäriska kärnvapenproven.
Antalet cancerfall skulle väntas bli mellan 4000 och 40000 enligt institutets första analys (volym I av beredskapsrapporten). Enligt senare analyser med andra antaganden kan flera gånger fler c<inct:rfall viintas (volym 5).
De ekonomiska konsekvenserna av en stor reaktorolycka blir omfattande
även om aktivitetsutsläppen är obetydliga. Kemenykommissionen räknade
med kostnader på 5-10 miljarder kr. för TMI-olyckan. Vid utrymning kan
man riikna med ett produktionsbortfall av storleksordningen 500 kr. per
persondag. Om i:xempelvis I00 000 personer berörs av en utrymning under
10 dygn blir bortfallet 500 Mkr. Vid TMI-olyckan famnade 140 000 personer frivilligt sina hem för längre eller kortare tid. B(irtfall av större industrier och samhällsnyttiga verksamheter kan innebära stora skador för samhället. I Volym 3 redovisas produktionsbortfall som kan beröras vid en
olycka i Kalmar län samt vilka samhällsviktiga verksamheter som skulle
drnbbas vid en olycka i Malmöhus Hin. Strålskyddsinstitutet har inte haft
någon möjlighet att översätta det senart: till ekonomiska termt:r.
Utsläpp av jod-131 under betessiisongen innehiir att färsk mjölk från
mycket stora områden. stora delar av landet. riskerar att bli oanviindbar.
En motåtgärd är stallning av kreatur. En utredning av lantbruksstyrclsen
1963 visar att detta niistan skulle fördubbla producenternas kostnader. En
övre griins ges av det totala produktionsvärdet för den svenska mi:jeriniiringen. ca 400 Mkr per månad.
Vid utrymning uppstår svåra problem med flyttning av svårt sjuka människor. I genomsnitt dör vaije dag en person av 20 000. En utrymning av
10() 000 personer under några dygn omfattar således ett tiotal döende
personer. Därtill kommer några hundra svårt sjuka personer som är mycket svåra att flytta.
De psykologiska följderna av en stor olycka anses vara allvarliga.
Strålskyddsinstitutet rt:dovisar i Volym 2 en studie av psykologer beträffande attityden hos personer som kan viintas behöva medverka i räddningsarbete tsjukvårdspersonal. transportpersonal. lantbrukare). Studien
visar att bristande information är ett stort problem.
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1.4 Nuvarande och framtida beredskap

1.4. I Problemet att Va/ja syfte för beredskapen
Ambitionsnivån för varje olycksberedskap bestäms av de resurser samhället genom politiska beslut är villigt att ställa till förfogande för bcredskapsändamål. Hur högt man skall syfta med beredskapen är således
delvis en politisk fråga som måste ses i perspektivet av andra skyddsinsatser eller, rättare sagt, mot bakgrunden av samhällets totala ambition att
skydda sina medborgare.
Den möjliga ökningen av ambitionsnivån för beredskapen sträcker sig
från obetydliga förbättringar av den nuvarande beredskapen till en omfattande beredskap, dimensionerad med tanke på de största tänkbara olyckshändelserna. oavsett deras sannolikhet.
Det första steget mot en högre ambitionsnivå är att förbättra den nuvarande beredskapen med oförändrat syfte. Den nuvarande beredskapsplaneringen kan anses vara av den kvalitet och på den ambitionsnivå som
förutsattes i 1960 års proposition. Sedan dess har emellertid samhällets
ambition rörande skydd avsevärt ökat. Bättre tekniska metoder och redskap finns tillgängliga. Erfarenh1~t har hunnit samlas från andra länder och
från övningar i Sverige. Allt detta talar för en höjning av ambitionsnivån
även om syftet bibehålls oförändrat.
Mycket stora olyckor med omfattande konsekvenser anses ha en mycket låg sannolikhet. Produkten av denna låga sannolikhet och konsekvensens storlek (t. ex. räknad i antalet skadade eller dödade personer vid en
stor olycka) brukar kallas vänk~värdet på skada (se Volym 5J. När det
gäller mer sannolika företeelser brukar väntevärdet kunna användas som
grund för åtgärdsbeslut. Väntevärdet på skada från olyckor i kärnkraftverk
är alltför litet för att motivera omfattande beredskapsplaner.
När det gäller mycket osannolika händelser med mycket stora konsekvenser är det emellertid vanligt att man lägger extra vikt vid den stora
konsekvensen, särskilt som uppskattningen av mycket låga sannolikheter
är osäker och i grunden subjektiv.
Till detta kommer att allvarliga olyckstillbud med lycklig utgång enligt
de säkerhetsanalyser som har publicerats inte kan betraktas som mycket
osannolika. Olyckan vid Three Mile Island var ett extremt exempel. där
utgången kan betraktas som lycklig vad gäller skador på människor men
som en katastrof när det gäller ekonomiska förluster. I en sådan situation,
innan man har en garanti för att en stor katastrof inte kommer att hända,
kommer allmänheten naturligt nog att oroa sig för det värsta och myndigheterna måste utgå från pessimistiska antaganden. Om det då inte finns en
god ben:dskapsplanering kan även en relativt obetydlig hiindelse skapa
stora problem. Det kan därför te sig som ett trygghetskrav att myndigheterna har en beredskapsplanering som även täcker in möjligheterna till
mycket stora olyckor.
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I presentationen av åtgärder för förbättring av beredskapen har det varit
lämpligt att dela upp dessa i två grupper, nämligen dels förbättringar (lV
beredskapen med dess nuvarande syfte och dels åtgärder som strålskydds"
institutet anser rimliga i syfte att åstadkomma en beredskap som även är
inriktad på möjligheten av mycket stora olyckor. Detta ger en möjlighet att
redovisa den extra kostnad som en ändring av syftet med beredskapen
skulle medföra.
1.4 .2 Effekt

(fV

berf(dskapen

Utrymning kan helt förhindra stråldosen om tillräcklig förvarningstid
finns och minska doserna om utrymning sker först efter en markbeläggning
med radioaktiva ämnen. Dosen från inandad aktivitet kan minskas genom
andningsskygd eller inomhusvistelse och för jod även genom intiig 11v
jodtabletter-, Gammastråldosen från moln och markbeläggning kan minskas genom inomhusvistelse. Efter konstaterad markbeläggning kan slµtligen sanering i vissa fall minska doserna från vistelse i det belagda områdt;t,
En liten cancerrisk för ett mycket stort antal människor på avstånci av
hundratals eller tusentals kilometer innebär emellertid en på grundv<1I av
försiktiga antaganden beräkningsbar kollektiv skada. Sannolikheten för att
ett stort utsläpp av radioaktiva ämnen, om det äger rum, någonstans kan
förorsaka en besvärande radioaktiv markbeläggning, antingen i tiitl:Jebyggda områdi;n eller i värdefulla jordbruksområden, kan för reaktorlägena vid västkusten vara betydande. Det är qärför de kollektiva skadorna
och de sociala och ekonomiska konsekvenserna för samhället som i första
hand måste beaktas vid konsekvensbedömningen. Tyvärr kan dess(l skac
dor i de flesta fall endast obetydligt minskas genom beredskapsåtgiirder.
De kan däremot minskas genom förbättrade konsekvenslindrande system
vid kärnkraftverken. Strålskyddsinstitutet instämmer i reaktors~kerhetsut
redningens bedömning att införandet av ytterligare sådana system är f!V
stor vikt. Därmed skulle även de konsekvenser som kan minsk11s genom
beredskapsåtgärder reduceras. Det är enligt institutets uppfattning viktigare att skapa säkerhet genom preventiva åtgärder och utsläppsbegränsande
system än genom vittgående beredskapsinsatser.
1.4 .3 Nuvarande beredskap och möjligheter tillförbättrinRar

Syftet med nuvarande beredskapspl<1nering är (ltt hålla en beredskap
mot olyckor vilka inte är så omfattande ;;tlt man k;u1 viinta sig en mycket
allvarlig radioaktiv beläggning som nödvändiggör sn(lbb u\rymning för att
undvika livshotande skador. Så stora olyckor är ime utesluma på fysikaliska grunder, men anta!i vara mycket osannolika. I 1960 åp; proposition
sägs uttryckligen att beredskapsorganisationen inte skµlle "dimensioneras
med sikte på sådana svåra och avlägsna verkningar av en olycka som
visserligen teoretiskt låter sig tänkas men som i praktiken är i det närmaste
uteslutna." Detta har avgjort den nuvarande beredskapens inriktning.
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Beredskapen grundar sig pil lagen 11960:331) om skyddsåtgärder vid
olyckor i atomanläggningar m. m. I lagens H anges
I län, som Konungen bestämmer, skall länsstyrelsen
Il upprätta en organisationsplan avseende de åtgärder som e1fordras för

att skydda allmänheten mot radioaktiva ämnen från atomanläggning: samt
2)

utse en befattningshavare som äger att besluta i länsstyrelsens ställe

fiir den händelse dess beslut icke utan olägenhet kan avvaktas, ävensom en
d·~nne befattningshavare.
l det utredningshetänkande Beredskap mot atomenergiolyckor tSOU
1959: 38> som låg till grund för 1960 års proposition föreslås ambitionsnivån
för beredskapsplanering lorganisationsplanerna) vara förhållandevis låg.

eller flera ställföreträdare för

En realistisk bedömning av riskerna torde därvid böra eftersträvas så att
icke organisationen dimensioneras med sikte på sf1dana svåra och avlägsna
verkningar av en olycka som visserligen teoretiskt låter sig tänkas men
som i praktiken ~ir i det närmaste uteslutna.
Utredningen förutsåg att länsstyrelserna skulle kunna få svårigheter att
förfoga över erforderliga personella och materiella resurser.
Skulle det därvid visa sig att brist kan väntas uppstå på viss särskilt
värdefull arbetskraft eller utrustning. bör länsstyrelsen på förhand försöka
fylla luckan genom frivilliga överenskommelser med företag och enskilda
inom länet.
Utredningen lade inte fram nägot förslag i anslagsfrågor i samband med
uppbyggandet av beredskapen, utan föreslog att redan tillgängliga resurser
skulle räcka. Man tillade dock
I den mån sålunda tillgängliga resurser ej kan antas förslå för beredskapen mot atomolyckor får det enligt utredningen bli en uppgift för länsstyrelserna att hos statsmakterna göra framställning om erforderliga anslag.

Institutets översyn visar att resursfrågan är av avgörande betydelse och
att det med nuvarande resurstillgång är svårt att hålla en god beredskap
även på den ambitionsnivå utredningen föreslog.
Tillgången till erforderliga resurser efter en inträffad olycka har tillgodosetts i stort i atomskyddslagens 6*. Resursbristen gäller därför i stället
medel för planering, övning och information. Atomskyddslagen reglerar
exempelvis inte kommunernas ~.kyldighet att delta i sådant förberedelsearbete.
Beträffande utredningens förslag om organisationsplan och därmed om
beredskapens ambitionsnivå anrörs i 1960 års proposition att den
föranleder från min sida ingen annan erinran än att jag - i likhet med
vissa rcmissinstanser - anser att. när så finnes lämpligt. en gemensam
organisationsplan bör kunna upprättas för flera län.
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1.4 .4 Brister och fiirslag till _t('irhiittringar i stort

Begränsat syfte
Även med begränsat syfte bör man emellertid enligt strålskyddsinstitutets uppfattning ställa högre krav på beredskapsorganisationen än vad man
gjorde 1960. Samhällets ambitioner för skydd av medborgarna har avsevärt
ökat. bättre tekniska metoder finns tillgängliga och tjugo års erfarenhet av
beredskapsplancring, inkluderande svenska beredskapsövningar och erfarenheter från andra länder: allt utgör goda skäl för en förbättring av
beredskapen.
I en bilaga till huvudtexten redovisar strålskyddsinstitutet ingående de
brister institutet tillsammans med länsstyrelserna funnit i nuvarande beredskapsorganisation. Dessa brister har mestadels sin grund i otillräckliga
ekonomiska och personella resurser. men i viss mån även i svagheter i
nuvarande lagstiftning som gör det svårt för Hinsstyrelserna att kräva
planeringsmcdvcrkan av andra organ som kommer att beröras av en olycka. Först sedan en olycka inträffat ger atomskyddslagcn länsstyrelserna
stora befogenheter att ingripa. I samma bilaga redovisas de rekommendationer om förbättringar som strålskyddsinstitutet i samråd med länsstyrelserna funnit rimliga.
En kostnadskrävande insats är en radikal förbättring av sambandsmedlcn i enlighet med de förslag som har utarbetats från AB Tclcplan. Detta är
nödvändigt för att undanröja den betydande svaghet som ligger i att man i
en katastrofsituation inte kan lita på att det vanliga telefonnätet fungerar.
Strålskyddsinstitutet föreslår en väsentligt ökad satsning på utbildning
och övning av all personal som kan bli berörd av beredskapsplaneringen.
Det föreslås att delar av utbildningen och övningsplaneringen sker samordnat och under central tillsyn. För detta ändamål behövs en central planerings-. utbildnings- och övningslcdningsorganisation. Denna skulle kunna
organiseras gemensamt av strålskyddsinstitutet. kärnkraftinspcktionen.
länsstyrelserna och kraftverksholagen. varvid även befintliga resurser vid
Studs vik och SM HI bör" beaktas. Organisationen skulle kunna arbeta under överinseende av strålskyddsinstitutet i anslutning till beredskapsnämnden mot atomolyckor (8NAl.
En tidig indikering av radioaktiv markbeläggning är en förutsättning för
en effektiv utrymning. Detta kräver tillgång till lämpliga instrument och en
beredskap för att snabbt kunna organisera mätningar och rapportering av
mäfresultat.
Informationen till allmänheten och massmedia är en annan viktig fråga
som inte får försummas i en katastrofsituation. Strålskyddsinstitutet anser
att det är viktigt att massmedia får möjlighet att komma i direkt kontakt
med personer med central ställning och överblick över hiindelseförloppet
vid en olycka. Även erfarenheterna från Three Mile Island har visat på
värdet av att sådana personer ägnar viss tid åt direkta kontakter med
massmedia. som därigenom får en kanal till den mest aktuella och samlade
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erfarenheten. Skapandet av sådana centrala informations vägar får emellertid inte innehära en mllnopolisering av informationen eller ett hinder för
massmedia att från olika expertorgan fä kompletterande uppgifter.
Vidgat syfte
Strålskyddsinstitutet har ock5ä övervägt hehovet av att utöka syftet med
beredskapsorganisationen att g;l Jängre än vad som sades i 1960 års proposition om atomskyddslagen. dvs. att öka ambitionsnivån till att omfatta
även handlingsben:dskap mot mycket stora olyckor. Det skulle i sil fall
gälla sådana olyckor där reaktorhärden har smält eller kraftigt överhettats
till följd av utebliven kylning. samtidigt som befintliga barriiirer inte såsom
avsett förmår hindra avseviirdii utsläpp av iiven andra radioaktiva iimnen
än ädelgaser till omgivningen. Nilgon sådan olycka har ännu inte inträffat i
världen och sannolikheten anses vara mycket liten. ehuru strtilskyddsinstitutet i likhet med energi- och miljökommitten. cnergikommissionens expertgrupp för häba och miljö tEK-Al och reaktorsäkerhetsutrcdningen
erinrar om att de uppskattningar av absoluta sannolikhetstal det här iir
frågan om iir förenade med fundamentala osäkerheter som inte kan preciseras.
Strålskyddsinstitutet tillsatte hösten 1978 en arbetsgrupp som hade i
uppgift att studera vilka problem en liinsstyrelse skulle möta om det
inträffade en olycka med så stor spridning av radioaktiva ämnen att en
utrymning av tiitbebyggda områden blev nödvändig. Arbetsgruppen lämnade sin rapport till institutet i juni 1979. Enligt gruppens rapport skulle en
långtgående beredskap mot sådana olyckor innebära en utökning av beredskapsåtgärderna till att omfatta områden pii 60-80 km avstånd från kärnkraftverken.
I sin slutrapport gör strålskyddsinstitutet följande bedömning,
Om syftet med beri.:dskapen 'idgas for att medge en god handlingsberedskap även i händelse av en härdsmälta med mycket stora utsläpp av
radioaktiva ämnen hör bered~kapsområdet enligt strålskyddsinstitutets
uppfattning utsträckas till stora avstånd från kiirnkraftverken. Valet av
avstånd blir förhftllandevis godtyckligt inom det tidigare nämnda intervallet 40-80 km. Den gräns som sätts inom vaije län bör vara anpassad till
lokala geografiska förhällandcn och reaktorernas storlek. Skulle någon
större tätort ligga vid den gräns man linner rimlig. bör den omfattas av
beredskapen snarare iin uteslutas.
Beredskapen bör anpassas till de speciella .lokala förhållanden som kan
råda men bör i första hand omfatta information och råd till allmänheten
s<1mt utbildning och övning av personal som viintas medverka i skyddsarbctet vid en olycka. Sådana insatser måste ske över hela heredskapsområdct: det är enligt institutets uppfattning inte praktiskt möjligt eller försvarbart att inom området låta graden av heredskap avta med ökat avstånd.
D~iremot kan man inom närområdet. I.ex. inom 10 km avstånd från reak-

Prop. 1980/81: 90

Bilaga 2.1

Jordbruksdepartementet

529

torn, hålla en beredskap för ett antal åtgärder som kan vidtas utan att man
har den informationsbakgrund som bör krävas innan man bestämmer sig
för ingripanden på större avstånd. Framför allt är det nödvändigt att
länsstyrelserna förbättrar sitt beslutsunderlag för att ha en på god kunskap
baserad handlingseffektivitet om en stor olycka skulle inträffa.
Ett annat viktigt ställningstagande är riktlinjerna för utrymning. Strålskyddsinstitutet rekommenderar följande grundläggande policy, som dock
naturligtvis kan behöva modifieras efter omständigheterna
Vid en hotsituation: Överväg utrymning om tiden medger att en sådan
hinner ske.
Inför radioaktivt moln: Utrymning sannolikt olämpligt - ge råd att
stanna inomhus.
Vid radioaktiv markbeläggning: Överväg utrymning efter indikering.
Råd till havande kvinnor att lämna området vid hot om mer än I rad. Utrymning av närområdet vid förväntan om mer än JO rad. Problemen ökar
med samhällets storlek. Det är därför svårt att ge fasta riktvärden för
stråldos för utrymning på större avstånd, men JO rad torde vara en undre
gräns.

1.5 Ändring av lagar och ansvar
Länsstyrelsen bedöms ha stöd i nuvarande lagstiftning vad beträffar
möjligheterna att vidta erforderliga åtgärder efter det att en olycka har
inträffat ·i ett kärnkraftverk. Däremot saknas stöd för att ålägga andra än
länsstyrelsen att genomföra planering och övriga förberedelser i erforderlig
omfattning.
Det är vidare tveksamt om länsstyrelsen har tillräckligt stöd för ett
kraftfullt handlande om en hotsituation skulle inträffa. Med hotsituation
avses här en störning av driften av kärnkraft verket. kopplad med en osäker
men tydlig möjlighet att störningen kan leda till en allvarlig olycka. Det var
en sådan situation som förelåg under flera dygn vid Three Mile Island.
Även terroristaktioner mot kärnkraftverk skulle kunna innebära en hotsituation.
Från praktisk synpunkt syns det värdefullt om alla väsentliga regler
beträffande länsstyrelsens befogenheter före, under och efter en olycka vid
kärnkraftverk kan återfinnas i en och samma författning (jfr. prop.
1960: 139. sid 59).
Atomskyddslagens formulering "inom riket" bör slopas.
För att få till stånd en effektiv riiddningstjiinst och möjligheter att snabbt
utveckla full kraft vad avser samhällets räddningsinsatser vid en olycka i
ett kärnkraftverk krävs att samtliga i räddningsorganisationcn inblandade
parter har förberett sig i erforderlig omfattning. Dessa parter bedöms
främst vara
I> primärkommuner (kommun där kärnkraftverk är beläget samt angränsande kommuner)
·'4
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2) landstingskommuner !avseende främst sjukvård i samband med olycka med eventuella behov av utrymning av sjukvårdsanläggningar)
3) statliga myndigheter (utöver länsstyrelsen)
4) försvarsmakten (med frivilligorganisationer)
5) enskilda och kooperativa företag, organisationer. m.fl. (även delar av
allmänheten kan ifrågakomma).
Möjligheter bör skapas att med stöd av lag kunna ålägga ovan angivna
att
medverka vid upprättande av beredskapsplancr. främst för egen ve_rksamhet
delta i utbildning avseende riiddningstjänst
delta i övningar med räddningsorganisationen.
Om en olycka nödvändiggör omfattande utrymning av området runt etl
kärnkraftverk tillkommer ett hehov av att ålägga kommun att ta hand om
befolkning från annan kommun. Detta bör även gälla kommun hel~igen i
annat län (ifr. lagen 1%4: 63 om kommunal beredskap, som f. n. endast
gäller förhållanden vid krig eller krigsfara).
Vidare behöver lagstiftningen kompletteras si.\ att kostnadsansvaret klarläggs för olika organs medverkan i planering och övningar liksom för
anskaffning av utrustning.
För fallet med höjd ambitionsnivå hör även civilförsvarslagen ändras så
att personer som skrivs in med stöd av denna också kan användas i
räddningsverksamhet vid stora reaktorolyckor.

1.6 Konkreta åtgärder

1.6./ Larm
Strålskyddsinstitutet håller på att utarbeta föreskrifter om larmkriterier.
Dessa har gjorts med förutsättningen att man beslutar sig för att införa tre
\armnivåer: Upplysning, litet larm och stort larm. "Upplysning" till länsstyrelsen skulle liimnas vid sådana händel~cr där det står helt klart att några
skyddsåtgärder för allmänheten inte är aktuella, men att hiindelscn är av
sådan art att länsstyrelsen änd;i bör ha vetskap om den för att vid behov
kunna ge information om det intriiffadc. "Litet larm'' skulle ges vit! olyckor
som motsvarar de modellhaverier som beskrivs i nuvarande beredskapsplancr. Larmet skulle innebära att allmänheten i näromr~idet varnas genom
yttre ljudsignaler kompletterat med telefonsignaler och att länsstyrelsens
bcredskapsorganisation träder i funktion och vidtar åtgärder enligt uppgjorda planer. "Stort larm" slutligen skulle utlösas vid olyckor som hcfaras
leda till större utsläpp av radioaktiva ämnen iin vad som väntas vid modellhaverierna. dvs. vid olyckor där de konsekvenslindrande systemen vid
kärnkraftverket inte fungerar i 1illräcklig grad.
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Vid "stort larm" skulle allmänheten inom större områden varnas m:h
ytterligare beredskapsåtgärder enligt planen vidtagas.
För att erhålla tillräckligt säkra larmindikationer kan det komma att visa
sig nödvändigt med ytterligare instrumentering vid kärnkraftverket. Ett
krav som kan bli aktuellt är att begära redundans på systemet för skorstensmonitering.
SMHI bör ingå bland de myndigheter som larmas primärt. Vid en vidgad
beredskap beger sig vakthavande på respektive tlygväderstjänst (vid haveri i Simpevarp: Meteorolog vid SMHl:s vädertjänst i Norrköping) till
respektive länsstyrelses ledningscentral.
Hitills har anordningar funnits för att med tyfoner ge larm till allmänheten inom en närzon på mellan 2 och 5 km. Strålskyddsinstitutet anser efter
samråd med länsstyrelserna att larmmöjligheten vid oförändrat syfte med
beredskapen bör utbyggas till 10 km.
Om så sker räcker inte tyfoner. Tyfonlarmet måste därför kompletteras
med telefonlarm. eventuellt också (i Barsebäcksfallet) genom användning
av civilförsvarets alarmeringsnät i skyddsrumsorterna (Bjärred och Löddeköpingc).
Strålskyddsinstitutet anser att man bör fortsätta att utreda möjligheten
till ett differentierat larm, under förutsättning att alla steg sker fullt öppet.
Om ambitionsnivån för beredskapen höjs, föreslås att larmsystemet byggs
ut till 20 km. I så fall kan larm för olika typer av olyckor differentieras
genom begränsning av larmets utlösning til! de skyddsavstånd som kan
vara aktuella.
Det kan uppstå lägen då befolkningen kan behöva larmas på betydligt
större avstånd än 20 km från kärnkraftverket. I sådana lägen synes larmningen effektivast kunna ske med hjälp av polisens helikoptrar, eller andra
för ändamålet lämpliga helikoptrar. kombinerat med meddelanden i rundradio. För att detta skall kunna ske måste helikoptrarna förses med särskild alarmeringsutrustning.
Ett särskilt problem vid alla larmningssystem som bygger på ljudsignaler
är att dessa inte är effektiva för hörselskadade. Detta problem bör beaktas
i annan ordning eftersom det är aktuellt för många larmsituationer.

1.6.2 Verkens inre beredskap
Vid normal drift finns vid varje reaktor ett skiftlag under ledning av en
skiftingenjör. Skiftingenjören har det omedelbara åtgärdsansvaret tills någon högre befattningshavare hunnit till platsen. Den som närmast övertar
ansvaret är den vakthavande ingenjören (VHI). Detta är en jourbefattning.
VHI finns antingen inom verket eller i hemmet beredd att inställa sig på
kort tid.
Strålskyddsinstitutet finner det viktigt att den vakthavande ingenjören är
tillgänglig på mycket kort tid. Om vakthavande inte är särskilt strålskyddsutbildad bör också en strålskyddsspecialist kunna bli tillgänglig på mycket
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kort tid. Såväl vakthavande ingenjör som skiflingenjören bör ha sådan
utbildning och träning att de kan agera effektivt i ett trängt liige där snabba
beslut är nödvändiga. Erfarenheten från Three Mile Island visar hur lockande det kan vara för otillräckligt utbildad personal att dröja med yttre
larm innan man fått tillfälle att konsultera högre befattningshavare. som
kanske inte är lättillgängliga. I detta avseende är förhållandena vid de
svenska kärnkraftverken goda. men institutet vill understryka vikten av att
de så förblir.
Det bör vidare undersökas om de säkerhetsåtgärder som finns för att
förhindra sabotage etc. lägger hinder i vägen för säkerhetsarbetet.
Strålskyddsinstitutet har samrått med kärnkraftinspektionen i frågan om
lämpligheten av fortsatt drift av det icke havererade aggregatet. Myndigheterna anser i princip att detta är olämpligt och mycket talar för att man
kommer att kräva att reaktorn stoppas och styrs ner till kall avställning.
Även under och efter avställningen krävs emellertid personal i kontrollrummet.
1.6.3 Liins.1·1yrelsens personalberedskap

Strålskyddsinstitutet anser inte att personalbercdskapen hos länsstyrelserna är tillfredsställande men inser att detta är en svår resursfråga. Man
kan dock frfiga sig om inte Hinsstyrelserna även av andra skäl än atomolycksberedskapen har behov av jourtjänst för vissa uppgifter som går att
kombinera med beredskapsuppgifterna enligt atomskyddslagen. Det finns
dessutom numera elektroniska hjälpmedel för larmning av personer på
stora avstånd. Strålskyddsinstitutet vill därför föreslå att länsstyrelserna
får resurser för att stärka personalben:dskapen. Det bör övervägas huruvida jour eller beredskap är den lämpligaste formen.
Länsstyrelsernas nuvarande lokaler är inte tillräckliga vid en utökning
av beredskapen.
Föreslagna ökade uppgifter för länsstyrelserna beträffande planeringens
omfattning. behovet av utbildning och övning samt information till allmiinheten och massmedia m. m. kräver ett ökat antal heltidsanställda vid försvarsenheterna för kärnkraftsärenden. Förslagsvis hör ett särskilt sakområde, "räddningstjänst". skapas för att handliigga nämnda uppgifter.
1.6.4 Beredskapen l'id andra myndigheter

Strålskyddsinstitutet finner efter beredskapsöversynen att det finns skäl
att formalisera organisationen ~.v BNA:s akutgrupp. åtminstone beträffande beslutsansvaret vid rådgivning. Det är också rimligt att formalisera det
ansvar som åvilar den som blivit larmad. Denna formalisering innebär att
ett antal avtalsfrågor måste lösas.
Strålskyddsinstitutet anser att nuvarande personberedskap. bortsett
från de formella ansvarsfrågorna. i realiteten ger en tillgänglighet av
BNA:s akutgrupp som motsvarar 1960 [1rs ambitionsnivå. Institutet finner
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dock att det borde vara möjligt att genom bättre planering förbättra tillgängligheten ytterligare. Osäkerheten i personsökningen per telefon skulle
kunna minskas genom användning av individuella elektroniska personsökare, fortfarande på frivillig basis.
Frågan om snabb transport av personal från SKI och SSI till länsstyrelse
och kraftverk måste lösas. förslagsvis genom militärt bistånd.

I .6.5 lndikerinR och analys
Utsläpp av radioaktiva ämnen från ett kärnkraftverk kan normalt indikeras genom de monitorer som finns vid de vanliga utsläppsvägarna och
genom mätningar på filter i de olika utsläppskanalerna. Dessa indikatorer
har emellertid i regel en känslighet som är begränsad till mätning av utsläpp
som inte avsevärt överstiger normalutsläpp eller högst tillåtna utsläpp. Vid
mycket stora utsläpp kan monitorer antingen "slå i botten" eller strålnivåerna inom verket bli så höga att provtagning försvåras eller omöjliggörs.
I nuvarande beredskapsplaner ingår mätningar genom ambulerande mätpatruller från brandkåren. Dessa patruller är försedda med intensimetrar
som förvaras hos brandkåren. Mätningarna sker på- fastställda punkter
längs i beredskapsplanen angivna vägslingor.
En stor brist i de senare mätningarna är att de ger mycket ofullständig
och svårtolkad information. Patrullerna rapporterar strålningsintensitcter
som man inte vet om de kommer från den radioaktiva utsläppsplymen eller
från nedfall på marken. Man vet heller inte om huvudparten av de radioaktiva ämnena just har passerat eller just är på väg att komma. Man vet heller
inte om strålningen enbart kommer från radioaktiva ädelgaser eller från
betydlig farligare jodångor eller aerosoler. Mätresultaten blir ytterligt svårtolkade, vilket har demonstrerats vid praktiskt taget alla tidigare övningar.
Eftersom såväl penndosimetrar som termoluminiscensdosimetrar !TLD)
är förhållandevis billiga, rekommenderar strålskyddsinstitutet att kompletteringen av nuvarande fasta dosimetrar kring kärnkraftverken (mellan 6
och 9 TLD på ca I km avstånd) sker på följande sätt:
En inre ring av dosimetrar på ca 500 m avstånd, bestående av JO par
penndosimetrar samt IO par TL-dosimetrar.
En yttre ring av dosimetrar på ett avstånd av 5-10 km (beroende av
vägnät och åtkomlighet), bestående av 50 par penndosimetrar samt 50 par
TL-dosimetrar.
Därutöver i vart och ett av de närmaste samhällena (upp till JO km
avstånd) ett par penndosimetrar och ett par TL-dosimctrar på lämplig
plats, t. ex. i brandstation eller skola. Det kan vara lämpligt att även ha ett
par dosimetrar i de fall det kan vara önskvärt att få visshet om att områden
strax utanför I0 km radie inte har fått några stråldoser (t ex i fallen
Kävlinge och Gräsö).
Samtliga dessa fasta dosimetrar bör under normala förhållamkn avläsas
en gång i kvartalet. Detta bör efter en tid ge en god indikation på dosime-
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trarnas tillförlitlighet. Avläsning och tillsyn av dosimetrar bör under normala förhållanden skötas av kraftverkets personal efter ett arbetsschema
som föreskrivs av strålskyddsinstitutet. TL-dosimetrarna bör därvid vaije
gång utbytas mot dosimetrar från ett reservlager hos brandkåren. och
brandkårspersonal bör delta i rutintillsynen för att få kännedom om· var
dosimetrarna är placerade och övas i avläsning av penndosimt:trarna. Efter
en olycka bör penndosimetrarna avläsas genom brandkårens försorg. Samtidigt bör TL-dosimetrarna utbytas och de exponerade dosimetrarna insamlas för central avläsning vid kraftverket. eller om detta inte är möjligt
vid annat avläsningsinstrument. t. ex. från Studsvik.
Intensimeter 21. som används av civilförsvaret och försvarsmakten. har
fyra mätområden motsvarande 0-200 mrad/h. 0-2000 mrad/h, 0-20 rad/h
och 0-200 rad/h. Dessa instrument är således väl lämpade för uppgiften. På
det känsligaste mätområdet kan man mäta ner mot 10 mrad/h. vilket
motsvarar en dygnsdos på ca 0,25 rad och en årsdos på ca 5 rad. Vid en så
låg förväntad årsdos blir det inte fråga om utrymning utan om en ingående
utredning om riskerna att långsiktigt stanna inom området. Vid denna
strålnivå har man veckor på sig för detta ändamål.
Försvarsmakten förfogar även över intensimeter 23 med mätområdena
0.1-400 mrad/h och O, l-400 rad/h, vilket också passar viil för uppgiften.
Båda typerna av instrument finns i lager. Länsstyrelsfrna hör se till att
beredskapsplanerna medger snabbt framtagande av ett tillräckligt antal
instrument.
Flygburen indikering kan utföras med intensimetcrutrustning som finns
tillgänglig vid kraftverken. Det är emellertid önskvärt alt speciell utrustning med högre känslighet används för ändamålet. Här kan utrustning som
finns vid Sveriges geologiska undersökning (SGU) och är avsedd för malmletning. samt utrustning vid Studsvik Energiteknik AB vara av speciellt
intresse.
Indikeringen på marken måste utföras av personal från myndigheter som
ständigt har personal i beredskap. Brandkårerna ligger närmast till för
ändamålet. Brandstationernas lokalisation synes lämplig för ändamålet.
Brandstationerna kan omedelbart utnyttjas som fasta mätställen och är i de
flesta fall redan utrustade med kommunikationsradio. För fortsatt indikering kan mätpatruller utgå från brandstationerna i den riktning som indikeras av vindförhållandena. Personalfrågorna bör lösas genom särskilda
överenskommelser med brandkårerna att åta sig indikeringsuppgifter. Detta innebär också att brandpersonalen inom de aktuella länen utbildas och
övas i indikering. När det gäller skärgården kan uppgiften lämpligen läggas
på kustbevakningen. Detta kan medföra en något större omfattning av
utbildningen.
Strålskyddsinstitutet vill föreslå att Studsviks resurser ansluts till länsstyrelsernas beredskapsplanering. En huvuduppgift för gruppen från
Studsvik skulle då bli att snabbt analysera utsläppets sammansättning så
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att andra mätresultat blir lättare att tolka. Gruppen skulle således behöva
medföra bl. a. utrustning för provtagning och gammaspektrometri.
Om syftet med beredskapen vidgas att omfatta även mycket stora olyckor blir de insatser en expertgrupp från Studsvik kan göra mycket betydelsefulla. Ett antal hdt nödviindiga uppgifter. s:lsom analys av det radioaktiva nedfallets sammansättning, indikering av markbeläggningen, strålskyddsinsatser vid arbete inom starkt kontaminerade omrftden inom kraftverket etc., kan vara lämpliga att planera på grundval av insatser friin
Studsvik.

1.6.6 Jodtabletter
En svårbedömd åtgärd är utdelningen av jodtabletter. I denna fråga
råder delade meningar inom institutet. Under alla omständigheter bör
emellertid myndigheterna se till att jodtabletter finns tillgängliga för frivilligt anskaffande. En grundberedskap med jodtabletter for hela riket är inte
orimlig med tanke på andra kiillor för radioaktiv jod, t. ex. kärnvapensprängningar.
Strålskyddsinstitutet rekommenderar att jodtabletter genom länsstyrelsens försorg delas ut till alla hushilll inom en radie av 10 km frän kärnkraftverken. Det råder delade meningar inom institutet om huruvida en förhandsutdelning över större avstånd är rimlig, bl. a. ter den sig i mångas
ögon som en mycket dramatisk åtgiird med tanke på att man iindå inte kan
räkna med att alla finner sina tabletter när en olycka inträffar. Canct:rrisken från radioaktiv jod har också ifrågasatts. Det är möjligt att frågan bör
lösas genom fortlöpande information om strålriskerna samt tillgång till
jodtabktter för frivilligt anskaffande.
1.6.7 lttfereorologis/.: information

Den meteorologiska utrustningen med avläsningssystem vid respektive
kärnkraftverk bör göras t:nhetlig vid alla fyra kraftstationerna. För dessa
data bör inrättas automatisk överföring till SMHI i Norrköping. Vidare bör
viss reservut.rust ning anskaffas.
Därvid föreslås att de ovannämnda automatstationt:rna förses med direktkopplade telefonlinjer till SMHI för att eliminera bortfall av data vid
överbelastning av telefonnätet. Detta medför en viss löpande kostnad.
Vid haveri i Barsebäck kommer SMHI att kontakta vädertjänsten i
Köpenhamn för utbyte av viiderdata. Automatisk dataöverföring från den
meteorologiska masten i Gladsaxe utanför Köpenhamn med direktlinje till
SMHI föreslås.
Meteorologiska data upp till ca 100 m är otillräckliga för att uppskatta
den luftburna spridningen vid svåra reaktorolyckor med varmt utsläpp.
Främst behövs vinduppgifter upp till ca 500 m och i ett större område (ut
till 100 km eller mer). Praktiskt användbara diagram för uppskattning av
vind i detta skikt har utarbetats vid SMHI:s vädertjänst.
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För att vid ett haveri erhiilla snabba och siikra uppskattningar och
prognoser av halt och deposition av radioaktiva ämnen kan mera avancerade datormodeller användas. Dessa använder förhandenvarande lokala meteorologiska m~itdata samt vädertjänstens information om den aktuella
situationen. Att utveckla ett sådant system för full beredskap beräknas ta

2-3 år.
I .6.8 h{frmnatiomfrågor

Allmänhetens informationsbehov gäller dels förhandsinformation om
beredskapsplaner. skyddsåtgärder och strålrisker, dels lägesinformation
om en olycka har inträffat.
På nuvarande ambitionsnivå består förhandsinformationen av upplysningar som meddelas i särskilda informationsbroschyrer. De viisentligaste
informationspunktcrna omfattar för närvarande
information om tarmsignal och dess betydelse
råd att vara inomhus efter larm och avvakta vidare information via radio
(program 3)
råd att hålla dörrar och fönster stängda
information om jodtabletter och om hur sådana kan komma att utdelas
information om att åtgärder som berör husdjur och livsmedel inte är
brådskande
vädjan om att inte använda telefon.
Lägesinformationen ddges allmänheten genom larm. radiomeddelandcn
samt information via massmedia.
Länsstyrelsernas beredskapsplaner inrymmer beredskap för meddelanden till allmänheten via Sveriges radio !rrogram 3). Dessa meddelanden
skall komma från länsstyrelsen. Även telefonkatalogen rekommenderas
som informationskanal.
Utöver detta kan man räkna med att en allvarlig händelse i ett svenskt
kärnkraftverk skulle leda till en snabb och omfattande massmediabevakning. Den informationsmiingd som via radio och TV når allmänheten i
nyhetsprogram kan därför komma att dominera informationsflödet. Informationen till massmedia är därför mycket väsentlig.
Vid beredskap på hög ambitonsnivå behövs utdelning av informationsblad från länsstyrelserna till allmänheten på större avstånd. o'm möjligt bör
samma avstånd gälla som för övriga beredskapsåtgärder.
Information om beredskapsplanen och planerade ätgärder i olika situationer måste spridas till myndighet.er och organisationer (företag) inom det
berörda området. Vissa yrkeskategorier t. ex. jordbrukare och fiskare behöver också speciell information. Enbart skriftlig information torde ej vara
tillfyllest utan denna bör komplclt•~ras med muntlig orientering där möjlighet ges att besvara frågor m.m. Länsstyrelsen måste ges resurser, uppskattningsvis 30 mandagar/år, för alt åstadkomma detta vid en utökad
ambitionsnivå.
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Det är viktigt att koncentrera informationsflödet genom att de inblandade myndigheterna i görligaste mån agerar samlat och uppträder genom en
talesman, som bör finnas i kretsen av dem som verkligen har överblick och
kunskap om situationen. På något ställe måste också all information finnas. Man bör således skapa kanaler som släpper fram massmedia förbi
mindre välinformerade, pe1ifera personer, fram till händelsernas centrum.
Samtidigt måste detta ske på ett sådant sätt att inte räddningsledningen
hindras i sitt arbete. En lösning är t. ex. att hålla ett fast tidsschema där
räddningsledningen med jämna mellanrum för en kort tid står till massmedias förfogande för information om de viktigaste frågorna.
Den första åtgärden bör bli att ställa i ordning ett informationspaket vid
va1je kraftverk som kan delas ut till de journalister som ska rapportera vid
olyckan. Detta informationspaket bör vara ganska omfattande. Det ska ge
en kortfattad och enkel beskrivning av kraftverket, redovisning av hur
kraftverket fungerar, haveriorganisationen samt förklaring av begrepp som
blir vanligt förekommande vid olycksrapporteringen. Det gäller att enkelt
förklara vilka omständigheter som är av betydelse för utvecklingen av en
olycka. exempelvis olyckans art (en snabblektion av DBA-olyckorna). hur
utsläppet sker, vädrets betydelse, biologiska risker, jodtabletternas betydelse. haveriorganisationens uppgift osv.
Informationspaketet kan också med fördel innehålla de kartor och rapportblanketter som används inom haveriorganisationen. Det bör också
innehålla bilder av kraftverket, speciellt av utrymmen, händelseförlopp
och ageranden som blir oåtkomliga för fotografering vid en verklig olycka.
Allra bäst skulle det vara om länsstyrelsen eller kanske BNA skulle ta
kontakt med varje större dagstidning samt redaktionerna på betydelsefulla
tidskrifter och etermedia och begära att man utsåg åtminstone en reporter
som skulle bära huvudansvaret vid rapporteringen från eventuella kärnkraftolyckor. Då skulle det också vara möjligt att genomföra en utbildning
av massmedierna. Det är mycket möjligt att en gemt:nsam utbildning av
journalister och deltagarna i haveriorganisationen skulle kunna bli ett
betydelsefullt instrument för att minska det misstroende som nu råder
mellan industri, myndigheter, journalister och allmänhet.

1.6.9 Telekommunikationa
AB Teleplan har anlitats som konsult. Deras rapport ingår som volym 6 i
utredningen. Institutet har inte hunnit ta ställning till rapporten.
Det finns ett starkt behov av att så snabbt som möjligt flytta den
väsentligaste delen av BNA:s akutgrupp, med representation från såväl
SSI som SKL till den berörda länsstyrelsen.
Den föreslagna lösningen kräver en mycket god kommunikation mellan
SKI:s och SSI:s lokaler, vilket emellertid är tekniskt möjligt. Ett praktiskt
problem är att finna kompetent personal för alla de uppgifter som kan bli
nödvändiga, samt avlösning för denna personal under en utdragen hotsi-
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tuation. Eftersom SKI och SSI täcker så olika kunskapsområden kan
heller inte de två myndigheterna annat än i undantagsfall ersätta varandra.
Lokala meteorologiska data bör överföras löpande till SMHl:s vädertjänst. Dessa data plus spridningsuppgifter och prognoser överförs sedan
till respektive länsstyrelse via telex och telefax (tele-copier).

I .6.10 A.tRiirdspolicy för utrymning
Institutet förordar med stöd av länsstyrelserna följande: Utrymning bör
övervägas och beroende på omständigheterna vidtas vid en hotsituation
eller när man har påvisat en int1!nsiv markbeläggning. Utrymning är däremot icke lämplig vid pågående utsläpp om syftet är att undvika bestrålning från det radioaktiva molnet eller inandning av radioaktiva ämnen.
Riktlinjerna kan sammanfattas enligt följande:
Vid hotsituation
Vid en hotsituation kan man inte räkna med au ett dosvärde är en
användbar riktlinje för beslut om utrymning. Hotsituationcn innebär ofta
en ovisshet om vilken typ av olycka som kan utvecklas. Om det anses
finnas tillräcklig förvarningstid bör närområdet upp till 10 km radie evakueras om väsentliga stråldoser (dvs. mer än I rad) kan befaras, men beslutet
kan inte enbart byggas på en beräknad stråldos.
Vid radioaktivt moln
Ett radioaktivt moln med kort passagetid berättigar inte råd om utrymning, däremot råd om att vara inomhus. Att stanna inomhus är en enkel
åtgärd och rådet kan därför ges redan inför hot om mycket smä stråldoser.
av storleksordningen O. l rad hclkroppsdos eller I rad sköldkörtcldos under
molnpassagen.
Vid radioaktiv beläggning
Här måste en nyanserad syn gälla, vilket innebär rekommendation till
havande kvinnor att lämna området om de annars skulle få stråldoser
överstigande I rad. ingen rekommendation till någon att lämna området om
den omedelbara dosvinsten inte väntas överstiga I rad. en obligatorisk
utrymning av närområden vid förväntan om mer än 10 rad. De problemen
utrymning medför ökar med samhällets storlek och graden av tätbebyggelse. Det är därför svårt att i förväg ge fasta riktvärden för stråldos på
större avstånd. men 10 rad torde vara en undre gräns. Vid en hdkroppsdos
på 10 rad kan man vänta sig 20 dödsfall i cancer. fördelade över några tiotal
år. i en befolkning på 100 000 personer.
Om man vidgar beredskapen till att ta hänsyn till möjligheten av mycket
stora olyckor kompletteras de riktlinjer som angavs ovan med följande:
Vid hotsituation
Man kan fortfarandi: inte räkna med ett dosvärdc som en användbar
riktlinje för beslut om utrymning. Om det anses finnas tillräcklig förvar-

Prop. 1980/81: 90

Bilaga 2.1

Jordbruksdepartementet

539

ningstid bör det område som täcks av det utökade tarmsystemet (upp till 20
km avstånd) evakueras om hotet uppfattas som mycket allvarligt. Förberedelser för utrymning bör göras för avstånd upp till 40-80 km. Befolkningen
i de områden som inte evakueras varnas via radio att V<\ra beredda att
evakuera om situationen skulle försämras.
Vid radioaktivt moln
Fortfarande endast råd om att stanna inomhus och inta jodtabletter om
sådana utdelats.
Vid radioaktiv beläggning
Samma nyanserade syn som rekommenderas här ovan. Vid en vidgning
av beredskapen finns dock större förutsättningar att snabbt evakuera områden med intensiv markbeläggning upp till 40-80 km avständ.
Om utrymning av ett större antal personer måste genomföras är det av
största betydelse för allmänhetens förtroende för myndigheterna, vilket i
sin tur är av betydelse för utrymningens säkra genomförande. att en väl
fungerande mottagnings- och inkvarteringsorganisation linns på de platser
dit de evakuerade hänvisas. Planläggningens omfattning är berm:mle av
den ambitionsnivå som fastställs för beredskapsorganisationen i dess helhet. Med nuvarande planläggning, som utgår från mycket begränsade
utrymningar. har det inte varit motiverat med någon omfattande inkvarteringsplanläggning.
Inom varje kommun som omfattas av planläggningen bör finnas en
ledningsgrupp som har till uppgift att leda inkvarteringsverksamheten
inom kommunen. För att ta emot evakuerade och anvisa inkvarteringsbostäder bör organiseras en eller flera kommunfördelningsplatser. För län
som har att ta emot evakuerade från annat län bör organiseras länsfördelningsplats, som har till uppgift att fördela de evakuerade på olika kommuner.
1.6.11 Utbildning och Öl'ning

Regelbundet återkommande övningar är nödvändiga för att pröva heredskapsplancn eller delar därav - framför allt sambandsmedlen - för att ge
deltagarna en repetition av inhämtade kunskaper samt för att pröva funktionen av tekniska hjälpmedel.
De former av övningar som är aktuella är:
Teknikövningar - då främst biträdespersonal övar olika tekniska hjälpmedels funktion.
Samband:sövningar - då främst biträdespersonal övar expeditionstjänst,
rapportering och upprättande av samband.
Stabsövningar - då beslutsfattare, handläggare och biträdespcrsonal
övar utan att någon verksamhet förekommer externt.
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Spel (undervisande spel) - då ett fåtal "aktörer" i en panel redogör för
egna åtgärder inför en större församling.
Tillämpningsövningar - då huvuddelen av räddningsorganisationen mo- ·
biliseras och i möjligaste mån övar verkliga åtgärder.
Enligt strålskyddsinstitutets åsikt bör planeringen av beredskapsövningarna centraliseras. Övningarna bör ingå i en långsiktig plan med vissa
överraskningsmoment. Övningsfrekvensen bör vara sådan att biträdespersonalen övar två gånger per år oi;:h övriga en gång per år.
Det kan diskuteras om inte

vi~;sa

delar av grundutbildningen bör anord-

nas centralt för hela riket. I så fall medför detta större kostnad for deltagarnas resor och traktamenten. Lokala skiljaktigheter i bcredskapsplanerna
gör att en stor del av utbildningen under alla förhållanden måste bedrivas
länsvis.
Meteorologer på SMHI:s vädertjänst i Norrköping och tlygvädcrtjiinsterna Landvetter, Sturup och Arlanda samt personal på länsstyrelserna i
Hallands, Malmöhus, Kalmar och Uppsala län bör regelbundet (varje år)
informeras om den meteorologiska haveribcredskapen. Denna information
bör ges av bl. a. experter på SM Hl. Personal på SMHI och aktuella
tlygvädertjänster bör också delta aktivt i de beredskapsövningar som arrangeras av länsstyrelserna. För utbildning och övningar beräknas löpande
åtgä totalt 1/2 metcorologtjänst (för SMHI plus tlygvädertjiinstcrnal.

1.6.12 Medicinsk beredskap
Med den nuvarande ambitionsnivån för beredskapen är medicinsk beredskap inte i realiteten någon viktig fråga, men bristande utbildning och
information gör att man på många sjukvånlsinriittningar känner sig osäker.
Medicinsk beredskap för omhiindertagande av personal vid olyckshändelser inom kraftverken är dock 11ödviindig.
De första centrala anvisningarna med råd till läkare om åtgärder vid
misstanke om strålskada utfärdades i dåvarande medicinalstyrelsens meddelande nr 114 ( 1966) om "Radioaktivitet och strålskador''.
Medieinalstyrelsens meddelande är givetvis nu i m[mga stycken inaktuellt, särskilt då det gäller bercdskapsorganisationen. Strålskyddsinstitutet kontaktade i augusti 1978 socialstyrelsen med förslag om förnyat samarbete om medicinsk katastrofbcredskap.
Bernhard Tribukait och Bo Lindell har i en serie artiklar i Läkartidningen lämnat information om kärnkraftens olycksrisker och beredskapsåtgiirder (Vol 68, nr 39-41, 1971 ). Diir framhölls att det största problemet frän
medicinsk synpunkt är att den sjukvårdspersonal som kan komma att ta
hand om vid kraftverket skadade personer måste ha en elementär kännedom om strålrisker och strålskador för att inte helt missuppfatta situationen och överskatta eller underskatta strålriskerna.
Det är viktigt att veta att tröskelvärdet för akut strålsjuka är ca I Gy ( 100
rad) och att det iir osannolikt att någon överlever en stråldos på 5 Gy (500
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rad) i hela kroppen. Medicinsk behandling är därför endast verksam annat än för att lindra symtomen - vid helkroppsdoscr mellan I Gy och 5
Gy. l detta dosområde är det skadorna på de blodbildande organen som är
avgörande för överlevnadsmöjligheten.
Vid inandning av radioaktiva ämnen genom exposition för ett moln med
radioaktiva aerosoler kan lungorna få höga stråldoser utan att helkroppsdosen ger akut strålsjuka. Detta kan leda till lunginflammation efter en
latenstid som kan variera från 1 till 7 månader, men som då kan få ett
mycket allvarligt förlopp och leda till döden inom ett par veckor. Även i
detta fall finns således tid att förbereda omhändertagande av dem som kan
ha fått höga stråldoser (mer än 5 Gy i lungorna).
Rubbningar av sköldkörtelfunktionen genom inandning av radioaktiv jod
har av de medicinska experter strålskyddsinstitutet konsulterat inte ansetts vara något allvarligt akut problem för medicinsk beredskap. Däremot
kan det vara av stort intresse för uppföljning och uppskattning av konsekvenserna av en olycka att så snart .som möjligt utföra aktivitetsmätningar
på sköldkörteln för personer, framför allt barn, som bedöms ha inandats
radioaktiv jod. Sådana mätningar kan utföras vid nuklearmedicinska avdelningar vid de större sjukhusen och kan förmodligen organiseras med
kort varsel.
Möjligheten till fosterskador uppträder vid lägre stråldoser än vad som
krävs för de akuta strålskadorna. Enligt medicinsk praxis i Sverige brukar
fosterdoser på 0.1 Gy (JO rad) under det tidiga stadiet av havandeskapet
anses vara en abortindikation. Under 0,01 Gy brukar man anse risken för
strålskador på fostret vara försumbar jämförd med den totala risken för
skador på fostret av andra orsaker. Behovet av råd beträffande risken för
fosterskador och eventuell abort kan komma att bli avsevärt om en reaktorolycka skulle inträffa. Den viktigaste beredskapen är här möjlighet till
snabb utredning om vilka stråldoser som kan ha förekommit samt förståelig information om detta till de läkare som kan komma att konsulteras av
allmänheten.
Information av den typ som här har angetts är väsentlig för läkare och
övrig personal vid de sjukvårdsinrättningar som kan bli kontaktade om en
olycka inträffar.
På initiativ av statens vattenfallsverk hölls ett seminarium i medicinsk
haveriberedskap i Göteborg i november 1978. Seminariet förmedlade mycket värdefull information, men var inriktat på den medicinska beredskapen
för omhändertagande av skadad personal vid en olycka inom kraftverken.
Av särskild vikt är här de praktiska problem som gäller byte av kontaminerade kläder, snabb dekontaminering genom tvättning, strålningsmätning,
information till ambulanspersonal, information till sjukhuspersonal. En
viktig princip är att hålla· personalen tillräckligt informerad i strålskyddsfrågor så att inte strålrisker, som annars lätt överskattas, hindrar konventionell snabb behandling av mekaniska skador eller brännskador.
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Strålskyddsinstitutet finner att man kan vänta en revidering av tidigare
anvisningar så att berörda läkare därmed får den grundinformation som är
viktig för den lokala planering1!n av beredskap för att omhänderta radioaktivt förorenade patienter. De brister som nu föreligger finns huvudsakligen
på informations- och utbildningssidan. De torde ha haft sitt ursprung i att
länsstyrelserna saknat formella möjligheter att inrymma sjukhusens beredskapsplaner i sin beredskaporganisation.
Eftersom informations- och utbildningsfrågorna är intimt sammankopplade med planering av övningar och spel är det möjligt att en central
planeringsorganisation med fördel° skulle kunna planera och följa upp även
den information. utbildning oc:h planering som erfordras för en god medicinsk katastrotberedskap mot strålskador.

1.6.13 Planering och förberedelse
En central planerings- och övningsledningsorganisation skulle kunna
organiseras gemensamt mellan kärnkraftinspektionen. strålskyddsinstitutet. länsstyrelserna och kraftverksbolagen. I detta sammanhang bör även
resurserna vid Studsvik och SMH I kunna utnyttjas. Organisationen skulle
kunna arbeta under överinseende av strålskyddsinstitutet i anslutning till
BNA.
Om ambitionsnivån för beredskapen höjs rekommenderar strålskyddsinstitutet att regeringen vidgar uppdraget att hålla beredskapsplaner till att
omfatta fler län än kärnkraftlänen. Vidare kan det vara lämpligt med
samarbete mellan länen beträffande utbildning och övning. Även detta
skulle underlättas om en central planeringsorganisation tillskapas.
Strålskyddsinstitutet föreslår att samtliga svenska län får skyldighet att
hålla en viss grundberedskap mot radioaktivt nedfall, främst när det gäller
information och utbildning av personal vid länsstyrelser, polis och brandkår.

1.6.14 Jordbruk och lil'smedel
Så fort ett radioaktivt moln från ett havererat kärnkraftverk innehåller
andra radioaktiva ämnen än ädelgaser. måste man räkna med att dessa
ämnen förr eller senare avsä1ls på marken. De kan då ge upphov till
gammastrålning, i värsta fall så intensiv att vissa områden bör utrymmas
för längre eller kortare tid.
Om strålningen är så intensiv att en snabb utrymning är nödvändig
uppstår problemen med tillsyn och skötsel av husdjur som inte hinner
flyttas och med jordbruksprodukter som inte hinner omhändertas innan de
förstörs. Strålningen som sådan kan dock inte skada livsmedel och ej heller
växtlighet vid de markbeläggniingar det kan bli fråga om.
Vid de olyckor man räknar med på beredskapens nuvarande ambitionsnivå, är det enda radioaktiva ämne som är av betydelse i dessa sammanhang radioaktiv jod, huvudsakligen isotopen jod-131 som har ca 8 dygns
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halvcringstid. Det innebär att den radioaktiva markbeläggningens aktivitet
minskar till ca l/2o/t: av det ursprungliga värdet på två månader.
Möjligheten till jodförorening av mjölken är beroende av årstiden. eftersom det bara är under betessäsongen ett direkt jodupptag kan förekomma
och jod-131 är alltför kortlivat för att kunna spridas genom lagrat foder. En
möjlighet att undvika jodupptag är all hålla kreaturen inomhus och utfodra
dem med hö. ensilage och fodersäd som inte är förorenat. Detta innebär
emellertid en förlust, om inte vallgrödan kan skördas och användas när
joden försvunnit genom radioaktivt sönderfall.
Kunskapen hos lantbrukarna om dessa problem är alltför liten och det
råder ett stort informations- och utbildningshehov.
För hestämning av halten av radioaktiv jod i mjölk vid ett befarat
jodnedfall på marken har statens livsmedelsverk inköpt 20 st. detektorsystem. Mjölkmonitorerna är nu kalihrerade och bruksanvisning för användning av detektorsystemet finns utarbetad. Monitorerna förvaras centralt,
men avses till en del placeras i kärnkraftlänen. med en central reserv som
kan användas efter behov. Kontrollmätningen kräver emellertid förbereddseätgärdcr i form av utbildning samt kartläggning av mjölkproduktion
och -transport. Sådana förheredelser bör ingå i beredskapsplaneringen för
var:je län. Att utveckla ett sådant system för full beredskap beräknas ta 2-3
år.

1.6.15 Skyddsaspekter
Arbetarskydd
Det är nödvändigt att frågor om arbetarskydd utreds i förväg och att
normer utfärdas för de krav som kan ställas på personal i olika situationer.
Det torde vara självklart att exempelvis livräddande verksamhet motiverar
större avsteg från bestämmelserna än annan mindre viktig verksamhet. En
möjlighet att angripa arbetarskyddsproblemen skulle kunna vara att samtidigt som en första omgång personal i olika lednings- och vcrkställighetsfunktioner verkar inom belagt område. ersättningspersonal organiseras
och hålls i beredskap för att kunna avlösa dem som arbetar i området när
dosmätning visat att så är önskvärt. Detta skulle kunna innel,'lära att
personal - räddningsmanskap i området känner större trygghet
anhöriga till personalen känner större trygghet
bättre möjlighet föreligger att kanalisera och tillgodogöra sig de tjänster
som frivilliga kan tänkas erbjuda.
Skyddsutrustning
För personal som behöver medverka i räddningsarbete kan skyddsmask
(gasmask) behöva användas. Den gör stor nytta om den iir rätt inpassad.
De flesta berörda. t. ex. brandmännen. har redan tillgång till skyddsmask.
Tillhandahållande för övriga personalkategorier bör övervägas.
Det är mer tveksamt om användningen av skyddsmasker kan spela
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någon stor roll för allmänheten. Relativt gott inandningsskydd kan som
nämnts erhållas genom inomhusvistelse.
1.6.16 Bevakning

Vid total utrymning kommer sannolikt att uppstå ett bevakningsproblem
som hehöver lösas av polisen med militär hjälp. Studium av inträffade
utrymningsfall bör kunna antyda om detta är ett problem som kräver
särskilda beredskapsåtgärder.
1.6.17 Forskning

Beträffande möjligheten att sanera radioaktivt belagd mark för att minska externstrålningen känner strålskyddsinstitutet inga praktiskt tillämpliga
metoder. Särskilt är osäkerh·eten stor för icke flat mark som kuperad
terräng, parklandskap och skogsmark. Mer forskning bör utföras beträffande radioaktiva föroreningar i bebyggda områden - hur snabbt försvinner aktiviteten genom påverkan av nederbörd? Även här avser SSl att
stödja forskningsprojekt.
Förorening av livsmedel väntas inte ge särskilt stora tillskott till den
kollektiva stråldosen i fall med kraftig markbeläggning med t. ex. cesium-137. För jordbruksproduktionen på längre sikt efter en olycka finns
dock flera väsentliga frågor som behöver belysas genom ytterligare forskning.
Beträffande frågor i samband med omfattande radioaktiv markläggning
har professor Lars Fredriksson tagit upp en rad problem. Enligt Fredriksson behövs såväl försöks- som ulredningsarhete för att ta fram en funktionsduglig strålskyddsberedskap för lantbrnket. Han kritiserar starkt hittills framförda förslag till sanering av marken och föreslår forskningsprojekt beträffande nedplöjning av förorenade ytskikt och beträffande strålskärmade byggnader för djurvårdande personal. Strålskyddsinstitutet instämmer i att underlaget för bedömning av åtgärder vid markbeläggning är
helt otillräckligt. Stora forskningsinsatser behövs och bl. a. avser institutet
att med egna forskningsmedel försöka få till stånd viss sådan forskning.
Skyddet mot inandning av radioaktiva ämnen kan vara mycket väsentligt för att undvika skador på bl. a. lungor och sköldkörtel. Visst inhalationsskydd kan erbjudas av byggnaders filtereffekt och av en kombination
av vcntilationsavstängning och snabb vädring efter passage av del radioaktiva molnet. Denna fråga bör utredas vidare.
För att vid ett haveri erhålla snabba och säkra uppskattningar och
prognoser av halt och deposition av radioaktiva ämnen kan mera avancerade datormodeller användas. Dessa använder förhandenvarande lokala meteorologiska mätdata samt vädcrtjänstens information om den aktuella
situationen. Att utveckla ett sildant system för full beredskap beräknas ta
2-3 år.
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2.1 Remissförfarandet
Yttranden har avgetts av rikspolisstyrelsen, överbefälhavaren (ÖB),
försvarets forskningsanstalt (FOA). civilförsvarsstyrelsen, socialstyrelsen, arbetarskyddsstyrelsen, televerket. Sveriges meteorologiska och
hydrologiska institut (SMHI), statistiska centralbyrån (SCB), statskontoret, riksrevisionsverket. lantbruksstyrelsen, statens livsmedelsverk. statens naturvårdsverk. koncessionsnämnden för miljöskydd, statens hrandnämnd'. statens planverk, statens industriverk, statens vattcnfallsverk
(vattenfall), statens kärnkraftinspcktion (SKI), krigsskyddsnämnden för
kraftanläggningar. länsstyrelserna i Uppsala. Södermanlands, Kalmar,
Malmöhus och Hallands län, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). länsstyrelserna i Stockholms. Östergötlands. Jönköpings, Kronobergs, Kristianstads, Göteborgs och Bohus. Älvsborgs. Västmanlands och Västerbottens
liin, AB Asea-Atom, centrala driftledningen (CDL), Kooperativa förbundet, Lantbrukarnas riksförbund (LRF), Oskarshamnsverkets Kraftgrupp
AB, SOS Alarmering AB, Studsvik Energiteknik AB. Sydsvenska Värmekraft AB. Landsorganisationen i Sverige (LO), Centralorganisationen
SACO/SR, Tjänstemännens centralorganisation ffCO), Svenska naturskyddsföreningen, Sveriges Radio AB, Tekniska Högskolan i Stockholm
(KTH), Danmarks Tekniske Höjskole. Svenska kommunförbundet. landstingsförbundet, landstingen i Stockholms. Uppsala. Södermanlands. Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar. Malmöhus. Hallands,
Älvsborgs och Västmanlands län, kommunerna Norrtälje, Sigtuna. Tierp,
Vallentuna. Älvkarleby, Östhammar, Nyköping. Kinda, Valdemarsvik,
Ydre, Eksjö. Gislaved. Vetlanda, Borgholm, Hultsfred, Högsby, Kalmar,
Mönsterås, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn. Vimmerhy, Västervik.
Hässleholm, Båstad, Klippan. Kristianstad. Tomelilla, Åstorp. Ängelholm, Bjuv, Burlöv. Eslöv, Helsingborg, Höganäs. Höör, Kävlinge,
Landskrona, Lomma, Lund, Malmö. Sjöbo, Skurup, Staffanstorp. Svalöv,
Svedala, Ystad, Falkenberg, Halmstad. Hylte. Kungsback;i. Laholm, Varberg, Göteborg, Härryda. Kungälv, Mölndal. Partille, Stenungsund, Ale,
Alingsås, Borås, Lerum. Mark, Svenljunga, Tranemo. Heby och Gävle.

2.2 Allmänt
Svaren kan grovt uppdelas i olika grupper
Rapporten underkänns och bör återremitteras till SSJ för omarbetning.
Inga synpunkter på föreslagna konkreta åtgärder.
Rapporten underkänns och bör återremitteras till SSI för omarbetning.
Synpunkter pt1 SSI :s förslag framförs dock.
Man tar ej ställning till SSI:s konsekvensbeskrivning utan kommenterar
endast de konkreta åtgärderna.
-~5
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Man accepterar SSl:s konsekvensbeskrivning och kommenterar konkreta åtgärdsförslag.
Till den första gruppen hör bl. a.: Länsstyrelserna i Jönköpings och
Kalmar län, SCB, AB Asea-Atom, Ale. Bjurlövs, Kalmar, Varbergs och
Lunds kommuner samt KTH och Danmarks Tekniske höjsko\c.
Till grupp två hör bl. a.: Länsstyrelsen i Uppsala län, Vattenfall. Oskarshamnsverkets Kraftgrupp AB och Sydkraft AB.
Till grupp tre kan bl. a. hänföras: SLU, LRF, Göteborgs kommun.
slatskontoret, länsstyrelserna i Västmanlands och Alvsborgs län samt
Älvsborgs läns landsting.
Till grupp fyra ansluter sig bl. a.: Länsstyrelserna i Malmöhus, Uppsala
och Kristianstads län. lantbruksstyrelsen, rikspolisstyrelsen, socialstyrelsen, Borgholms, Göteborgs, H·eby. Höganäs och Norrtälje kommuner.

2.3 Olyckstyper, sannolikheter och risker
De i WASH-1400 framtagna olyckstyperna för kokar- och tryckvattenreaktorer är allmänt accepterade. Sannolikheten för de olika olyckstyperna ifrågasätts däremot av ett flertal remissinstanser bl.a. länsstyrelserna i Kalmar. Uppsala och Jönköpings län. kommunerna i Ale. Burlöv.
Lund, Oskarshamn. Stenungsl!nd. Varberg och Vetlanda, Vattenfall. AB
Asea-Atom. CDL. Oskarshamnsvcrkets Kraftgrupp AB och Sydsvenska
Värmekraft AB. LO, Kalmar lttns landsting och KTH.
Dessa instanser förkastar diirför SSI-rapporten och anser att den bör
omarbetas med hänsyn till tiinkhara olyckor (e.i de s.k. PWR-1 och
BWR-1).
Professor K. Becker har tidigare framlagt sin uppfattning om att ångexplosioner är otänkbara. Detta framg{1r även i svaret från KTH där professor Becker skriver
BWR-1 och PWR-1 förutsätter att en ångexplosion intriiffar i reaktortanken. och att denna explosion har en sadan styrka att bade reaktortanken
och reaktorinneslutningen brister. Detta skulle kunna leda till stora radioaktiva utsläpp redan ca 2 timmar efler olyåans inledning.
Vid institutionen för reaktort<:knologi, KTH. har man sammanstiillt och
bedömt dessa undersökningar, som visar att ångexplosionsverkningsgraden för reaktorförhållanden högst kan bli 0.2%. vilket medför att man nu
kan utesluta reaktortankhrott och reaktorinneslutningshrott på grund av
ångexplo'iioner. Som jämförelse bör nämnas att man i WASH-1400 använde ångexplosionsverkningsgrader på minst llY;i..
De allvarligaste olyckorna. nämligen BWR- l och PWR-1. kan således
inte inträffa. SSI:s rapport har därför endast värde som akademisk riikneövning, men den är oanviindhar som underlag för planering av haveriberedskap och för en bedömning av vad som kan inträffa kring våra
kärnkraftverk vid ett eventuellt have.ri. Rapporten kan faktiskt betraktas
som en säkerhetsrisk. då den befrämjar en diskussion av omöjliga olyckor.
istället för en saklig bedömning och analys av vad ~om man med realism
kan förvänta sig vid ett reaktorhaveri.
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Vattenfall framför allvarlig kritik mot rapporten.
Vattenfalls generella slutsatser av genomgången inom verket och inom
reaktorsäkerhetsgruppen är
att SSl:s riskbild som den presenteras i rapporten inte utgör en lämplig
grund för en bättre beredskapsplanering.
att riskbilden inte är relevant att användas som underlag för diskussion
om kärnkraftens risker eller för jämförelser mellan olika risker i samhället,
att en omarbetad rapport erfordras. som. efter en internationell remiss.
läggs till grund för samhällets slutliga val av skyddsnivå.
AB Asea-Atom sammanfattar i sitt yttrande sin kritik
AB Asea-atom har på ett flertal väsentliga punkter funnit mycket allvarliga bri~ter i rapportens konsekvensbeskrivningar. Vår bedömning är därför, att rapporten ej kan användas som utgångspunkt för ökad beredskapsplanering och ej heller som underlag för en diskussion om kärnkraftens
risker eller jämförelser mellan olika risker i samhället. Vi anser därför, att
beräkningarna måste göras om i samarbete med andra myndigheter och
organisationer som tillsammans besitter kunnande på alla relevanta områden.
AB Asea-Atom skriver vidare
Det haverifall som man använt som bas för konsekvensberäkningarna
saknar förankring i verkligheten.
I en reservation till länsstyrelsen i Kalmar län har försvarsdirektören
dock påpekat riskerna med BWR-2
Länstyrelsen vill i anslutning härtill framhålla. att olyckor av typ BWR-2
ger i stort sett samma skadeverkan som BWR-1 och har bedömts ha sex
gånger större sannolikhet än BWR-1.
De konsekvensbeskrivningar som SSI använt accepteras i övrigt allmänt. När det gäller riskerna för skador vid exponering av radioaktiv
strålning framför exempelvis FOA
FOA godtar i stort de principer och modeller som utnyttjas i beräkningarna men vill framhålla följande. De riskmodeller som utnyttjas är i allmänhet desamma som tillämpas för att fastställa tillåtliga strålningsexponeringar under löpande arbete med strålning exempelvis i arbetslivet. Dessa
riskmodeller är inom strålskyddsområdet försiktiga vid osäkerhet om de
verkliga farorna. Man måste räkna med att en analys. speciellt om den
innehåller ett flertal antaganden åt det försiktiga (pessimistiska) hållet. som
slutresultat ger en överskattning i förhållande till de mest troliga konsekvenserna vid en olycka.
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Denna överskattning av konsekvenserna har även påpekats av Vattenfall.
SLU har på liknande sätt varnat för en överskattning av strålriskerna.
En motsvarande trolig överskattning av de akuta effekterna kan erhållas då
en given strålmängd erhållen under lång tid i flertalet fall ger mindre
verkningar än samma mängd erhållen under en kortare tid.
Ett flertal instanser efterlyser en övergripande syn på risker i samhället.
Bl. a. FOA eftersträvar en rimlig balans i förhållande till åtgärder mot
andra händelser. Rikspolisstyrelsen efterlyser en totalsyn på risker. skydd
och beredskap mot dels konventionella olyckor. dels olyckor inom kärnenergiområdct. Detta stöds av flera remissinstanser bl. a. FOA. statens
brandnämnd. CDL, Oskarshamns Kraftgrupp AB, Studsvik Energiteknik
AB, Sydsvenska Värmekraft AB samt några kommuner och landsting.

2.4 Beredskap
2 .4. I S.\Jte - ambition

Några instanser har kommenterat vilken ambitionsnivå beredskapen bör
ha. FOA framhåller bl. a.
Hänsynstagande även till osannolika händelser med stora konsekvenser
är ett viktigt tema i försvarsplaneringen. Diskussionen förs här inte om
frågan huruvida man skall beakta en viss risk i planeringen. Det väsentliga
är vilka konkreta åtgärder som bör vidtagas med hänsyn till olika typer av
"hot". Dessa bör avvägas med hänsyn till hotets !rolighet, till dess konsekvenser och till våra möjligheter att genom rimliga åtgärder motverka
hotet.
FOA exemplifierar några mqjliga åtgärdsnivåer som t. ex.
I) Klargörande av ansvarsfördelning.
2) Kunskapsbercdskap och stabsövningar betriiffande möjliga händelser
och krav på åtgärder.
3) Förberedelser för att diagnosticera möjliga händelser och lämna anvisningar till allmänheten.
4) Förberedelser för allmänhetens skydd vid haverier.
5) Fysiska åtgärder (ex. byggande av larmanläggningar och skyddsrum).
FOA anser det väl motiverat att även för osannolika händelser ha en
beredskap på nivå l och 2. Det finns starka skäl även för åtgärder på nivå 3
med hänsyn till stora olyckor. dvs. främst för en utvidgad organisation för
indikering och analys av strålning. Åtgiirderna på nivåerna 4 och 5 måste
rimligen bedömas utgående från en mera genomtänkt syn på risker i
samhället i sin helhet.

Länsstyrelsen i Hallands län berör i sitt svar kravet på flexibilitet
Länsstyrelsen anser att det kan vara nödvändigt att tillämpa beredskapsplanen flexibelt med inslag av improvisationer. Inom närområdet gör den
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knappa tidsmarginalen och osäkerheten om vad som hänt den första tiden
efter att larm gått det dock nödvändigt med vissa fastställda förebyggande
åtgärder som alltid verkställs utan särskild order.
Länsstyrelsen i Malmöhus län framför om beredskapens ambitionsnivå
Länsstyrelsen ansluter sig i stort till de i betänkandet framförda synpunkterna om förbättring och standardisering inom nuvarande ambitionsnivå. Skall den i rapporten föreslagna högre ambitionsnivån uppnås, måste
länsstyrelsen tillföras väsentligen utökade resurser. Vid den högre ambitionsnivån kommer planläggningen att omfatta hela länet.
Landshövdingen, försvarsdirektören och länspolischefen
län har framfört skiljaktig mening och tillägger

Malmöhus

Trots den låga sannolikheten för svåra olyckor talar trovärdighetsaspekter för att planläggning enligt den högre ambitionsnivån genomförs.
Utredningen visar att vid vissa olyckor kan en snabb insats innebära
väsentligare fördelar.
Länsstyrelsen i Uppsala län framhåller
Vid bedömning av vilka åtgärder som bör vidtas är det viktigt att beakta
att läget. psykologiskt och politiskt, ändrats sedan nuvarande atomskyddslags tillkomst. Allmänheten kräver nu större trygghet och bättre beredskap
än tidigare. Länsstyrelsen anser därför att man inte bör stanna vid enbart
förbättringar av den nuvarande beredskapen utan även bör genomföra en
organisation för verksamheten vid eventuella, stora oiyckor. Eftersom
länsstyrelsen rekommenderar en vidgad beredskap följer att länsstyrelsen
instämmer i strålskyddsinstitutets förslag med detta syfte.
En viss utvidgning av beredskapens syfte framhålles även av lantbruksstyrelsen
En stor olycka vid något av kärnkraftverken skulle för jordbruket och
trädgårdsnäringen kunna innebära mycket stora och svåröverskådliga skadeverkningar. Även om säkerheten vid kraftverken bedöms vara mycket
god och riskerna för en stor olycka är små är det med hänsyn till de stora
möjliga skadorna i de areella näringarna vid en eventuell sådan olycka
enligt styrelsens uppfattning motiverat med en viss utvidgning av beredskapens syfte.
Rikspolisstyrelsen skriver
Enbart den omständigheten att risken för betydande utsläpp av radioaktiva ämnen inte helt kan uteslutas är enligt styrelsens mening tillräckligt
motiv för en vidgad beredskap av den modell som strålskyddsinstitutet
föreslår. Det får anses vara ett berättigat trygghetskrav från allmänheten
att effektiva beredskapsplaner finns för här avsedda händelser.
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Socialstyrelsen anser att
Beredskapsåtgärderna på nuvarande ambitionsnivå bör förbättras i enlighet med SSl:s förslag. Beredskapsorganisationen bör också få en högre
ambitionsnivå. Beredskapsplaner bör omfatta en utrymningszon på 40-80
km beroende på bl. a. befolkningens geografiska fördelning runt resp.
kärnkraftverk.
SKI instämmer i SSI:s bedömning att
Beredskapen mot atomolyckor bör förbättras. Detta bör enligt inspektionens mening särskilt beaktas vid den pågående översynen av lagstiftningen inom kärnkraftsområdet på så sätt att en ambitionsnivå för beredskapen, högre än den nu faktiskt rådande, klart uttryckes.
Vattenfall framför följande synpunkter i sin promemoria
Beredskapsnivån bör avpassa~. med hänsyn till konstruktionsförbiillringar. till reaktorsäkerheten i stort, och till samhällets beredskapsplanering i
övrigt. Ambitionsnivån bör även ta hänsyn till allmänhetens stora tveksamhet till utnyttjande av kärnenergi. Detta gör att kraven kan koinma att
ställas högre på kärnkraftområdet än för övriga verksamheter. Beredskapsplaner är även nyttiga i krigssituationer. Vattenfall anser av dessa
skäl att en höjning av nuvarande beredskapsnivå är motiverad redan nu.
Kraftindustrins reaktorsäkerhetsgrupp anför följande synpunkter på
SSI-rapporten. och får därvid stöd av flera kraftproducenter, bl.a. Vattenfall, Sydkraft AB och Oskarshamnsverkets Kraftgrupp AB
Vi anser att man snarast bör ta beslut om modernisering inom nu varande
syfte av beredskapsorganisationi:n i stort sett enligt SSI:s förslag men att
rapporten i övrigt skall lämnas utan avseende.
SLU skriver
När det gäller rimlighetsbedömning av förhöjd beredskapsnivå i sådan
utsträckning att hänsyn tas till största tänkbara - men samtidigt mycket
osannolika - olyckor vill SLU förorda en samordning med beredskap mot
konsekvenserna av kärnvapenbruk. Den ohämmade upprustning på kärnvapensidan, som pågår inom stormaktsblocken. utgör enligt SLU:s uppfattning ett allvarligt bestrålnings.hot. Det synes därför vara välbetänkt att
beakta även detta hot, då förh~jd beredskap mot extremt stora reaktorolyckor planeras. Om så sker blir behovet av en förhöjd beredskap ännu
mer motiverad och angelägen.
AB Asea-Atom är mer kritisk mot en utvidgning av beredskapsområdet
SSI finner att om syftet med beredskapen mot haverier i kärnkraftverk
skall vidgas för att medge god handlingsberedskap även i händelse av en
härdsmälta. brott på reaktorinm:slutningen och mycket stora utsläpp av
radioaktiva ämnen, bör beredskapområdet utsträckas till 40 a 80 km från
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kärnkraftverket. Denna slutsats måste anses ogrundad mot bakgrund av de
synpunkter som lämnats av AB Asea-Atom. SSI:s förslag i bcredskapshänseende förefaller inte heller stfi i överensstämmelse med utl~indska
överväganden.
Studsvik Energiteknik AB har synpunkter på dels ambitionsnivån för
kärnkraftverken. dels för forskningsreaktorn i Studsvik
Studsviks egen bedömning av tillgänglig information är att det för närvarande inte finns övertygande skäl för höjning av ambitionsnivån för den
svenska beredskapen mot kiirnkrafthaverier.
Studsvik delar utredningens uppfattning att den nuvarande ambitionsnivån för beredskapen mot reaktorolyckor i Studsvik är tillfyllest.
Denna ambitionsnivå för beredskapen vid Studsvik stöds även av Nyköpings kommun.
Sydsvenska Yärmekraft AB !SVABJ framför
Mot bakgrund av vad som ovan anförts beträffande dels vissa enligt
SY AB:s förmenande felaktiga förutsättningar i rapporten. dels möjligheten
att vidtaga säkerhetshöjande och konsekvenslindrande åtgärder i kärnkraftverken anser SY AB att beredskapsåtgärderna för ett reaktorhaveri
kan inskränkas till närområdet. dvs. inom en radie på 10-15 km från
kraftverket. SYAB är positivt till en förbättring inom denna radie av
nuvarande beredskap enligt förbättringsförslag "N".
Även LRF kräver att beredskapen förbättras. LRF anser sig ej ha
kompetens att bedöma riskerna utan förlitar sig på SSl:s bedömning
LRF vill understryka att samhället inte kan ha för höga ambitioner att
skydda medborgare och samhällsnyttig egendom när det gäller risker av
detta slag. LRF finner att nuvarande bercdskapsplanering i.ir oacceptabel.
Beredskapsplanerna bör snarast utarbetas och delges enskilda människor
inom riskzunerna.
Svenska kommunförbundet har principiellt inget att erinra mot de konkreta förslag som SSI framfört för att förbättra be redskaps planeringen men
anser att strålskyddsinstitutets förslag hör ses över ytterligare. I ett reservationsförslag anser reservanterna att det är nödvändigt med en förbättring
av beredskapsplaneringen.
LO anser att ambitionsnivån för beredskapen måste ses tillsammans
med säkerhetshöjande åtgärder vid reaktorerna
Förutsatt att säkerhetshöjande åtgärder verkligen genomförs vid reaktorerna skall inriktningen av atomskyddslagen liksom hittills vara att hålla
ett beredskapssystem för att trygga samhällsfunktioner, vidta skademinskande allmänna åtgärder. hjälpa medborgare vidta skademinskande individuella åtgärder samt upprätta förbjudna zoner och ge andra föreskrifter
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som följer av de i respektive fall iakttagna olyckskonsekvenserna. Denna
målsättning innebär att nuvarande bcredskapssystem kompletteras och
förstärks i ett antal avseenden. LO kan här allmänt instämma i de förslag
som SSI lämnat i kapitel 9.
TCO tar inte stiillning till vilken beredskapsnivå som skall genomföras
l rapporten kan SSI sägas anvisa två alternativa nivåer på de heredskapsåtgärder som kan beslutas av statsmakterna, nämligen förbättringar
inom nuvarande planeringsram resp. planering för mycket allvarliga olyckor. TCO anser det ofrånkomligt att berörda planläggnings- och bercdskapsmyndigheter tilldelas ytterligare resurser oavsett vilken nivå man
väljer. V~iljer statsmakterna att väsentligt höja beredskapsnivån bör, såsom institutet också föreslagit, en siirskild organisationsfunktion (sakområde) inrättas.
Även Västmanlands läns landsting tillstyrker en utvidgning av heredskapsplancringen
Enligt rapporten skulle heredskapsiitgiirder vid mycket stora olyckor
behöva planeras inom områden upp till 80 km från kärnkraftverken. Oavsett bedömningen av riskerna för sådana olyckor bör en sådan utökning av
planeringen föreskrivas. Vid ihruktagande av kärnkraftverket i Forsmark
skulle härvid Heby kommun omfattas av beredskapsplaneringen.
En förhöjd ambitionsnivå eller en vidgad beredskap föreslås av flera
kommuner, bl.a. Borgholms, Gislaveds, Heby, Hultsfreds, Höganäs, Kristianstads, Mönsterås. Norrtälje. Sigtuna. Staffanstorps, Valdemarsviks,
Vimmerby och Ystads kommuner. Länsstyrelserna i Västmanlands och
Kristianstads län föreslår också en förhöjd amhitionsnivå.
2 .4 .2 Siikerhet.lförebyggande åtgärder

SSI framhåller i sin rapport vikten av förebyggande säkerhetsätgärder
framför vittgående beredskapsinsatser. Detta tillstyrks av ett stort antal
remissinstanser. FOA skriver e:«~mpelvis
FOA delar SSI:s uppfattning au ytterligare förbättrad reaktorsäkerhet är
viktigare än en omfattande beredskap och att behovet av beredskap påverkas av om ytterligare reaktorsäkerhetsåtgärder vidtas. FOA anser det
troligt att ett genomförande av reaktorsäkerhetsutredningens förslag skulle
minska sannolikheten för de allvarliga olyckorna påtagligt. Det kan därför
finnas skäl att avvakta med eventuella ställningstaganden till omfattande
beredskapsåtgärder intill det att aktuella förslag till förbättringar av reaktorsäkcrheten hunnit närmare utredas t. ex. vad gäller inverkan på utsläppsbilden vid olika tänkbara haverifall.
Även länsstyrelsen i Kalmar län ser reaktorsäkerhet och beredskap i ett
sammanhang
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Länsstyrelsen anser det nödvändigt att se reaktorsäkerhet och beredskapsåtgärder som en helhet. Det är därför utomordentligt svårförståeligt
att SSI anser att Reaktorsäkerhetsutredningens förslag till förhöjd säkerhetsambition inom anläggningen i sig är skäl till en ökad ambition i heredskapsplaneringen. Om reaktorsäkerheten höjs borde rimligen beredskapen
för det omgivande området i motsvarande mån kunna minskas.
Länsstyrelsen i Malmöhus län framför liknande synpunkter
Skyddet för allmänheten mot strålskador orsakade av radioaktiva ämnen
som släppts ut från kärnkraftverk tillgodoses främst av väl utarbetade och
fungerande tekniska system för säker reaktordrift och för konsekvenslindring. Reaktorsäkerhetsutredningens rekommendationer om ökade tekniska skyddssystem inom kraftverken bör därför beaktas. En beredskapsorganisation kan endast lindra verkningarna av ett utsläpp, inte förhindra
det.
På liknande sätt framför länsstyrelsen i Uppsala län
Det är väsentligt att alla möjligheter att höja säkerheten vid kärnkraftverken tas till vara. Inga säkerhetssystem kan emellertid - hur noga de än
utformas - helt utesluta haverier även om systemen kan mildra haveriets
följder. Här liksom vid all beredskapsplanering gäller, att det inte är
möjligt att skapa en organisation, som helt kan lösa alla problem, eftersom
så många variabla faktorer ingår i planeringsförutsättningarna liksom vid
de tillfällen organisationen kan behöva verka vid olyckor.
Lantbruksstyrelsen och rikspolisstyrelsen ansluter sig i stort till ovan
sagda angående reaktorsäkerhetens betydelse för beredskapsplaneringen.
SKI menar att vissa haverisituationer kan uteslutas om vissa säkerhetsdetaljer introduceras
Reaktorsäkerhetsutredningen (RSU) har i sitt betänkande föreslagit att
principbeslut nu skall fattas om att vissa konsekvenslindrande åtgärder
skall vidtagas inom viss tid. SKI behandlar denna fråga i samband med
regeringens uppdrag att göra ett förslag till åtgärdsprogram baserat på
RSU :s förslag. Kraftföretagen har under hand förklarat att de är villiga att
medverka till ett forskningsprogram som skall föregå sådana åtgärder. SKI
har i särskild framställning begärt regeringens godkännande av ett sådant
forskningsprogram. Sådant godkännande behövs eftersom kostnaderna
beräknas överstiga 1,5 Mkr. Genomförs sådana, konsekvenslindrande åtgärder, ändras förutsättningarna för de "utsläppskategorier" enligt
W ASH-1400 som SSI nu har arbetat med. Dessa som nu betecknas med
PWR-1 - 9 och BWR-1 - 5 bör då ersättas med nya ''kategorier" där
filtrerkammare m. m. tas med i beräkningen.
LRF framför att betydelsen av beredskapsplaneringen kan ifrågasättas
Enligt förbundets uppfattning leder rapportens formulering '"det har
framförts att man kan ifrågasätta om drastiska heredskapsåtgärdcr är lösningen. om man allvarligt tvivlar på rcaktorsäkerhetcn", fram till att SSI
ifrågasätter beredskapens möjligheter. Trots detta är del enligt LRF:s
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uppfattning nödvändigt att de åtgärder som kan vidtas för att undvika
skada eller minska risker också blir vidtagna. Kostnaderna för åtgärderna
får i detta sammanhang inte utgöra någon broms. Utslagning av befintliga
samhällen och ödeläggelse av stora områden går knappast att värdera i
ekonomiska termer. Det är därför oansvarigt att inte större resurser satsas
på säkerhetsåtgärder.
LO anser i sitt yttrande att reaktorhaverierna i första hand skall angripas
med haveriförebyggande åtgärder
Reaktorhaverierna skall i första hand angripas med haveriförebyggande
åtgärder och förstärkta säkerhetssystem vid byggandet och driften av
kärnkraftsanläggningar. Den oro för bl. a. omfattande och svåiforståeliga
haveriförlopp som är ett givet faktum och avspeglar sig i besluten att sätta
en bortre parentes för det svenska kärnkraflsprogrammct bör ta sig uttryck
i sådana åtgiirder. LO anser att man hiir skall följa reaktorsiikerhetsutredningens slutsatser och åtgärdsförslag. Framför allt bör man inrikta sig på
att bygga Lill särskilda reningssystem med säkcrhelsventiler och filterkammare.
TCO nämner i sitt yttrande angående riskerna för de mindre olyckorna
TCO vill i detta sammanhang också påminna om att reaktorsäkerhetsutredningen pekade på nackdelarna att samhället genom att koncentrera
insatserna på mycket osannolika men stora olyckor kan försämra beredskapen mot mindre allvarliga, men mer frekvcnt·a olyckor, också inom
kärnkraftsverksamheten. Också detta förhållande bör beaktas i den fortsatta behandlingen.
Eksjö kommun framhäller i sitt yttrande
Kommunen instämmer i SSI:s bedömning. att det är viktigare att skapa
säkerhet genom preventiva åtgärder och utsläppsbegränsande system än
genom vittgående ben:dskapsinsatser.
Högsby kommun framhåller i sitt yttrande
Högsby kommun anser att den viktigaste frågan är angående kärnkraftverkens inre beredskap. Tillräckliga ekonomiska och pers·onella resurser
måste satsas för att erhålla en inre beredskap som är på en sådan nivå att
allvarliga haverier överhuvudtaget inte kan hända eller om de trots allt
händer, verkningarna av dessa blir så små som möjligt utanför kärnkraftsverken. Även risken för sabotage måste beaktas ytterligare och omfattas
av nödvändiga beredskapsåtgärder.
Marks kommun framhåller på liknande sätt
Beredskapen kan bara minska följderna av en olycka. inte stoppa själva
olyckan. En beredskapsplan bör därför föregås av mycket noggranna
säkerhetsstudier. I detta fall av varje reaktor. Efter dessa säkerhetsstudier
måste alla åtgärder vidtagas för att öka säkerheten där så är möjligt. Om
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det därefter fortfarande finns tveksamheter ur säkerhetssynpunkt måste
driften av kärnkraftsreaktorn omprövas.
Mönsterås kommun framför i sitt yttrande följande
Mönsterås kommun instämmer i strålskyddsinstitutets och reaktorsäkerhetsutredningens uppfattning att det är viktigare att skapa säkerhet
genom preventiva åtgärder och utsläppsbegränsande system än genom
vittgående beredskapsinsatser. Dock bör sådana säkerhetssatsningar i anläggningarna löpa parallellt med en förbättring av den nuvarande beredskapsorganisationen i enlighet med vad som föreslfts i rapportens nionde
kapitel.
Oskarshamns kommun skriver i sitt yttrande·
Enligt kommunens mening måste beredskapen i stor utstriickning inriktas på genomförande av möjliga åtgärder för att förbiittra de haveriförebyggande och haveribekämpande systemen inom kärnkraftverken samt lindrandet av konsekvenserna av haveri som kan leda till utsläpp av radioaktiva iimnen ur reaktorinneslutningen. Ett mycket omfattande forskingsoch utredningsmaterial föreligger nu beträffande reaktorsäkerhet. sannolikheter for svåra olyckor, beredskapsåtgärder i olika avseenden m.m.
Såväl i reaktorsäkerhetsutredningen som i SSI:s rapport har redovisats ett
tle11al angelägna forsknings- och utvecklingsbehov. Kommunen anser det
vara mycket angeläget att påtalad forskning och utveckling kori1mer till
stånd.
Även Kalmar läns landsting sammankopplar beredskapsplaneringen
med reaktorsäkerheten
Landstinget ser det som anmärkningsvärt att regeringen ej kopplat samman frågorna om reaktorsäkerhet och beredskapsplanering. Rimligtvis bör
en ökad reaktorsiikerhet leda till mindre risker för haverier och diirmed
påverka beredskapen mot olyckor.
Länsstyrelsen i Kalmar län har framfört liknande synpunkter.

2 .4 .3 Resurser - kostnader
En förstärkning av länsstyrelsernas resurser tillstyrkes allmänt. Resurserna behövs för utbildning. tclesamband. ledningslokaler. indikering. informationsfrågor, planläggning eller en generell förstärkning av den allmänna räddningstjänsten. Förslag har här framlagts av länsstyrelserna i
Hallands, Malmöhus, Uppsala, Göteborgs och Bohus och Älvsborgs liin
samt av statens brandnämnd. LO, TCO, Hultfreds, Norrtälje. Tranemo
och Vimmerby kommuner samt flera andra.
Rikspolisstyrelsen önskar förstärkning på utrustningssidan, sambandssidan och personalsidan. Om helikopterlarmning skall introduceras eller
helikopter användas för transporter måste även polisens helikopterstyrka
utökas.
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SMHI har som framgår nedan behov av resurser för att utveckla nya
spridningsmodeller med inriktning mot vissa utvalda orter. Vidare vill
institutet studera spridning av radioaktiva ämnen i vatten.
SKI vill ha resurser för att sammmansätta_ beredskapsgruppcr inom
inspektionen. Inspektionen anser även att länsstyrelsernas resurser är för
små med avseende på planering, utbildning och övning.
Studsviks resurser för utbildning utnyttjas dåligt enligt Vattenfall. Studsvik Energiteknik AB föreslår också ökade resurser för planering, övning
och utbildning och föreslår
att Studsviks resurser ansluts till respektive länsstyrelses beredskapsplanering
att instruktioner för Studsvik:> medverkan utarbetas i samarbete med
länsstyrelserna. kärnkraftsföretagen. SSI och Studsvik
att en basorganisation för str:llskyddsrcsurscr i Studsvik bekostas av
stats medel.
Tele.vcrket vill ha ökade resurser för att undersöka s.k. trafikbegränsning och telefonalarmering.
LRF vill öka resurserna för att öka reaktorsäkerheten men även förse
mejerierna med utrustning för mjölkindikering.
Användningen av befintliga militära och civilförsvarets indikeringsoch/eller skyddsutrustning har även föreslagits av flera remissinstanser.
Användningen av militär personal för transport och bevakningsändamål
har aktualiserats av flera instanser såsom ÖB, rikspolisstyrelsen. socialstyrelsen, statskontorct. Högsby och Västt::rviks kommuner.
Användande av civilförsvarets personal har kommenterats av många
remissinstanser. Bl.a. föreslås civilförsvarsinsatser i samband med
utrymning och bevakning. Göteborgs kommun nämner även nyttjandet av
civilförsvarets utbildningsresurscr. Inom civilförsvaret finns även mätoch skyddsutrustning som skulle kunna användas enligt t1era förslag.
LRF tar i sitt svar upp frågan om ersättningen till drabbade utanför
kraftverket och skriver
De ekonomiska konsekvenserna av en olycka har inte analyserats. Enligt LRF:s mening kan inte mera omfattande skador som inträffar utanför
kärnkraftverkets arbetsområde regleras av kraftverksägarna. Då skadornas omfattning och art inte kan förutses och värdet av förstörd egendom
kan bli mycket stort, kan endast staten ikläda sig det fulla ekonomiska och
sociala ansvaret. Även om sannolikheten för en svår olycka bedöms som
mycket liten får detta inte medföra att staten underlåter att planera och
fatta beslut som klarlägger hela ansvarsfrågan.

LRF framhåller vidare med anledning av kostnader för beredskapen
Det förefaller rimligt att kostnaderna för säkerhetsinstallationer. samhällets beredskap, kompletterande utbildning och annat som följer av kärnkraftstekniken måste betalas av d1!n som väljer att utnyttja tekniken.
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Ett flertal andra instanser har framfört att kostnaderna för beredskapen
skall betalas av antingen staten eller kraftproducenterna. Följande instanser exempelvis har framfört att kostnaderna skall betalas av staten Eksjö, Göteborg, Hälsingborg, Malmö, Mölndal. Sigtuna, Svalöv, Västervik, Älvkarleby, Östhammar, Åstorps kommuner samt länsstyrelsen i
Kristianstads län, landstingsförbundet och Jönköpings läns landsting.
Bl.a. följande instanser tycker att kostnaderna skall betalas av kraftproducenterna - Heby, Hylte. Hässleholm, Kalmar. Kävlinge, Marks. Valdemarksviks. Vallentuna och Ydre kommuner.
Svenska kommunförbundet har framfört att kommunerna måste ha full
kostnadstäckning. Andra instanser uttalar sig inte om vem som skall betala
merkostnaden. utan önskar endast full kostnadstäckning.

2.4.4 Samordning med övrig beredskap
FOA nämner i sitt yttrande
FOA finner det troligt att samhället i praktiken har mycket olika ambitioner för beredskapen mot olika typer av händelser som är föga sannolika
men skulle få stora konsekvenser om de inträffar. Speciellt om man överväger omfattande (kostnadsmässigt. geografiskt etc.) åtgärder mot någon
viss typ av händelser bör en rimlig balans eftersträvas i förhållande till
åtgärder mot andra händelser. En samlad analys av hänsynstagandet till
ovanliga men farliga händelser är därför angelägen.
Det är troligt att en sådan genomgång skulle motivera likartade åtgärder,
exempelvis beträffande organisation. utbildning och utrustning. för ett
flertal händelsetyper. Genom samordning av åtgärderna bör man då kunna
nå betydande besparingar.
Länsstyrelsen i Hallands län skriver i yttrandet angående beredskapsplanläggning
Beredskapsplanläggningen för kärnkraftverken bör enligt länsstyrelsen
sättas in i ett allmänt räddningstjänstperspektiv. Länsstyrelsen tvingas
därvid konstatera att samhället i stort sett saknar bcrcdskapsplaner för
olyckshändelser som haverier av transporter av farligt gods, större explosionsolyckor etc.
En basorganisation för räddningstjänsten måste byggas upp, såväl lokalt
som regionalt. som är så flexibel att den kan sättas in vid ett flertal
nödlägen. Det gäller även de beredskapsåtgärder som är nödvändiga för att
lindra konsekvenserna av en kärnkraftolycka.
Länsstyrelsen i Malmöhus län nämner i sitt yttrande
Länsstyrelsen anser att största möjliga samordning med civilförsvarets
planläggning bör eftersträvas. Till skillnad från de utrymningsplaner civilförsvaret upprättat kan emellertid utrymningsplanerna for kärnkraftolyckor inte vara statiska utan måste anpassas till den specifika situationen.

Prop. 1980/81: 90

Bilaga 2.2

Jordbruksdepartementet

558

Länsstyrelsen i Uppsala län berör samordningen av planeringen
Genom att flera län berörs av planeringen för varje kärnkraftverk krävs
samordning vid planering, utbildning och övning liksom vid verksamhet
när planerna skall tillämpas vid en eventuell olycka. Det synes lämpligt att
den länsstyrelse, i vars län kärnkraftverket är beläget, tilläggs detta samordningsansvar. Genom att beredskapsnämnden mot atomolyckor eller
delar därav vid en olycka flyttar till den berörda länsstyrelsen, finns där de
nödviindiga förutsättningarna för samordning av verksamheten även i
eventuellt berörda angränsande län.
Rikspolisstyrelsen vill samordna all räddningsverksamhet
Den allmänna räddningstjänsten regleras i brandlagen som ger kommunerna huvudansvaret för denna verksamhet. Vid räddningsinsatscr av
större omfattning är länsstyrelsen ansvarig för planeringen och ledningen
av insatserna. Atomskyddslagen ger länsstyrelsen hela ansvaret för planering och genomförande av räddningsinsatser vid olyckor i atomanläggningar. Dessa båda räddningsslag borde enligt rikspolisstyrelsen kunna samordnas för att på bästa sätt tillvarata tillgängliga resurser och erfarenheter.
Utan att föregripa arbetet i räddningstjänstkommitten vill rikspolisstyrelsen peka på möjligheten att samordna räddningsverksamhcten genom bl. a.
inrättandet av en permanent ledningsgrupp vid länsstyrelsen för riiddningsverksamhet i allmänhet. Många av de åtgärder som behöver vidtagas vid
större olyckshändelser är i princip likartade oavsett händelsens slag. Vid
en kemikalieolycka kan t. ex. utrymningsproblematiken vara väl så svår
som vid en reaktorolycka.
Socialstyrelsen nämner i sin rapport
Katastrolberedskapcn för kii.rnkraftolyckor måste också tas in i ett större katastrofsammanhang innefattnndc beredskap inför krig (med bl. a.
ABC-hotl. Härigenom kan organisationsformer. handlingsrutiner etc. som
är gemensamma med andra typer av katastrofer testas. Inom den medicinska sektorn innebär detta bl. a. en personell vinst. då flera av de bercdskapshöjande åtgärderna avser grund- och vidareutbildning av sjukvärdspersonal. Denna utbildning kan ske för !lera områden samtidigt och iiven
övningsmässigt samordnas så att man samtidigt för pröva sina behandlingsrutiner vid olika katastroftyper.
Statens brandnämnd skriver i sitt yttrande angående planläggning
Den nuvarande planläggningen av skyddsåtgiirder vid en kärnkraftolycka har en grundläggande ofullständighet. Man planlägger som om det
inte förekom andra nödlägen i samhället än kärnkraftolyckor. Möjligheterna till samordning med planläggningen för att möta andra nödlägen utnyttjas dåligt eller inte alls.
För brandnämnden står det klart att detta beror på att brantllagstiftningen av år 1974 ej är samordnad med lagen om skyddsåtgärder i atomanläggning m. m. av år 1960.
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Statens industriverk skriver i sitt remissyttrande
Beredskapen för kärnkrartolyckor bör inordnas som en del i ökad heredskap mot även andra typer av olyckor - naturkatastrofer och katastrofer
orsakade av industriell verksamhet o. d. Det bör övervägas att samordna
en sädan beredskap med civilförsvarsplaneringen. Vid krigsrisk har man
planer för utrymning av större tätorter. Vidare tillkommer i ett sådant läge
starkt ökade risker på grund av våra kärnkraftanläggningars särbarhet
vilket i sig borde motivera en omfattande beredskapsplanering. Det kan då
vara naturligt att anknyta den "civila'' beredskapsplaneringen till en sadan
krigsplanering.
Statskontorel nämner i sin rapport angående heredskapsplaneringen
En aspekt som stalskontoret saknar i rapporten är en analys av samordningen av samhällets totala, tillgängliga resurser för att avhjälpa eller
begränsa en kärnkraftsolyeka. Det finns redan beredskapsorgan för andra
katastroflägen. Polis. brandväsen. militära enheter, civilförsvar och kustbevakning skall givetvis utnyttjas även om en kärnkraftsolycka skulle
inträffa.
Göteborgs kommun föreslår bl. a. samordning med civilförsvarsorganisationen
Beredskapen för kärn kraftolyckor och andra stora olyckor bör samordnas. Så bör t. ex. civilförsvarsorganisationen kunna mobiliseras vid en
kärnkraftolycka och andra större olyckor. Utrymnings- och inkvarteringsplaner hör samordnas f'iir olika typer av katastrofer. En samverkan bör
ske, så att alla slag av stora olyckor kan handläggas likartat.
Den av kommundepartementet 1979 tillsatta räddningstjänstkommitten
bör få i uppdrag att utarbeta förslag, så att beredskap för alla slag av stora
olyckor kan samordnas.
Genom en samordning av resurserna för beredskap mot stora olyckor
kan insatserna hli effektivare och kostnaderna för verksamheten avst:värt
reduceras. Kommunen förutsätter att kostnaderna för beredskap mol
kärnkraftolyckor helt kommer att täckas av statliga medel.
Kinda kommun påpekar hehovet av samordning mellan länen
Det är helt klart att en beredskap mol denna typ av olyckor måste finnas
i alla län och att den beredskapsplanering som sker skall samordnas mellan
länen.
Det finns ingen anledning att bygga upp olika beredskapsorganisationcr
för olika typer av händelser som i sig kräver liknande åtgärder. Människorna i närheten av verket liör liksom vid annan typ av utrymning I krisåtgärd
ha klart för sig vad som skall ske. Checklistor för vad som vid en olycka
omedelbart skall göras av länsstyrelsen. polis. brandkår. experter. kommuner. kommunikations I transportverk bör upprättas för att snabbt få
situationen under kontroll.
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Tierps kommun nämner i sitt yttrande angående planläggning och beredskap
Bortsett från planläggning för ransoneringar är kommunernas planläggningsskyldighet i dag begränsad till åtgärdsberedskap i händelse av beredskapstillstånd enligt lagen om kommunal beredskap.
Eri beredskap mot kärnkraftolyckor bör i stort sett kräva samma planläggnings- och beredskapsåtgärder som den kommunala beredskapen i
övrigt.
Det synes därför lämpligt at~: samordning sker i största möjliga utsträckning med den kommunala beredskapsplanen och särplanering begränsas
till vad som är nödvändigt med hänsyn till åtgärdsbehov.
Älvkarleby kommun sammankopplar beredskapen med brandlagstiftningen
Eftersom utrymning av människor i kommunen kan bli aktuell vid såväl
olyckor som omtalas i brandlagen som vid en kärnkraftsolycka bör kommunens organisation byggas upp på brandlagstiftningens räddningstjänst,
där brandchefen författningsenligt är ansvarig, f. n. dock vad gäller planering och förberedelser endast för brandförsvarets verksamhet.
Länsstyrelsen i Västmanlands län nämner i sitt yttrande angående samordning av planläggning
Lagstiftningen beträffande riiddningstjänst och andra åtgärder vid nödlägen är splittrad. Länsstyrelserna och i många fall kommunerna åläggs
uppgifter förutom i atomskyddslagen och brandlagen även i andra författningar. Resurserna för räddningstjänst och planläggning av denna är myckt:t begränsade, särskilt på regional nivå. Det synes därför nödvändigt att
lagstiftningen kompletteras eller ändras så. att resurserna för skyddsåtgärder vid kärnkraftsolyckor ~.amordnas med resurserna för planläggning
och genomförande av räddningstjänst vid andra nödlägen.
Ett område som i stor utsträckning bör kunna samordnas med beredskapen mot kärnkraftolyckor är civilförsvaret. Den samverkan som därvid bör
övervägas berör civilförsvarets utrymnings- och inkvarteringsplanläggning, radiakskyddsplanläggning, tele- och radiosamhandsplanläggning,
plan för utdelning av skyddsmasker samt plan för larm till civilbefolkningen.
Även när det gäller sam utnyttjande av materiella resurser bör civilförsvarets tillgångar beaktas. Således är skyddsrum, ledningscentralcr, instrument för mätning av radioaktiv strålning, radioutrustning, skyddsmasker. ABC-dräkter exempel på anläggningar och utrustning som kan
behöva tas i anspråk.
Jönköpings läns landsting yttrar angående utnyttjande av befintliga resurser anskaffade för krigsfall
· Bcrcdskapsplanläggning mot olyckor vid atomanläggning bör integreras
med all övrig beredskapsplanering så att duhbelplanläggning undvikes.
Civilförsvarets resurser, som är avsedda för beredskap och krig, bör till
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alla delar kunna utnyttjas vid fredskatastrofer. Detta kräver dock en ändring av civilförsvarslagen vad gäller det personella utnyttjandet.
Sjukvårdshuvudmännen får enligt utfärdade bestämmelser låna av socialstyrelsen beredskapställd materiel vid i fredstid inträffade medicinska
katastrofer för upprättande av vårdannex (motsv).
Landstingsförbundet nämner i sitt yttrande
För hälso- och sjukvården. som landstingsförhundets styrelse i detta
sammanhang har att företräda. finns redan genom upprättade medicinska
katastrofplaner och beredskapsplaner för krig en beredskap organiserad
som i stort kan förutsättas motsvara kraven. Beredskapsplaneringen vid
krig kan dock behöva kompletteras så att den motsvarar de specifika krav
som måste ställas med hänsyn till konsekvenserna av en kärnkraftolycka.
2.5 Konkreta åtgärder

2.5.I Larm
SSJ föreslår tre nivåer av larm: upplysningsnivå. litet larm och stort
larm. Rikspolisstyrelsen vill begränsa antalet larm till två. Dessa skulle då
vara upplysning och rådfrågning hos länsstyrelsen samt ett haverilarm.
Tveksamhet mot flera larmnivåer har framförts av Högsby kommun och
länsstyrelsen i Älvsborgs län. Dessa framhåller att det kan vara tveksamt
att införa tre larmnivåer med hänsyn till risken för feltolkningar av dess
innebörd. Civilförsvarsstyrelsen är liksom SSI medveten om tolkningssvårigheter vid differentierat larm varför en vidare utredning förordas.
Sveriges Radio AB vill komplettera larmen till allmänheten
Det kan vara ett problem att få allmänheten att lyssna pa radio just när
myndigheterna vill lämna information. Ett hjälpmedel kan vara att ändra
det befintliga systemet för utomhusalarmering i tätorter till att omfatta en
signal "Lyssna på radio". En sådan signal finns sedan lång tid tillbaka i
Norge. Den kan få stor betydelse även i vårt land både vid frcdskatastrofer
och krig. Signalen bör införas sil snart som möjligt.
FOA skriver i sitt svar angående larmning av myndigheter och allmänheten
att förfarandet vid larm skall styras av amhitioncn att myndigheterna
skall få tidigast möjliga förvarning vid en framväxande hotsituation. Om
allmänheten automatiskt blandas in i alla sådana hotsituationer kan kraftverkspersonalen bli något mindre henägen att ge tidig varning i gränsfall.
Detta står i direkt strid med den principiella ambitionen. FOA:s slutsats är
att man bör ha möjligheten att i gränsfall varna liinsstyrelsen utan att larm
till allmänheten automatiskt utlöses.
Larmkriteria måste göras mer entydiga. Detta har framförts av ell flertal
instanser. Förbättrade larmkriteria och kontroll av utsläpp kan erhållas vid
3h
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en förbättrad skorstensmonitering framhåller t. ex Vattenfall. Skorstensmonitering för höga dosratcr bör därför införas vid en vidgad beredskap.
SKI anser att erforderliga kriteria for larmning av SK! saknas idag.
Inspektionen skriver
En analys hör göras för att klarlägga niir SKl:s personal skall larmas
vilket skall ske enligt särskilda kriterier.
SMHI bör enligt institutet larmas direkt av kraftverket. Institutet skriver
Enligt nuvarande planer larmas SMHI dels genom BNA. dels av länsstyrelsens ledningsgrupp. För att SMH I si1 snahbr som möjligt skall kunna
lämna information om aktuellt viidcr sann förväntad spridningsbild vid ett
haveri, bör det övervägas om inte SMHI bör ingå bland de myndigheter
som larmas primärt från krnftvcrkct.
Driften av de övriga reaktorerna inom kraftverket vid ett haveri bör
stoppas. Detta har framförts av rikspolisstyrelsen och Högsby kommun.
SKI anser att frågan m:°iste disk.uieras vidare. Vattenfall påpekar vikten av
en säker elförsörjning och förordar ej stopp av samtliga reaktorer vid
haverier mindre än nuvarande moJcllh:.;verier.
Vid larmning av allmiinhetcn i närområdet föreslils allmänt akustisktoch/cller telefonlarm. Niiromrlldet begriinsas till mcll<ln 10 och 20 km.
Telefonlarm över större omriidcn behi)ver utredas vidare. Televerket
skriver i sitt yttrande
Nuvarande sy~;tem för telefonalarmering infördes under 2:a världskriget
och iir avsett som ett komplement till civitrörsvarcts utomhw,iarrnsystem.
Endast signalen flyglarm i form av upprepade korta ringsignaler kan •;ändas. Utlösning av larmet sker friln civilförsvarets lcdningsccntraler men
kan även göras från telefonstationen. Systemet finns på cirka 1)0 llrlCr i
hela landet. Detta innchiir att I. ex. inom 20 krn räjongen kring Oskarshamnsvcrket finns tclcfonlarmutrustning pft en (Oskarshamn) av 17 berörda telefonstationer. Vad giiller de resterande 16 stationerna finns utrustning konstruerad för 6 under det alt nykonstruktion erfordras för 10 st.
Systemet med manöverledningar miiste dii1:jämtc omprnjcktcra~ och
kompletteras så alt utlösning kan ske frfin k~irnkraftverkct.
Det befintliga systemet har _qldrig provats i full ~;kala. Sålcdö iir man
idag tveksam dels om de tekniska konsekven~;crna· i tclcniikl och dels
betriiffande allmänhetens reaktion niir larmsignalerna ges.
Vad uiredningen fört:slår i fd1g~1 om sll:gvis ~1larmcring - varningshrrn
rc..,p. haverilarm - torde inte kunna effektueras i telefonlarmsystcmet som
det för närvarande i·ir utformat.
Om föresl;tget system för telefonalarmering skal!. komma till stand bör
det kompletteras med införamkt av i annat sammanhang i detta yttrande
presenterat trafikbegrtinsnings~ystcm.
Ovan anförda skäl innebiir sammantaget att ev. he-;lut om införande av
telefonlarm inom 20 km räjong1:rna hör anslå till~ dess att kompletterande
utredningar genomförts.
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Vattenfall framhåller i sin promemoria att akustiskt larm är ogenomförhart för större avstånd samt att funktionssäkerheten hos telefonlarm bör
utredas. Civilförsvarsstyrelsen framhåller all signalkaraktären hos det
akustiska larmet hör överensstämma med gällande SIS-standard.
Länsstyrelsen i Malmöhus län och Malmö kommun föreslår sektionerade larm och differentiering i området mellan 10 och 20 km.
Utanför närområdet fi>reslås larmning via helikoptrar och riks- eller
lokalradion. Rikspolis-;tyrelsen påpekar att larmning med polisens helikoptrar är en resursfräga och ~kriver vidare
Några av de hörda polisstyrelserna ställer sig tveksamma till att använda
polishelikoptrar för larmningsändamf1l. Man anför att helikoptrarna är
väderkänsliga samt att de inte finns stationerade i samtliga län med kärnkraftsvcrk. Med dagens resursläge kan inte larmuppgifterna prioriteras i
konkurrens med andra viktiga polisiära uppgifter såsom trafikreglering och
persontransport. Andra vägar torde i första hand få sökas för larmåtgärderna, t. ex. avtal med civila flygföretag.
Vattenfall påpekar vidare att larm kan ske via länsalarmeringscentralen i
respektive län. Detta stöds också av ett flertal kommuner. Brandförsvarets
alarmeringscentraler är även tänkbara larmvägar enligt Höganäs och
Landskrona kommuner.

2 .5 .2 Verkens inre heredskap
Den vakthavande ingenjören bör ha ständig jour på kraftverket hela
dygnet enligt rikspolisstyrelsen. Statens brandniimnd påpekar vidare att en
höjd personalbcredskap motiveras av uppgifterna i enligt 12 § brandlagen.
Civilförsvarsstyrelscn påpekar att det saknas fortifikatoriskt skyddade
centraler inom kraftverken. Vidare påpekas att kraftverkens personal ej
har tillgång till skyddsrum. Styrelsen skriver vidare med anledning av
övergången från freds- till krigsförhållanden
Viss personal vid såväl myndigheter som kärnkraftsanläggningar är ianspråktagna för uppgifter inom försvarsmakten. Uppskovsfrågan är här
central och gäller även övrig personal som avses ingå i räddningsorganisationen.
SKI föreslår en speciell, väl utrustad hercdskapscentral vid kraftverket
med
I) erforderliga beskrivningar. scheman. ritningar. säkerhetsanalyser
2) instrument, TV-skärmar. skrivare för information om viktiga data för
drabbat aggregat
3) utrustning för samband med kontrollrum. länsstyrelsen och SKI beredskapsnämndcn mot atomolyckor <BNAJ.

Prop. 1980/81: 90

Bilaga 2.2

Jordbruksdepartementet

564

2 .5 .3 Länsstyrelsen.i· beredskap

Länsstyrelsen ansvarar för alla åtgärder utanför kraftverket medan
kraftverksägaren svarar för åtgärder inom verket. FOA anser att denna
avvägning av beslutsroller mellan kärnkraftsvcrk och länsstyrelsen är
lämplig. Den sakkunskap som finns vid SKI/BNA bör förstärka ledningen
vid länsstyrelsen. Liknande synpunkter framföres även av ÖB.
SK! å andra sidan framhåller
att man bör beakta att de mycket svåra fallen är vad som skulle kunna
betecknas som nationella katastrofer. Vid sådana kommer det siikert att
krävas att landets högsta ledning tar över ansvaret för räddningsarbetet.
Länsstyrelsens ansvar omfattar ledning och planering av åtgärder inom
länet. Det bör enligt ÖB övervägas att överflytta den länsövcrgripande
planeringen till civilbefälhavaren. Detta stöds även av ett särskilt yttrande
till SKl:s remissvar.
Civilförsvarsberedskap bör väl täcka de åtgärder, som i betänkandet
antytts nödvändiga efter en olycka vid kraftverken. Vid en krigshandling
iakttas inga länsgränser. Ett radioaktivt moln kan knappast antas stanna
inom ett län. Beredskapen bör därför i båda fallen omfatta större landsdelar. För krigsfallet utgör civilbefälhavaren en redan färdig och prövad
ledning för beredskapen inom ett lämpligt område. Beredskapen mot
kärnkraftolyckor bör därför hanteras av civilbefälhavarens kansli.
Länsstyrelsen föreslås inrätta ett särskilt sakområde inom försvarsenheten. Detta tillstyrkes av rikspolisstyrelsen och länsstyrelserna i Hallands.
Älvsborgs och Kristianstads län.
Länsstyrelsen i Västmanlands län föreslår att beredskapsplaner för åtgärder vid haverier utformas som delplaner tillsammans med övriga räddningsplaner.
SACO/SR framför att sjukhusfysikerna bör ingå i bcredskapsorganisationen på något sätt. Förbundet. skriver
Vid planering av beredskapsorganisationen är det av vikt att de personalkategorier som besitter kvalificerade kunskaper inom området eller
delar av detsamma utnyttjas och inplaceras i organisationen med uppgifter
anpassade till kunskaper och ·erfarenhet. Sjukhusfysikerna är en yrkesgrupp med mycket avancerade kunskaper i strålskydd, strålningsfysik.
mätteknik och dosimetri samt strålningens biologiska effekter och risker.
Helsingborgs kommun påpekar att det under länsstyrelsens ledningsorganisation bör finnas en lokal ledare som kan vidtaga nödvändiga åtgärder
innan länsstyrelsen~ ledningsorganisation inkallats. Denne lokale ledare
kan utgöras av brandchefen. Vattenfall anser att den lokale polischefen på
liknande sätt kan åläggas ansvaret att fatta beslut i ledningsorganisationens
frånvaro.
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Ett flertal instanser stöder SSI:s förslag till förstiirkl personalberedskap.
Civilförsvarsslyrelsen menar att detta ger iiven fördelar för andra nödlägen
än kärnkraflshaverier. Enligt 12 i brandlagen finns redan idag ctl behov
av jourtjänst vid länsstyrelsens lcdningsorganisation. Kravet pii dygnelrunl beredskap eller en förstärkt beredskap med bl. a. kortare instiillelsetid
för ledningsgruppen har även framförts av flera andra instanser.
Länsstyrelsen i Hallands län. SKI och Högsby kommun menar att de av
SSI föreslagna ökade personalresurserna erfodras för utbildning. övning
och planering av ledningspersonalcn.
Länsstyrelsens ledningscentral hör enligt länsstyrelsen i Uppsala län
ligga i kärnkraftslänet. Länsstyrelsen i Malmöhus län påpekar all behov
linnes för alternativa placeringar för att garantera ledning från ett okontamincrat område. Rikspolisstyrelsen menar att polisens sambands-. lednings- och förbindelsecentraler kan användas för ledningsändamål.
Länsstyrdsen i Hallands län önskar ett centralt organ för samordning av
insatser från olika län. medan Vattenfall förordar att länsstyrelsen i kärnkraftslän har denna funktion. Länsstyrelsen i Västerbottens län anser att
alla län skall involveras i planeringen och skriver

*

Länsstyrelsen tillstyrker att alla länsstyrelser skall planera beredskapsåtgärder för olyckor i kärnkraftanläggning. Planeringen bör emellertid
anpassas till sannolik risk i berörda län. Det hör åvila regeringen eller SSI
att ange planeringens omfattning i de olika länen.
2 .5 .4 Beredskapen l'id andra myndigheter iin länsstyrelsen

När det gäller beredskapen vid SSI (BNA) och SKI skriver länsstyrelsen
i Uppsala län
Det är ett starkt önskemål att SSI och BNA har en personalberedskap
som motsvarar den föreslagna för länsstyrelserna. Det är vidare önskvärt
att BNA innehåller expertis för de områden, som genom den vidgade
beredskapen får en ökad aktualitet, exempelvis veterinärmedicinsk sakkunskap.
En allmänt höjd beredskap förordas av Oskarshamnsverkets Kraftgrupp
AB. Sydsvenska Värmekraft AB och statskontoret.
Frågan om utflyttning av personal från BNA och SKI till aktuell liinsstyrclse har i princip tillstyrkts av bl. a. FOA. I detta sammanhang framhåller

ÖB
Risken att personalen ur SSI/SKI under förflyttningen inte kan fullgöra
sina uppgifter kan mötas genom
l) snabb transport t. ex. g;.nom utnyttjande av helikopter
2) de personella resurserna delas så att viss personal kvarstannar centralt och övrig personal llyttas till länsstyrelsen
3) samband under förflyttningen säkerställs om situationen är brådskande.
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FOA anser att en automatisk utflyttning av personal vid SSI m:h SKI
inte skall ske utan endast då t'n utflyttning är motiverad. En utflyttning
kräver en noggrann planering och övning av stabsarbcte. samband och
transporter.
SKI gör den bedömningen att SKI skall agera på ett mycket tidigt
stadium t. ex. när något onormalt inträffat och utvecklingen iir p<I viig mot
en hotfull situation
Erfarenheterna från TMI-2 pekar därvid mot att personal från SKI bör
ge sig direkt till platsen så atr. primär information kan erhållas och alt
anvisningar och råd eller dispenser inte baserar sig på ofullstiindig information.
SKI anser också att inspektionen skall larmas och agera efta delvis
andra kriterier än vad som gäller för larmning av länsstyrelse l>Ch SSI/
BNA. Detla innebär enligt SKl
I) Inspektionen larmas från berört kärnkrafts verk enligt vissa kriterier
2) larmet sker via personsökare med angivande av vilket aggregat det
gäller
3) en utsedd beredskapsgrupp beger sig omedelbart till angiven plats för
helikoptertransport
4) beredskapsgruppen installerar sig i avsedd lokalitet i niira anslutning
till aggregatet
.5) beredskapsgruppen leds av en befattningshavare med befogenhet att
fatta de beslut som ankommer på inspektionen
6) annan i beredskapsorganisationen ingående SKI-personal beger sig till
kontoret.
LO anser i sitt remissvar att SKI bör ta över ansvaret för åtgärder i
okontrollerbara reaktorer. Vidare föreslås att en akutgrupp samlas på SSI i
en rådgivningscentral för att därifrån ge råd till länsstyrelsen.
Göteborgs kommun föreslår när det gäller BNA:S sammansättning
BN A har ingen fackexpert i aktiv civil räddningstjänst knuten till sig.
Statens brandnämnd, som är tillsyningsmyndighet för landets räddningstjänst. borde vara representerad i BNA.
·
Rikspolisstyrelsen tillstyrker SSI :s förslag om att formafisera organisationen av akutgruppen med avseende på beslutsansvar vid rådfrågning.
Den medicinska beredskapen behandlas ur olika synvinklar. Rikspolisstyrelsen anser
Den medicinska beredskapen är enligt styrelsens mening mycket angelägen och bör därför ägnas stor uppmärksamhet. Uppföljningen av den
information, utbildning och planering som erfordras för en god medicinsk
katastrotberedskap mot strålskador borde kunna skötas av den föreslagna
centrala organisationen under förntsättnirig att medicinsk expertis ~ir knuten till organisationen.
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Socialstyrelsen menar att sjukvärdsaspckterna har fått ett anmiirkningsvärt litet utrymme i rapporten. Sucialstyrelsen framhåller
I den förstnämnda delen berörs överhuvuJtagel inte herellskapsorganisation p[1 sjukhus vad avser miitning av kontaminering, dekontaminering
rn:h intensivvård av akut striilskadade patienter. Erforenhelcn har visat att
sjukvårdsberedskapcn för konventionella olyckor är god. Inför den typ av
olyckor som hcskrivs i SSI-rapporten linns del emellertid anledning att
ytterligare förhättra hercdskapen.
De sjukhus som vid en evc:ntuell reaktorolycka har att definitivt ta hand
om allvarligt std1lskadade bör llisponera br!innskade- och hematologiska
avdelningar liksom sjukhusfysiker. Det skulle ocksa vara önskvärt med
utrustning för hclkroppsmiitning.
Vidare framför socialstyrelsen kritik dä de i rapporten angivna åtgiirderna "'vila, symtomlindring och symtommotande helrnndling'' representerar
tidigare vårdmetoder. Socialstyrelsen kommenterar
Modern intensi\'vård av personer med akut strillskada innefattar även
ersättande av gastrointestinala viitske- oi.:h clektrolytflirluster. tarmsterilisering. intensivhehandling med granulocyt- och trornbocytfusioner same
intensiv behandling med moderna antihiotikakomhinationer. I särskilt allvarliga fall kan även benmiirgst ransplantationcr komma ifräga.
Landstingsförhundet anser au de krav Sl)m siälls p~! sjukvfaden i stort
överensstämmer med beredskapsplaner för krig. Befintliga planer behöver
därför endast kompletteras med avseende på vissa speciella krav.
SACO/SR framh{illcr alt sjukhusfysikerna har tillgiing till mätutrustningar och kan medverka vid omhändertagandet av patienterna. Malmöhus
läns landsting föreslår centrala medicinska hedömningar och åtgiirdsrekommendationer.
Uinsstyrelsen i Uppsala Hin hl.a. pt1pekar risken för psykomedicinska
massprohlem niir ett stort antal människor kan siika sig till sjukvårdsinriittningar utan att egentligen behöva medicinsk värd. Liknande synpunkter
framför-; av Malmöhus läns landsting
Beredskapsätgärder som rör mfrnga människor måste förenas med en
psykologisk hercdskap, väl i paritet med den tekniska. Överdrivna farh~l
gor hos allmänheten måste kunnas lugnas och felaktiga eller överdrivna
rykten tillrättaläggas. Myndigheterna måste hela tiden vara beredda att
effek1ivt möta paniksituationer eller risker för sådana. Utan ett väl fungerande psykologiskt försvar kommer ingen teknisk bcredskapsorganisation
att kunna fungera. Dessa förhiillanden gäller också i hlig grad landstingets
verksamhet.
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2.5.5 Indikering och analys
FOA har i sitt svar stark bewnat vikten av indikering och analys av
mätvärden

-

FOA anser att utredningen inte tillräckligt diskuterat C1nalysen av alla
mätdata som kan bli aktuella vid en stor olycka. Denna analys kan av
många skäl vara intrikat. De olika länsstyrelserna kan knappast samtliga
räkna med att bygga upp egna re~;urser för detta. Mycket talar därför för att
SSI/BNA bör skapa en central kompetens i beredskap för änd<lmålet. som
kan betjäna samtliga berörda län.
Liknande synpunkter har framförts av andra instanser. Exempelvis anser civilförsvarsstyrelsen att SS.l inte i tillräckligt hög grad har diskuterat
analysresurserna. Älvkarleby kommun vill ha en effektiv organisation för
sammanställning och utvärdering av mätvärden. Analys av mätvärden kan
utföras av kvalificerad personal ur civilförsvaret enligt förslag från länsstyrelsen i Jönköpings län. Studsvik Energiteknik AB har också framfört att
företaget kan medverka vid indikering och analys
Till en allmän beredskapsorganisation bör knytas specialresurser för
vissa typer av olyckor. Studsvik bör utgöra en sådan specialresurs i samband med reaktorhaverier.
De resurser som Studsvik nu har för insats vid haverier i egna anläggningar samt för assistans åt kärnkraftföretagen utgör en naturlig kärna för
medverkan i den totala beredskapsorganisationen. Som exempel på insat~er som Studsvik kan utföra vid en inträffad olycka kan nämnas strålmätningar i fält under det första skedet av olyckshändelsen. bedömning av
utsläppets storlek och sammansiittning. prognoser för stråldoser i omgivningen samt uppföljande mätverksamhet i senare skeden av olycksförloppet.
Brandförsvaret bör utgöra den primära indikeringsgruppen då denna
organisation har en hög beredskap. Detta tillstyrkes av statens brandnämnd och motsvarande tillstyrkan finns i ett flerwl remissvar. Hässleholms kommun motiverar detta med att brandförsvaret är en fältorganis<ltion med erfarenhet från fältarbete.
ÖB framhåller att militär personal kan medverka vid indikeringsarbetet.
l detta fall är försvarets skyddsskola försedd med både indikeringsspecialistcr och instrument. Denna personal är även utbildad i skyddsfrågor.
Tranemo kommun påpekar att hälsovårdsnämndens personal kan medverka vid indikeringsarbetet.
Den indikeringsutrustning som föreslås är vanligen militära eller civilförsvarets intensimetrar.
Flygindikeringen har kommenterats av LRF
Det iir uppenbart att det föreligger mi'rnga problem med att mäta radioaktivitetens utbredning och spridningsförlopp. Rapportens diskussion om
tlygmätning tyder på stor osäkerhet om lämpligt förfarande.
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Vattenfall däremot föreslår flygindikering vid en vidgad beredskap. I
övrigt har denna indikeringsmetod knappast kommenterats.
När det gäller de av SSI föreslagna fasta mätstationerna har en del
synpunkter framförts. Vattenfall anser att penndosimetrar är alltför opålitliga för att vara effektiva idag. Vikten av fasta mätstationer understryks
annars bl. a. av Oskarshamns verkets Kraftgrupp AB, Sydsvenska Värmekraft AB och Helsingborgs kommun. Vallentuna kommun vill dock utöka
området med fasta mätställen till att inbegripa områden utanför 10-km
gränsen.
En bättre skorstensmonitering vid haverier efterlyses av Sydsvenska
Värmekraft AB och LO. Även Vattenfall föreslår en bättre skorstensmonitering. Vid en vidgad beredskap kan detta vara erforderligt för att kunna
mäta höga dosrater.
Indikering av livsmedel och fastställandet av kontamination av patienter
berörs i remissvaren. Socialstyrelsen vill ha en möjlighet till helkroppsmätning och kontaminationsmätning på patienter. LRF betonar behovet av
mjölkindikering.

2 .5 .6 Jodtabletter
Utdelning av jodtabletter i profylaxiskt syfte har diskuterats ingående.
Socialstyrelsen fastslår i sitt remissvar att
Upptaget av radioaktivt jod i sköldkörteln kan blm:keras genom tillförsel
av jodid i hög dos.
Jod iden måste dock tillföras snahbt vid den radioaktiva expositionen för
att hinna blockera effektivt. Efter 3-4 timmar erhålles bara en 50 !/(., blockad. Peroralt tillförd jod ger generellt mycket få och lindriga biverkningar. Enligt biverkningsrapporter till FDA i USA är risken härför endast
IO · 10-7 vid dagligt intag av jod.
Om thyreoidea blockerats med jod kommer vid J-131 -intag blod stråldoserna - och därmed också de reella benmiirgsdoserna. gonaddoserna etc. att öka.
För eventuell utdelning till allm~inheten bör lämplig förpackning tas fram
bL a. med hLinsyn till att jodtabletter är fuktkänsliga. Praktiska anvisningar
bör ocksil utarbetas. Av dessa bör framgå bl. a. att intag av jodtabletter
endast skyddar mot upptag av J-131 i sköldkörteln.
Socialstyrelsen framhåller vidare
Mot bakgrund av att riskerna med biverkningarna av jodtabletter är
mycket små och nyttan med tahlettcrna för vissa riskgrupper är uppenbar
(påtaglig) anser socialstyrelsen att tabletter i förväg bör utdelas till hushållen, industrier, skolor och daghem med bifogad bruksanvisning.
Byte av tabletter och förnyad information bör ske enligt SSI- rapportens
förslag.
Enligt SSJ :s förslag skall utdelning av tabletter ske till samtliga hushåll
inom en radie av 10 km från kiirnkraftstationen. I rapporten diskuteras
också utdelning på större avstånd. Enligt styrelsens mening finns/kan
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finnas utsatta grupper inom hela utrymning~zonen, dvs. upp till 40-80 km
från kärnkraftverket. För att säkert nå grupper även utanför 10 km-zonen
med kort varsel bör. som ett komplement till utdelning av tabletter i förväg
till .~amtliga hushåll inom 10 km-zonen, en kraftigt decentraliserad lagerhållning av jodtabletter jämfört med vad som i dag är fallet genomföras
inom resten av utrymningszonen.
När det giiller utdelning i förväg inom hela bcredskapsområdet får della
förslag stöd av bl. a. länsstyrelst:rna i Hallands och Uppsala län. socialstyrelsen. SL V. Kristianstads och Västerviks kommuner. Inom niiromradet
(<IO km) fön.:slås utdelning av jodtabletter av FOA m:h Sydsvenska Viirmekraft AB och ett flertal andra instanser. Flera sammanfallande förslag
föreligger där tabletter lagerhålls inom beredskapsområdets fjärromräde.
Tillgängligheten skall då vara hög för utdelning eller frivillig anskaffning.
SLU önskar en prövning av en nationell utdelning med anledning av
risken lik kärnvapenanvändningen i världen. Tabletter utdelade som en
natiönell beredskap föreslås ockstt av Hultfn:ds kommun.
LO anser att det finns skäl för och emot att utdela tabletter i förviig
Betriiffande utdelning av jodtabletter vill LO understryka SSI :s slutsats
att det linns skäl både för och ~mot utdelning av jodtabletter till människorna i omgivningen kring ett reaktorläge. De berörda länsstyrelsernas
inställning i den här frågan bör tillmätas siirskild vikt. De bör ges möjlighet
att genomföra begränsad försöksverksamhet i ansluLning till information
om beredskapsplaneringen.
Flera instanser anser all frågan bör utredas vidare däribland länsstyrelsen i Malmöhus liin, Borgholms kommun och Wnsstyrclsen i Kristianstads
län.

2.5.7 Meteorologisk i11for111ati01.<
Den meteorologiska beredskapen har kommenterats av ett tlertal instanser. Stakns industriverk önskar en bättre meteorologisk organisation och
planering.
SMHI anser att det inte utan ytterligare undersökningar kan uteslutas att
vissa givna orter oftare kan drahhas av komplikationer i form av komplicerade spridningsfall. SMHI framhåller
Molnet med radioaktivt material kan komma att transporteras över stora
avstånd för att senare föras ned till marken genom att vertikala luftrörclserna plötsligt förstärks. s.k. fomigation. Sådana fumigationseffckter iir
vanliga i kustområden. där land- och sjöbriscirkulationer påverkar de
vertikala luftrörelserna, och i större tätorter där en speciell "stadsvind"
bildas på grund av stadens s. k. värmeö. Det radioaktiva materialet kan
iiven fällas ut på marken genom s. k. ··wash-out". då nederbörd faller
genom molnet.
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Mot bakgrund av dessa komplicerade förhållanden föreslår SMHI meteorologiska mätningar och modellberäkningar av spridningen till vissa
utvalda orter vid indivuclla spridningssituationer. Institutet önskar också
ett effektivare samband med berörda instanser. Detta skulle utgöras av
högprioriterade sambandskanalcr mellan SMHI och SSL kiirnkraftsverken
och länsstyrelserna.
Vattenfall anser att fjärröverföring av data till SM H I ej är självklar.
Vidare ifrågasätter verket användningen av nya datormodeller. Sydsvenska Värmekraft AB är också av kostnadsskäl tveksam till SMHI förslag till
dataöverföring. Detta bör diirför utredas vidare.
Högsby kommun å andra sidan vill ha informationsöverföring från flera
inlandsmätplatser och inte enbart från aktuella kustregioner. Liinsstyrclsen i Uppsala län föreslår faksimilmottagning av meteorologisk information vid ledningscentralen. medan rikspolisstyrelsen vill att den meteorologiska informationen skall nå alla verkstiilhmde organ.
SM H I tar upp problemet med beredskap mot olyckor utomlands. Rutiner för att snabbt och effektivt göra prognoser på hur ett avfagset utsläpp
kan komma all drabba svenskt territorium bör utvecklas inom viiderlekstjiinsten. SMHI framhföler även problemet med spridning av radioaktivitet
i vatten. Institutet skriver
Även om tidsskalan när del gäller spridning i vatten är en annan än vid
spridning i luft. bör de hydrologiska förhållandena kring kiirnkraftsverkcn
ägnas större uppmärksamhet iin vad som hittills skett. SMHI föreslår
dii1i'ör att. som ett första steg. en översiktlig hydrologisk utredning genomfön:s inom va1je kärnkraftverks riskzon. Undersökningen bör omfatta en
kartläggning av varje vattendrags vattendelare så att man snabbt får fram
vilkll vattendrag som berörs vid etl nedfall av radioaktivt materilll.
SM HI forcslitr iiven att onormalt stora utsläpp av radioaktivitet till
valt.en utreds närmare. Institutet föreslår
Genomförande av pilotstudie med beräkning och verifiering av strömning och spridning längs ett större kustavsnitt kring ett av kärnkraftlägena
för en verklig period. Denna studie skall avse dirt:kt ut~liipp till vatten.
Bestiimning av typiska spridningsbilder för kontrollerade utsläpp direkt
till vatten vid samtliga kärnkraftliigen genom simulering i numerisk eirkulationsmodell.

2 .5 .8 /njimnation
SSI: s förslag till information fär i stort stöd av ett flertal instanser.
Vattenfäll trycker iiven på attjusl grundinformationen behöver förbiittras.
SKI påpekar att informationen före en olyl:ka inte sker på ett enhetligt sätt.
Jnformationsfrågan måste också beaktas i alla lägen.
Information till allmänheten omfattar dels förhandsinformation om bl. a.
skyddsåtgärder. dels information vid ett haveri. Förhandsinformationen
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kan ges inom ramen för civilförsvarets självskyddsutbildning. Detta föreslår civilförsvarsstyrelsen och FOA. Skydd mot katastrofer skulle då utgöra en komplettering till utbildningen för skydd i krig. Utbildningen bör
kompletteras med de speciella krav kärnkraftshaverierna kan stiilla på
skyddet.
Förhandsinformationen bör enligt ett flertal instanser även omfatta information om risker och konkrela åtgärder.
Socialstyrelsen efterlyser information till befolkningen i utrymningszonen om risker och hur man skyddar sig. Detta förslag stöds iiven av t. ex.
länsstyrelsen i Kronobergs län. Staffanstorps kommun föreslår att informationen skall omfatta beredskapens syfte. utformning och innehåll.
Högsby kommun påpekar problemet med information tiU turister och
fritidsfolk som normalt inte nås av den lokala informationen. Informationen kan ges via telefonkataloger. lokalradio. press och informationsfoldrar
enligt förslag från ett flertal olika instanser. Västerviks kommun föreslår
speciella kommunala informationscentraler, vilket stöds av flera andra
instanser. Högsby kommun föreslår färdiginspelade band till brandförsvarets högtalarbilar.
Information till massmedia bör ske på förberedda sätt. Länsstyrelsen i
Hallands län föreslår speciellt utbildade informationsförmedlare
Ett annat viktigt avsnitt inom informationsområdet är att de informationsförmedlare. som skall återge ett olycksförlopp och de åtgärder som
vidtages med anledning av detta har fått den utbildning och har den
kunskap som möjliggör en saklig bedömning av olycksförloppets karaktär
och omfattning.
Detta stöds även av rikspolisstyrelsen. Vattenfall och Sydsvenska Värmekraft AB. På liknande sätt föreslår Gislaveds kommun en organisation
för kontakten mellan massmedia och ansvariga personer. Informationen
kan vara förberedd enligt bl.a. c.ivilförsvarsstyrelsen. Sveriges Radio AB
och länsstyrelsen i Kronobergs län.
Vattenfall tillstyrker liksom Sveriges Radio AB förslaget om informationspaket, men vill dessutom ·ha en lista på utbildade journalister för
kontakterna med massmedia.
Sveriges Radio AB tillstyrker även förslaget om speciellt utbildade journalister och framhåller
Personal från lokalradion, som kan beräknas få uppgifter som sammanhänger med beredskapsorganisati-onens livräddande verksamhet eller i den
lokala nyhetsrapporteringen, bör få relativt omfattande kunskaper beträffande aktuellt kärnkraftverk och om dess beredskapsplanering.
När det gäller riksradio och tv,. bör ett relativt stort antal nyhetsjournalister ha allmänna kunskaper om kärnkraftverken och deras beredskapsplanläggning. Det kan vara lämpli,gt att någon eller några journalister på de
stora nyhetsredaktionerna (EKO. AKTUELLT och RAPPORT) ges en
mera specialiserad utbildning.
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Rikspolisstyrelsen varnar för misstro mot färdiga informationspaket
Förslaget om informationspaket till journalister är enligt rikspolisstyrelsens mening intressant och bör bearbetas vidare. Man bör dock ha klart for
sig att sådana paket kan komma att mötas med misstroende. Journalisterna
kan uppfatta det som et.t försök från myndigheternas sida att styra informationen.
Sveriges Radio AB. som har en väsentlig del i informationsflödet framhåller allmänt
Rundradioverksamheten vid kärnkraftolyckor kan schematiskt sägas
omfatta två olika verksamheter - den normala nyhetsverksamheten och
den s. k. "myndighetsinformationen". dvs. överförandet av de ansvariga
myndigheternas råd och anvisningar till allmänheten.
Sveriges Radio AB ansluter sig till de principer beträffande informationsfrågorna som strålskyddsinstitutet redovisat. Det finns dock brister i
rapporten, när det gäller behandlingen av informationsproblcmen.
Trots rapportens omfång saknas ett försök till analys av massmedias
möjligheter att på olika sätt medverka i informationsverksamheten.
Av analysen borde ocksf1 framgått de stora skillnaderna mellan radio
(lokalt och riks), tv och pressen i deras sätt att arbeta och deras förutsättningar. när det gäller att förmedla informationen.
Man talar i rapporten om information till allmänheten och om information till massmedia. Informationen till massmedia måste självfallet vara
avsedd att nå allmänheten.
I rapporten förekommer inte någon redovisning av hur radio och tv i dag
kommer in i planläggningen och i vad mån denna planläggning är tillräcklig
eller om nya krav ställs på rundradions enheter.
Sveriges Radio AB framhåller behovet av kompletterande regler
Vid katastrofsituationer exempelvis vid kärnkraftverk. vänder sig länsstyrelsen eller den myndighet länsstyrelsen förordnat till lokalradion i länet
för att få utsänt meddelande till allmänheten.
Nu befintliga riktlinjer bör kompletteras med anvisningar för samverkan
mellan olika enheter inom lokalradion. riksradion och tv.
Det finns anledning utgå från, att ljudradion - och då speciellt lokalradion - är det lämpligaste mediet att förmedla myndigheternas information.
Inom rundradion bör det lokalt finnas en huvudansvarig för verksamheten vid kärnkraftsolycka. Detta bör vara lokalradiochef i det Jokalradioområde. där kärnkraftverk är beläget. Denne lokalradiochcf samverkar med
länsstyrelsen och samordnar verksamheten mellan sitt och övriga av planläggningen berörda lokalradioområden.
När räddningsledningen organiseras, hör representant från lokalradion
ingå i eller adjungeras till densamma.
Informationsverksamheten måste enligt Sveriges Radios uppfattning
inte ses som något som står i motsats till räddningsarbetet utan såsom en
mycket väsentlig komponent i densamma. Det är viktigt att massmedias
representanter kan nå fram till dem som har kunskaper.
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:! .5. 9 Sam hand - Telekom1111111ikatio11er

En allmän kritik mot AB Telcplans rapport har framförts av televerket
som skriver
Tcleplans rapport "Tekkommunikationssystem för kärnkraftsolyckor"
uppvis;ir enligt teh:verkets mening brister i en sfidan utsträckning alt den
inte bör läggas till grund för eti beslut. Rapporten bör i stället bli föremål
för överbearbetning och kompletteras i syfte att ta fram mera lfö1gsiktiga
systemlösningar. jämte interimslösningar för ett iivcrgångsskede. Detta
arhete bör ske i direkt >amverkan med televerket.
Ett flertal remissinstanser påpekar vikten av samband och efterlyser
allmänt förbiittrade telekommunikationer. Till dessa hör hl. a. länsstyrelserna i Göteborgs och Bohus. Kristianstads och Västmanlands län.
ÖB tar även i sitt svar upp frågan om huvudmannaskapet och framhåller
Överbefälhavaren biträder förslaget all ett formellt huvudmannaskap
upprättas för sambandsfunktionerna. Liimplig myndighet kan vara civilforsvarsstyrelsen. som har ett liknande ansvar för de civila totalförsvarsdclarna.
:! .5. 9. I S11111ha11d mdilln 1nrndighetl'!' och liinss:yrcl.1·cn

Förandrad uppehiillsplats for delar av SSI och SKl förs drar sambandet
mellan regeringen och myndigheterna påpekar FOA i sitt remissyttrande.
Civilförsvarsstyrelsen belyser :;amhandsprohlcmatikcn under krigsförhällanden dii SSI och SK 1 har iind rndc uppehfdlspbtser.
Rikspolisens datanät hör <loci; av sekretess- och kapacitetsskäl ej användas enligt rikspolisstyrelsen. V<tttcnfall framhåller vidare
Förutsättningen för att försvarets ATL-nät skall kunna utnyttjas vid
kärnkraftshaveri. är att full tillgänglighet till nätet kan utlovas även vid en
höjning av beredskapen inom försvaret.
ÖB skriver bl. a. om nyttjand.~t av försvarets ATL-nät
Överbefälhavaren har inte något att inv:inda mot det föreslagna utnyttjandet av ATL-funktionen i för~.varets telenät. .
Utformningen och utnyttjand·~ av försvarets telenät är i vissa avseenden
sekretessbelagd. Ett villkor för anslutning för ovan angivna ändamål är att
denna sekretess kan bevaras.
Länsstyrelsen i Uppsala län tillstyrker bl. a. utnyttjandet av försvarets
fasta länknät
Det nationella sambandet bör baseras på fö~svarets fasta radiolänknät
<FFRLJ och utnyttja automatiken i detta (ATL-systemet). Härigenom uppnås en omedelbar tillgänglighet och minimal risk för spärrning.
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Liinsstyrdscn i Uppsala län föreslår vidare speciella förbindelser för
samband med SM H L kustbevakning och TT. Enligt länsstyrelsen kriivs
tvi'1 talkanaler och en faksimil I ijärrskriftkanal.
Nationellt samband med försvarets telefonnät föreslås också av liinsstyrdsen i Kristianstads län.
Televerket föreslår att det allmänna nordiska datanätet anviinds för
dataöverföring. Automatiska mobiltelefoner. mobilradio och det landmobila radioniitet tSARKl kan nyttjas. Om det tandmobila radionätet framför
televerket
Vid plan<.:ringcn av ett tclekommunikationssy~tem för kiirnkraftsolyckor
bör iiven hi~nsyn tas till den av en siirskild utredning föreslagna SAmordningen a\· de landmobila RadioKommunikationerna i Sverige (SARKI. Vid
ett ~enomförandc av utredningens för-;lag att anordna ett siir~kilt "'SARKniit" kan alla i en katastroforganisation ingi\cnde mobila enheter näs från
en och samma maniivercnhct och dessutom ha samtrafik m<:d vanrndra.
En sildan samtralik torde vara en nödviindig förutsättning för en viil
fungerande katastroforganisation. Niitet kommer ocksii att medge prioritering av den viktigare trafiken och bli försett med altcrnativviigsmöjligheter
i basradionätet. Den i dagens liige olyckliga splittringen p<I en miingd olika
radioniit med skilda manöverenheter och utan samtraliksmöjlighcter illustreras av Tcleplans flirslag till regionalt samband. SARK-n:itel bcriiknas
kunna vara klart att tas i trafik 1987.

2.5.V.2 Sa111ha11d /Ji) rcgio1111/ 11i1·li
På den regionala nivån föreslår länsstyrelsen i Uppsala liin att civilförsvards radio system 70 och luftsfartsradio kan användas. fyra sambandskanakr bör enligt länsstyrelsen vara tillriiekligt för sambandet mellan
liinsstyrclsen och kraftverket. Lokala förbindelser kan anordnas som exklusivt förhyrda ledningar i televerkets niit. Uinsstyrelsens ledning av
polis. brandförsvar etc. bör ske med radio direkt från riiddningslcdningen.
Som reserv torde länse1larmeringscentralen och civilförsvarets huvudcentraler kunna utnyttjaf..
SOS Alarmering AB varnar bl. a. för sammankoppling av skilda nät
Uinsst.yrelsc föreslås i rapporten utrustas med bl. a. egen radioutrustning för directaccess i milnga radionät, där vart och ett har specifik utrustning. trafiksätt m. m. Förslaget att skapa ytterligare regionala sarnbandsn~it. som under larrntillstfmd betjänas av personal. som dagligen inte trafikerar dess<1. innebär en stor risk för kraftigt nedsatt framkomlighet inom
rcspek!ive nät.
An\'ändandct av civilförsvarets radiostationer för trafik mellan länsstyrelse och räddningsstjiinstenheter medför ytterligare risker. eftersom materielen har väsentligt skilda tekniska nivåer. Räddningstjänstens niit med
d..:t nya 5··1ons selektiva anropssystemet mister sin elasticitet. om det
ledande organet tekniskt faller utanför ramen.
Uinsstyrelsens behov av direkt radiosamband bör mycket noga inventeras. Samband med flertalet insatta räddningstjiinstorgan bedöms kunna i
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hög grad tillgodoses genom samarbete med respektive larmcentral, som i
samband med en kärnkraftsolycka omedelbart förstärks med .maximalt
antal operatörer.
Socialstyrelsen påpekar att samband mellan sjukhus och olycksplats
måste finnas även om telenätet är blockerat. Vattenfall föreslår radiolänkförbindclser och om tillgängligheten kan garanteras även försvan:ts ATLnät. Mohilradionätet och rikstelenätet kan även utnyttjas enligt Vattenfall.
Sjöbo kommun framhåller hehovet av en radioförbindelse mellan länsalarmeringscentralcrna och samtliga berörda brandstationer. Länsstyrdsen i Kristianstads län föreslår nyttjandet av civilförsvarets radio R70 och
R 120. Detta förslag får i stort iiven stöd :iv länsstyrelsen i Alvsborgs län.
För textinformation kan länspoliscns telex och försvarets fjärrskriflsnät
användas. Länsstyrelsen föreslår även speciella telefonahonnemang.
Televerket framhåller även att trafikbegränsningar med olika prioritering kan införas på telefonnätet. Detta skulle medföra att telenätet kan
användas som sambandsresurs för ledningsfunktionen. Vidare påpekas att
televerkets personsökningstjänst MBS kan användas för att snabbt kalla in
berörd personal till ledningsorganen.
Statens brandnämnd framhåller att nämnden har kunskaper och erfarenhet om vilket behov av samband som krävs vid större nödlägen. Nämnden
är därför beredd att ge synpunkter under det fortsatta arbetet.
Svenska kommunförbundet och Ystads kommun föreslår att sambanden
samordnas med länsalarmeringscentralerna och SOS Alarmering AB.
Kommunförbundet skriver
Strålskyddsinstitutet föreslår i rapporten att en förbättring av sambandsme<llen kommer till stånd. En sildan förbättring är enligt styrelsens mening
angelägen och kan ske på olika sätt. Styrelsen anser att denna fråga
behöver ytterligare analyseras och att härvid särskilt övervägs möjligheterna att göra en samordning med länsalarmeringssystemet (SOS-Alarmering).
2 .5. JO Atgärdspolicy för utrymning

Utrymningsplancr för stora bdolkningsområdcn ifrågasätts av ett nertal
instanser. Civilförsvarsstyrelsen gör en jämförelse med civilförsvarets
utrymningsplaner
Till skillnad från hittillsvarande utrymningsplanläggning med omfattande och i detalj förberedda utrymningar av befolkningscentra kommer
civilförsvaret att införa en annan utrymningspolicy.
De nya principerna ställer större krav på flexibilitet och handlingsberedskap hos den operativa ledningen och innebär en restriktiv och efter
läget anpasshar utrymning som stämmer viil överens med de riktlinjer som
strålskyddsinstitutet redovisar. Denna nya utrymningssyn har också medfört att en framtagning och sammanstiillning av planerings- och beslutsunderlag kommer att påbörjas. I underlaget ingår uppgifter om befolkning.
skyddstillgångar och inkvarteringsmöjligheter m. m. Vissa möjligheter till
samordning bör finnas.
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FOA ställer sig tveksam till omfattande utrymningsplaner
I frågan om beredskap bör finnas även för de mycket stora olyckorna
anser FOA att viss grundberedskap i form av kunskaper hos myndigheter.
sambandsmedel etc. är skälig även för händelser som bedöms mycket
osannolika. Lämpligheten av långtgående åtgärder, exempelvis omfattande utrymningsplanering, är däremot diskutabel.
Utrymning runt Barsebäck medför stora eller oöverstigliga svårigheter
enligt statens planverk. Vattenfall anser att fasta utrymningsplaner hör
finnas för näromrädet <10 - IS km) medan det är tillräckligt med riktlinjer
för urrymning uv mer perifera områden. Samma synpunkter har framförts
av Sydsvenska Värmekraft AB samt delvis av Gislaveds kommun.
Länsstyrelserna i Kristianstads. Kronobergs och Älvsborgs län förespråkar att inga detaljerade utrymningsplaner fastställs. Länsstyrelsen i
Kronobergs län framhåller vidare
Det väsentligaste är att länsstyrelsen skapar ett sådant underlag, som
medger handlingsfrihet med hänsyn till lägets utveckling. Civilförsvarets
planläggning för inkvartering bör bl. a. kunna utgöra underlag för att omhänderta evakuerade vare sig dessa är liinsinvånare eller från annat län.
Planen bör i övrigt kunna inskränka sig till en åtgärdskalender.
LO tar i sitt remissvar upp frågan om utrymning. LO instämmer i SSI:s
rekommendation, att vid radioaktiv markbeläggning partiell utrymning
rekommenderas och genomförs. särskilt för havande kvinnor och barn vid
hot om större stråldos iin en rad. LO ifrågasätter utrymningsplancr för
området 40-80 km.
Statens brandnämnd pekar på klorolyckan 1979 i Mississanga, Toronto
där det framgick att det är tekniskt möjligt att utrymma stora tätorter på
kort tid.
Socialstyrelsen rekommenderar utrymning vid hot. Planer bör finnas för
hela heredskapsområdet (40-80 km). Utrymningsplancr för hela beredskapsområdct föreslår även bl. a. kommunerna i Högsby. Vallentuna.
Vimmerby och Västervik.
Konsekvenser för jordbruksnäringen måste beaktas enligt SLU, LRF
och lantbruksstyrelsen.
Lantbruksstyrelsen skriver
Djurskyddshänsyn kan i högsta grad bli aktuella i hithörande sammanhang. Detta framgår inte minst' av de redovisade intervjuerna med lantbrukare. Vid en kärnkraftolycka finns uppenbarligen risk för en psykologisk
effekt som skulle kunna föra med sig att ägare/skötare överger sina djur för
att rädda sig undan en verklig eller inbillad fara. Djuren kan bli lämnade
utan foder och skötsel och detta är givetvis inte acceptabelt från djurskyddssynpunkt. Alternativet till skötsel är avlivniilg eller slakt men man
kan förutse problem med att få personal iiven till sådana insatser. Det torde
därför vara nödvändigt att de personer som kan bli tvungna att stanna kvar
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viss tid inom riskzonen - antingen den bedöms till 10 km eller längre - pa
förhand förses med skyddsutrustning, som var och en förvarar. Detta
skulle gälla djurskötare. transportörer, slaktare och veterinärer.
På samma sätt måste problemen med utrymning av sjukvårdsinrättningar beaktas. Detta har framförts av socialstyrelsen och flera landsting.
Ett flertal remissinstanser föreslår att utrymningsplanerna samordnas
med civilförsvarets befintliga planer. Vattenfall påpekar att spontan
utrymning kan förväntas. Liknande synpunkter har framförts av andra
instanser hl. a. civilförsvarsstyrc!sen och Vallentuna kommun.
ÖB framför att en av civilförsvarets huvuduppgifter iir all evakuera,
undsätta och röja. Användningen av civilforsvarspersonal för utrymning
foresWs av flera instanser hl. a. rikspolisstyrelsen och Stockholms läns
landsting. Länsstyrelsen i Malmöhus län påpekar I.lock att användningen
av civilförsvarets personal medför en tidsfördröjning pit I/:! till 3 dygn.
Brandförsvare! ~ir däremot mohiliscrat men dess rcsur~er iir för knappa.
Kommunernas medverkan bör enligt SSI omfatta hl.a. utrymning och
inkvartering. Detta förslag får stöd av flera instanser bl. a. socialstyrelsen
och Högsby kommun.
·
Transportproblemen tas också upp i flera remissvar. Borgholms kommun påpekar t. ex. att utrymning av öar måste beaktas speciellt. Bl. a. ÖA
anser att materiel för transport kan erhållas friin försvaret.

2.5.11 Planering ochfiirberedef.,e
Den av SSI föreslagna centrala organisationen för utbildning och övning
för stöd av många remissinstanscr. Länsstyrelserna i Malmi.iht!s. Uppsala
och Kristianstads län. statskontorct, rikspolisstyrelsen. Uötchorgs kommun och Stockholms läns landsting är några instanser som tillstyrker
förslaget.
Riksrevisionsverket framhåller när det gäller huvudman för organisationen
Riksrevisionsverkct förutsätter att SSI förslag innebär alt organisationen skall vara nära anknuten tiU strålskyddsinstitutet. vilket torde vara
lämpligt. Enligt riksrevisionsverkets mening bör det dock livcrviigas att.
lägga uppgifterna direkt hos strålskyddsinstitutet. Till institutet kan iindock liksom f. n. vara knutna rådgivande organ inom omriidct.
Civilförsvarsstyrelsen anför i sitt yttrande att redan uppbyggda resurser
borde beaktas och att civilförsvarsstyrelsen bör vara representerad i organisationen för att bevaka ändrade förlulllanden vid beredskap och krig.
Länsstyrelsen i Hallands län framhåller att organisationen bör ge handlingsdirektiv för länsstyrelsen samt riktlinjer för information till allmänheten och länsstyrelsen. Dessutom föreslås riktlinjer om hur livsmedel och
djurfrågan skall hehandlas vid elt haveri. Detta förslag får delvis stöd av
länsstyrelsen i Malmöhus län.
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Rikspolisstyrelsen föreslår att det centrala organet utarbetar förslag till
information och utbildning av beredskapspersonal. Medicinsk expertis bör
därför knytas till organisationen. Styrelsen pekar också på den stora erfarenhet av planering och övningsverksamhet av räddningstjänst som statens
brandnämnd har. Detta motiverar att statens brandnämnd bör ingå i organisationen. Liknande synpunkter har framförts av Göteborgs kommun.
Dessutom framhålls i kommunens svar att statens brandnämnd bör. som
tillsyningsmyndighet för landets räddningstjänst, vara representerad i beredskapsnämnden mot atomolyckor.
Riksrevisionsverket föreslår att det centrala organet organiseras nära
anknutet till eller direkt vid SSI. Rådgivande organ kan sedan knytas till
SSI.
Göteborgs kommun ifrågasätter om organisationen bör organiseras av
strålskyddsinstitutet
En planerings-, utbildnings- och övningsledningsorganisation bör etableras. Kommunen ifrågasätter dock om den bör organiseras av strålskyddsinstitutet. Civilförsvarets resurser bör utnyttjas. Även den av statens
brandnämnd bedrivna utbildningsverksamheten i räddningstjänst bör kunna tillvaratagas.

2.5.12 Jordbruk och djur
Lantbruksstyrclsen framhåller i sitt remissvar bl.a.
SSI bör enligt styrelsens mening beredas möjlighet att genomföra sin
avsikt att utarbeta en sammanfattande informationsbroschyr med råd och
anvisningar. Styrelsen anser också att det är nödvändigt att en grundläggande information anpassad till förhållandena i jordbruket och trädgårdsnäringen sammanställs och förmedlas till lantbruksbefolkningen i beredskapsområdena.
Det är vidare enligt styrelsens uppfattning i första hand lantbruksnämndspersonal och distriktsveterinärer i kärnkraftslänen som bör utbildas.
Ett stort problem vid en vidgad beredskap där stora områden kan behöva evakueras är djurhMlningen. Flera instanser betonar problemet med
regler för djurhållare. Länsstyrelserna i Hallands. Kalmar, Malmöhus.
Uppsala. Kristianstads och Älvsborgs län samt lantbruksstyrclsen. SLU,
LRF och ett flertal kommuner efterlyser klarare regler för bl. a. hur djurhållare skall agera vid utrymning. skötsel av djur i evakuerade områden
och påbud om installning.
Länsstyrelsen i Hallands län och LRF efterlyser utrustning till berörda
mejerier för mätning av radioaktivitet i mjölk. Förbud mot mjölkleverans
från kontaminerade områden föreslås av länsstyrelsen i Uppsala län. Statens livsmedelsverk har tillgång till mjölkmonitorer och föreslår bistånd
från de lokala hälsovårdsnämnderna. Livsmedelsverket efterlyser regler
för kontroll av dricksvatten.

Prop. 1980/81: 90

Bilaga 2 .2

Jordbruksdepartementet

580

Svenska naturskyddsföreningen tar upp problemet med förtäring av
djur, vilda eller tama, som vistats i kontaminerade områden.
Hälsovårdsnämnden är ett organ som kan ge upplysningar, råd och
anvisningar om radiaksmittat livsmedel enligt Malmö kommun och livsmedelsverkct.
2 .5 .13 SkyddsutrustninR

Den typ av skyddsutrustning som diskuteras i remissvaren utgöres huvudsakligen av dels skyddsmasker och skyddsdräkter, dels dosimetrar och
intensimetrar. Dessa föreslås komma till användning både för aktiva deltagare i räddningstjänsten och för vissa utsatta grupper eller samtliga inom
beredskapsområdet.
Civilförsvarstyrelsen anser att en utdelning av tillgängliga skyddsmasker
är en tveksam åtgärd. Detta beror på att alla ej kan ges en skyddsmask ens
i närområdet. Frågan bör därlC•r utredas vidare.
Utdelning av skyddsmasker till räddningspersonal föreslås av bl. a. rikspolisstyrelsen och Högsby kommun. Veterinärer bör ha tillgång till masker
enligt Iantbruksstyrelsens förslag. LRF påpekar att det idag inom jordbruksnäringen inte finns någon som helst skyddsutrustning trots att denna
grupp tillhör de mest utsatta.
Den av FOA och civilförsvarsstyrelsen föreslagna självskyddsutbildningen får även här stöd av Vattenfall. Civilförsvarsstyrelsen skriver
Civilförsvarsstyrclsen anser att det bör vara möjligt att komplettera
dagens självskyddsutbildning med ett avsnitt som behandlar åtgärder vid
ett eventuellt reaktorhaveri. Samtidigt bör också undersökas en utvidgning
av kursinnehållet beträffande fitgärder i samband med trafikolyckor med
"farligt gods" och olyckor vid kemiska industrier.
De teoretiska avsnitten och de praktiska övningarna syftar ytterst till att
stärka de enskilda människornas möjligheter till självskydd under beredskap och krig.
Övervägande delen av de kunskaper och erfarenheter som deltagarna
tillägnar sig har de direkt och handgriplig nytta av vid eventuella fredstida
olyckor - i hemmet, på arbetsplatsen och i trafiken.
Högsby kommun föreslår på liknande sätt information till allmänheten
om självskydd. En information om enkla användbara andningsskydd föreslås på samma sätt av flerit remissinstanser.
Intensimetrar och/eller dosimetrar bör finnas tillgängliga för bl. a. veterinärer samt allmän räddningspersonal enligt förslag från bl. a. lantbruksstyrelsen. rikspolisstyrelsen och länsstyrelserna i Kristianstads och Västmanlands län.
Det är i första hand civilför~.varets utrustning som föreslås komma till
användning. Hässleholms och Landskrona kommuner påpekar att brandförsvaret kan utgöra en instans där skyddsutrustning kan handhas och
lagras.
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I detta sammanhang tar flera remissinstanscr upp frågan om arbetarskyddet. Klara regler för tillåtna dosbelastningar efterlyses av bl. a. länsstyrelserna i Malmöhus. Uppsala och Kristianstads län samt av Stockholms läns landsting. statens brandnämnd och rikspolisstyrelsen. Rikspolisstyrelsen tar även upp problemet med frivillig tjänstgöring då vissa
dosnivåer uppnåtts. Denna fråga bör enligt styrelsen utredas vidare tillsammans med personalorganisationerna.
Högsby kommun betonar behovet av saneringsmetoder för personal
som från kontaminerade områden förflyttar sig till okontamineradc områden i exempelvis ledningscentraler.
Arbetarskyddstyrelsen anser att yrkesinspektionen hör vara representerad och ges en organisatorisk placering i beredskapsorganisationen. Detta för att varje arbetsplats skall kunna planera för att minska konsekvenserna vid en olycka.

2.5.14 Be\'(lkning
Bevakningen vid ett haveri föreslås skötas av i första hand polisen. men
även militär. hemvärn och civilförsvarets personal kan nyttjas enligt rikspolisstyrelsen och Högsby kommun. Statskontoret föreslår att kustbevakningen utnyttjas.

2.5.15 Forskning
En ökad satsning på framtagandet av metoder för marksanering föreslår
flera instanser som exempelvis länsstyrelserna i Hallands. Malmöhus och
Östergötlands län. lantbruksstyrelsen och SLU, Vattenfall. Västervik och
Ydre kommuner samt Svenska naturskyddsföreningen.
Jodtablettfrågan bör utredas vidare föreslår flera instanser.
SCB föreslår att principer och metoder för analys av risk- och säkcrhetsproblemen utreds vidare. En helhetssyn på risker med kvalitets- och
förstärkningsfaktorer på olika risker bör tas fram enligt statens industriverk.
Spridning av radioaktiva ämnen i vatten bör studeras närmare enligt
förslag från SMHI. Datormodeller som även täcker spridning av aktivitet
från stora olyckor utomlands behöver också tas fram.
Byggnaders filterverkan behöver studeras närmare enligt socialstyrelsen
och flera andra instanser, men civilförsvarsstyrelsen påpekar att denna
fråga studeras f. n. av FOA inom den s. k. TOX-studien.
Möjligheten att larma stora områden medelst telefonlarm bör utredas
enligt televerket. Malmö kommun efterlyser undersökningar av alternativa
lösningar till utrymning. exempelvis olika skyddsrumsanordningar.
Sambandsmedlen är ej tillräckligt kartlagda enligt Ystads kommun och
Svenska kommunförbundet. SACO/SR vill dessutom att sjukvårdens behov av beredskapsplaner mot nationella och internationella olyckor utreds
vidare.
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Bilaga 2 .3
Beslut
1980-06-26
2751/79 (delvis)
Statens stn'tlskyddsinstitut
Uox 60204
10401 Stockholm

Uppdrag att förbättra beredskapen mot kärnkraftolyckor
Uinsstyrdse i Uin med kiirnkrartvcrk eller annan atomanliiggning skall
enligt lagen ( 1960:.B 11 om skyddsi1tgiirdcr vid olyckor i atomanliiggningar
m. m. (atomskyddslagen) ansvara för årgiirder till allrniinhetens skydd i
hiimklse av en olycka i atomanläggning. Bl. a. illigger det länsstyrelsen att
uppriitta en bcrcdskapsplan över de iitgärder som kan behöva vidtas för all
skydda allmiinheten mol radioaktiva iimncn i hiindclse av en olycka.
Regeringen uppdrog den 26 april 1979 fat statens strfilskyddsinstitut all i
samråd med berörda liinsstyrclscr se över organisationen och resurserna
niir det giiller

bcred~bpen

mot olyckor i kärnkraftverk. lnstitutcl skulle

utifrån en översyn och redovisning av de upprättade beredskapsplanerna
lämna förslag till iltgiinlcr för att crhälla en ökad effektivitet hos bercdskapsorganisationen.
Striilskyddsinstitutet övcrliimnade i december 1979 sin rapport Effektivare bcn:dskap med en rad förslag till förhiittringar av den nuvarande
beredskapen mol kiirnkrartolyckor. Institutet framhöll samtidigt att den
nuvarande planeringen inte syftar till all uppriitthålla en

bered~kap

mot

mycket stora olyckor med mycket liten sannolikhet. Institutet har emellertid ocks[1 utrett vilka åtgärder som skulle vara erforderliga om man vill ha
en handlingsheredskap för evakuering och andra skyddsåtgärder vid sådana olyckor.
Stdlskyddsinstillltets rapport har varit fön:mlil för en omfattande rcmisshehandling.
Enligt regeringens uppfattning iir det av största vikt all beredskapen mot
kiirnkraftolyckor effektiviseras. Silsom redovi!'>as i prop. 1979/80: 170 om
vissa energifrågor avser chefen för jordbruksdepartementet att ta upp de
fr~igor

som behandlas i rapporten Effektivare beredskap i anslutning till

kommande energipolitiska förslag vid riksmötet 1980/81. Rapporten pekar
på vissa briqcr i den nuvarande beredskapsplaneringen som del är angeläget att snarast komma till rätta med.
Regeringen uppdrar ål strålskyddsinstitutet att i samråd med socialstyn:lsen

~amt

länsstyrelserna i Uppsala. Kalmar. Malmöhus och

Halland~;

län utreda och förbereda en utdelning av jodtabletter till den befolkning
som är bosatt inom 10-20 km avstånd från kärnkraftverken. Arbetet hör
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bedrivas skyndsamt och redovisas fiir regeringen så snart erforderliga
förberedelser för utdelningen vidtagih.
Regeringen uppdrar iit televerket all i samråd med str?tlskyddsinstitutet,
civilförsvarssl yrelsen och berörda liinsstyrelser införa ett system för telefonalarmering inom ca :!O km avstfö1d fd\n kiirnkraftverken. Den niirmare
avgränsningen av det omri'tde alarmeringen skall omfatta hör kunna ske
hl. a. med hiinsynstagande till iml,~lningen i telestationsomrfillcn. Regeringen uppdrar vidare åt riiddningstjiinstkommitten att i samrfid med civilforsvarsstyrelsen och berörda länsstyrelser studera miijligheterna lill ett utvidgat larm med tyfoner.
Regeringen uppdrar ät överbefälhavaren att i samråd med stdlskyddsinstitutet. televerket, statens kärnkraftinspektion och berörda hinsstyrelser
utreda möjligheterna att med hjälp av försvarels radioliinknät bygga ut
telekommunikationerna mellan de centrala myndigheterna llCh berörda
organ i de regioner där kiirnkrnft verk linns. Regeringen uppdrar vidare i'it
strf\lskyddsinstitutet all i samdd med berörda civila och militära mgan
ytterligare utreda hur telekommunikationerna mellan kärnkraftverken och
berörda hinsstyrelser kan förbiillras. Utgångspunkten för ifrågavarande
utredningar skall vara att ett effektivt samhand skall kunna upprätthållas
vid en oly.:ka oberoende av det allm~inna teknMet. Särskilt hör samhandsmedlen effektiviseras så all länsstyrelserna kan kontaktas omgäende av
respektive kärnkraftverk vid ett larm.
Räddningstjänstkommittcn har i uppdrag att utreda frfigan om huvudmannaskapct för en riicldningstjtinst med nuv;irandc och miijlig<i nya uppgifter. I avvaktan på resultatet av utredningens arbete uppdrar regeringcn
åt länsstyrelserna i Uppsala, Kalmar, Malmöhus och Hallands län samt
strålskyddsinstitutet och kiirnkraftinspektionen att höja beredskapen för
lien personal som har vitala uppgifter i beredskapsorganisationcn. Målsättningen bör vara att det kontinuerligt skali vara möjligt att aktivera beredskapsorganisationen oberoende av det allmiinna telenätet. Ett siitt att göra
detta kan vara alt införa personsökare för viss personal.
Regeringen uppdrar ftr lantbruksstyrelsen att i samråd med stri'tlskyddsinstitutet. Sveriges

lantbruksuniv,~rsitct

och berörda länsstyrelser kartläg-

ga de särskilda problem för jordbruket, särskilt betriiffande husdjursskötseln, som kan uppkomma i händelse av en kärnkraftoly.:ka.
Arbetet med uppdragen skall bedrivas skyndsamt. Arhetshiget skall
redovisas senast den 30 september 1980. Diirvid hör iiven kostnaderna för
uppdragens fullföljande redovisas. Regeringen kommer senare att besluta
om hur kostnaderna skall bestridas.
På regeringens vägnar
Anders Dahlgren
Fredrik Damgren
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Beslut
2751179 (delvis)
1980-I0-23
Statens strålskyddsinstitut
Box 60204
10401 Stockholm

Uppdrag rörande beredskapen mot kärnkraftolyckor
Regeringen har i beslut den 26 juni 1980 uppdragit åt vissa myndigheter
att genomföra åtgärder och utredningar i syfk att omgående förbättra
beredskapen mot reaktorhaverier. Myndigheterna har den 30 september
1980 redovisat sitt arbetsläge.
En samlad behandling av beredskapsfrågorna kommer att ske i anslutning till kommande energipolitiska förslag vid riksmötet 1980/81. Regeringen finner emellertid att myndigheternas redovisning föranleder vissa ytterligare åtgärder och utredningar dessförinnan.
Regeringen uppdrar åt statens hrandniimnd att i samverkan med strålskyddsinstiti.itet. rikspolisstyrelsen, ci vilförsvarsstyrel sen. länsstyrelserna
i Uppsala. Kalmar. Malmöhus och Hallands län. svenska kommunförbundet samt Studsvik energiteknik AB utarbeta förslag till program för utbildning och övning av personal i länsstyrelsernas och vissa centrala myndigheters beredskapsorganisation.
Utbildningen och övningarna bör ytterst avse sådana åtgärder i stort till
allmänhetens skydd som kan krävas i anslutning till en olycka. Särskild
vikt bör läggas vid åtgärder som kan behöva beslutas omgående.
En utgångspunkt skall vara att i länsstyrdscrnas berc<lskapsorganisation
kan komma att ingå, förutom personal från länsstyrelsen. även chefspersonal från samhällets allmänna räddnings~jänst eller annan personal med
lämplig bakgrund.
I förslaget bör behandlas såväl sådan mera grundläggande utbildning
som krävs för att så snart som möjligt ge nu aktuell personal erforderliga
kunskaper som en återkommande utbildning. Brandnämnden bör främst
belysa vad som krävs i ett första skede. Förslag bör lämnas beträffande
utbildnings- och övningsinnehåll i stort. utbildnings- och övningsorganisation, tidsförhållanden och kostnader. Förslagen bör redovisas senast den
'.Il decemher 1980.
Regeringen uppdrar åt strälskyddsi11stit11tet att genomföra prov med ett
förbättrat alarmeringssystem för personal med anknytning till institutet.
För detta ändamål får anslaget Statens strålskyddsinstitut för budgetårel
1980/81 överskridas med högst I 50 000 kr. Regeringen uppdrar ilt .rncialstyrelsl'n alt i samråd med strålskyddsinstitulet ta fram informationsunderlag
och administrativa rutiner samt förberedelser i övrigt för tillverkning och
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distribution av jodtabletter till befolkning inom 10-20 km från kärnkraftverken. För detta ändamål får det under femte huvudtiteln uppförda anslaget E 11. Statlig kontroll av läkemedel m. m .. för budgetåret 1980/81
överskridas med högst 40000 kr.
På regeringens vägnar
Anders Dahlgren
Fredrik Damgren
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Förbättrad beredskap mot kärnkraftolyckor telekommunikationer, jodtabletter och
personal beredskap
Rapport från statens strålskyddsinstitut
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Telekommunikationer
Strfr!skyddsinstitutet får hiirmcd överlämna redovisning av regeringens

uppdrag 1980-06-26 alt utreda hur telekommunikationerna mellan kärnkraftverken uch berörda länsstyrdser kan förbiillras. Bilaga I.
Formellt samråd har ägt rum. Vid samrådsförfarandet var inte avsnitten
om tekniska förutsättningar och tidsförh{11landen med. På grund av tidsbrist har de synpunkter som framkommit vid samrådet inte kunnat imirbetas i redovisningen. Kopior av samtliga inkomna samråds yttranden och en
kort sarnmanstiillning bifogas. Bilaga 2 (ej bifogad härl.
Strålskyddsinstitutet har inte kunnat e1foilla enighet med liinsstyrelserna
beträffande utnyttjande av länsalarmeringscentralerna på det säll som
redovisas i alternativ 2 i utredningen.
Rikspolisstyrelsens inställning att polisens ordinarie

~amhandsfre

kvenscr skulle hållas exklusiva for polisen och att Hinsstyrelserna ej skulle
få tillgång till dessa innebär en kraftig inskriinkning i Hinsstyrclsernas
sambandsmöjligheter.
Strålskyddsinstitutet hemställer att regeringen överviiger om dokumentationshandspelare för inspelning av alla inkommande m:h utgäende samtal
skall finnas på de berörda länsstyrelserna och på institutet. En sådan
bandspelare kostar ca 200.000 kr. och medger inspelning pf1 32 kanaler
samtidigt. Sådana bandspelare finns för närvarande bl. a. pa länsalarmeringscentralcr och flygplatser.

2

Jodtabletter

Institutet överlämnar samtidigt redovisning av regeringens uppdrag
1980-06-26 att utreda och förber·~da en utdelning av jodtabletter till den
befolkning som är bosatt inom 10-20 km avstånd från kiirnkraftverken.
Bilaga 3 (ej bifogad här).
Formellt samråd beträffande redovisningen av uppdraget har av tidsskäl
inte ägt rum. Sådant samråd kommer emellertid att ske under januari
månad 1981 och därefter redovisas till regeringen. Socialstyrelsen och de
berörda länsstyrelserna har under arbetets gång tecknat samrf1d i arbctsliigesrapporten 1980-09-30 och därefter blivit informerade om utvecklingen.
Kostnadsuppskattningen för jodtabletterna baserar sig pä styckeprist:t
vid tillverkning av I miljon persondoser. I tidigare redovisningar till regeringen har kostnaderna för 750.000 pcrsondoser angetts (vilket ungefär
motsvarar behovet vid 20 km utdclningsradie). I denna redovisning anges
uppskattade kostnader för tablettbehovet ut till 10. 15 respektive 20 km.
utgående från att styckepriset kan hållas oföriindrat även vid mycket
mindre serier. Sedan den förra redovisningen har socialstyrcben iindrat
uppfattning och beslutat godta den av liinsstyrelserna förordade utdclningsformen. vilket också återverkat pii de nu redovisade kostnaderna.

Prop. 1980/81: 90
3

Bilaga 2.4

Jordbruksdepartementet

589

Personalberedskap

Strålskyddsinstitutet har sedan arbetslägesrapporten 1980-09-30 fortsatt
arbetet med förbättring av personalberedskapen på följande sätt:
- Centrala förhandlingar beträffande försöksperioden är aviserade äga
rum snarast.
- Personsökare är inköpta och delvis levererade. Resterande antal hos
leverantören för justeringsarbeten.
- Försöksperiod omfattande sex månader beräknas inledas omkring månadsskiftet januari/februari 1981.
När försöksperioden är avslutad och utvärderad komma institutet att
meddela regeringen resultatet och ge förslag om fortsatta åtgärder.
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lJ11clahilag11 2 .4

Redovisning av regeringens uppdrag 1980-06-26 angående hur telekommunikationer mellan kärnkraftverken och berörda länsstyr·elser kan förbättras
Uppdrag
Regeringen har genom beslut 1980-06-:!6 uppdragit åt strålskyddsinstitutet att i samråd med berörda dviia och militära organ ytterligare utreda hur
telekommunikationerna mellan kärnkraftverken och berörda länsstyrelser
kan förbättras. Utgångspunkten för ifrågavarande utredningar skall vara
att ett effektivt samband skall kunna upprätthållas vid en olycka oberoende av det allmänna telenätet. Särskilt bör sambandsmedlen effektiviseras
så att länsstyrelserna kan kontaktas omgående av respektive kiirnkraf!verk
vid ett larm.

Underlag
Strålskyddsinstitutet har tidigare låtit Teleplan AB utreda "Telckommunikationssystem för kärnkraftolyckor". Rapport över detta uppdrag
ingick som volym 6 i SSls rapport "Effektivare beredskap". Institutet har
vidare hemställt om Televerkets förslag till lösning pii hur det akuta behovet av förbättrade telekommunikationer mellan de centrala myndigheterna
och berörda länsstyrelser och kärnkraftverk skall anordnas. Detta förslag
är redovisat separat och innebär en förbättring av kommunikationsmöjlighetcrna inom det allmänna telenötet.

A 1•griinsni11g
Uppdraget är avgränsat till att avse hur telekommunikationerna mellan
kärnkraftverken och berörda länsstyrelser kan förbättras. Strålskyddsinstitutet har i samråd med länsstyrelserna och representanter för kärnkraftverken vid sammanträde funnit det angeläget att föreslå förbättringar av
telekommunikationerna totalt i samband med en kärnkraftolycka.
Ledningsorganisation - .rnmhandshehor

Länsstyrelserna i de berörda kärnkraftlänen är ansvarigt ledningsorgan i
samband med en kärnkraftolycka. Ledningsorganisationens storlek varierar något.
Gemensamt för de fyra länsstyrelserna är emellertid att de för att effektivt kunna leda räddningsinsatserna på fältet så måste man disponera
sambandsmedel som möjliggör detta. Sambandsmedlen måste ha stor uthållighet och möjligheter att förmedla trafik mellan de olika sambandsmedlen måste finnas. Flera av varandra helt oberoende sambandsmcdel måste
också finnas för att en effektiv ledningsinsats skall kunna fungera.
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Följande sambandsbchov på radio föreligger:
Länsstyrelse - Kärnkraftverk
Län.;;styrelse - Berört polisdistrikt -· mobila enheter
Länsstyrelse - Berört brandförsvar - mobila enhclcr
Länsstyrelse - Ambulansstationer - mobila enheter
Länsstyrelse -· Kustht'v:tkningens sambandscentraler - mobila enheter
Länsstyrelse - Flygande enheter (alarmering. flygindikering)
Strålskyddsinstitutet har upprättat 3 enkla signalskisser vilka beskriver
olika trafikbehov.

Br<11U/- och amh11ia11.rniir

Detta nät utgöres av samhällets ordinarie system för ledning av brandförsvan:t och ambulansverksamheten inom länet. I nätet ingår normal! tre
radiofrekvenscr:
Brand -- Kiks frekvensen
Brand ·- Lokal frekven5en
Ambulans - Läns frekvensen
Förutom de tre nämnda radiofrckvenserna finns i de flesta kommuners
brandförsvar ytterligare en lokalfrekvens (rökdyka1frekvens) avsedd för
bärbara radiostationer.
Länsalarmeringscentralerna disponerar över sam!liga riks-. läns- och
lokalfrekvenser inom sitt verksamhetsområde.

Poli.rniit
Detta nii! utgöres av polisens ordinarie sambandsnät för ledning av
polisiiira in<.atscr. Nätet består normalt av fem radiofrekvenscr.
Polis - Riks frekvensen
Poli.•; - Lokal frekvensen
I riksliickande larmfrekvcns
2 trafikfrekvenser

Sam \'('rka11snii t
för samverkanstrafik e1i'ordras ett nät där de i bcredskapsorganisaingående enheterna kan utväxla radiomeddelanden. Detta nät disponerar f. n. två kanaler av civilförsvarets övningsfrekvenser ( H 60. F 02).
Med tillgång till bl. a. de tre ovan skisserade radionäten torde länsstyrelsen kunna fungera som ledningsorgan.
Näten har stor uthållighet och medger att trafiken snabbt kan avvecklas.
Erfarenheter från andra stora olyckor/insatser tyder på att man med
dessa nät som grundsamhandsmedcl för radiotrafik har goda möjligheter
att effektivt leda ett räddningsarbete.
tiom~n
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Fiirslag tillfiirhiittring
Som ett första steg för att förbättra telekommunikationsrnöjligheterna
mellan länsstyrelse och kärnkraftverk samt mcll~tn liinsstyrclse och de
övriga räddningsorgan som ingår i beredskapsorganisationen har upprättats förslag till kravspecifikationcr. Med tillgång till de sambandsmedel
som finns förtecknade i kravspecifikationerna torde en rimlig nivå både
heträffande redundans och kostnader vara uppnådd. Den tekniska lösningen för att erhålla tillgång till de föreslagna sambandsmedlen kan indelas i
två alternativ.

Alternativ I

Alternativ I innebär att sam liga länsstyrelser tillföres de sambandsmedel
som har förtecknats på kravspecifikationerna. Materielen installeras med
manöverutrustningar i standardiserade bord.

Fiirdelar alt. I
Länsstyrelsen disponerar själv
över sarnbandsmedlen och har ett
skyddat utrymme.
Utrustningen kan använda~; vid
kupp och vid bercdskapshöjning.
Egen samhandsuthildad personal
som kan utnyttjas både i fred och
krig.
All utrustning kan användas vid
andra typer av olyckor/nödliigen.

Nackdelar alt. I
Länstyrelsen saknar överblick
över den totala sambandsbilden för
prioritering av radiotratiken. Extra
utbildningsinsatser erfordras. Ev.
behov av egna (cf) relästationer.

Alternativ 2

Alternativ 2 innebär alt de berörda läm.styrelsernas samhandsmedt:I
ansluts till respektive länsalarmeringscentral och utnyttjar dess tjiinster
beträffande radiokommunikationer med de kommunala brandförsvaren.
ambulansstationerna och kustbevakningen samt för telefontrafik på förmedlingsstationsnivå. De berörda länsalarmeringscentralerna hör erhålla
utökad kapacitet på radiosidan så alt sändning kan ske på flera frekvenser
samtidigt. En samverkanskanal bör införas. För radiokommunikation med
berörda polisdistrikt ansluts länsstyrelserna till polisens sambandscentral i
resp. län.

Fördelar alt. 2
Uinstäekande
radiostationer
finns.
Länsstyrelsen erhåller service av
LACs och polisens personal som är
speciellt utbildade och erfarna att
arbeta under stressförhållanden.
Säker förmedling av trafiken mellan
olika sambandsmedel.

Nackdelar alt. 2
Länsstyrelsen skall vid kommunikation vända sig till tvii olika organ ( LAC och polisens sambandscentral ).
Varken LAC eller polisens Sbc
ligger i skyddat utrymme.
LAC ligger i ett fall på långt avstånd (110 kml frim Lsty.
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LACs roll under beredskaps- och
krigsförhållanden är inte klargjord.
LAC och polisens sambandscentral blir hårt belastade vid en olycka
av orolig allmänhet och massmedia.
LACs radioutrustning medger
f. n. inte sändning på flera frekvenser samtidigt.
LAC och polisens sambandscentral saknar f. n. llygradio.

Tekniska förutsiittningur
Efter beslut om vilken lösning som skall genomföras avses de tekniska
förutsättningarna närmare utredas liksom detaljplaneringen för vai:je länsstyrelse. Institutet föreslår att televerkets radiodivision får i uppdrag att
genomföra detta.

Tidsplan
Efter beslut kan arbetet sannnolikt påböi:ias mycket snabbt och beräknas vara slutfört inom ett år.

SSI fi'irslal{
Strålskyddsinstitutet har vid sammanträde 1980-11-25 med representanter från Rikspolisstyrelsen. Televerkets Centralförvaltning och Radiodivisionen samt SOS Alarmering AB diskuterat olika tekniska lösningar.
Strålskyddsinstitutets förslag till förbättring av telekommunikationerna
iir att alternativ 2 genomföres.
Betr. vissa nackdelar i alternativ 2 kan följande sägas:
- Det långa avståndet ca 110 km mellan Kalmar och Växjö har ur överföringssynpunkt ingen betydelse.
- LAC är organiserad och uppbyggd för att tåla en hård belastning i
samband med större olyckor/nödlägen. Genom en styrd separering av
trafiken från länsstyrelse till LAC och omvänt iir alltid länsstyrelsen
prioriterad.
-- LACs radioutrustning kommer med böi:jan 1983 att kompletteras med
ny utrustning som medger siindning på flera frekvenser samtidigt.
- flygradio saknas f. n. De helikoptrar som ton.le bli aktuella vid en
kärnkraftolycka är försvarsmaktens tunga helikoptrar och polisens helikoptrar. Dessa kan nås antingen via brandfrekvenser eller polisfrekvenser. Möjlighet finns även att erhålla samband med dessa via luftfartsverkets kontrollcentraler.
Ovan nämnda nackdelar övervägs av de fördelar som följer med utnyttjandet av länsalarmeringscentralerna och polisens sambandscentralcr.
Detta är enligt televerket den tekniskt optimala lösningen. SSI anser dessutom att alternativ 2 erbjuder den fördelaktigaste lösningen med hiinsyn till
38

RikstlaR<'ll 198018/ _ I sam/. Nr 90. lli/11gedc/

Prop. 1980/81: 90

Bilaga 2.4 Jordbruksdepartementet

.'i94

god ekonomi samt att erfaren sambandspersonal med mycket god kännedom om sambandsmedlens utnyttjande finns tillgänglig dygnet runt.
Den radiomateriel som nu finns på länsstyrelserna bibehålles som ytterligare en reservmöjlighet.
Länsstyrelsen i Malmöhus län bör ur strålskyddssynpunkt enligt SSis
rapport "Effcktivarare beredskap" erhålla en alternativ uppehållsplats i
civilförsvarets ledningscentral i Helsingborg.
Till denna bör även delar av länsalarmeringscentralen och polisens sambandscentral överflyttas. Civilförsvarsstyrelsen föreslås erhålla i uppdrag
att i samråd med Länsstyrelsen i Malmöhus län. Televerket. Rikspolisstyrelsen och SOS Alarme1ing AB närmare utreda denna fråga.
Länsstyrelsen i Kalmar län bör som extra säkerhet med hänsyn till
avståndet till Växjö och risken för ledningsbrott m. m. till länsalarmeringscentralen där erhålla förbättrade radiokommunikalionsmöjlighetcr
exempelvis genom fjärrmanövrering av civilförsvarets lt.:<lningscentral i
Oskarshamn. Civilförsvarsstyrdsen föreslås erhålla i uppdrag all i samråd
med Länsstyrelsen i Kalmar län närmare utn:da denna fråga.

Kostnader
Anslutning av länsstyrelserna till länsalarmeringscentralcrna innehUr
inga kostnader utöver de kostnader som föreslagits av Televerkets Centralförvaltning beträffande det akuta behovet av förbättrade telekommunikationer.
Anslutning till länsstyrelserna till polisens sambandscentral i resp. län
innebär följande preliminära kostnader för resp. län.

-----Engångsavgift

C-län
H-län
M-län
N-liin

Arsavgift

400:·200:-400:-400:--

220:40:220:220:-

1400:--

700:-

Härutöver kan vissa kostnader uppkomma för komplettering av SOS
Alarmering AB:s och Rikspolisstyrelsens nuvarande sambands11trustning
för anordnande av samverkansfrekvcns på radio och utökning av s:indarkapaciteten mellan länsstyrelserna och de berörda lokala enheterna. Ko..,tnaderna härför beräknas emellertid enligt SOS Alarmering AB inte överstiga 210.00:- kronor. Beträffande utökning av sändarkapaciteten för SOS
Alarmering AB så kommer d<!nna enligt Televerkets Radiodivision att
utökas i hela landet med början 1983.
Rikspolisstyrelsens kostnader för anordnandet av en samverkansfrckvens är beräknat till ca 24-40.000: - kronor.
Generaltullstyrelscn har anmält att de kustbevakningens sambandscen-
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traler som skall samverka med länsstyrelserna vid kärnkraftolyckor kompletteras med en basradiostation till en kostnad av ca 25.000 kr. per
sambandscentral.
Kostnad.~sammanställnin[?

Engångsavgift
I. Anslutningsavgifter
Länsstyrelse - Länsalarmeringscentral
Länsstyrelse - Polisens sambandscentral
2. Anordnande av samverkansfrekvens
Rikspolisstyrelsens kostnader
Generaltullstyrelsens kostnader
3. Utökning av sändarkapaciteten
SOS Alarmering AB
Totalt kr

1400:-

Årlig avgift

700:-

24-40 (I00:100000:210 000:335 400- 351 400: -

700: -
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Förslag till förbättrade tel·ekommunikationer
I.I Uppdrag

Strålskyddsinstitutet (SSI) har i skrivelse 1980-07-17 till bl. a. Televerkets centralförvaltning, hemställt om förslag tin lösning på hur det akuta
behovet av förbättrade telekommunikationer mellan de centrala myndigheterna och berörda länsstyrelser/kärnkraftverk skall anordnas.
Inom televerket har en mindre grupp bildats för att bereda uppdraget.

1.2 Avgränsning

Endast de alternativ som beräknas kunna påbörjas snabbt och i huvudsak bli färdigställda inom ett år efter beslut samt som ligger inom televerkets verksamhetsområde har dbkuterats.
I redovisningen av det befintliga sambandet ingår även vissa andra
sambandsnät.
Förutom det av gruppen förordade förslaget har även två alternativa
lösningar enligt nedan diskuterats och funnits ej tillämpliga av såväl tekniska som ekonomiska skäl.
- Direkta förbindelser mellan samtliga berörda.
- Direkt anslutning av centrala myndigheter m. fl ..
berörda länsstyrelser och kärnkraftverk till förmedlingsstationer i televerkets nät.

1.3 Underlag

Underlag för gruppens arbete har erhållits dels inom televerket och dels
genom besök vid kärnkraftverk i Forsmark. Kontakt har tagits med länsstyrelsen i Uppsala och SOSAB. Vidare har teleplans rapport till SSI
studerats.
Gruppens förslag till lösningar har vidare översiktligt presenterats vid
sammanträde 1980-09-03 på SSI där förutom televerkets företrädare för
SSI, SKI, berörda länsstyrelser, SY, OKG, Sydkraft samt Fst deltog.
Härvid beslöts att av gruppen förordat lösningsalternativ skulle detaljutredas.

1.4 Sambandsbehov

Enligt uppdraget föreligger "ett akut behov av att förbättra telekommunikationerna mellan de centrala myndigheterna och berörda länsstyrelser/
kärnkraftverk".
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I arbetsgruppens uppdrag ingår att ge förslag till förbättringar av de med
grova linjer angivna trafikriktningarna och som framfördes i televerkets
nät.
Vid en kärnkraftolycka är det mycket sannolikt att trafikbehovet blir så
stort. inom kärnkraftverkets närmaste omgivningar. att spärrtillstånd erhålles vid berörda telefonstationer (trafiken fungerar endast sporadiskt
inom stationsomrr1det och inte alls till andra stationer).
Vidare kan antagas att berörda myndigheters och kärnkraftverks abonnentväxlar samt övriga katalogtagna abonnemang snabbt kommer att bli
''nerringda" av en orolig allmänhet m. n. varigenom för rilddnings-/
katastrotledningen nödvändigt samband helt eller delvis kommer att omöjliggöras.

1.5 Befintligt samband
Samtliga berörda myndigheter och kärnkraftverk ahonnerar på större
eller mindre abonnentvilxlar med ett varierande antal centralledningar. i
forsla hand dimensionerat för att täcka det normala behovet. Centralledningar och anslutningsstationer framg<lr av hilaga I (ej här). Härtill kommer ett eller flera telcxabonnemang samt separata telefonabonnemang
(lerminerar ej i abonnentviixelnl av vilka ett mindre antal ej katalogtagits.
SKI. SSI, SMHI och de berörda länsstyrelserna har var för sig anslutning till telefonstationerna med stor trafikkapacitet.
På var och en av de aktuella orterna finns dessutom en när- eller
tjärrförmedlingsstation. Härigenom underlättas trafikavveckling till övriga
landet.
Lokalisering till städer innebär dessutom att kablar förläggs i någon form
av kanalisation. Denna kan utgöras av plaströr med skarpt gul färg. betongpipor (ofta i städernas centrala delar) eller tunnlar (endast i Stockholm) varigenom ett gott skydd mot skador erhålles.
Flera länsstyrelser har anordnat speciella katastrofledningsplatser, med
varierande tillgång till olika sambandsnät.
Vissa länsstyrelser och kärnkraftverk har direkt förbindelser till närmaste länsalarmeringsccntral.
Några länsstyrelser har dessutom säkerställt att via lokalradio kunna
lämna information till allmänheten, genom att studio med tillhörande förbindelser anordnats i länsstyrelsens lokaler eller genom att sådant finns i
anslutning till länsstyrelsen.
Vidare har de flesta länsstyrelserna sekundäranslutning till försvarets
fjärrskriftnät via något militärt förband och kärnkraftverkens anslutning i
kraftbolagens drifttelefonnät samt mobilradionät.
Slutligen har de berörda länsstyrelserna radioutrustning för samband
med räddningsstyrkor inom länet via system 70.
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Härutöver tillkommer separata lösningar vid olika liinsstyrelscr/kiirnkraftverk. så har t. ex. kiirnkraftverket i Forsmark raJioutrustning rör
samband med brandmyndigheter på såväl lokal- som riksfn:kvens och
Jansstyrelsen i Uppsala län utruHning för anslutning till Statens vattenfallsverks mobilradionät.
Samtliga berörda har tillgång till telecopier.

I.6 Förslag till lösning
Arbetsgruppen förordar att:
- Trafikavvecklingskapaciteten pft ordinarie centralledningar beaktas och
förbättras diir så är möjligt genom omplanering till trafikstarkare väljargrupper.
- Främlingsabonnemang (gruppnummer om max 5 centralledningar eller 5
separata abonnemang) anordnas till närmaste RKS med FS på samma
ort. Abonnemangen katalogtages ej och anordnas skilda vägar.
- Befintligt Telex-abonnemang kompletteras med ytterligare ett som ej
katalogtages och anordnas skilt från ordinarie abonnemang.
De ej katalogtagna TELEX-abonnemangen anordnas så att desamma
prioriteras vid sökning mot vissa vior.
Telexnamnet \nanmgivaren programmeras med Jet "öppna·· abonnemangets namn).
- SKL SSI (BNA). SMHL berörda länsstyrelser och kärnkraftverk ansluts till regionala förmedling~;centraler med 2-4 förbindelser.
Förbindelserna till centralerna skall anordnas skilda vägar där så är
möjligt. Kvaliteten skall medge full förmedlingsbarhet vid LAC:.
- En direktförbindelse anordna~; mellan kärnkraftverk och berörd Hinsstyrelse.
- Länsalarmeringscentralerna ILAC) utnyttjas som n:gionala förmedlingscentraler.
Avvikelser från det generella förslaget. t. ex. angående antalet förbindelser kan e1fordras beroende på befintligt samband. förbindelsevägarnas
längd etc.
Lösningen innebär att samband i första hand skall sökas via det ordinarie trafiksystemet och först i andra hand genom manuell förmedling i
respektive förmcdlingscentral.
Mellan centralerna utnyttjas befintligt förmedlingsnät (televerkets högsta trafiknivå) med mycket låg risk för spärrtillstånd och möjligheter till
prioritering av centralernas trafik.
Genom anslutning till centralerna erhålls härutöver följande fördelar:
- Relativt korta och därigenom säkrare direktkopplade förbindelser.
- Befintliga centraler med utbyggda direktförbindelser till lokala räddningsorgan utnyttjas.
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- Eventuella utökningar av centralernas kapacitet. för all avveckla trafiken, kan användas vid andra katastroftillfällen.
- Centralerna är bemannade dygnet runt med personal som är vana att
handla i stressituationer efter fastsstiillda scheman.
- Genom manuell förmedling i centralen kan prioritering ske.
Vidare bör nämnas att flera av de berörda telefonstationerna kommer att
ersiittas av nya digitala växlar Hyp AXE) vilket bl. a. medför tillgång till tre
olika prioritcringsnivåer/alternativ.
Till skillnad mot befintliga trafikbegränsningssystem för analoga växlar
iir samtliga abonnenter alltid anslutna till stationen iiven vid övergång till
prioriterad trafik. Vid dessa trafikfall erhåller den prioriterade abonnenten
"förtur" till stationsutrustningen medan den enda olägenheten för övriga
abonnenter är att han/hon får vänta längre är normalt på kopplingston.
Stationen kan programmeras sil alt in- och urkoppling av "prioriteringen··
sker atuomatiskl.
Av bilaga 2 (ej här) framgår befintligt samband kompletterat med arbetsgruppens förslag för berörda myndigheter och kärnkraftverk.

I. 7 Tidsplan

Som framgår enligt ovan kan arbetet sannolikt påbörjas mycket snabbt
efter beslut i enlighet med arbetsgruppens förslag.
Följande bör beaktas:
- Fjärranslutning av centralledningar och abonnemang samt översyn av
befintliga centralledningar med hänsyn till risk för spärr kan sannolikt
llirdigstiillas inom ett år.
- Anslutningsförbindelser till LAC och övriga direktförbindelser beräknas kunna färdigställas inom ett år.
- Projektering. programmering. montage och inprovning av nya förbindelser till LAC kan utföras som löpande utökningsarbete med någon
månads arbetsinsats.
Leveranstider från TELJ avseende viss övcrdragsutrustning för LAC är
f. n. ca I år efter beställning. Det är dock inte ovanligt att leveranstiden
kan uppgå till närmare två år p. g. a. brist på erforderliga komponenter.
- De nya linjeanläggningarna beräknas kunna färdigställas inom ett år
efter beslut. Leveranstiden för viss materiel kan dock medföra mindre
förseningar.
Samtliga berörda LAC är färdigställda och i drift med undantag för
Malmö som planeras tas i drift 1981.03.
Arbetsgruppen förutsätter att om en utbyggnad beslutas enligt förslaget
kommer också arbetet att erhålla erforderlig prioritet varför ovanstående
leveranstider sannolikt kan förkortas.
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1.8 Kostnader
Detaljerad kostnadsredovisning framgår av bilaga 3. De totala kostnaderna för arbetsgruppens förslag framgår enligt nedan:
1358930
Anläggn.kostnader/lnträdesavgifter
499572
Abonnemangsavgifter
Hiir ingår nya linjeanläggningar vid Barsebäck, Forsmark och Ringhalls
med tillsammans 825 000.

2

Förslag beträffande telefonalarmering

2.1 Bakgrund, direktiv
skrivelse från Jordbruksdepartementet 1980-06-26 till Statens Strålskyddsinstitut ges Televerket i uppdrag att i samråd med Strålskyddsinstitutet. Civilförsvarsstyrelsen och berörda länsstyrelser införa ett system för
telefonalarmering inom ca 20 km avstånd från kraftverken. Arbetet skall
bedrivas skyndsamt och arbetsläget skall redovisas senast den JO september 1980.
lJ ppdraget har indelats i tre etapper
- utredningsfas
- konstruktion, projektering, tillverkning
- genomförande (montage, provning, m ml.

2.2 Sammanfattning av utredningar i etapp I
I samarbete med berörda länsstyrelser har områdena inom vilka samtliga
abonnenter skall larmas fastställts för samtliga kärnkraftverk. Berörda
abonnenter uppgår totalt till ca 300000 varav Barsebäcksområdet ensamt
svarar för drygt 80%.
Alarmeringen tillgår i stora drag så att abonnenterna pii telefonstationerna kopplas bort från stationens väljarutrustning och ansluts till
alarmeringsutrustning som under 30 sekunder sänder upprepade, korta (I i2
sekl ringsignaler ut mot varje abonnent.
Larmet utlöses på kärnkraftverket och överförs därifrån på fast anordnade förbindelser till närmaste telefonstation och vidare till övriga stationer. I den mån Televerkets nya larmnät. M UL TICOM finns utbyggt
kommer detta att utnyttjas i stället för fasta förbindelser om det är ekonomiskt attraktivt.
Utrustning för alarmering finns i dag infört på ett antal stationer, främst
inom Malmö-området. Utrustningen torde dock behöva kompletteras och
provas.
De flesta stationer kring kärnkraftverken är relativt små och saknar
reservelverk. Gardering mot elnätsbortfall sker med batterier. Telefon-
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alarmeringen kommer dock inte att fungera på dessa stationer vid elnätsbortfall. varför inköp av reservutrustning (växelriktarel har förutsatts.
På grund av risken för "massanrop" vid en kärnkraftolycka med åtföljande telefonalarmering förutsätter Televerket att åtgärder måste vidtagas
dels för att förhindra att telefonstationerna bryter samman dels för att
kunna ge prioriterade abonnenter acceptabel framkomlighet (se iiven
punkt 2.4.31. Åtgärderna består i att utrusta berörda stationer med ett
trafikbegränsningssystem.
Kostnaderna för införande av telefonalarmering inkl. tralikbegränsningsfunktion har beräknats för följande två alternativ.
Alt. I Alarmering med gardering mot elnätsbortfall.
Alt. 2 Alarmering utan gardering mot elnätsbortfall.
Kostnaderna för alt. I har beräknats till totalt 17 ,7 Mkr och för all. 2 till
14,8 Mkr. Av dessa kostnader utgör införande av trafikbegränsningsfunktion 9.8 Mkr. Televerket förordar alt. I med hänsyn till att det ger betydligt
större säkerht:t i områden med landsortselnät.
Genomförandet av alarmeringssystemet är beroende av resurser och
arbetsläge hos berörda lokala teleförvaltningar. Prioriteras genomförandet
på bekostnad av andra angelägna projekt torde projektet vara slutfört till
årsskiftet 1982/83. Om däremot inplanerade viktiga projekt först skall
slutföras torde införandet kräva ytterligare I år (årsskiftet 1983/84).
Tidsåtgången har baserats på alt. I. Någon större skillnad i tidsåtgång
torde inte vara fallet för alt. 2.
Arbetet kan ev. utföras i etapper. En första etapp skulle kunna omfatta
stationer inom IO km. Televerket ser dock helst att ingen etappindelning
genomföres eftersom den totalt sett medför krav på ökade resurser både
för planering och genomförande.

2.3 Omfattning
Uppgift på antalet abonnenter och telefonstationer som erhåller telefonlarm vid en utbyggnad inom ett område av ca 20 km från resp. kärnkraftverk framgår av nedanstående tabell
Antal abonnenter
Barsebäck

Ringhals
Oskarshamn
Fors mark
Summa

240300
29200

Anlal Stationer
34

25

7700

18
29

289800

106

12600

Detaljerade uppgifter på berörda stationer, stationsstorlek m. m. redovisas i bif. bilaga (bil. I. ej häri. I denna bilaga har istället för antal ahon-

Prop. 1980/81: 90

Bilaga 2 . 5

Jordbruksdepartementet

604

nenter redovisats utbyggd stationskapacitet !antal monterade nummer) då
dessa uppgifter utgör utgångspunkt för beräkning av kostnaderna. Vid en
utbyggnad till IO km radie reduceras antalet berörda abonnenter till ca
22 000.
Stationernas belägenhet. stationsgränscr m. m. framgår av bil 2 (ej här).

2.4 Tekniska förutsättningar m:h kra,·

2.4.l Systemiii·ersikt
På befintliga stationer med telefonlarm sker alarmeringen sii att i stri)rnförsö1jningen till stationen bryts minusanslutningen till linje- och brytreläer och i stället siinds ringsignaler, (signalspänning) ut till ahonnenterna.
Signaleringen sänds under 30 sek. med 1/2 sek. signal och 1/2 sek. avbrott.
Då brytningen av minusanslutningen sker nedkopplas alla pågående samtal
till eller från stationens egna abonnenter. Ringsignalspiinning 50 Hz erhålles från elnätet och transformeras ned till lämplig spänning.
Alarmeringen kan utlösas på telefonstation eller på impuls frän annat
håll. fjärrstyrning.
Innan alarmeringen påbörjas skall all trafik vara nedkopplad. På AGFstationer med sina mekaniska system sker detta under en tid av cirka 40
sek. för IO 000 nummer. På A 204-stationer sker nedkopppling omedelbart.
Efter alarmeringen återgår stationen till normalt trafikläge. Vid {1tergång
efter larm får man emellertid räkna med att många abonnenter samtidigt
gör anrop för att etablera samtal. Trafiken måste därför begriinsas för. att
undvika överbelastning på stativens panel- och radsäkringar och blockering i organ, sc vidare punkt 2.4.3. Denna begränsning kan ske med hjälp
av det s. k. Tralikbegränsningssystcmet. som tillförsäkrar prioriterade
abonnenter normal framkomlighet medan icke prioriterade abonnenter i
beroende av anropsintensitcten fär en begriinsad framkomlighet.
Då hög säkerhet fordras för alarmering ansluts utrustningen vid niitbortfall till reservelverk.
En utförlig beskrivning av alarmeringsutrustningen ingår i PM Utl
80005. 80-01-21, (bil 4. ej hiir).
2 .4 .2 AlarmerinRsutrustninR

Befintliga stationer vilka saknar alarmeringsutrustning, planeras bli
kompletterade med utrustning enligt ovan. Erforderlig utrustning p[l stationerna består av
- centralapparat (styr tarmgivningen)
- transformator (transformerar 50 Hz 200 V niitspiinning till omkring 100
Yl
- reläram (för växling mellan likspänning och signalspiinning till ·
ahonnentutrustningen)
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- rdäsats (för växling av signalspiinning mellan olika tusental)
- kontaktorer (en för va1je tiotusental abonnenter).
Utrustningarna är niigot olika för system A 204 och AGF.
Telefonlarm finns monterat pä följande stationer men i vad m~in systemet på dessa är komplett och utbyggt för hela stationen har ej hunnit
kontrolleras.
Lund AGF-station
Malmö
Sparven
Dalaplan
Rosengård
Hyllie
Slottsstaden
Kirseberg
Lim hamn
Landskrona
Oskarshamn
Varberg
Väröbacka
Av dessa stationer har samtliga utom Lund system A-204.
På övriga i projektet ingående stationer (94 st I si1knas telefonlarmutrustning. Av dessa statiom:r har 60 stycken system A-204 och 34 st
system Std 41.
För system Std 41 finns över huvud taget ingen station som försetts med
denna utrustning. Konstruktionen för system A-204 borde kunna tillämpas
med viss modifiering och omkonstruktion erfordras. Vidare kan lokalproblem uppstå. i synnerhet för I0 st standardviixlar som är placerade i A 1hus. En påbyggnad av A-husen for standardväxlar kan dock göras.
Tva stationer. Malmö-Sparven och Oskarshamn planeras bli konverterade till system AXE under år 1983. Dessa AXE-stationer förutsiittes bli
kompletterade för larmgivningsfunktion i samband med tillverkningen.

2 .4 .3 Tra.fikhcgrii11.1·11ing.1:fimk1 ic111
Av tidigare utredningar bl. a. Teleplans rapport "Tclekommunikationssystem for kärnkraftolyckor" samt iiven vissa erfarenheter från intriiffade
exceptionella händelser framgår att vid en kiirnkraftolycka finns mycket
stor risk att delar av televerkets ntit (telefonstationerna) bryter samman
eller i varje fall blir så kraftigt överhelastadc att framkomlighell.:n blir
oacceptabel. Ti.:lcverket förordar diirför och utg<ir ifrän att ett trafikhegriinsningssystcm

tillämpas.

Ett

sil.dant

finns

framtaget

för att

i

bcredskapstillstånd od1 krig siikerställa krigsviktiga abonnenters telefontrafik. Systemet har provats och fungerar tillfredsstiillande men har i brist
på investeringsmedcl införts i mycket ringa omfattning.
Systemet skulle i händelse av kärnkraftolycka fylla två funktioner. Den
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första är att förhindra att stationen bryter samman (bl. a. säkringsbrott) när
larmet utlösts och (som befaras) ett stort antal abonnenter nästan samtidigt
lyfter mikrotelefonen för att antingen reflexmässigt "svara" på ringsignalerna eller ringa för att få upplysningar. Den andra är att efter det den
första anstormningen avvärjts automatiskt övervaka trafikbelastningen
och vid oacceptabel framkomlighet temporärt avstänga icke prioriterade
abonnenter så att samhällsviktiga organ (prioriterade abonnenter) kan
nyttja telefonnätet.
Trafikbegränsningen (TBG:1 är utförligt förklarad i beskrivning A
877 8093. (bil. 5. ej här). På stationer med trafikbegränsning uppdelas
abonnenterna i prioriterade (p) och icke prioriterade (ip) abonnenter. TBG
fungerar så att vid hög trafikbelastning begränsas framkomligheten för ipabonnenter men inte för p-abonnenter. Däremot finns ingen begränsning
för inkommande samtal.
Av de stationer som ingår i projektet är endast Lund utrustad med
trafikbegriinsningsutrustning.
Utrustningen är i dag utförd så att en omkastare kan ställas i 3 lägen.
- A Ingen Begränsning
- 13 Automatisk avstängning av ip-ab vid överbelastning
- C Fast avstängning av ip-ab.
Automatisk avstängning sker efter att spärrövervakning på via till överordnad station indikerar för stor belastning. Som nämnts ovan befaras vid
larm s. k. "massanrop" som kan helt blockera och sätta stationen ur drift
innan spärrövervakningen hinner reagera. En viss konstruktionsändring
mäste därför utföras så att begränsningen träder i funktion omedelbart
efter larmsignalcns slut. Övergång till spärrövervakad begränsning måste
därefter ske automatiskt efter en inställbar tid och ev. etappvis.
2 .4 .4 Kraftutrustning

Telefonalarmeringsfunktion enligt tidigare omnämnt system är i dag
huvudsakligen införd på vissa större stationer. d. v. s. stationer med
reservelverk. Reservelverken ger en god säkerhet för att effekt för signalgivning alltid finns tillgänglig.
På det stora antalet mindre stationer som ingår i projektet och saknar
telefonlarm blir en komplettering med reservelverk relativt kostsamt. Två
andra alternativa lösningar finns:
alt I En utbyggnad för signalgivning med nätspänning och transformatorer
m. m. enligt nuvarande system men utan reservelverk. Anordningen
ger ingen alarmering vid nätavbrott.
alt 2 En utbyggnad med växelriktare som matas från stationsbatteriet. I ett
komplett system ingår då växelriktare som ger 50 Hz I00 V. växlingsrelä för likstrom - signalström och centralapparat. Anordningen ger
alarmering även om nätspänning inte finns.
Prismässigt torde alt. 2 bli c:a tre gånger dyrare än alt. I (totalt ca 4,4
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Mkr.[ för samtliga stationer i projektet). Televerket vill dock förorda alt. :!
med hänsyn till att det ger hetydligt högre säkerhet i områden med landsortsclnät.

2 .4.5 Ö1·1'1:fi'iri11g.1·.1·ystem
För utlösning av telefonlarm på stationerna erfordras ett överföringssystem som vidarehefordrar larminitiering vid kärnkraftverket till närmaste
telefonstation och därifrån till övriga stationer i området. Hittills har denna
överföring planerats ske med växdströmssignalering på fast uppkopplade
förbindelser och reläöverdrag med for dagens telefonstationer använd
teknik. Överföringstckniken är mycket säker. Det förutsättes att någon
form av övervakningssystem. som indikerar om förbindelsen iir intakt.
införes.
Ett alternativ till denna övcrföringsteknik iir att nyttja ett nytt larmniit.
MULTrCOM, som utvecklats av Televerket och är under uppbyggnad.
Detta niit bygger pil modern teknik med mikroprocessorbaseradc komponenter. Nätet för hög tillförlitlighet genom maskformig uppbyggnad och
avancerad övervakningsutrustning. Vidare kan nätet erbjuda ett flertal
faciliteter såsom indelning i olika larmnivåer och larmsektorer.
MU LTICOM-nätets användning för överföring av larm initiering till telefonstationerna torde ekonomiskt kunna motiveras endast om stationerni1
iir anslutna till nMet även för andra tillämpningar. Nätets uppbyggnad sker
pä rent kommersiell basis. vilket innebär att i första hand större orter får
tillgång till detta.
I den fortsatta planeringen för införande av telefonalarmering kommer
båda alternativen att vägas mot varndra och den mest ekonomiska lösningen väljas.

2.5 Kostnader
Anordnande av telefonlarm - i vilket ingår främst montage av stationsteknisk larmutrustning samt erforderligt trafikbegriinsningssystem - medför omfattande åtgärde till relativt höga kostnader. Detta beror främst på
att åtgärder måste vidtagas i stationsutrustningcn för varje enskild abonnent. Av bifogad sammanställning (bil 3, ej här) framgår kostnaderna för de
olika teletekniska åtgärderna redovisat per kärnkraftverk. Kostnaderna
har beräknats enligt televerkets författningssamling. serie L: I A. Mervärdeskatt ingår ej. Sammanställningen upptar även vissa engångsavgifter för
de larmöverföringslcdningar som ständigt måste stå uppkopplade mellan
resp. kärnkraftverk och berörda telefonstationer.
De angivna kostnaderna för tekniska åtgärder har heräknats med utgångspunkt från kostnadsläget 1980 samt nuvarande stationskapacitet.
Kostnaderna vid genomförandet (1982/83) blir därför högre dels på grund
av förväntat stegrat kostnadsläge dels på grund av abonnentökning. Vidare
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kan vissa extra investcringskmtnader uppstfr för anordnande av larmöverföringsfi.irbindelser till ett fåtal mindre stationer diir idag all fi.irbindelsekapacitet är utnyttjad.
Med hänsyn till att stationerna Malmö-Sparven samt Oskarshamn planeras bli utbytta till system AXE år 1983 ingår ej i utredningen kostnader för
tratikbegränsningsutrustning på dessa. Telefonlarmutrustning finns i dag
på dessa platser.
Sedan utbyggnad skett i här redovisad omfattning tillkommer successivt
vissa mindre kostnader för det ytterligare kompletteringar som mäste ske
för nya abonnenter. Härtill kommer vissa arliga kostnader för de åtgiirder
som kontinuerligt måste utföras för att vidmakthålla larmsystemct. Kvartalsavgifter för de ovan nämnda larmledningarna framgftr likaså av tabellen.

2.6 Kompletterande underlag
Med hänvisning till skrivelse 1980-09-26 ( A 1846/80) till .Jordbruksdepartementet i rubr. ärende får televerket meddela följande beträffande de
kompletterande utredningar som under hand begärts vad avser möjligheterna att minska kostnaderna eller fördela dessa på flesta budgetår. För att
uppnå en kostnadsminskning ombads televerket undersöka möjligheten att
införa ett förenklat tralikbegränsningssystem som i första hand skulle
skydda stationerna mot skador p. g. a. överbelastning.
Televerket har med anledning härav studerat olika alternativ att medelst
olika urkopplingsanordningar söka uppnå denna effekt. Undersökningarna
har visat att sådan ur- och fitcrinkoppling av stationer. t. ex. med olika slag
av säkringar/automatsäkringar.. ev. med ljärrstyrd återinkoppling. ej kan
ske utan omfattande åtgärder. Tillslag av en automatsiikring för stora
strömstyrkor (t. ex. huvudsäkring) är förenat med stora problem. Alternativet att byta till automatsäkringar för mindre enheter (stativ/organ) kräver
dels konstruktionsarbetc och dels omfattande ingrepp på berörda stationer. Televerkets bedömning är att dessa åtgärder medför kostnader som
torde bli av samma storleksordning som införandet av det föreslagna
trafikbcgränsningssystemet. Ur teknisk/trafikal synvinkel torde det därjämte ej gå att undvika att personal erfordras vid återu~prättande av
normal drift. Då ett fåtal av de berörda stationerna är bemannade krävs för
dessa åtgärder en stor personalinsats som ej omedelbart finns tillgänglig.
A vbrottstiden blir därför mycket lång. dt:ls på grund härav dels på grund
av resor till de berörda stationerna.
Televerket måste därför på det bestämdaste förorda att det föreslagna
trafikbegränsningssystemet införs i de berörda områdena för att åstadkomma ovanniimnda skydd för stationerna och framför allt kunna säkerställa
sambandet för viktiga samhällsfunktioner. Vidare torde det inte minst från
psykologisk synpunkt vara angdäget att i en dylik situation bereda allmiin-
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heten möjligheter att använJa telefon - med de begränsningar som systemet medger.
Beträffande fördelning av kostnaJcrna på flera budgetår har följande tre
alternativ undersökts.
Alt. I innebär att all utrustning beställs och tillverkas i en etapp men att
utbyggnaden gcnomförs successivt under två budgetår. Vid planeringen kan beaktas att 10-km området blir klart 81/82 och hela
området 82/83.
Alt. 1 innebär att iiven tillverkning av materiel delas upp i två etapper.
Utbyggnaden genomför successivt under två budgetår varvid som i
alt. I 10-km området blir klart 81/82 och hela området 82i83. Alternativet ger möjlighet att begränsa utbyggnaden till enbart 10 km.
Alt. 3 innebär att kostnaderna även belastar budgetåret 83/84 (långsammare utbyggnadstakt!.
Kostnaderna i Mkr för de tre alternativen fördelar sig cnligt följande:
Budgetår

80/81
81/82
82/83
8l/84

ALt. I

Alt. :?.

Alt. 3

0.40
9.27
8.02

0.40
9.32
8.07

0.40
3.92
5.40
8.07

17.69

17.79

17.79

Alt. 1 och 3 innebiir en viss kostnadsökning berocndc främst pil etappindelning av tillverkningen.
Vid en jämförelse mellan de tre alternativen kan följande för- och nackdelar konstateras.
Fördelar
alt. I
Rationell tillverkning av materiel.
Rationell utbyggnad (montage.
provning m. m.).
alt. 1
ev_ fel (t. ex. konstruktionssvagheter) kan upptäckas i första
utbyggnadsetappen och korrigeras
inför andra utbyggnadsetappen.
alt. 3
Se alt. 2.
Mindre tidspress.

Nackdelar
Viss risk med tillverkning av all
materiel i en etapp ifall behov alt
revidera materielen skulle uppstå.

Mindre rationell tillverkning och
utbyggnad.
Nägot högre kostnad totalt.

Se alt. 2.
Senarelagd
punkt.

färdigställ ningstid-

Televerket förordar all utbyggnaden utförs enlig! alt. I.
Beträffande möjligheterna att ge larm till abonnentväxlar (punkt 7.2 i
W

Riksdugl'n 19811/8/ _ I

.111111/_
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televerkets rapport 1980-09-26 har televerket vid de fortsatla undersökningarna konstaterat följande.
På grund av den stora mängden olika typer av växlar är det synnerligen
arbets- och kostnadskrävande att för dessa åstadkomma konstruktionslösningar som medger larmöverföring på ordinarie ledningar in till växeln. Ett
stort antal kunder (flertalet som abonnerar på större växlar) torde emellertid ha en eller flera direkttelefoner (huvudsakligen avsedda för utgående
trafik). Genom ett relativt enkelt arrangemang med en pågrcnad extraklocka som placeras hos t. ex. viixcltelefonisten ges hiirigenom möjlighet
att överföra larmsignaler ·till resp. företag. Informationen om larmsituationen får därefter föras vidare inom företaget enligt för vai:ie företag egna.
interna rutiner.
Slutligen vill televerket framhålla att planeringen för införandei pågiir
enligt direktiv i Jordbruksdepartementets skrivelse 1980-06-26 cill Statens
Strålskyddsinstitut. Som ett led i detta arbete förbereds ett prov på två
mindre telefonstationer i ntirhe1en av Forsmark. Med hänvisning till ovannämnda kompletterande utredningar önskar dock televerket ett närmare
klarläggande av ambitionsnivån och att erforderliga medel ställs till televerkets förfogande.
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Utgångspunkter för förslaget

Kommittens studie av möjligheterna till utbyggnad av alarmeringen runt
kärnkraftstationerna har ett principiellt innehåll. I föreliggande avsnitt
visar kommitten också vilka konkreta resultat när det gäller lokalisering
och räckvidd som en tillämpning av förslagets principer skulle kunna få för
de fyra områdenas del. Det skall framhållas att förslaget inte i alla delar är
underbyggt av detaljerade undersökningar när det gäller de lokala förhållandena. Det är mer ett sätt att illustrera hur principerna skulle kunn;i
tillämpas i de olika delområdena än ett slutligt förslag till lokalisering av
nya tyfoner. En noggrannare undersökning än den som kommitten har haft
möjligheter att göra måste ske av både bebyggelsestrukturen och alarmeringsbchovet i olika delar av resp. områden.

2 Tyfonalarmeringens teknik
För alarmeringen med tyfoner utomhus finns en etablerad och förhållandevis enkel teknik. Förutsättningen för att anordningarna skall kunna
installeras är att vid den plats där boende och andra behöver larmas finns
en någorlunda hög punkt att fästa ljudgivaren på, ett torrt och i någon mån
uppvärmt utrymme för kompressorn samt tillgång till elektrisk kraft. helst
trefasspänning (380 voln. Det är en fördel om telenätet är utdraget till
platsen så att larmgivaren kan förbindas med manövercentralen. Möjligheter finns emellertid också att utlösa larm per radio. Skall det vara möjligt
att lita på utrustningen. fordras ett visst kontinuerligt underhåll och en
regelbunden provning. Det behövs vidare anordningar som ger felsignal.
t. ex. om spänningen i nätet eller trycket i lufthehållaren har sjunkit så att
larm inte längre kan ges.
Omvänt iir det också angeläget att utrustningen inte ger några obefogade
larm. Oro uppstår hos människor i omgivningen innan besked o'm orsaken
har liimnats. Det finns anledning att tro att många efter upprepade obefogade larm tappar förtroendet för alarmeringen och vid ett haveri inte
reagerar på larmet. Information om att ett obefog;it larm har getts hör alltid
lämnas i rundradion.
Kommitten har funnit att tekniken med tyfonalarmering är väl utprovad
och i hög grad tillgodoser de krav som kan ställas vid utbyggnad av alarmeringen. Alternativet till den redovi~ade tekniken är enligt kommittens
bedömning en metod för elektronisk ljudgivning som nyligen har utvecklats i USA. Den nya metoden håller enligt uppgift på att installeras vid
några amerikanska kärnkraftstationer. Tekniken innebär att det inte fordras några kompressorer. I gengäld behövs det betydligt fler aggregat uppskattningsvis 3-4 gånger ller än med den hittills använda metoden.
Räckvidden är nämligen betydligt mindre än med de konventionella aggre-

Prop. 1980/81: 90

Bilaga 2.6

Jordbruksdepartementet

613

gaten. Det uppges att den nya utrustningen också är känsligare för däligt
väder än den nuvarande. Företrädare för statens vattenfallsverk kommer
enligt uppgift att besöka USA under hösten för att studera den nya tekniken.
Räddningstjänstkommitten anser att det innan slutlig ställning tas till
larmsystemets tekniska utformning finns skäl att inhämta etfarenheterna
av de elektroniska larmaggregaten.

3 Lokalisering av de nya larmgivarna
3.1 Principer
Utångspunkterna för lokaliseringen av de nya larmgivarna i kärnkraftsstationernas omgivningar bör enligt kommittens bedömning vara följande:
Räckvidden för varje tyfon varierar med hänsyn till viiderförhållandena
från allra gynnsammast 2-3 km ned till 400-500 m. Även om man beaktar
att de radioaktiva ämnena med vinden kan komma att föras åt samma häll
som ljudet. fordrar en god täckning förhållandesvis manga larmgivare inom
varje område. Risken är nämligen stor att det blåser i skilda riktningar pä
olika höjder. Driftpersonalen vet sannolikt inte när larmet går hur radioaktiviteten kan komma att spridas. Andra metoder för larmgivning måste
komplettera och systemet på det sättet göras så effektivt som möjligt.
Det skall framhållas att larmets uppgift som kommitten tidigare har
förklarat bör vara att få de berörda att lyssna på rundradions sändningar.
Oavsett larmmetod måste det alltså finnas ett meddelande om haveriets
omfattning och verkningar samt förslag till skyddsåtgärder klart för sändning när larmet ges. Det förhållandet att det kan dröja innan informationen
har hunnit utarbetas talar för att området som skall kunna larmas bör vara
relativt stort. Den tid som disponeras för skyddsåtgärder reduceras för
övrigt om personalen i kraftverkens kontrollrum har svårt att bedöma
omfattningen av den händelse som det gäller och tvekar att utlösa larmet.
Kommitten anser att ett system med ett relativt stort antal tyfoner - alla
kopplade till resp. kärnkraftstations kontrollrum - bör finnas pt1 platser
inom ett lämpligt avstånd från kärnkraftstationerna. Det gäller alla delar av
områdena där det är möjligt att med signaler nå ett relativt bdydande antal
boende eller andra som tillfälligt vistas i området. Avståndet. som bör vara
detsamma för alla fyra kärnkraftstationerna. bör bestämmas med utgångspunkt i de lokala förhållandena, bl. a. bebyggelsens lokalisering, kommunikationer. arbetsplatser och fritidsområden.
Kommitten föreslår efter överslagsvisa bedömningar av förutsättningarna för larmgivning inom de olika kiirnkraftstationernas områden och med
beaktande av omstiindighetrna i övrigt att en fast tyfonalarmering som
regleras direkt från kraftstationernas kontrollrum i regel bör finnas inom
avstånd på omkring I 5 km från stationerna. Utanför det omrädet - både i
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zonen 15-20 km och på längn: håll - har det för civilförsvarets behov
installerats resurser för tyfonalarmering. Det gäller bl. a. orter som Malmö,
Lund. Varberg. Oskarshamn. Öregrund .och Östhammar. Enligt kommittens mening bör förberedelser vidtas för att civilförsvarets larmutrustning
på sådana orter skall kunna användas i situationer när det fordras en
utsträckt alarmering. Kommittfo anser emellertid inte att installationer i
dessa fall skall behöva ske så att larmet kan utlösas direkt från kärnkraftstationernas kontrollrum. Även om vissa delar av tätorterna Malmö och
Landskrona ligger inom 15-km-a.vståndet kan dessa tätorter med en sådan
komplettering enligt kommittens bedömning undantas från det nu föreslagna systemet för tyfonalarmering.
I de orter inom avståndet 15 km där det går att använda civilförsvarets
befintliga eller planerade tyfoner bör utrustningen kompletteras så att den
kan anslutas till kärnkraftstationerna och larm ges direkt av personal i
kontrollrummen. Samma ska gäller den larmutrustning som har installerats
vid industrier med särskilt riskfylld verksamhet i kärnkraftstalionernas
omgivningar.
En förutsättning för en relativt vid användning av tyfonerna är att
tarmgivningen inom avståndet 10-15 km kan sektioneras i olika delområden - med hänsyn till utflödets befarade omfattning, vindens styrka och
riktning samt annat som har betydelse .i sammanhanget. I området innanför
- alltså upp till 10 km från kärnkraftstationen - bör det enligt kommittens
bedömning alltid larmas i samtliga riktningar. oavsett hur man bedömer
riskerna i olika sektorer. Kommittens förslag om sektionering av larmet
utanför IO km innebär också att det skapas möjligheter att begränsa tyfonalarmeringen till området inom 10 km.
Länsstyrelserna har framfört önskemål om att det i en till 20 km utbyggd
telefonalarmering skall finnas möjligheter till sektionering av telefonlarmet
på avstånd mellan JO och 20 km. I de situationer när larmet utanför 10 km
kan inskränkas till avgränsade delområden hör samma sektionerade användning ske både vid telefonalarmeringen och vid utnyttjandet av tyfonerna. Om larmet kan begränsas till zonen 0-10 km bör det samtidigt gälla
både tyfonlarmet och telefonalarmeringen.

3.2 Larmsignalens karaktär
Erfarenheten visar att människor normalt inte kan lära sig att skilja
mellan mer än ett fåtal tarmsignaler. Kommitten anser att tarmgivningen
måste standardiseras. Med den funktion som larmet skall ha - att ge
besked om att rundradion lämnar information - anser kommitten i likhet
med flera av remissinstanserna att det räcker med en typ av signal. Larm
med de föreslagna nya tyfonerna bör ges enligt den nya SlS-standardcn
1SS 03 17 11 l. Om man väljer standardiserade signaler, kan alla aggregat
användas även för andra typer av allvarliga olyckor i områden där tyfo-
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nerna skall kunna ge signal. Det senare gäller t. ex. Ringhalsområdet vid en
olycka med klor inom Värö Bruk. Civilförsvarets utrustningar för akustiskt utomhuslarm i kärnkraftstationernas omgivningar bör också anpassas
~ä att de kan ge de standardiserade signalerna. Larmsignalen bör vara
densamma vid alla fyra kärnkraftstationerna.
Prov med larmsignalen som skall ges med tyfonerna i kiirnkraftstationernas omgivningar bör äga rum regelbundet. Som SSl har framhMlit i sitt
.samrådsyttrande bör proven normalt ske utan ljud. Ett prov t1rligen hör
emellertid företas med ljud. Detta prov bör iiga rum under sommartid. så
att även fritidsbefolkningen för tillfälle att höra och liira sig signalerna.
Före ett sädant prov skall information om provet tillställas de berörda.
t. ex. genom annonser i press. lokalradio och tv sam! genom brev.

3.3 Principernas tillämpning i de fyra kärnkraftstationernas omgivningar
a) U1gtl11g.1p1111k1er

I delta avsnitt redovisas för samtliga fyra kärnkraftstationer en skiss till
lokalisering av larmgivarna i ett system för en utökad tyfonalarmering. Det
skall framhållas att skisserna inte i alla detaljer är underbyggda av uppgifter om de lokala förhållandena. De är mer ett siitt att i grova drag
illustrera hur de av kommitten redovisade principerna skulle kunna tillämpas. Det fortsatta arbetet kan visa att det fordras ytterligare tyfoner. I
områden med särskilt gles bebyggelse kommer det under alla förhiillanden
att behövas en kompletterande alarmering. Som har redovisats kan det ske
genom telefonalarmering och/eller genom en utvecklad alarmering med
högtalarbilar som färdas i slingor som har planerats i förviig. Helikoptrar
kan i viss utsträckning vara till nytta för alarmering i skärgårdsområden.
För de sjöfarande finns kustbevakningens fartyg. sjöräddningskryssare
och kustradion att tillgå. Effekten av dessa olika larmmetoder blir emellertid i hög grad beroende av hur lång tid som det i det särskilda fallet finns för
alarmeringen.
Som radie för räckvidden har i skissen till lokalisering valts en km. Detta
är ett avstånd som vid god väderlek kan överskridas. Terrängförhållanden
och ogynnsamma vädersituationer kan emellertid göra att den redovisade
räckvidden i många lägen kommer att underskridas.
b) Barsehiick
Befolkningens storlek i olika zoner (på svenska sidan) från Barsebäcks
kärnkraftstation kan beräknas uppgå till följande.
Avstånd

Antal invånare

- 5
5- IO
10-15
15-20

1200
17000
20000
280000

km
km
km
km

Summa

3111200
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De stora tätorterna inom området är Malmö. Lund och Landskrona.
som alla ligger i zonen 15-20 km. Bebyggelsen inom 15 km domineras av
småhusområden i mindre tätorter som Lomma. Kiivlinge. Furulund.
Bjärrcd och Löddeköpingc. Mellan dessa tiitorter finns det en rad mindn:
agglomerationer och en omfattande gles jordbruksbebyggelse. Landskapet
är slättbygdsbetonat och förhållandevis öppet. Skog förekommer på relativt små ytor -:- framför allt i ett område norr om Barsebäck. innanför
kusten upp mot Landskrona.
Fritidsbcbyggelse finns i olika delar av de skilda zonerna. främst i
anslutning till strandområdena. Det beräknas att antalet boende inom 5 km
från kraftstationen sommartid ökar från I 200 till omkring 3 000 personer.
Huvuddelen av dessa bor i tätorten Barsebiickshamn. 1-2 km från kraftstationen. El\ sammanhängande större område med fritidshus ligger vid
riksväg E 6. ca 10 km i nordlig riktning från kraftstationen.
För det rörliga friluftslivet finns bl. a. en stor badplats (Sjöbobadet). ca 3
km norr om Barsebäck. Vid gynnsamt viidcr sommartid är det vanligt att
tusentals personer vistas där.
Riksväg E 6 med en omfattande genomfartstrafik passerar på ett avstånd
av ca 5 km från kärnkraftstation1:n. På samma avstånd går en stor fartygstratik i Öresund utanför kraftstationen.
En skiss till lokalisering av ell antal tyfoner inom avståndet 15 km från
Barsebäcks kärnkraftstation redovisas i figur (ej här). Det skall understrykas att Landskrona. Lund och Malmö helt eller till största delen ligger
utanför 15-km-avståndet. Civilförsvarets utrustning på dessa orkr tillhör
inte skissen utan har placerats in för att markera möjligheterna till en
utvidgning av alarmeringen. Genom avstånden till dessa omräden bör det
finnas tid för alarmering av de boende på andra sätt. De kan sannolikt i viss
utsträckning nås direkt genom rundradions sändningar. I en situation som
fordrar en mycket omfattande alarmering är det för övrigt alltid möjligt att
utan särskilda förberedelser även i tätområden som Malmö, Lund och
Landskrona ge larm med civilförsvarets tyfoner. Larm kan ges av civilförsvaret utan att utrustningen ansluts till kärnkral'tstationens kontrollrum.
Befolkningen i Landskrona har redan informerats om att civilförsvarets
tyfon kommer att utnyttjas för alarmering vid ett större utflöde av gas från
Supras anläggning.

c) Oskarshamn
Befolkningens storlek i olika wner från kärnkraftstationen är enligt en
övcrslagsberäkning ungefär följande:
Avstånd

Antal invånare

- 5 km
5-10 km
10-15 km
15-20 km

200
1400
1200
19600

Summa

22400
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Den största tiitorten i omriidet iir Oskarshamn. som ligger i zonen 15-:!0
km. Inom avsti'tndet 15 km finns mindre tiitorter som Figeholm (900 invånare I. Fårho (600 invånare) o<.:h Misterhult (:!00 invånare). Bebyggelsen i
övrigt för permanent boende förekommer bl. a·. efter riksviig E 66. som
passerar i nordsydlig riktning genom området. som närmast drygt 10 km
friln kraftstationen. Mindre byar med jonlbrukshebyggelse ligger spridda
inom heict området. Skog tii<.:kcr större delen av ytan inom 20 km frän
kärnkraft stationen.
En omfattande fritidsbebyggdse fört.'kommcr efter kusten och p{t öarna
inom de olika zonerna - iiven relativt niira kraftstationen.
En ski.\s till lokalisering av ett antal tyfoner inom 15 km avsti'tr1d från
kärnkraftstationen redovisas i ligur (t::j hiin. Det skall framhiillas alt Oskarshamns tätort ligger utanför detta avst<lnd. I en situation som fordrar en
omfattande alarmering i den riktningen giir det emellertid att anlita <.:ivilförsvarets larmutrustning utan att denna har anslutits till det fasta larmsystcmet med förbindelse direkt till kiirnkraftstationens kontrollrum.

dJ Ri11ghals
Bt::folkningcns storlek i olika zoner frftn Ringhals kiirnkraftstation iir
enligt en övers!agsheriikning ungefär följande:
Avstand

Antal invänare

- 5 km
5·-ftl km
10-1:' km
f.'i-20 km

3 300
2 100
.'i 500
23 600

Summa

34500

Den största tätorten i omrf1det iir Varhe1·g. som ligger i zonen 15-20 km.
Inom avstftndet 15 km finns minJre tiiturter som Bua (2 100 invånare).
Väröha<.:ka 1400 invfmarcl. Tofta (300 invånare). Tängberg (400 invanareJ,
Åsby !:'\00 invånare) och Vcddinge !2 000 invilmm:). Bebyggelsen for permanc:nt h<>t::mlc ilr i övrigt relativt spridd. Omrfidets karaktiir viixlar i hög
grad mellan öppna odlade arealer och skogs vuxna marker. Stora sammanhiingande öppna områden förekommer framför allt pii Väröhalvön rn.:h i
anslutning till denna - vidare i Viskans och andra vattendrags dalgångar.
En mycket omfattande fritidshebyggel~e finns efter hela kuststrä<.:kan
norr och söder om Ringhals. Tätats är fritidsbebyggclsen i områden på
avstånd av fem km o<.:h längre från kärnkraftstationen.
En skiss till lokalisering av ett antal tyfoner inom 15 km avstånd från
Ringhals kiirnkraftstation redovisas i figur (ej htirl. Det skall framMJlas alt
Varbergs Uitort ligger utanför dc:tta avstånd. Som har framhållits niir det
giillcr andra av civilförsvarets larmorter utanför 15 km-zonen går det att
anlita civilförsvarets tarmutrustning i Varbl'rg ulan att denna har anslutits
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till det fasta larmsystemet med förbindelse från kärnkraftstationernas kontrollrum.
Som länsstyrelsen i Hallands län framhåller i sitt samråds yttrande blir
det nödvändigt att samordna alarmeringen från kärnkraftstationen
med alarmeringen fran Värö Bruk vid t. ex. en klorgasolycka. Länsstyrelsen anser det angeläget att allmänheten inom Väröhalvön kan
larmas på ett och samma sätt oavsett typen av larm. I t. ex. informationsskrifter och radiomeddelanden skall länsstyrelsen kunna enhetligt ange att samma åtgärder skall vidtas av den enskilde i inledningsskedet av olyckor med både kondenserade gaser och radioaktiva
utsläpp.
e) Forsmark

Befolkningens storlek i olika zoner från Forsmarks kärnkraftstation är
enligt en överslagsberäkning ungefär följande:
Avständ

- 5 km
5-10 km
10-1.'i km
15-20 km
Summa

Antal invånare
100
300
2000
8000
10400

Folkmängden i området kring Forsmark är som framgår av de redovisade siffrorna betydligt mindre än folkmängden i övriga kärnkraftstationers omgivningar. De största tätorterna inom avståndet 20 km - billla
ligger i zonen 15-20 km - är Östhammar och Örcgrund ( 1300 resp. 3800
invånare I. Tätorten Forsmark. fyra km från kärnkraftstationen .. har knappt
100 permanent boende. I övrigt är bebyggelsen för den fasta befolkningen
runt Forsmark förhf1llandevis gles. Mindre byar i öppna odlade områden
finns på olika håll inom avståndet 15 km från kärnkraftstationen.
En omfattande fritidsbebyggelse förekommer på fastlandet - framförallt
på omkring 10 km avstånd från kärnkraftstationen - vidare på Gräsö i
zonen 10--15 km.
Skissen till lokalisering av ell antal tyfont:r inom 15 km från Forsmark
redovisas i figur (ej häri. Öregrund och Östhammar. som ligger i zonen
15-20 km. är båda larmorter i ,jvilförsvarcts system för alarmering. I en
situation som fordrar en utsträ,~kt alarmering kan civilförsvarets tyfona
användas utan att dessa har anslutits till det fasta systemet med förbindelse
direkt från kärnkraftstationens kontrollrum.
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Huvudmän för alarmeringssystemets genomförande

För en diskussion om vilket eller vilka organ som skall svara för alarmeringssystemets genomförande kan det vara lämpligt att dela in arbetet i
följande faser:
(I) Planläggning:
(2) Installationer:
(3) Drift och underhåll:
(4) Tillsyn.
När det först gäller planläggning går det att skilja mellan mer strategiska
överviiganden - det gäller t. ex. avvägningen mellan larmsystem och lokaliseringen i stort - samt den mer detaljerade teknisb planeringen. Till den
senare hör den exakta placeringen av utrustningen, specilicering av utrustningen och t. ex. begäran om anbud. Kommitten anser att den strategiska
planläggningen skall vara en uppgift för de berörda länsstyrelserna. Det iir
naturligt all länsstyrelserna genom sitt ansvar för den beredskapsplanering
som ~kall finnas får ett ansvar för denna del av det förberedunde arbetet.
Kommitten föreslår att länsstyrelserna skall utföra uppdraget i samråd
med civilförsvarsstyrclsen. För ett sådant samråd talar bl. a. civilforsvarsstyrelsens övergripande ansvar för civilförsvarets larmsystem, dvs. plane··
ring och beviljande av anslag. Länsstyrelserna bör vidare samråda med
statens brandnämnd. Nämnden iir central myndighet för r~iduningstjänsten
och skall som sådan verka för samordningen av vissa alarmeringsfunktioncr i samhället. Samråd bör slutligen också ske med de berörda kommunerna.
Den uetaljeraue tekniska planeringen av kärnkraftstationernas larmutrustning bör enligt kommitten ankomma på de olika kraftproducenterna.
De har tekniska och andra resurser för detta. Länsstyrelserna bör få
befogenheter alt älägga kraftproducenterna den planering som länsstyrelserna anser nödvändig för de olika områdena. Detaljplaneringen av den
utbyggnad av civilförsvarets larmutrustning som behövs bör som redan nu
vara en uppgift för länsstyrelserna.
Kostnaderna för de nya tyfönerna runt kärnkraftstationerna - anskaffning, installationer, information till de boenue och andra som vistas i
området, drift och underhåll - bör kraftprouucenterna av naturliga skäl
bestrida. Nyinvesteringar i civilförsvarets utrustning på civilförsvarets
larmorter skall enligt kommittens försl<tg liksom hittills bekostas med
statliga medel av civilförsvarsstyrclsen. Kraftproducenterna bör emellertid ersätta merkostnaderna för civilförsvaret med anledning av den utökade manöverutrustning som alarmeringen kan komma atl kräva. Samma sak
gäller. som civilförsvarsstyrelsen framhåller i sitt samrådsyttrande, kostnaderna för ny dokumentation samt för underhåll och prov liksom för
eventuella framtida förändringar av utrustningen. Civilförsvarsstyrelsen
anser slutligen att den bör gottgöras för kostnader som uppkommer om den
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av civilförsvaret inköpta inen ännu inte installerade tyfonutrustningen
skall användas. Se vidare avsnitt 6.
Tillsyn av alarmeringssystemet - dess siitt att fungera - bör vara en
uppgift för länsstyrelserna i. de fyra länen. Till den funktionen hör enligt
kommittens bedömning att ta initiativ till förändringar i alarmeringen efter
hand som föruts~ittningarna föriindras. Det kan gälla bebyggelsen. om den
ändrar omfattning och karaktär, kommunikationerna eller det förhilllandet
att ny larmutrustning har utv1.:cklats. Den rent tekniska kontrollen av
anläggningarna bör de berörda länsstyrelserna få befogenheter att åliigga
kraftproducenterna att utföra.

5

Beräknade kostnader för tyfonalarmeringen

Kostnaderna för tarmutrustningen kan på nuvarande stadium av utredningsarbctet endast schematiskt heräknas. Utgtingspunkterna för en sådan
schematisk beräkning är följande:
(I) Antalt't nya t_\'.fona inom 15 km avstiind friin kiirnkraftstationerna
uppgår enligt skisserna i figur 2-5 till följande:
Barsebäck 30
(civilförsvarets utrustning undantagen)
Oskarshamn 28
Ringhals
36

(2)

lden redan planerade utrustningen
undantagen)

Forsmark
:n
Kostnaden för inköp och viss installation av larmgivare <.kompressor
med ljudgivare) beräknas av civilförsvarsstyrelsen till omkring
12 000 kronor för va1:ie utrustning. Ueloppet avrundas i kalkylen
genom att installationerna i större utstrfö.:kning än för civilförsvaret
avser relativt transportkriivande arbeten i glesbygd till 15 000 kr.
Antalet manöverutrustningar som fordras beror på hur många telestationer som berörs. En överslagsberäkning enligt den nuvarande indelningen i telestationsområden visar all utbyggnaden skulle kunna gälla
sammanlagt 37 stationer. Dessa fördelar sig pä kärnkraftstationer enligt följande:
Harsebäck
8
11
Ringhals
Oskarshamn 8
Forsmark
10
Om det för va1je telestation kommer all fordras en manöverutrustning beror bl. a. på de lokala förhållandena. I de fall som det i ett
stationsområdc finns enda~;t en eller nägra fil tyfoner kan det visa sig
möjligt att utlösa larmsignaler utan egen manöverutrustning fördessa områden. Pörutsättningarna för sådana tekni~ka lösningar går inte
att ange på detta stadium i utrcdningsarbetet. I den schematiska
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kostnadskalkylen utgär kommitten från att det kommer all behövas
en manöverutrustning för varje tclcstationsområde.
Kostnaden för inköp och installation av en manöverutrustning
uppgår enligt civilförsvarsstyrelsen till högst 35 000 kronor.
Olika slag av kompletterande arbeten - det kan giilla investeringar i
kontrollrum. transport av utrustning till platser enligt den föreslagna
spridda lokaliseringen. iordningställande av utrymmen för kompressorer. särskilda förstärkningsarheten på byggnader för placering av
ljudgivare m. m. - drar en viss kostnad, uppskattningsvis en tredjedel
av beloppet för larmgivarna. I beloppet ingår också anliiggningsavgifter
för de teleledningar som behövs för att larmet skall kunna utlösas från

kärnkraftstationerna.
(4) Utformning av konstruktionshandlingar för installationsarbetena. sammanställning av dokumentation över den färdiga utrustningen samt
information till allmiinheten orsakar kostnader som har beräknats till
30000 kronor för varje brnkrartstation. Vid bcriikningen av beloppet
har beaktats att arhetet i stora delar skall kunna ske gemensamt för de
fyra kärnkraftstationerna.
Resultatet av kommittens med utgtlngspunkt i de angivna viirdcna utförda kostnadsberäkning redovisas i följande sammanstiillning. Den totala
kostnaden för I 27 nya tyfoner vid de fyra kiirnkraftstationerna uppgår
enligt kalkylen till 4.3 milj. kronor. dvs. omkring 35 000 kronor i genomsnitt per larmgivare. Det heräknade beloppet varierar mellan 950000 och
1.25 milj. kronor för var och en av de fyra kiirnkraftstationerna.
Kostnad. kkr ( 1980 iirs priser)
Koslnadspost
Larmgivare, inköp
och grundkoslnad
för installation
Manöverutrustningar
Kompletteringar i
kontrollrum, div.
byggnads- och Iransportarhclcn, ledningsavgifter till televerket m. m.
Konstruktion. dokumentalion. informalion
Summa

Barsebäck

Oskar'hamn

Ringhals

Forsmark

. Samtliga

450
:!80

420
280

540
400

500
330

19!0
I :!90

190

170

230

190

780

80

80

80

80

320

I 000

9.50

1250

1100

4.,00

Det skall framhållas att kostnaden per larmgivarc enligt kommittens
kalkyl väsentligt understiger det genomsnittshelopp som staten~ vattenfallsverk redovisar för de av länsstyrelsen hegiirda nya tyfonerna vid
Ringhals kärnkraftstation. Sex nya larmgivare skulle diir fordra en investe-
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ring på något mer än 500000 kronor - eller drygt 80000 kronor i genom~
snitt per larmgivare. Det finns flera förklaringar till denna skillnad. En är
enligt företriidare för statens vattenfallsverk att larmet skall kunna utlösas
både från kärnkraftstationen och från Värö Bruk och fordrar därför en
relativt komplicerad manöwrutrustning. Som tidigare har framhållits skall
larmsystcmet kunna utnyttjas såväl vid haveri i kärnkraftstationen som vid
en olycka med kondenserade gaser i anslutning till bruket. I heloppet för
Ringhals ingar vidare en förhåilandevis omfattande teleutrustning. bl. a. i
form av fa!.ta telcförhindelser mellan bruket och kärnkraftstationens olika
kontrollrum. En annan förklaring till skillnaden iir att kostnaderna för
konstruktion och dokumentatrton för de redan planerade arbetena vid
Ringhals måste slås ut på ett begränsat antal larmutrustningar. Slutligen
skall nämnas att statens vattenfallwerks beräkningar omfattar kostnader
för centralförvaltningens administrativa förberedelser för de planerade
investeringarna. Kommitten utgår i sin beräkning från att denna typ av
arbete skall belasta de ordinarie· anslagen för berörda verksamheter.
Umkrhållskostnaderna kan med ledning av civilförsvarsstyrclsens erfarenheter beräknas till ungefär 600 kr per aggregat och år. dvs. mellan
17 000 och 22 000 kronor för det föreslagna larm systemet vid var och en av
de fyra kärnkraftstationerna. Till kostnader för driften av larmanläggningarna hör mellan 20000 och 25 000 kronor årligen för varje kärnkraftstation
avseende abonnemang av ledningar frfm kraftstationen till larmgivarna.
Kostnaderna för regelbundna prov av utrustningen kan däremot inte beräknas i detta sammanhang. Inte heller civilförsvarsstyrelscns kostnader
bl. a. för de ändringar av signalkaraktären som civilförsvaret har ri.ireslagits att gi.ira på vissa larmorter kan nu närmare anges. Kommitten bedömer
emellertid samtliga de merutgifter som civilförsvarsstyrelsen kommer att
begära teckning för som förhållandevis marginella.

6

Tidsplan

Länsstyrelserna, som enligt kommittens förslag får det direkta administrativa ansvaret för utbyggnaden av alarmeringen runt kärnkraftstationerna, bör åläggas att tillse att de avsedda åtgärderna är genomförda före
en viss tidpunkt. Kommitten anser att larmsystemet skall byggas ut
snabbt. Om statsmakterna under våren 1981 fattar beslut om principerna
för alarmeringen, bör det vara möjligt att få utrustningen installerad och
utprovad senast den 30 juni 1982. En sådan snabb utbyggnad av systemet
underlättas sannolikt i väsentlig grad om kraftproducenterna får disponera
den larmutrustning som civilförsvarsstyrelsen har beställt men ännu inte
hunnit installera.
Länsstyrelsen i Hallands län framhåller i samrådsyttrandet att den anser
installationsarbetena kräva betydligt längre tid än som kommitten föreslår.
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Länsstyrelsen i Malmöhus län anser att tidsplanen kan hållas endast om
uppsiittningen av larmgivarna ges prioritet i samtliga led av arbetet.
Kommitttn vill framhfilla att en snabb utbyggnad av tyfonalarmeringen
med den omfattning utbyggnaden skulle få sannolikt förmsiiner en särskild
lagstiftning som medför all berörda markägare är skyldiga att tf1la det
intrFmg som installationen av en larmutrustning innebiir.

7 Övriga åtgärder som fordras för att alarmeringen skall fylla sin
funktion
Flera åtgärder måste vidtas om alarmeringen skall fylla den funktion
som iir avsedd - att se till att de som hotas av radioaktiva ämnen efter ett
haveri söker skydd pä det sätt som är lämpligt. Kommitten anser att de
boende och andra som regelbundet vistas inom larmområdena måste informeras om att larmutrustningen in.~tallerats - vidare att signalen betyder att
detaljerade uppgifter om läget od1 behovet av skyddsåtgärder lämnas i
rundradion. Sådana meddelanden hehöver förberedas. Redan nu har det
utarbetats mallar som anger vilken typ av besked som informationen bör
innehålla. Förberedda meddelanden finns både hos lokalradion och hos
riksradion. I det här sammanhanget skall framhållas att rundradion. om
människorna skall behålla förtroendet för alarmeringssystemet. också hör
ge besked niir s. k. obefogade larm har utlösts.
Kommitten anser vidare att de praktiska åtgärderna för skydd på platsen
eller för evakuering måste vara väl förberedda. Det behövs en organisation
för transport av m~inniskor från olika institutioner - t. ex. skolor. daghem.
äldersdomshem och sjukhus. Möjligheterna till skydd på platsen bör också
vara kartlagda och redovisade för dem som det giiller.
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Förutsättningar

J. l Givna uppdrag
Regeringen uppdrar åt Överbefälhavaren att i samråd med strålskyddsinstitutet. televerket. statens kärnkraftinspektion och herörda län~styrel
ser utreda möjligheterna att med hjälp av försvarets radioliinknät bygga ut
telekommunikationerna mellan de centrala myndigheterna och berörda
organ i de regioner där kärnkraftverk finns.
Regeringen uppdrar vidare :lt strålskyddsinstitutet att i samråd med
berörda civila och militära organ ytterligare utreda hur telekommunikationerna mellan kärnkraftverken och berörda länsstyrelser kan förbättras.
Utgångspunkten för ifrågavarande utredningar skall vara att ett effektivt
samband skall kunna upprätthållas vid en olycka oberoende av det allmänna teleniitet. Särskilt bör sambandsmedlen dfcktiviscras så att länsstyrelserna kan kontaktas omgående av respektive kiirnkraftverk vid ett
larm.
Försvarsstaben har tillsammans med televerkets centralförvaltning och
försvarets materielverk bildat en mindre arbetsgrupp för att bereda uppdraget. Tillfälle till diskussion och samordning har givits med berörda
myndigheter 1980-08-29. 1980-09-03. 1980-09-15 och 1980-09-22.

I .2 Underlag
SSI har i tidigare arbete anlitat Teleplan för utredning. Telcplan har på
olika sätt kontaktat av verksamheten berörda myndigheter och utformat en
rapport. Bedömda samhandsbehov. huvuddelen av existerande signalnät
samt förslag till lösningar med vissa kostnadsberäkningar ingår i rapporten. Vid remisshehandling av rapporten hur en del brister konstaterats.

I..~

Avgränsning

Med hänsyn till given uppgift behandlas hiir inte hur radiosamband skall
ordnas. Vidare behandlas enda;;t i begriinsad omfattning hur biiltre samband för fjärrskrift och väderprognoser skall organiseras. Den fortsatta
redovisningen har i första hnnd :nriktats på telefonisamband.
För att kunna klarlägga hur landsomfattande samband liimpligen skall
ordnas redovisas även regionah samband m:h utnyttjande av televerkets
tjänster. I detta underlag redovisas inte de olika åtgärder som lokalt och
regionalt erfordras för att förbättra anslutningarna till televerkets nät i
syfte att öka uthålligheten trafikalt och fysiskt. SSI !televerket I kommer
att överlämna förslag till sådana åtgärder.
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1.4 Tidsförhållanden
Med hänsyn till den tid och resursinsats som erfordras för att etablera
nya, säkra telekommunikationer samt att regeringen anbefallt skyndsamma åtgärder måste verksamheten delas i två etapper. På kort sikt (inom
ett år) är det endast rimligt att genomföra enkla åtgärder i befintliga
system. På längre sikt (ca två år) kan de system som kräver planering och
projektering anpassas till behoven för detta speciella samband.

2 Grundvärden
2.1 Ledningsorganisation/sambandssystem
Olika studier av ledningsverksamhet samt erfarenheter från övningar har
klart påvisat ett antal grundläggande fakta som måste beaktas vid konstruktion av uthålliga ledningssystem.
Ledningsorganisationen och sambandssystemet är två samverkande delar. En bra lokalisering och fördelning av befogenheter påverkar positivt
möjligheterna att utöva en effektiv ledning.
Sammanhanget mellan vald ledningsorganisation för fred och nödvändig
krigsorganisation bör vara sådant att en övergång underlättas.
Ett allmänt grundvärde som också måste beaktas är karakteristiska
egenskaper för de olika sambandsmedlen: tråd. radio och radiolänk. Radio
kan bl. a. störas (även oavsiktligt) och avlyssnas men har hög rörlighet.
Radiolänk (som i grunden är en riktad radioförbindelse) kan även den
avlyssnas och störas men använda frekvenser och teknik gör det svårt utan
tekniska förberedelser.
Direkta förbindelser (tråd och radiolänk) måste fungera i varje enskild
punkt för att ge avsedd funktion. Förmedling är ett sätt att kringgå detta,
men samtidigt måste nät och anslutningar dimensioneras så att risken för
spärr minimeras.
Att på flera olika sätt ansluta abonnenter till trafiknät kan verka vara en
överdimensionering. Syftet är emellertid att skapa vägar, som är verkligt
oberoende alternativ till varandra och inte kan påverkas av samma fel. För
att kunna återskapa oberoende vägar vid inträffade fel och vid ändringar/
omgrupperingar i ledningsorganisationen, bör förmedlingspunkter inrättas.

2.2 Televerket<; nät
Begreppet televerkets nät används ofta med två betydelser. Ibland avses
televerkets transmissionsnät och ibland avses det trafiksystem som kallas
det allmänna telefonnätet (ATN ).
Televerkets transmissionsnät omfattar tre nivåer: riks-, lands- och lokalnät där lokal- och landsnäten till största delen består av fysikaliska kablar
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på längre avstånd försedda med förstärkning. För riks- och i någon mån
landsnäten används koaxialkablar och radiolänkar med mångkanalsystem
(bärfrekvens - bf och digitala -- PCM).
Andelen radiolänk är f. n. rdativl liten men dl ökat införande sker i
samband med digitalisering på alla nivåer.
Transmissionsnätel användes för följande större trafiknät: ATN. telex.
nordiskt datanät <NPDNJ. särskilda datanät. Den dominerande delen är
ATN.
Strukturmässigt är ATN nivåindelat på ett sätt som liknar riks-. landsoch lokalnäten. Stationer indelas i FFS. NFS (Fjärr och När Förmedlings
Stationer) för den långväga trafiken samt med RKS (RiksKnutStationer)
KS tknutstationcr och ÄS (ändstationer) för lokaltrafiken. Nätet dimensioneras med två typer av trafikvägar hög- och lågspärrsvior. Lågspärrsvior
inrättas på så låg trafiknivå som möjligt n~ir ett starkt trafikintresse föreligger mellan två områden. Vian väljs i första hand och får därmed en hög
beläggningsprocenl. Lågspärrsvior inrättas alltid mellan traliknivåer samt
på den högsta nivån. De görs så stora att de tillsammans med högspärrviorna kan ta hand om den totala högsta belastningen i hela trafiknätet.
Abonnenter är endast anslutna till RKS. KS och ÄS. Länsalarmeringscentralcr och televerkets manuella avdelningar ansluts dock dessutom till
FFS och NFS.
Direktanslutning på fjärrförrnedlingsnivåer !FS-anslutning) ger tillgång
till god kapacitet för i första hand långväga trafik. Vid "trafikstormar" i
nätet är det svårt att förutsäga hur funktionerna kommer att påverkas och
vilka nivåer som ev. kommer all: störas. Sannolikheten för att komma fram
på tjärrförmedlingsnivån bedöms som god men en för varje samtalgaranterad framkomlighet kan icke lämnas. Genom trafikomkopplingar kan viktig
trafik prioriteras !manuellt förfarande).

2.3 försvarets telenät FTN
Nätet är sammansatt av följande transmissionsdelar: Försvarets Fasta
Radiolänknät ( FFRLJ. försvarets kablar (endast i vissa områden) och
resurser i televerkets nät (förbindelser såväl fredsuppkoppladc som förberedda). De ovan redovisade lransmissionsresurserna ingår i ett sammanhängande landsomfattande stomnät. Det är således endast försvarets kablar och FFRL som är helt fysiskt åtskilt från televerkets fysiska nät.
För att överföra trafiken utnyttjas de tillgängliga transmissionsresurserna för att anordna bl. a. ett gemensamt trafiknät: Försvarets automatnät
(ATL).
Den redovisade nätkonstruktionen gör det möjligt att med vissa begränsningar överföra tal. skrift. bild och data.
FTN är ett system som är konstruerat för beredskap och krig. Del
innebär att under normal freds beredskap är stomnätet i drift. Reparations-
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beredskapen begränsas till normal dagarbetstid som i vissa fall kan utökas
t. ex. vid övningar. Hela ATL utom anslutningar till ej bemannade krigsanHiggningar är i drift. För förebyggande och felavhjälpande underhåll av
FTN utnyttjas personal från försvarets teleservicebaser, vilka finns grupperade på åtta platser i landet.
Underhållet utföres normalt under ordinarie arbetstid måndag-fredag
07.00-16.00. Någon organiserad jourtjänst under övrig tid behövs f. n. inte
för försvarets freds verksamhet. I FTN stomdelar finns m. h. t skador en
omfattande redundans va1för sannolikheten för fel· i denna del är låg.
Anslutningsdclen däremot byggs normalt med· ej dubblerad utrustning
(dock med liten fclsannolikhetl. Abonnentanslutningar till automatnätet
ATL testas automatiskt från nätet som erhåller larm vid fcltillfällen. Detta
är viktigt i nät som har mycket liten trafikstyrka i fred.

3

Systemförslag

3.1 Grunder

För att etablera ett väl fungerande och säkert samband fordras tillgång
till exklusiva förbindelser som ej påverkas av annan trafik och att den
"egna .. trafiken över dessa förbindelser kan påverkas t. ex. genom prioriteringar. Säkerheten kan även tillgodoses genom att alternativa sambandsvägar finns tillgängliga. I enlighet med uppgiften redovisas möjligheter till
utnyttjande av försvarets telenät. I alternativen ingår dock även televerkets nät då de båda systemen inte bör behandlas separat.
Televerket har i en särskild arbetsgrupp utarbetat förslag till hur sambandet skall förstärkas mellan vissa centrala myndigheter och berörda
länsstyrelser/kärnkraftverk. Målsättningen är att förslaget skall kunna genomföras inom ett år efter beslut. Resultatet från televerkets beredning har
efter hand inarbetats i de alternativ. som redovisas här.
Tillgången till olika signalnät bör regleras i förmedlingspunkter eftersom
alla abonnenter int.e var för sig kan ges tillgång till alla typer av förbindelser.
Två typer av förmedlingspunkter föreslås. en central (i Stockholmsområ!kl) och en regional. Det är fördelaktigt om dessa förmedlingscentraler
finns i anslutning till den centrala resp. regionala ledningsorganisationen.
Förmedlingspunkterna har den mycket viktiga uppgiften att kunna vidarebefordra irafik från ett sambandsmedel till ett annat. Dessa övergångar möjliggörs ofta eridast efter komplettering med teknisk utrustning.
Det måste klart specificeras vilka behov av förmedlingsbarhet som skall
föreligga. I förmedlingspunkter kan ocksfi de krav pä prioriteringar m. m.
som rör utnyttjande av tillgängliga sambandsmedel praktiskt effektueras.
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Länsalarmeringscentralen är en alternativ lokalisering för regional förmedlingspunkt därför att
- den har bra trafikmöjligheter i televerkets nät bl. a. genom anslutning i
den högsta trafiknivån dit övriga abonnenter ej är direkt anslutna
- den har telefonister som kan prioritera och styra trafiken över olika
anslutningar
- den har direkta förbindelser till regionala och lokala räddningsorgan
- den har tillgång till ett yttäckande radiosamband
- den är väl förtrogen med räddningstjänstens samband.
Länsalarmeringscentralerna uppfyller emellertid inte kravet på niirhet
till ledningsorganisationen_.
I televerkets- och försvarets nät kan samband ordnas på i huvudsak
följande sätt.

TeleFerkets a/lmiimw telefonnät
Anslutning till högsta trafiknivå ATN-F innebär automatiskt förmedlad
trafik i televerkets nät med exklusiv möjlighet att styra trafikdirigering i
nätet (priorikra).
Anslutning till lägsta trafiknivån ATN-L innebär automatiskt förmedlad
trafik på samma villkor som övriga abonnenter i nätet.
Stelt uppkopplade förbindelser i televerkets transmissionsnäl som är
oberoende av övrig trafik i nät{:! och exklusivt disponeras för speciellt
ändamål.
I televerkets nät förekommer transmissionstekniskt överföring i bt1de
radiohink och kabel.

Fiirsrnret.1· telenät
Anslutning till automatisk förmedlat trafiksystem <ATLI. Sluten abonnentgrupp kan ordnas. Prioritet kan införas. Systemet är trafikalt skilt från
televerkets nät medan transmissionsmässigt sett förbindelser utnyttjas
både i ett fast stomnät av radiolänk FFRL och i regionala trådnät som
oftast är anordnade i televerkets kablar.
Nedan redovisas och diskuteras fyra alternativa lösningar för de aktuella
länen. Utöver dessa alternativ föreslås au i angränsande liin förstärkes
sambandet mellan länsstyrelse och LAC med en stel förbindelse i televerkets nät.
De diskuterade alternativen är gjorda mot bakgrund av fredsorganisationens behov. Det är självfallet förmånligt om övergången fred-krig inte
innebär att nya sambandsvägar milste skapas och nya ledningsförhftllandcn
i övrigt uppstår. Det vore också rationellt om gjorda investeringar kunde
användas även för andra ändamål inom totalförsvarets ram. Underlag
saknas emellertid för en sådan bedömning.
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3.2 Alternativbeskrivning

Alt I utnyttjar förmedlad trafik i televerkets allmänna telefonniit ATN
och motsvarande i försvarets telenät. Förmedlingspunkterna är anslutna
till både ATN-L och ATN-F.
Alt. 2 utnyttjar förmedlad trafik i televerkets niit enligt alt. I samt ett
exklusivt samhand över stela förbindelser i televerkets nät.
Alt. 3 är alt. 2 med anslutningar i försvarets telenät enligt alt. I.
Alt. 4 är ett begränsat antal anslutningar i FFRL kompletterat med vissa
stela förbindelser i televerkets nät inom region.

3.3 Diskussion
Alternatir
Fördelar

Tillgång till skilda fysiska transmissionsvägar
Fri förmedlingsbarhet i två skilda nät utan manuell inbland-

ning

Nackdelar

Vakthavande befäl vid ett antal staber och förband inom
försvaret samt vissa större civila flygplatser kan nås över
försvarets telenät.
Framkomligheten i televerkets nät kan begränsas genom
spärrning främst regionalt i anslutning till kärnkraftverket.
Nackdelen kan delvis reduceras genom införande av trafikhortkopplingssystcm vid vissa av televerkets statfoner. I de
aktuella områdena är f. n. inte något sådant system planerat.

Alternatir 2
Fördelar
Tillgång till två trafikvägar varav en utgör en stomme som
enbart disponeras för detta ändamål.
Nackdelar De två skilda tralikvägarna kan delvis vara anordnade i samma fysiska transmissionutrustning. I den omedelbara närheten av t. ex. ett kärnkraftverk kan således både ATN anslutning och stel förbindelse gå i samma kabel. Det exklusiva
nätet är stelt uppkopplat och har endast manuell förmedlingsbarhet. Långa stela förbindelser i televerkets nät är dyrbara
och sårbara.
Alternativ J
Fördelar
Ger en mycket god skadetålighet (tre trafikvägar varav två
enbart disponeras för detta ändamål).
Nackdelar Långa stela förbindelser i televerkets nät är dyrbara åtgärder
och svåra att vidmakthålla.
Alternativ 4
Fördelar
För långdistanc trafik disponeras två fysiskt skilda trafiknät
med automatisk förmedling. I båda trafiknäten kan vissa
abonnenter inom försvaret nås.
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De långdistanta stela televerksförbindelserna undviks.
Mt:d de stela förbindelserna i televerkets nät LSTY - LOKALFÖRMEDLINGSPLATS - KÄRNKRAFTVERK kan
ett regionalt exklusivt nät mellan dessa platser bildas som inte
är åtkomligt för andra enheter.
Länsstyrelsens förbindelseväg till central förmedlingspunkt
går över den lokala förmedlingspunkten om ATN ej kan utnyttjas.

3.4 Övrigt
Vid utnyttjande av försvart:ts fasta radiolänknät bör observeras att detta
nät med lämplig teknisk materiel kan avlyssnas i stråkriktningar eller i
stationt:rnas omgivning. Beroende på innehåll i den överförda informationen kan signalskyddsmateriel behöva tillföras.
Försvarets telenät kan endast erbjuda tjänster inom landet.

4 Tidsförhållanden
Leveranstiderna för stela förbindelser i televerkets nät samt för ATN-F
anslutningarna via LAC är sådana att de som regel kan levereras inom ett
år. De föreslagna åtgärderna i försvarets fasta radiolänknät tar längre tid
och hör således till de långsiktiga åtgärderna. De av televerket till SSI
föreslagna åtgärderna på kort sikt skall ses som en grund till i första hand
alternativ 4.

5 Förordat alternativ
Vid samordningssammanträde vid SSI 1980.09.03 har bl. a. SSl. länsstyrelsernas i Uppsala. Kalmar. Malmöhus och Halmstad län representanter
förordat fortsatt studium av alternativ 4.
Vid sammanträdet förordades att länsstyrelsen skulle anslutas till FFRL
och utgöra regional förmedlingspunkt. Länsalarmeringscentralen skall utnyttjas för trafik över ATN-F.

6 Genomförande av valt alternativ
6.1 Grunder
Alternativet 4 har anpassats tiH de förhållanden som råder inom respektive län.
En grov kostnadsberäkning har genomförts avseende främst transmissionsdelarna i nätet.
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6.2 Förmcdlingsharhet
På grund av att kraven på förmedlingsbathet inte entydigt kunnat
utryckas har följande förslag till manudl förmedling legat till grund för
kostnadsberäkningarna.
Trafik mellan direktkopplade förbindelser inom Stockholmsområdet till
förmcdlingspunkt vid SSJ IC) skall kunna kopplas ut över försvarets telenät genom manuell förmedling. SSI bör enligt televerkets förslag vara
ansluten till LAC AB för åtkomst av ATN-F.
Vid länsstyrelse och kärnkraftverk skall förmedlingsbarhet föreligga
mellan direktkopplade förbindelser i televerkets nät och försvarets telenät.
Möjlighet skall finnas att på trådförbindelse mellan LAC och länsstyrelse
ansluta L.AC till försvarets nät (telefonnummer i ATU al\ användas av
LAC intill dess länsstyrelsens ledningsfunktioner tar över.
Vid samtliga LAC föreslås manuell förmedling kunna ske mellan ATL
och ATN. Förmedlingen får från ATN mot ATL endast ske för behörig
trafik.
Förmedling mellan försvarets telenät och vid länsstyrelse resp LAC
åtkomliga radioförbindelser ger ytterligare flexibilitet i sambandssystemet
men föreslås inte som primärt krav och ingår inte i kostnadsberäkningarna.
Kostnader för personal. utbildning m. m. redovisas ej.

6.3 Geografisk utformning
Här n:dovisade lösningar i FTN 1'1\ed anslutning till ATL förutsätter
komplettering med förbindelser i televerkets nät för ett effektivt och uthålligt samband. Erforderligt samband i televerkets nät har redovisats av
televerket till SSI. På här bifogade skisser har förbindelser i televerkets nät
tagits med för att ge översikt och sammanhang.
Vid sammanträde 1980-09-15 och 1980-09-22 har föreliggande geografiska utformning enligt underbilaga I (ej här) diskuterats med representanter
för SSI. SOSAB, länsstyrelsen i Uppsala liin och televerket. Vid sammanträdet förordades en i förhållande till alternativ 4 utökad anslutningskapacitet för kärnkraftverken.
Förslagen till geografisk utformning är utförda på tillgängligt planeringsunderlag och ej tekniskt rekognoserade eller projekterade. Nedanstående
kostnadsberäkningar grundas på uppgifter enligt underbilaga 2 (ej här).
Upprnla Ian

I Forsmark - abanl A

2 ananl A - nätanl B
3 Liinsstvr C - niitanl B/C
4 Forsmark - mast 20 m
5 Länsstyr C -· mast 20 m

Kapacitet
6 kan 14 ATLI
6 kan !lfUX
6 kan <4 ATLI

Ko.l'lnad

300000:300000:90000:90000:-
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Kalmar /iin
<i Simpevarp - nätanl D
7 Liinsstyr H - niitanl E
<8J Lac Växjö - niitanl F
9 Simpevarp - mast 20 m - 30 m
10 Liinsstyr H - mast 15 m
( 11 l Lac Viixjö - mast 15 m
Malmii/ws /ii11
12 Linssl vr M - nätanl G
( 13) Barschiick - nätanl H
14 - .. - - ,. ( 15) Liinsslyr L - nätanl I
16 Liinsslyr M - mast 20 m
17 Baro;cbiick - mast 20 m
( 18) Liinsslyr L - mast 15 m
Halland.1 /iin
19 Ringhals - niitanl K/L
20 Länsstyr N - niitanl J
12 I) I .ac Göteborg - nälanl L
22 Ring:hals - mast 20 m
23 Liinsstvr N - mast
(24) Lac Göteborg: - mast
Stockholm
25 SSI - niitanl M
2h SSI - mast
Norrköping
27 SMHI -·· nätanl N
28 SMHI - mast
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<i kan <4 ATL)

.~00000:-

h kan <4 ATU
:?. kan ATL

300000:<130000:-)
90000:90000:(90000:-)

h
6
2
2

(4 ATl.l
<4 ATLI
ATL
ATL

30000:(300000:-)
130000:(130000:-)
90000:90000:(90000:-)

6 kan <4 ATLl
6 kan <4 ATLl
2 kan

300000:300000:( 130000:- .l
90000:90000:(90000:-)

h kan (4 ATLl

300000:90000:-

:?. kan ATL

130000:90000:-

kan
kan
kan
kan

6.4 Kostnadssammanställning
Sarnrnanstiillning av kostnader för förordade alternativ och prioriteringar ger följande totalram för transrnissionsanslutningar.
Pos I -7. 9- 10. 12. 14. lh- 17. 19-20. 22- 23. 25-- 28.
(l1'iikerheter pus 2 <ICh pos I.~ samt antal master m:h mast höjder) oförutsett I0 'T
..:a

3.5h mkr

0.40 mkr
4,0 mkr

6.5 Bild och skriftöverföring
För att använda FFRL och ATL för helt felfri överföring av hild- o<.:h
ljiirrskriftkommunikation erfordras tilliiggsutrustning hos ahonnenterna.
Denna kallas datakommunikationsutrustning DCE och innehåller såväl
modem. som omfrågningsutruslning <ARQI ATL medger f. n. överföring
med hastigheten 2 400 bitar/s_ samt inom vissa regioner 4 800 bitar/s. Föreslagna stela förbindelser kan användas för överföring med enbart modem.
Försvarets fredsfjärrskriftnät planeras nästa år genomgå en genomgripande omplanering. Övergången genomföres eftersom televerkets utrustning måste omsättas. Medel för de <.:ivila totalförsvarsintressentcrna har
äskats. Övergången innebär för lågtrafikahonnenter ett ökat beroende av
ATN. Försvarsstaben kommer att bevaka att berörda länsstyrelsers anslutning behålles skild från ATN.
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Uppdragsförslag, förvaltning och underhåll

Urpdrag att genomföra ovan redovisade åtgärder eller del därav i försvarets telenät föreslås ges som primäruppdrag till huvudprogram 4 med
resurser i form av bemyndigande och betalningsmedel.
För att effektivt och rationellt kunna vidmakthålla sambandsmöjligheterna via FFRL bör materielen ägas och förvaltas av försvaret enligt
normala rutiner. Detta innebär att radiolänkanslutningarna övcrliimnas till
scktorflottiljer. Kontaktvägar meddelas efter hand av försvarsstaben eller
försvarets materielverk.
Underlag för budgetering av årliga kostnader för underhåll lämnas av
sektorflottilj direkt till de lokala myndigheter som använder utrustningen.
Efter hand som underhållet utförts av verkstadsorganisationen !TSB) faktureras det till lokal myndighet.
Första år för budgetering kan vara 1982i83.
Livslängd för den telematcriel som kan installeras är beräknad till ca
1995 varefter investeringar för byte av tclernateriel mäste betalas. Enligt
gällande principer bestrides detta av intressenter.

8

Sammanfattning

Med hjälp av försvarets fasta radiolänknät FFRL och det i detta nät
befintliga automatiska förmedlingssystem ATL kan samband anordnas
mellan i uppdraget nämnda myndigheter och organ.
Vikten av att vid dimensionering och utformning i övrigt samordna detta
samband med övriga åtgärder t. ex. i televerkets nät understryks.
Förutsättningarna att effektivt kunna utnyttja resurserna och vid ett
olyckstillfälle kunna anpassa dessa efter den uppkomna situationens krav
beror iiven på möjligheter att förmedla trafik mellan nät. Dessa krav bör
särskilt anges i ett eventuellt uppdrag.

9 Samråd
En preliminär redovisning av uppdraget utsändes för samråd 1980-10-01.
Yttranden har till största delen kunnat inarbetas i den slutliga redovisningen. De synpunkter som inte kunnat inarbetas redovisas nedan.
Statens strålskyddsinstitut 11980-10-09 850/76/80) delar försvarsstabens
förslag till lösning av uppdraget men anser att frågan om huvudmannaskap
för de civila delar som ansluts till FTN skall diskuteras och redovisas i den
slutliga lösningen. SSI delar i övrigt förslaget till lösning.
Statens kärnkraftinspektion ( 1980-10-14 A 9.4 - 72/80! understryker
vikten av att få minst 2 förbindelser till förmedlingspunkter vid SSI och
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möjlighet till förmedling till aktuellt kärnkraftverk. Förslaget anses i stora
drag kunna täcka SKI:s behov vid en eventuell kärnkraftsolycka.
Länsstyrelsen i Uppsala Hin ( 1980-10-23 12.15-544-80) biträder i allt
väsentligt utredningens förslag angående C län. Följande synpunkter framförs dock.
Sambandet skall lerminera i kärnkraftverkets kommandm.:entral.

2 Räddningstjänsten i krig avses ledas de ordinarie ordervägarna via det
krigsorganiserade civilförsvaret.

3 Räddningstjänsten kan i krig inte baseras på länsalarmeringscentralerna.
4 LAC bör i fred inte belastas med andra förmedlingsuppgifter än de som
ingår i dess ordinarie verksamhet.

5 Sambandet till angränsande län är ej aktuellt i nuvarande planeringsnivå
och bör ej belasta arbetet varken t:konomiskt eller tidsmässigt.
6 Signalskyddsaspekten kan man helt bortse fr{m i fred.
7 Förmedlingsbarhet mellan ATL och ATN vid LAC erfordras ej. LAC
anslutning till ATL intill dess länsstyrelsens räddningsledning iir i funktion har ingen praktisk användning.
Länsstyrelsen i Kalmar län \1980-10-07 12.15-701-80) I princip intet att
erinra. Länsstyrelsen anser det dock angeläget att polisen i Oskarshamn
och Oskarshamns kommun ansluts till ATL.
Länsstyrelsen i Malmöhus ltin ( 1980-I0-23 12.15-1361-801

= Lsty C

p 2.

p 3. p 4. p 5. p 6, p 7.
Förslaget biträdes om länsstyrelsen och icke LAC ansluts till FFRL.
Länsstyrelsen i Hallands län ( 1980-10-28 12.15-574-80) Länsstyrelsen
ansluter sig i princip till alternativ 4. Länsstyrelsen skall dock vara regional
förmedlingspunkt för ATL.
Länsstyrelsen är tveksam till behovet av LAC i N och 0 län anslutning
till ATL.
Televerket har under hand lämnat synpunkter som inarbetats i dt:tta
förslag.
Försvarsstaben har med förslagen velat visa möjligheterna att utnyttja
FFRL. Eftersom handlingsfrihcten ökar väsentligt med förmedlingsbarhet
i första hand mellan ATL- ATN har en sådan teknisk lösning föreslagits.
Som framgår ovan biträds icke detta av alla samrådsmyndighetcr. Detta
kan möjligen bero på att fördelarna för den regionala nivtm är svårare att
skönja än för den centrala.
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Redovisning av kartläggning av särskilda problem för
jordbruket som kan uppkomma vid en kärnkraftsolycka
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1 Bakgrund
Man kan bl. a. enligt SSI-rapporten .. Effektivare beredskap" skilja mellan åtminstone tre principiellt olikartade olyckor i svårighetsgrad. Det kan
också förekomma situationer då ett mer el kr mindre uttalat hot om utsliipp
av radioaktiva iimnen föreligger.
I. Utsläpp till atmosfären av endast ädelgaser

2. Utsläpp till atmosfären av iidelgascr och jod m. m.
3. Stora delar av härdinnehållet sprids i atmosfären
En strikt iitskillnad mellan dessa olyckstyper kan inte ske. Initialt efter
ett larm kan det vara omöjligt att uppskatta vilken omfattning olyckan·
kommer att få. Det är dessutom milnga gånger stora svilrighcter att få en
säker meteorologisk prognos. Allt detta samverkar och gör att osiikerhetsfaktorcrna blir stora. Trots d1:tta miistc man sträva efter en siikcr, snahh
och fortlöpande information srlväl friin kiirnkrartverkct till länsstyrelsen
som från länsstyrelsen till berörda lantbrukare inom riskområdet vid
kärn kraft verket.
I det följande redovisas for varje olycksalternativ först Je konsekvenser
för djur. livsmedel och gröda som anges hl. a. i SSI-rapporten. diircfter
planeringsläget samt eventuella kommentarer.

2

Utsläpp till atmosfären av ädelgaser

Ddta är det mest sannolika olycksalternativet. lngen olycka är känd där
nämnvärda utsläpp av annat än ädelgaser skett frii.n kraftproducerande
kiirnreaktorer. De radioaktiva isotoperna av krypton och xenon som här
kommer ifr[1ga har relativt korta halveringstider.
Betande djur utsätts endast fiir molndos dvs. helkroppshestrålning från
radioaktiva ämnen i luften. Inandning av ädelgaser ger förhållandevis små
stråldoser och det blir ingen markbeläggning.
Om utsläppet begränsas till enbart ädelgaser motiverar det därför inga
nämnvärda motåtgärder. Det iir dessutom troligt att vid kortvariga utsläpp
molnet passerar så snabbt och förvarningstiden - åtminstone för det
närmaste området kring kiirnkraftverkct - blir så kort. att man inte hinner
sätta in åtgärder innan molnet passerat. Om förvarningstid finns skall
djuren stallas in. Som förut niimnts är en snahh och fortlöpande information från länsstyrelsen till allmänheten synnerligen viktig för att undvika
panikåtgärder.
Inga åtgärder behöver vidtas beträffande leverans av mjölk. kött och
växande gröda annat än att man undersöker eventuell förekomst av radioaktiva ämnen.
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3 Utsläpp till atmosfären av ädelgaser, jod m. m.
3.1 Utgångspunkter
Vid något större skador på reaktorn än i alternativ I får man räkna med att
även andra lättflyktiga ämnen såsom radioaktiv jod och eventuellt andra
mindre flyktiga radioaktiva isotoper såsom cesi_um också kan komma ut i
atmosfären. Förutom molndosen utsätts såväl människor som djur även
för bestrålning från radioaktiva ämnen som andas in och från markbeläggning. Molndosen kan åtminstone i förhållande till den totala dos, som
skulle kunna erhållas på längre sikt. förmodas ge ett mindre bidrag än
inhalations- och markdosen. Inga akuta strålningsskador anses dock kunna
uppkomma på människor eller djur vid denna olyckstyp.
Beroende på utsläppens storlek, väderförhållanden m. m. uppkommer
olika konsekvenser och därmed olika behov av åtgärder. Evakuering av
människor kan bli aktuell inom olika stora närområden till kraftverket.
Därmed uppstår skötselproblem för husdjuren.
Betande djur, speciellt mjölkkor, skall snarast möjligt st allas in och
utfodras med ej kontaminerat foder. Ventilationen i stallarna minskas, där
så är möjligt. Hur detta skall ske bör närmare utredas av Sveriges lantbruksuniversitet. I svin- och fjäderfästallar, vilka alltid ventileras mekaniskt, måste viss minimiventilation alltid finnas, eljest dör djuren.
Vid denna typ av olycka torde man kunna räkna med att personal, som
skall sköta djuren, skall kunna vistas inom området, åtminstone temporärt.
Intensitetsmätningar bör ske, om möjligt på varje gård, innan skötarpersonalen går in i området.
Leverans av foder till området kan ske utan restriktioner liksom leverans från området av mjölk, kött och ägg. Kontrollmätning bör ske på
mejeri respektive slakteri och äggcentral innan produkterna godkänns för
konsumtion.
Förbud utfärdas mot användning av mjölk för direkt förtäring under viss
tid beroende på halten av jod. Sädant förbud kan komma att omfatta
mycket stora områden även i angränsande län. Mejerierna skall förbereda
utökad tillverkning av torrmjölk och andra hållbara produkter av mjölk,
som har för hög radioaktivitet. Lagringsutrymme för dessa produkter bör
anordnas av mejeriet för minst tre månader. Mätning av mjölkens radioaktivitet skall kunna utföras i hela landet.
3.2 Planläggningsläge vid länsstyrelserna

3 .2. I Kartläggning av djurförekomst
Liin

Fullständig 1

c

Inom 20 km
Inom 5 km

H
M
N
1

Översiktlig

Inom 5 km
Inom 10 km

Inklusive enskild besättning

Under
planläggning
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Kommentar: C och H län har relativt få djur även på rätt stora avstånd. I
M och N län stiger djurantalet mycket starkt utanför 10 km respektive 5
km-gränsen. Fullständig kartläggning inom 10 km bör ske i alla fyra länen.
Detta torde inte vara något prohlem, då uppgifter finns hos lantbruksnämnd och hlockorganisation.

3 .2 .2 Å tgiirder ji"ir djur om människor el'Uk11era.1·
Skiitsel
I H län har man inom 5 km träffat avtal med ägare - skötare om skötsel
av djuren då strålningsnivåerna tillåter att människor vistas i området. I
övriga län räknar man med att ordinarie ägare - skötare skall stå för
skötseln under motsvarande förutsättning. 1 C och N län har man haft
kontakt med blockorganisationen i länen. I N län har man haft kollektiv
överläggning med djurägare i dessa frågor.
Kommentar: I fråga om behovet av skötsel finns uppgift om att nötkreatur kan klara sig förvånande lång tid - kanske ett par veckor - utan foder.
Vatten måste de dock h<I tillgi\ng till. Om strålningssituationen tillåter att
djurskötare temporärt kan vistas i området 2- 3 dagar efter det att nötkreaturen fått lämnas, vilket får anses troligt inom vissa omrftden om markbeläggningen huvudsakligen utgjorts av radioaktiv jod. torde vuxna nötkreatur alltså kunna klara sig. Elström måste dock finnas för vattentillförseln.
Svårare är problemet med kalvar, svin och fjäderfä. Här är situationen
oklar. Det måste tas fram mera exakta instruktioner hur man skall göra
med dessa djur eller ordna för dem. Olika varianter har diskuterats mot
bakgrund av att dessa djurslag inte klarar sig mer än något dygn utan tillsyn
och skötsel. En möjlighet är skötsel genom personer som utrustats med
viss skyddsutrustning (skyddsmask. overall, dosimeter). Ett annat alternativ är transport av så många som möjligt till slakteri. Ett gemensamt
problem för dessa varianter. är att olika kategorier av människor (transportörer, slaktare) måste vistas i området sedan utrymning beon.lats.
Alla dessa frågor måste i möjligaste mån klarliiggas sft att planläggning
för information och instruktion till djurägare kan bli entydiga. Sveriges
lantbruksunivcrsitet hör få i uppdrag att skaffa kunskaper om djurs heteende i en svältsituation. överlevnadstider m. m.

Katastrofpatrull
En lösning av skötselproblemen och även andra uppgifter avseende
husdjuren (transporter, slakt, avlivning m. m.) kunde åstadkommas om
man utbildade och organiserade en katastrofpatrull på förslagsvis 30 man.
Patrullen bör ha denna storlek för att kunna delas i tre grupper om 10 man.
Dessa mindre grupper skall dit omväxlande kunna tjänstgöra i ett område
med så hög radioaktiv beläggning att människor endast kan vistas där en
kortare tid. Patrullens medlemmar skall utbildas och forthildas för sin
uppgift. men patrullen skall inte sättas upp annat än vid behov.
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Med förebild fr[m I. ex. Väsllyskland kunde en sådan patrull eventuellt
organiseras i samarbete med försvarsmakten. som skulle kunna siitta in
den vid kärnvaptnanfall.
De ekonomiska förutsättningarna för att organisera och utrusta en katastrofpatrull bör närmare utredas.

Undm{fiirsel
Att planera för en allmiin undanförsel av husdjuren inom en 5-10 km
räjong bedöms inte \<ara realistiskt. Tillräcklig transportkapacitet finns
inte. Drivning av nötkreatur och hästar genom ett område med radioaktiv
beläggning är endast undantagsvis möjlig dels p. g. a. den bestrfilning skötarpersonalen utsätts för dels p. g. a. de presumtivt stora doser djur får vid
hete under drivningen och genom att dricka radioaktivt ytvatten.
I M län uppger man sig kunna undantransportera alla djur inom 5 km. om
så skulle behövas.
Möjligen kan enstaka från avelsynpunkt
undanföras.

s~irskilt

värdefulla besättningar

Foder
Ingen särskild plan!iiggning föreligger utöver att man i information till
djurägare innefattar att bete skall undvikas och att det kan bli aktuellt att
kassera skörden i starkt kontaminerade områden.
Kommentar: Det har ifrågasatts om inte de normalt knappa foderlagren
till svin och tjäderfä borde utökas i näromri\dena. Denna fråga bör studeras
närmare. För stordjuren är grovfodersituationen kritisk pil senvåren om
inte bete kan utnyttjas. Viss reserv torde gå att uppbringa om man tar
hänsyn till ston; icke ··angripna" områden. Detta bör penetreras närmare.
Sveriges lantbruksuniversitet bör fä i uppdrag att utreda och fastställa
toleransnivån för aktivitetskom:entrationen i foder.

3.2.3 Mätning av strå/11i11gsi11tensitet
Planeringsföget iir oklart. Frågan måste utredas ytterligare.
Kommentar: Man är i de berörda länen klar över betydelsen av att
miitning av strtilningsintensiteten snabbt kommer till stånd. Detta har i
samband med djuren stor betydelse för om och när. de kan f!I skötsel.
Mätning kan behöva ske på bcsällningsnivå för att kartlägga siirskilt starkt
kontaminerade områden. Tillgång till mätutrustning och personal måste
noggrant utredas och dess utnyttjande planeras. Detta bör ing{1 i l:insstyrelsernas beredskapsplanering.

3.2 .4 Skydd.rntmstning
Planeringsläget är oklart. Frågan mfiste utredas ytterligare.
Kommentar: Lämplig skyddsutrustning för personal som skall sköta
djur och utföra transporter bör utformas. Kvantitativa behoven bör inventeras.
41
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3 .2 .5 Li1•smedel

SSI gör fortlöpande mätningar på eventuell aktivitet i mjölk m. m. i den
närmaste omgivningen av kilrnkraftsverken. I H Hin provas de monitorer
för mätning av radioaktivitet i mjölk som inköpts av livsmedelsverket och
kalibrerats av strålskyddsinstitutet. Annan mätapparatur för livsmedel är
inte särskilt planerad.
Kommentar: Den helt dominerande omedelbara effekten på livsmedelsproduktionen blir under betessäsongen radioaktiv förorening (jod-131 I av
mjölk från betande kreatur. Jodintaget hos stallade djur (inhalation) kan
förväntas bli mindre än en procent av de betande djurens intag.
På något längre sikt. när den radioaktiva joden avklingat. rn.:h efter stora
utsläpp kommer den radioaktiva föroreningen av kött genom hl. a. cesium
att ge de största problemen.
Koncentrationen av radioaktiva ämnen i fisk och skaldjur måste även
observeras. Den radioaktiva bdiiggningen kommer att innebiira en omedelbar ytförorening av vegetationen. speciellt bladgrönsaker och frukt.
Rotfrukter berörs inte primiirt av det direkta nedfallet. Umgsiktigt är det
även här cesium som dominerar. huvudsakligen genom rotupptag. KontrollmiHningar bör göras (stickprovsvis) pil alla jordhruksprodukter innan
konsumtion tillåts.
Mjölkmonitorer bör utplaceras och ansvarsförhällanden för dessa klarläggas. Behovet av annan mätapparatur bör klarläggas.
J detta sammanhang kon~takras att tolcransdoser för livsmedel måste
ses över. Vid en spridning av radioaktiva ämnen efter en reaktorolycka iir
det område där livsmedelsrestriktioner kan ifrilgakomma i regel lhngl större än det område inom vilket andra åtgärder är påkallade. I vissa fall
kommer livsmedelsrestriktioner att vara de enda lt!giirder som kan behiiva
säl\as in. Mjölk som producerns inom det kontaminerade omri1det får
betraktas som det i första hand kritiska livsmedlet.
Med ledning av de erfarenheter som finns av kontaminationsförloppet av
mjölk efter en engångskontamination har strålskyddsniimnden (nuvarande
strålskyddsinstitutet) 1962 utfärdat anvisningar om att aktivitetskl)ncentrationen i konsumtionsmjölk inte vid något tillfälle får överskrida vissa
fastställda värden.
Dessa anvisningar är nu 18 iir gamla. En intensiv forskning har under
dessa år skett i världen och det bör nu ske en översyn av dessa <tnvisningar. Statens livsmedelsverk har i samdd med strålskyddsinstitutet p{1börjat
sådan översyn. Detta gäller också andra livsmedel.

4

Mycket stora haverier

Vid mycket stora haverier blir såväl påverkan frän moln som framförallt
markbeläggning åtskilligt farligare än i alternativ I ~)ch 2. Strålningen från
marken kvarstår också under h\ngre tid beroende på att större m~\ngder
radioaktiva ämnen med lång halveringstid då kommer ut i omgivningen.
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Stråldoser kan bli aktuella som orsakar akuta strålskador på framför allt
utegående djur. Av de djur som får så hög stråldos att de visar akuta
symtom torde flertalet dö inom 4-6 veckor. Livsmedel och grödor kan
behöva kasseras i stora mängder och marken kan bli starkt kontaminerad.
Ingen planering för denna typ av olyckor finns i länen.
Kommentar: Det förefaller utomordentligt svårt att planera för omhändertagande av djur i här åsyftade situationer. En massavlivning skulle i och
för sig sannolikt vara det enda lämpliga men stöter på den kanske oövervinnerliga svårigheten att ingen kan eller vill utföra denna. De i strålsjuka
döda djuren och de som eventuellt massavlivats orsakar stora hygieniska
problem relativt snabbt. De kommer att attrahera fåglar (som har större
strålningsresistens än däggdjur) och andra asätare t. ex. rävar (som i stor
utsträckning skyddas i sina grytl. Man kan nämligen inte tänka sig att ta
hand om döda och avlivade djur genom t. ex. nedgrävning i samband med
utrymning. Omhändertagandet av kadavren får ske senare, när området
ånyo kan beträdas.
Sveriges lantbruksuniversitet bör få i uppdrag att utreda metoder för
massavlivning.
Eftersom det även i detta alternativ blir fråga om variationer i beläggningstäthet och övergångar mellan kontaminerade och fria områden är det
kritiska och viktiga att man har mätningskapacitet. Då kan man även i
detta fall utskilja områden som kan åtgärdas - och då enligt alternativ 2 från sådana, som måste lämnas åt sitt öde.
Möjligheterna att minska stråldoserna från jordbruksprodukter genom
produktionsomläggning till andra grödor och att dekontaminera mark bör
vidare utredas och torde fordra ytterligare forskning. Sveriges lantbruksuniversitet anför härom följande: "Efter en kontaminering av mark med
långlivade nuklider som 137 Cs ställs man inför en avgörande och svårbesvarad fråga: Har denna mark kvar något av sitt produktionsvärde eller
måste den gå ur produktionen under ett antal mansåldrar? Om marken med
hänsyn till externstrålningen får beträdas. kan den i och för sig accepteras,
dels av de regler som ställs upp av myndigheterna och dels av den allmänna opinionen. Olika former av reklamationsåtgärder kan anvisas. Exempel härpå är dekontaminering av mark genom bortförande av gröda och
bortförande av ytskikt. samt placering av det kontaminerade ytskiktet .
genom s. k. djupplöjning djupare än det nödvändiga bearbetningsdjupet.
Andra motiverade åtgärder kan utgöras av ändringar i driftssystemet med
restriktioner ifråga om val av grödor och viss djurhållning och mjölkproduktion etc. till förmån för annan odling. Det praktiska realiserandet av
dylika åtgärder eller åtgärdspaket och deras totala effekt kan givetvis i en
viss situation avgöra om nuklidtransporten från mark till livsmedel kan
pressas ner till en acceptabel låg nivå. Förutsättningen för att man skall
kunna bedöma om marken vid en viss tidpunkt är värd åtgärdssatsnirigen
är dock att man har kunskap om åtgärdernas effekt. deras realiserbarhet
och kostnader.
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Genom de undersökningar som genom åren utförts. bl. a. vid SLU. är
mycket känt om i:17 Cs-transporten från olika marktyper till olika grödor.
orn gödslingseffekten på transporten och om transporten via djur till livsmedel. Det är möjligt att kalkylera Cs-transportens storlek i olika kulturekosystem och genom ändringar i systemet söka minimera livsmedelskonsumcnternas aktivitetsintag. En väsentlig kunskapslucka finns dock. Den
effekt som skulle kunna åstadkommas på 137 Cs-transporten på sikt genom
djup nedplöjning av ett kontaminerat ytskikt och dess realiserbarhet har ej
undersökts. Goda förhoppningar finns emellertid på växtf'ysiologiska grunder att effekten är avgjort stön-e och mer utslagsgivande för cesium än för
strontium som undersökts. Likaså kan man med dagens teknik förutsätta.
att pålitliga metoder för effektiv deponering av kontaminerade skikt under
nödvändigt jordbcarbetningsdjup kan utarbetas och att jordbrukarnas egen
maskinutrustning efter målllig modifiering skulle kunna användas.
Placeringseffekten kan anta~. variera mellan olika marktyper. den varierar säkert med de klimatiska betingelserna och med slag av gröda. Huvudvikten vid en experimentell undersökning måste läggas vid inflytandet
av dessa faktorer. Experiment måste därför utföras inom aktuella områden. med prioritering för M- och N- län. med aktuella grödor och under
några år för att ge ett tillfredsställande grepp om plaeeringseffektens storlek. Den tekniska delen bör genomföras på olika lokaler inom Uppsalaområdet och i ett nära samarbete mellan radioekologisk och maskinteknisk
expe11is. Beräkningar över möjligheten att genom ändringar i driftssystemet reducera cesiumtransporten bör utföras för alla aktuella områden så
att samtliga åtgärdsmöjlighcter täcks in.
Den information som. dylika undersökningar kan ge skulle väsentligt
förbättra underlaget och bered;;kapen för beslut som bör åtgärdas efter en
eventuell olycka för att på sikt minska skadorna på åkermark."

5

Hotsituationen

I de alternativ som redovisats ovan är en olycka av viss svårighetsgrad
ett faktum. Man kan emellertid också tänka sig en hotsituation då t. ex.
alternativ I är ett fakum men hot föreligger om alternativ 2. Givetvis är
detta i första hand ett beslutsproblem om vilka åtgärder som skall sättas in
och vid vilken tidpunkt. Det är likväl motiverat att man har beredskap för
åtgärder som kanske inte övervägs om alternativ 2 redan föreligger. t. ex.
undanförsel av livsmedel, upplagring av extra foder. säkring av cl-system.

6

Information, utbildning, övning

I kärnkraftlänen har information i viss utsträckning utgått inom det
närmaste området. Man torde dock inte ha analyserat lämpligaste informa-
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tionsmatcrial. informationsvägar. tidpunkter eller metoder. Vid de överläggningar lantbruksstyrelsen haft med representanter för länen har framkommit att man anser att hithörande frågor bör analyseras centralt. Det
torde ankomma pä strålskyddsinstitutet att ansvara för informationsavsnittet med assistans av lantbruksstyrelsen. berörda länsstyrdser och vetenskapliga experter inte minst inom informationspsykologi. Informationen
bör specialinriktas till lantbrukare samt till personal vid mejerier och
slakterier. Informationen till de lantbrukare som bor inom närområdet bör
vara särskilt utförlig och ge så fullständiga anvisningar om åtgärder som
möjligt. då förvaringstiden för dessa relativt sett är mycket kortare eller
ingen alls.
Varken strålskyddsinstitutet. lantbruksstyrclsen eller länsstyrdserna
har nu resurser för alt utarbeta och finansiera ett informationspaket. Särskilda resurser måste därför tillföras verken för detta ändamål.
Beredskapsövningar har genomförts i alla länen. främst omfattande tjänstemannafunktionerna inom länsstyrelserna. När en beredskapsplanläggning blivit mer fullständig torde det vara lämpligt med övningar som
omfattar också andra funktioner på djurområdet t. ex. lantbruksniimnd,
blockorganisation, transport. slakteri.

7

Kostnader

I denna promemoria har kostnadsposter förtecknats och vissa uppskattningar av kostnadsbelopp gjorts. För att ovan niimnda förslag skall kunna
genomföras och om regeringen beslutar att planeringsområdet skall utvidgas utöver vad som för närvarande gäller, krävs att särskilda ekonomiska
och personella resurser härför ställs till länsstyrelsernas förfogande.
Kostnadspost

Ansvarig myndighet Beräknad kostnad t x I 000 kr.)

Skyddsutrustning
I ndikcringsapparatur
Forskning och utredning
- dekontaminering av
mark och gröda m. m.
(spec i bil. I)
- iindrade skötselmetodcr. beteende vid
svält. massavlivningsmetoder
t spec i bil. 2)
Katastrofpatrull
- utbildning. övning
Information. grundmaterial
- framtagning
- material
-::- regionala kostnader
Ovningar

SSI. Lsty
SSI. Lsty
SLU

LHS

År2

År3

430

4t0

3 IO

400

'I

.,

Ar I
800
400

200

Vart3-5år

100

IOO
100
Lsty
Lsty

200

80
2430

410

310

380
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8 Sammanfattning
av de viktigaste problemområden som måste belysas ytterligare ~å att
· planläggningen skall kunna bli tillfredsställande.
I Kartläggning av djurantal på besättningsnivå inom 10 km i samtliga
kärnkraftslän eller inom annat avstånd som regeringen fastställer som
planeringsområde. Planläggningen för djuren är helt beroende av de
evakueringsplaner som fastställs för människor.
2 Kapacitet för mätning av :;trålningsintensitet (instrument, personal,
skyddsutrustning).
3 Vilka personalkategorier kan utnyttjas för skötsel. transporter m. m. '!
Skall en katastrofpatrull organiseras? Massavlivningsmetoder?
4 Skyddsutrustning ät sådan personal.
5 Transportkapacitet för djur. foder m. m.
6 Ökade kunskaper om mQjligheter till ändring i uppstallnings- och skötselsystem i nödsituationer.
7 Strålningstoleransnivåer för mjölk, kött. grönsaker och eventuellt andra livsmedel.
8 Dito för foder åt djur.
9 Möjligheter till dekontaminering av mark och grödor.
10 Möjligheten att minska stråldoser från jordbruksprodukter genom alternativ produktion av andra grödor.
11 Utformning av information, utbildning och övningar.
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Bilaga 2.9
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Uppdragets innehåll och omfattning
Statens brandnämnd erhöll 1980.10. 23 regeringens uppdrag att utarbeta
förslag till program för utbildning och övning av personal i länsstyrelsernas
och vissa centrala myndigheters baedskapsorganisation. I länsstyrelsernas beredskapsorganisation kan komma att ingå. förutom personal fr{m
länsstyrelsen. även chefspersonal fran samhällets allmänna räddningstjänst eller annan personal med lämplig bakgrund.
Förslaget skall behandla dels ·~n mera grundläggande utbildning, dels en
återkommande utbildning.
Utbildnings- och övningsorganisation. utbildnings- och övningsinnehåll i
stort samt tidsförhållande och kostnader skall även redovisas inom ramen
för uppdraget. Arbetet med framtagandet av förslaget skall ske i samverkan med strålskyddsinstitutt:t, rikspolisstyrelsen, civilförsvarsstyrclsen,
länsstyrelserna i Uppsala. Kalmar. Malmöhus och Hallands län. Svenska
kommunförbundet samt Studsvik Energiteknik AB.

2

Förutsättningar för arbetet

Utöver vad som sägs i regcringsskrivelsen avseende detta arbete skall
föUande förutsättningar gälla enligt kompletterande anvisningar som under
arbetets gång erhållits från jordbruksdepartementet.
Vid de aktuella länsstyrelserna skall organiseras beredskapsgrupper.
detta arbete har antagits att grupperna består av:
en beslutsfattare.
en handläggare,
ett bitr~ide.
Åtgärder för allmänhetens skydd skall planeras i två hcredskapsområden. Arbetsgruppen har definierat områdena som
ett inre beredskapsområde inom I0-20 km avstånd från kärnkraftverket
ett yttre beredskapsomrf1de inom omkring 50 km avstånd från kärnkraftverket.
För det inre bcredskapsområdct görs detaljerade planer och vidtas åtgärder för alarmering och skydd av rdlmänheten. Telefonalarmering införs och
jodtabletter skall kunna utdelas till befolkningen. Förberedelser görs för
snahh utrymning av vissa delar av området.
Inom det yttre beredskapsområdet planeras för indikering. Utvärderingen av indikeringsresultaten läggs till grund för beslut om åtgärder för
allmänhetens skydd.
För indikeringsuppgifter inom de båda bercdskapsområdena utnyttjas i
första hand brandförsvaret och kustbevakningen. Instrument för ändamålet ställs till förfogande av försvarsmakten och civilförsvC1ret.
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Utbildningens organisation

Statens brandnämnd föreslås bli den myndighet som administrativt och
organisatoriskt är ansvarig för utbildningens genomförande. Brandnämnden har jämlikt sin instruktion ( 1974: 408) att svara för den kommunalt och
statligt anställda räddningspersonalens behörighetsutbildning. Nämndens
utbildningsenhet (f. d. statens brandskola~ Inrättad år 1941) har mångårig
erfarenhet av planering och genomförande av utbildning såväl centralt som
regionalt.
Utbildningen av de personer som i händelse av en kärnkraftolycka blir
engagerad i räddningsarbetet bör med hänsyn till sina kommande arbetsuppgifter genomgå en central eller regional/lokal utbildning. Kurs avsedd
för totalt sett ett begränsat antal befattningshavare i chefsställning genomföres centralt. Beslutsfattare, handläggare samt övriga med placering i
nyckelposition inom beredskapsorganisationen bör likaledes utbildas centralt. Övriga personalkategorier kan ges en regional/lokal utbildning inom
respektive län. De regional/lokala kurserna kan genomföras på så sätt att
till vissa kursmoment föres eleverna tillsammans till gemensam kursort.
Andra moment kan däremot eleverna tillgodogöra sig på respektive hemort. Den lokalt genomförda delen av utbildningen kan då till vissa delar
genomföras inom ramen för den ordinarie tjänstgöringstiden eller som
övertid i direkt anslutning till densamma.
Med hänsyn till arbetsuppgifterna och till de grund- och specialkunskaper befattningshavarna redan besitter har en kursförteckning och kategoriindelning framtagits. Kursförteckningen redovisas i bilaga I (ej här).
Totala elevantalet samt fördelningen mellan de olika kurserna och länen
redovisas i bilaga I a. Underlag till tabellen har erhållits från länsstyrelserna och rikspolisstyrelsen. Vid bearbetningen av inkomna uppgifter om
antalet befattningshavare har hänsyn tagits till inre och yttre beredskapsområdets sträckning. Bilaga I· b.

4

Utbildningens innehåll och omfattning

För de olika personalkategorierna har framtagits förslag till utbildningens innehåll och omfattning. Målsättningen har varit att ge befattningshavarna utbildning och övning i att fatta omedelbara beslut och att vidtaga
åtgärder i stort till allmänhetens skydd vid en kärnkraftolycka. Utbildningen skall ge deltagarna teoretiska kunskaper och praktisk erfarenhet svarande mot deras tilltänkta uppgifter. Vissa kursavsnitt avses endast ge befattningshavarna en starkt begränsad information. Förslag om antal lektioner
och tidsdisposition för de olika kurserna redovisas i bilaga 2 (ej här).
De olika ämnesavsnitten är i bilagan endast översiktligt redovisade och
måste således överarbetas så, att ett mera omfattande och detaljerat lek-
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tionsinnehåll redovisas. Undervisnings- (?Ch åskådningsmatericl måste
även n~irmarc preciseras. Befintlig materiel måste inventeras och eventuellt kompletteras. Det förutsiills att Studsvik Energiteknik AB. civilförsvarsstyrelsen. statens brandnlimnd. rikspolisstyrelsen och kärnkraftverken har såvill kursplaner som undervisningsmateriel som helt eller delvis
kan nyttjas i den föreslagna utbildningen. Målsättning m. m. preciseras
mera ingilcnde i bilagorna 3-A t. o. m. 3-J.

5

Utbildningens genomförande

Utbildningens genomförande som central respektive regional/lokal utbildning bestämmes - utöver vad som tidigare anförts - av befattningshavarens ställning och uppgift i organisationen. Hänsyn till tillgång på kvalificerad lärarpersonal. elevantal i respektive kategori samt möjligheten att
snabbt inom berörda län kunna bygga upp en effektiv bcredskapsorganisation har även p;\verkat förslaget om utbildningsformen.
De sekundiira utbildningskostnaderna (elevernas lönekompensation.
traktamente och n:seersättningar ) har beaktats i förslaget.
Personal tillhörande kategori A. B och C: I bör genomgå en central
utbildning förlagd till Studsvik Energiteknik AB.
Utbildningen av kategorierna C: 2 a och C: 2 b kan ske lokalt förlagd till
respektive liinsstyrelse. enär här ingående personal förutsättes redan inneha motsvarande eller likartade arbetsuppgifter vid länsstyrelserna. Vid
dessa kurser bör såviil personal'med erhållen C: I-utbildning som personal
från ktirnkraftvcrk kunna anlitas säsom lärare. Personal tillhörande dessa
kategorier bör med hänsyn till sina arbetsuppgifter inom beredskapsorganisation få sin utbildning relal ivt snart.
Elevantalet inom kategorierna D och E är mycket stort. Utbildningen
bör trots detta vara genomförd inom det nlirmaste året eller de närmaste
åren. Personalkategorierna 0: I och E: I. som huvudsakligen innefattar
brand- och polisbefäl inom dd inre respektive yttre beredskapsområdet.
bör kunna fä sin utbildning vid regional/lokala kurser. Ansvaret för kursernas genomförande bör liiggas på länsstyrelsen och Svenska kommunförbunclets liinsavdclning i samråd med rikspolisstyrelsen. Som lärare vid de
första kurserna engageras bl. a. pc:rsonal som erhållit C: I-utbildning. Man
bör iiven ianspråktaga den exptTtis som finns på kärnkraftvc:rken. För de
kursmoment där pc:rsonal från polis och brandförsvar besitter erforderliga
kunskaper skall denna resurs givetvis utnyttjas.
För att tillräckligt snabbt kunna få bcfälskadrarna inom inre och yttre
beredskapsområdena fyllda mibte utbildningen spridas och merparten genomföras som lokal utbildning. Personal med D: I och E: I-utbildning bör
sedan kunna utnyttjas som liirare vid de efterföljande D- och C-kurserna.
Allt eftersom tillgången på lärare ökas kan utbildningen i större utsträckning överföras till de lokala planen.
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Vissa utbildningsmoment kan vad beträffar brandpersonal tillhörande
kategorierna D: I och E: I genomföras, under tjänstgöringstid.
Uthildning av brandpersonal tillhörande kategorierna D: 2 och E: 2 kan
på sätt som nedan angives ske inom ramen för deras dagliga tjänstgöring
samt i viss utsträckning som övertidstjänstgöring. Uthildning av polispersonal bör i begränsad utsträckning även kunna genomföras på tjänstgöringstid. Som lärare och instruktörer engageras personal som erhållit D: I
respektive E: I-utbildning.
Utbildning av polis- och brandpersonal tillhörande kategorierna D: I
t. o. m. E: '.! bör även kunna genomföras skilda från varandra. Övningar
med målsättning att belysa samarbetet mellan olika personalkategorier vid
en kärnkraftolycka bör dock genomföras gemensamt.
Utbildning för polis- och brandpersonal i skilda block kan vara en fördel
med hänsyn till deras speci~lla arbetsuppgifter vid en olycka. Brandpersonalen skall genomföra indikering inom såväl inre som yttre beredskapsområde. Polispersonakns arbetsuppgifter är däremot koncentrerad till
utrymningsproblematiken.
Utbildning av heltidsanställd brandpersonal tillhörande kategorierna D
och E på dels tjänstgöringstid och dels på icke tjänstgöringstid torde vara
möjlig. Villkoret är dock att övertidstjänstgöring arvoderas avtalsenligt.
Deltidsanställd brandförsvarspersonal kan vara svårare att få disponera
för utbildning av hänsyn till huvudarbetsgivaren. En tiinkbar väg här iir att
anordna kvällskurser på hemorten. Även här förutsättes att avtalsenlig
timersättning för övningarna utbetalas.
Personer tillhörande kategori F bör erhålla sin utbildning genom Svenska kommunförbundets länsavdelning och respektive länsstyrelse. Endast
personer verksamma inom det inre beredskapsområdet hör ges utbildning.
Personal som erhållit C: I respektive D: I-utbildning kan utnyttjas som
lärare vid utbildning av kategori F.
Personal tillhörande kategori G utbildas genom liinsstyrclsernas försorg
vid regionala kurser inom respektive län. Lärarpersonal tages från rikspolisstyrelsen, militära enheter samt från den personalkategori som erhållit
C: I eller D: I utbildning.
Kategori H utbildas vid, av respektive länsstyrelser anordnade, lokala
kurser alternativt regionala om kursdeltagarna är starkt fördelade inom
länet. Personal med C: I utbildning samt personal från statens strålskyddsinstitut bör anlitas som lärare.
Kommunal omsorgs- och vårdpersonal bör endast i undantagsfall erhålla
utbildning.
Personer hänförbara till kategori J erhåller utbildning genom respektive
länsstyrelses försorg. Kurserna anordnas regionalt.
Sammanställning över kursernas lokalisering och antal redovisas i bilaga
4 (ej här).
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Skyldighet att deltaga i utli>ildning

Enligt 9 § atomskyddslagen åligger det kommunal myndighet att "på
begäran lämna länsstyrelsen erforderligt bistånd för skyddsåtgärdcr som
avses i denna lag". Någon skyldighet för personal att delta i utbildning och
övningar för att förbereda sig för kommande uppgifter inom detta område
föreskrivs ej i atomskyddslagen. Det synes däiför vara nödvändigt att
atomskyddslagen ändras så att grund finns att ålägga berörd personal att
delta i den utbildning som här föreslås.

7

Angelägenhetsordning vid utbildningens genomförande

Beroende på de olika kategoriernas uppgifter i beredskapsorganisationen, tidigare utbildning eller brist därpå föreslås följande tidsordning för
utbildningen.
Grundläggande utbildning:
För att inom varje län ha tillgång till personal som skall kunna verka
inom den föreslagna beredskapsorganisationen måste i ett första skede
följande kurser genomföras:
Kurs: A
Chefskurs
C: I Beslutsfattare och handlägare
C: 2 a Sambandsbiträden
C: 2 b Expeditions- och i.nformationsbiträden
D: I Befäl: inre beredskapsområdet
E: I Befäl; yttre bered:>kapsområdet
Kategorierna D: I och E: I inrymmer ett mycket stort antal elever. Det
är således angeläget att deras utbildning igångsättes i ett tidigt skede.
Utbildad personal tillhörande dc~ssa kategorier skall sedan kunna tjänstgöra som lärare vid utbildning av övrig personal inom inre respektive yttre
beredskapsområdet.
Utbildningen av ovan redovisade personalkategorier bör igängsättas
under år 1981. Genom naturlig avgång beräknas ett rekryteringsbehov av
omkring 10 % per år uppstå. Detta kräver på sikt en återkommande grundutbildning omfattande 10 % av den grundläggande utbildningen.
Övriga kurser torde anordnas i ett andra skede med början år 1982.
Återkommande utbildning och övningar:
Då den grundläggande utbildningen genomförts bör kunskaperna upprätthållas främst genom övningar.
Vart 4:e år bör en tillämpningsövning genomföras varvid alla kategorier
samtidigt övas.
Utöver ovan föreslagna tillärnpningsövningar bör genom länsstyrelsernas försorg anordnas ledningsspel rn.:h lokala övningar. Dessa spel m:h
övningar kan antingen vara p~1 förhand bekantgjorda eller komma utan
förvarning.
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8 Förslag om fortsatt handläggning
Då regeringen har fastställt uthildningens omfattning och organisationens utseende i stort vidtas följande arbete.
Länsstyrelserna inventerar i detalj utbildningsbehovet och till brandnämnden insänder uppgift om deltagare.
Statens hrandniimnd inventerar förekomsten av litteratur, övnings- och
åskådningsmatericl samt utarbetar detaljerade timplaner för vaije kurs.
Detaljplanläggningen av kurserna samt utarbetandet av kurslitteratur
och övrigt underlag för utbildningen hör ske i samverkan med representanter från statens strålskyddsinstitut, länsstyrelserna i berörda län. rikspolisstyrelsen, kustbevakningen och Svenska kommunförbundet.
Vid genomförande av kurs utser brandnämnden kursföreståndare samt
utsänder kursinbjudan till deltagarna.

9

Uthildningskostnader

Personal för organi.wtion och administration
En avdelningsdirektör Fe 21 /23 placerad centralt på statens brandnämnd.
En assistent Fe 5 placerad centralt på statens brandnämnd.
Fyra halvtidstjänster hyrådirektörer Fe 17 placerade på respektive länsstyrelse i kärnkraftlänen.
Totalkostnad i 1980/81-års lönenivå.
(175690+91306+4/2x 140829) = 548654:- inklusive lönekostnadspåslag.
Företagen lönegradsplacering är för avdclningsdirektör och byrådircktörer valda med hänsyn till all tjänsterna skall vara attraktiva för väl kvalificerade befattningshavare. Assistenstjänsten följer lönegradsplacering för
vid niimnden redan anställda.

KostnaderfiJr ccntral llfhildning
Kurserna A, B och C: I föreslås centralt förlagda med Studsvik Energiteknik AB som arrangör. Enligt vad som under hand meddelats är uthildningskostnaden beräknad till 800: - per dygn och elev. I detta belopp ingår
även kostnad för helpension under kurstiden.
Kurs A (30 elever under 3 dagar)= 72000:Kurs B (30 elever under 7 ,5 dagar)= 180 000: Kurs C: I (120 elever under 9 dagar)= 864000:-

Kostnader för lokal utbildning
Kurserna C: 2 a och C: 2 h föreslås förläggas lokalt. Kostnader for denna utbildning torde därför ej helastas med traktamentsersättning. Enligt
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vad som redovisats av Svenska kommunförbundet är deras beräknade
kostnader för undervisning 380: - per dag och elev. Härtill kommer vid
internatutbildning 105: - för kost och 170:- för logi per dygn och elev.
För kategorierna C: 2 a och C: 2 b blir kostnaden:
Kurs C: 2 a (60 elever under 5 dagar)= 114000:Kurs C: 2 b ( 140 elever under 6 dagar)= 319 200: Dessa två kurser föreslås bli genomförda som lokala varför ej hänsyn
tagits till kost och logi vid beräkningen.
Kost11adcr .fi>r rc 1:io11af! lokal 11 r hifd11i ng

Kurserna D: I t. o. m. F föruhättes bli genomförda dels som lokal utbildning och dels med vissa kursavsnitt regionalt förlagda. Kurs D: I och D: 2
är avsedd för personal från brandförsvar. polis och kustbevakning. Man
kan förutsiitta att ca hälften av det fön:slagna kan genomföras lokalt. Hur
stor del av den lokalt genomförda utbildningen som kan genomföras inom
ramen för den ordinarie arbetstiden kan ej med bestämdhet anges. Uppskattningsvis 25 %. Detta skult.e medföra sekundära kostnader i form av
övertidsersättning osv.
Kurs D: l (556 elever regionalt under 2 .5 dagar)
910450:!556 elever lokalt under 2.5 dagar)
528 200:1438650:Kurs D: 2( 1446 elever regionalt under 2 dagar)
1894260:( 1446 elever lokalt under 2 dagar)
1098960:2993 220:Kurs E: I (515 elever regionalt under 2 dagar)
674650:(515 elever lokalt under 2 dagar)
391400:1066050:Kurs E: 2!2420 elever regionalt under 1.5 dagar)
2377650:(2420 elever lokalt under 2 dagar)
I 839200:4 216850:Kategori F föreslås få sin utbildning regionalt/lokalt med en ca 50 S{
fördelning.
Kurs F (260 elever regionalt under 1.5 dagar)
255 450:(260 elever lokalt under 2 dagar)
197600:453050:Kategori G föreslås få genomgå regional utbildning.
Kurs G (225 elever regionalt under 3 dagar)
442 125:Kategori H förutsättes kunna bli genomförd lokalt.
Kurs H !250 elever lokalt under 4 dagar)
380000:Kategori J måste p. g. a. elevunderlagets stora spridning genomföras regionalt genom respektive länsstyrdses försorg. Uthildningskostnaderna beräknas efter av Svenska kommunförhundet tillämpade normer.
Kurs J (125 elever regionalt under 5 dagar)
409375:Bilaga 5 visar de primära utbildningskostnaderna fördelade på de olika
kurserna.
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10 Sammanställning över primära utbildningskostnader
Löner:
Centralplacerad personal <årlig kostnad)
Regionalt placerad personal (årlig kostnad)

Kurskost mu/er:
Central utbildning
Regional/lokal utbildning
Lokal utbildning

226996:281658:548654:-

1116000:-6963950:4868560:12948520:-

Kurskostnader för redovisat elevantal beräknas till 12.95 milj. kr. Eventuell fördelning av eleverna på ~tt första skede som omgående utbildas och
ett andra skede som successivt erhåller utbildning ger följande kostnadsfördelning.
Första skedet: 2.30 milj. kr.
Andra skedet: 10.65 milj. kr.
Till denna kostnadsfördelning kommer de ·årliga lönekostnaderna för
centralt och regionalt placerad personal på 550000: - kr.

11

Sekundära utbildningskostnader

Vid genomförande av den lokala utbildningen förutsättes att viss utbildning måste genomföras utanför berörd personals ordinarie tjänstgöringstid.
Den deltidsanställda brandpersonalen, som har annan huvudsysselsättning. måste särskilt arvoderas för övningstid. Svenska kommunförbundet
har i avtal med arbetstagarorganisationerna fastställt följande arvoden för
öve11id och övningar.
Heltidsanställd brandpersonal: 99:-/tim.
Dehidsanställd brandpersonal: 35: 80/tim.
jämte 35 ,5 % LKP.
De sekundära kostnaderna för polis- och kustbevakningspersonalens
utbildning har ej erhållits.
Reskostnader till central eller regional kurs måste också beaktas vid
upprättande av en mera preciserad kostnadsanalys.
Beräkning av sekundära kostnader är möjlig först sedan utbildningens
utformning och omfattning fastställts.
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Sammanfattning av etanolutredningens betänkande Etanol ur jordbruksprodukter (Ds Jo 1980: 7) och av remissyttranden däröver
Innehåll
Utredningens bedömningar och förslag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1 Råvarutillgång och produktionsfrågor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2 Jordbruksregleringens ekonomi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3 Andra frågor kring etanolproduktion baserad
på jordbruksprodukter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.4 Användning av etanol som drivmedel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Utredningens allmänna bedömningar

I. I Råvarutillgång och produktionsfrågor
Utredningens huvud.uppgift har enligt direktiven va.rit att utreda de
tekniska och ekonomiska förutsättningarna för en inhemsk produktion
av etanol ur sockerbetor och andra produkter. Utredningen har utgått
från att jordbrukspolitiken ligger fast, såväl vad e;äller målet att
all

bruknin~~värd

åkerjord skall utnyttjas som att överskottet i första

hand skall utgöras av spannmå.:t. Utredningen har vidare utgått från att
en etanolproduktion inte ekali. belasta livsmedelasektorn. Häri ingå.r
också att internationella

å.ta,~anden

om export av spannmål inte skall

påverkas. Med hänvisning till de tidigare kapitlen bedömer utredningen
det vara möjligt att i slutet av 1980-talet producera i storleksordningen
400 000 m3 etanol per å..r för clrivmedelsma.rkna.den ur inhemska sockeroch stärkelserika jordbruksprodukter.
I avsnitt 7,4.4 har utredningen beräknat en maximal etanolproduktion
är 1985 till 7-800 000 m3/å..r vid ett bibehållet överskott av brödsäd
på 300 000 ton. Beräkningen grundas på ovan angivna förutsättningar och
vissa bedömningar av arealskördarn<W utveckling. Prognoser över skördeutvecklingen är emellertid osii'.kra. och

~er

dessutom skördenivån ett

normalår. Det kan även firmas skäl att söka bibehälla ett nå.got större
spa.nrunålsöverskott än 300 000 ton/är. Utredningens bedömning av den
möjliga etanolproduktion i sh.tet av 1980-talet får ses rnot derma baki;rund.
Produktionakostnaden beräknas uppgå till 2,20 - 2,50 kr.flit i dagens
penningviirde.

Utredningen har därvid utgått från den teknik som i dag

finns kommersiellt tillgängliir eller beräknas bli så inom de närmaste
lren. Det bör emellertid framhållas att en fortsatt snabb teknisk utveckling på. detta område kan förväntas, både nä.r det gäller att
effektivisera etanolframställr..ingen ur de traditionella rå.varorna,
att utnyttja andra rå.varor, fI·ämst cellulosohaltiga och. att genom växtforäJling få fra.ll lämpligare 8TÖdcr för E·tanolproduktion,
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som utrednineen bedömer vara

möjlii;; att åstadkomma i Sverige mot slutet av 1980-talet innebär ingen
konflikt med 1ivsmedelsförsörjningen, varken nationellt eller internationellt. Den tar enda8t i 9nspråk delar av ett växande överskott
av jordbruksprodukter, 172r värdefulla fodermedel som biprodukter och
ger förutsättningar för förbättrade växtföljer.
Förändringa.r i den jordbrukspolitik som förs sk11lle självklart förändra
förutsättnint:arna för en ebu1olproduktion. Sålunda skulle t, ex. åtc;ärder för förbättrad täckdikning medföra en större råvarubas. Å andra
sidan skulle en nedläi;gnin,;; av åkermark i samma takt som fram till år
1975 snart i11J1ebära ett föritsättningarna för etanolproduktion ur jordbruksprodukter helt försvann.
Sockerbetor särskilt lämpade f?r etanolframställning bör kunna odlas
på minst 25 000 ha, utöver m.1varande betareal för sockerproduktion, vilket ger en etanolproduktion på ca 100 000 m3. För att nå den angivna
produktionsvolymen - 400 000 m3/är - skulle därutöver 800 000 resp.
1 065 000 ton spannmål behöva användas beroende på om stärkelsen utnyttjas fullständigt eller Alfa-Lavals process används. I båda fallen
kan emellertid värdefulla foderbiprodukter erhållas som i olika grad
ersätter

foderspannmål. Nettoeffekten blir i båda fallen att ca

6'i0 000 ton

sPannm~l

utnyttjas. Enligt lantbruksekonomiska samarbets-

nämndens och LUI:s prognoser över jordbrukets utveckling fram till år
1985 innebär detta ett spannmålsöverskott vid normalskörd i storleksordningen 650 - 750 000 ton. Enligt utredningens alternativa prognos
över utvecklingen skulle överskottet kunna bli ca 900 000 ton.
Utredningen har emellertid bedömt det vara möjligt att öka odlingen av
sockerbetor för etanolproduktion med ytterligare 25 000 ha till 50 000
ha, vilket leder till att behovet av spannmål minskar med 1/3 vid en total
produktion av 400 ·000 m3/fix. överskottet av spannmål blir då. 750 - e.5•) 000
ton enligt si.unarbetsnämndens och LUI:s prognoser. En ytterligare ökad
betodling förutsätter dock att sockerbetorna kan g?ras lagringsdugliga,
antingen genom indunstning av råsaft eller torkning. I annat fall kan
inte fullt utnyttjande av produktionskapaciteten nås vid den angivna
nivån, vilket utredningen bedömer vara nödvändigt. Eftersom överskottet
av spannmål främst

finn.~

i Mellansverige och det finns ett intresse av

att odla sockerbetor utanför det nuvarande odlingsområdet, anser utredningen att en eventuell storskalig produktion främst bör lokaliseras
till detta område.
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En högre produktionsnivå än 400 ooo.m 3/år kan medföra att marknaden

för fodermedel störs, vilket i sin tur kan leda till lägre priser för
foderbiprodukten och bl.a. högre produktionskostnader för etanol. Den
angivna nivån bör dock inte medföra några sådana konsekvenser. Detta
beror även på vilken process

s~m

väljs. En etanolproduktion av 400 000

m3 / år bör enligt utredningen innebära att ?5 000 ha sockerbetor och
för övrigt spannmål utnyttjas.
För att hålla produktionskostnaderna nere är det

nödvändigt att

minimera råvarukostnaden. När spannmål används som råvara bör därför
i första hand fodersäd men även brödsäd aom inte är bakningsduglig komma
i fråga. Onl korn används som råvara i stället för vete, minskar produktionskostna.den med 20-30 öre/lit etanol. Möjligheter att särskilt välja
ut spannmål med hög vattenhalt bör tas till vara. Odling av sorter med
högre avkastning av socker eller stärkelse bör också utnyttjas. Växtförädlingen bör medverka till att ta fram sådana sorter. Hilleshög AB
har redan sådana sockerbetor i sina försök. Vad gäller spannmål finns

odling av a.k. massveten i and·ra länder. För odling i Sverige behöver
dessas egenskaper troligen förbättras i vissa avseenden. Det kan dock
finnas lämpligt sortmaterial

h~s

växtförädlingsföretagen, som tidigare

kasserats på grund av att kvalitetskraven inte uppfyllts.Särskilda förädlingsinsatser på sockerbetor och spannmål är väl motive~ade.

I .2 Jordbruksregleringens ekonomi
Utredningen har som nämnts utg!tt från en oförändrad jordbrukspolitik.
Jordbruksregleringens ekonomi bör därför så långt som möjligt hållas
opåverkad. Utredningen föreslår att detta,när spannmål används som råvara,
åstadkoms enligt den modell

so~

anvisats i avsnitt 7.5. Den innebär att

det inhemska priset på spannmålen utgör basen. Detta justeras med de
exportkostnader som slculle upp3tått vid export. Därvid tas även hänsyn
till exportkostnaderna för den mängd f oderspannmål som den framställda
foderbiprodukten ersätter. Råvarupriset som används i etanolkalkylen
kommer därigenom att ligga relativt nära världsmarknadspriset. Vidare
bör

en särskild avgift tas ut på foderbiprodukten för att kompensera för

bortfallet av införselavgifter för proteinfodermedel i den utsträckning
biprodukten

ersätter sådana. Storleken på denna avgift kan lämpligen

beräknas utifrån biproduktens proteininnehäll. Försäljningen av spann-
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mål till etanolproducenter bör i vart fall inledningsvis gå via Svensk
spa.nnmålshandel. Jordbruksnämnden bör efter samråd med Svensk spannmålshandel och övriga berörda parter kunna lämna förslag till den närmare
utformningen av ett sådant prissättningssystem.
När vanliga sockerbetor används som råvara bör producentpriset vara detSa.mr.1a som för sockertillverkning. När däremot sorter av sockerbeta som
är särskilt lämpade för etanolfrainställning används bör priset justeras
nedåt med hänsyn till den högre avkastning som kan nås. Vid prissättningen bör samma ersättning till odlarna

eftersträvas som när vanliga

sockerbetor odlas. ·Förhandlingar om priset bör inledningsvis ske i anslutning till sockerförhandlingarna.
Vid en mer omfattande etanolproduktion bör formerna för prissättningen
på jordbruksråvaror för. denna produktion ses över. översynen bör omfatta
såväl prisnivåer som frågan om råvarorna skall omfattas av det nuvarande
prisregleringssystemet.

1.3 Andra frågor kring etanolproduktion baserad på jordbruksprodukter
Det ökade intresset för att utnyttja jordbruksprodukter för energiändamål har gett upphov till en debatt om det etiskt och moraliskt förSV8.l:'bara i ett sådant utnyttjande. En ökande odling

av energigrödor

framställs allt oftare som ett hot mot livsmedelsförsörjningen. En
konflikt mellan att använda jordbruksmarken för livsmedelsproduktion
och för energiproduktion har börjat uppåtå i vissa länder

(se kap.

5).

Utan att på något sätt vilja förringa denna konflikt vill utredningen
fra.rnhålla att odling av industriråvaror, t.ex. spånadsväxter, redan
förekommer i betydande omfattning på de flesta håll i världen. Odling av energiråvaror är därför inget principiellt nytt. För övrigt
bidrar sådan odling till att täcka betydligt mer grundläggande mänskliga
behov än t.ex. odling av tobak, även om en betydande lyxkonsumtion av
energi förvisso förekommer. För Sveriges del kan också en jämförelse
göras med gångna tiders odling av foder för dragare. Dessutom bevaras
proteinet och kan användas som foder- eller livsmedel.
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Om en betydligt stö=e etanolp:rnduktion baserad pä jordbruksprodukter

skulle bli aktuell på 1990-talet, kan saken däremot kolllllla

i

ett annat läge,

särskilt om den globala livsme<lelssituationen då skulle vara värre än
i dag. V-asentligt är därför at·.; inte en alltför stor produktionskapaci tet
i nuläget binds till utnyttjancie av socker- och stärkelsehaltiga råvaror.
Utredningen vill också betona iitt en etanolproduktion av ca 400 000 m3/ år
ur jordbruksprodukter mot slutot av 1980-talet inte behöver innebära en
långsiktig bindning till utnyttjande av sådana råvaror i produktionen.
Utredningen bedömer att teknik1m att framställa etanol ur cellulosa.hal tiga
råvaror blir kommersiellt tillgänglig inom en tioårsperiod. Därvid kan
skogsavfall, energiskog, kommunalt hushållsavfall, halm samt särskilt
odlade energigrödor användas. Huahällsavfallet är en särskilt intressant
råvara ur flera aspekter. Utvec:kligen på detta. område bör noga följas
av berörda myndigheter och ett statligt stöd till utvecklingsarbetet
ter sig väl motiverat (se avsnitt 10.5).
En tidig satsning på etanolproc.uktion ur jordbruksprodukter kan enligt

utredningens mening ses som ett sätt att utnyttja en mindre del av
jordbrukets överskott för att jntroducera ett nytt drivmedel, som senare

kan komma att framställas ur andra råvaror. Detta innebär även ökad försörjningstrygghet och minskat importberoende.
För jordbrukets del innebär en odling av energigrödor flera fördelar.
Ökad odling av andra växtslag än spannmål i de mellansvenska slättbygderna skulle medföra en förbättrad växtföljd. Detta gäller både vid
odling av sockerbetor och ett- eller fleråriga cellulosahaltiga grödor.
Härigenom kan bl.a. högre skördar i spannmålsodlingen uppnås. Eri odling
av cellulosmaltiga grödor innebär också att arbetet kan fördelas jämnare
över året. På sikt kan även behovet av bekämpningsmedel minska. Möjligheterna att utnyttja kvävefixer3.llde växter, t.ex, luaern, bör också
studeras närmare. Detta skulle innebära mindre behov av kvävegödselmedel och därigenom bl.a. ett lägre importberoende.
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Det är emellertid för tidit,>'t att peka ut nå.eon eller några särskilt
lämpade cellulosahaltiga grödor. Först måste odlingsförutsättningarna
studen.s samt tänkbara grödor och andra råvaror närmare karakteriseras.
Ett sådant arbete har nyli.gen påbörjats vid lantbruksuniversitet. Ol.ika
krav på råvaran bör också formulera.9 i samband med att tekniken f·':!r omvandling ti11 etanol utvecklas vidare.

1.4 Am·ändning av etanol som drh·mcdcl
Oljeersättningsdelegationen (OED) har som framgått av avsnitt 2.2 föreslagit en introduktion av alkotoler som drivmedel. Förslaget går ut
på att i första hand metanol introduceras som drivmedel, till att börja
med som inblandning i bensin. En ny bensinkvalitet med 15

%metanol

föreslås bli introducerad. Vidare finnB möjlighet till en lägre inblandning i befintliga bensinkvalit.eter. Etanol föreslås komplettera metanolen
i mån av tillgång. Förslaget baseras på att naturgasbaserad, importerad
metanol, då introduktionen föreslås äga rum hösten 1984, bedöms finnas
tillgänglig i större kvantiteter och till lägre pris än etanol. Det bör
framhållas att närmare ställning till etanolens roll inte togs i avvaktan
på etanolutredningens resultat.
Genom etanolutredningens arbete har OED:s uppgifterom prisrelationen mellan
metanol och etanol i stort bekräftats. Naturgasbaserad, importerad metanol
torde bli närmare 30

%billigare

per energienhet vid nuvarande beskatt-

ning än inhemskt producerad etanol. Därvid har storleksordningen på
metanolpriset bedömts med utgångspunkt från dagens vä.rldsma.rlmadspris
och uppgifter som utredningen under hand erhållit från företag som är
engagerade i förhandlingar om metanolimport till Sverige.
Utr&dningen vill dock peka på vissa förhållanden som kan öka förutsättningarna för en satsning på etanol trots denna prisskillnad. Prisrclationen kan på sikt komma att förändra.g till etanolens fördel genom att
nat1:1.rgasbaserad metanol torde ha en starkare koppling till oljepriset än
etanol baserad på ,jordbruksprodukter.
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Utredningen vill vidare framhålla att ytterligare en jämförelse mellan
metanol och etanol kan gi5ras, aom kanske är mer relevant på sikt.
Metanol baserad på inhemska råvaror, t.ex. torv och ved, torde nämligen
rä.lalat per energienhet inte ku:ma framställöl.S till kostnader som skiljer si.g väsentliet från etanol ur jordbruksprodukter enligt de grova
uppskattningar av kostnaden för metanol som nu kan göras. Statsmakternas
i olika sammanhang uttalade intentioner äratt pä sikt successivt gä
över till syntetiska drivmedel baserade på inhemska, främst förnybara
råvaror. Senast uttalades detta. vid näringsutskottets behandling av några
motioner rörande syntetiska drivmedel våren 1980 (NU 1979/80:35). Därvid
uttalade utskottet att ett pro,;;ram för introduktion av syntetiska drivmedel med det snaraste bör

upp:~ättas.

Utskottet hänvisade därvid till

arbetet inom pågående_ utrednin,;;...r ( OED och etanolutredningen)" samt
verksamheten i övrigt (SMAB). •Jtskottet gjorde lilmande uttalanden vid
behandlingen av energiproposi t.ionen v-.lren 1980 (NU 1979/80: 70). Planer
finns på en demonstrationsanläggning för förgasning av torv och ved,
vilket är första steget i en t.illverkning av metanol från dessa råvaror.
OED:s andra skäl för att

föro~ia

en satsning på i första· hand metanol

som alternativt drivmedel var att tillgången på metanol bedömdes bli
betydligt stö=e än på etanol.
Enligt ett åskådningsexempel i OED:s förslag till

introduktion av

alternativa drivmedel skulle m·-~tanolbehovet år 1985 uppgå till ca
90 000 m3 och år 1990 till ca '530 000 m3. Därtill koilllller de icke angivna kvantiteter som kan komma. att åtgå för den lägre inblandningen.
Utredningen har som nämnts bedömt det vara möjligt att tillverka omkring
400 000 m3 etanol per är i slutet av 1980-talet. Även om en del av denna
etanolmängd skulle säljas pä marknaden för telmisk sprit (f.n. totalt
57 000 rn 3/är, varav 23 000 m3 .importeras och 34 000 m3 utgörs av sulfitsprit som kan komma att försvinna ur marlmaden), skulle etanol kunna
svara för en betydande del av

-~ehovet

av drivmedelsalkohol enligt OED:s

åskådningsexempel. Här bör erinras om etanolens jämfört med metanol
stö=e energiinnehåll (21,1 re:>p. 15,7 MJ/lit), vilket medför att etanol
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kan blandas in i en högre proportion än metanol i ett motsvarande blandbränsle.
Utöver pris och tillgång bör vid en jämförelse mellan naturgasbaserad
importerad metanol och etanol baserad på jordbruksprodukter följande
fördelar med det senare alternativet beaJcta8:
- inhemska förnybara råvaror utnyttjas
- fördelar ur beredskapssynpunkt uppnås (se kap. 8)
- handelsbalansen påverkas positivt (se avsnitt

7.5)

- besparing av premiumbrä.nslen sker (se kap. 6)
Dessa fördelar kan enligt utredningen motivera ett högre pris på etanol,
som dock i dagsläget inte kan preciseras närmare. OED:s förslag om introduktion av alternativa drivmedel innebär som nämnts en satsning på
i första hand metanol. OED föreslår också en viss, kompletterande sats-

ning på etanol, som dock inte kvantifieras närmare.
Utredningen har försökt redovisa möjligheterna att tillverka etanol
för i första hand drivmedelemarknaden och ange konsekvenserna av olika
alternativ. Vidare har etanolell.9 för- och nackdelar i förhållande till
metanol belysts.
Rtanolutredningen skall som nämns enligt sina direktiv utreda de tekniska och ekonomiska förutsättningarna för att tillverka etanol ilr
sockerbetor och andra produkter. Därav följer att även avsättningemöjligheterna och eventuella åtgärder för att förbättra dessa bör belysas. Enligt utredningens uppfattning har etanolen betydande potentiella
möjligheter som drivmedel och kemiråvara. Det senare har behandlats i
avsnitten 3.5 och 8.6. Utredningen anser det därför angeläget att en
utökning av etanolproduktionen i landet snarast· sker. Därigenom kan
vi skaffa oss värdefull kunskap och erfarenhet om tillverkning och användning av etanol, bl.a. som drivmedel. Sterleken av en framtida etanolproduktion bör bi.a. bli beroende av erfarenheterna från den inledande
produktionen.
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I detta sammanhang är även möjligheterna att exportera teknik inom området och hela eller delar av anläggningar av stor betydelse. Av de
processförslag som utredningen har studerat närmare förefaller därvid
Alfa-Lavals och Sorgiona/SSA:s förslag vara de

mest intressanta. De

uppfyller båda kriteriet att vsra av intresse för den internationella
marknaden. De i utredningen presenterade processförslagen bygger i
väsentliga delar på ny teknik. Utredningen vill framhålla angelägenheten
av att dessa förslag prövas. Även Gärdsbrä.nneriets förslag kan vara av
intresse med hänsyn till den låga energiförbrukning för en ren spannmålsprocess som anges. Utredningen har emellertid inte haft möjlighet att
närmare analysera. detta förslag.
Beträffande användningen av industrisprit bedömer utredningen att den
import som i dag sker till största delen kan ersättas genom inhemsk
tillverkning. Marknaden är emellertid f.n. liten i förhållande till den
möjliga produktionsivå

som utredningen har angett. På sikt kan denna

marknad emellertid bli av väsentligt större betydelse, om etanol kan
framställas till sådana priser att den kan ersätta nafta som råvara
för delar av den petrokemiska industrin.
Under ett inledningaskede är det väsentligt att det finns möjlighet att
avyttra etanol som industrisprit.i den mån den framställda etanolen·inte
kommer till användning som drivmedel.
Bland oljebolagen har OK redan visat intresse för användning av etanol som drivmedel. Sålunda har OK inlett diskussioner med SLR om ett
samarbete i det s.k. Skaraborgsprojektet. Som tidigare nämnts avses
7 000 m3 etanol/f.r produceras

i

anHiggningen fr.o.m. våren 1982. OK

har i dessa diskussioner, enligt vad utredningen erfarit, föreslagit
att den producerade etanolen an•1änds för en 10 <;l'o-ig inblandning i
lågblyad regularbensin. Blandbränslet kommer·härigenom att motsvara
lågblyad 97-oktanie bensin. Ett sådant bränsle bör enligt OK:s uppfattning kunna säljas till samm'l. pris som vanlig 97-oktanig bensin
trots det lägre energiinnehållet. OK har därvid angett att problemen
vid hantering av ett blandbränsle med etanol förutses bli väsentligt
mindre än om metanol ingår. Härigenom blir behovet av anpassningsåtgärder ringa enligt OK, i vart fall vid en begränsad distribution.
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OK har även presenterat en kaleyl för en tegrfö1sad distribution. Denna
visar att detta blandbränsle kan tas fram tilJ. sa.;nma pris som 97-oktanig
bensin vid nuvarande priser på 93-oktanig (0,15 g bly/lit) och 99-oktanig (0,40 g bly/lit) bensin, den nuvarande beskattningen av bensin
och etanol (1,39 resp. 0, 76 kr./lit) och en produktio1wkostnad för etanol på 2, 15 kr. /lit. I kalkylen har OK beaktat företagets samtliga
kostnader exkl. behovet av anpassningså.tgärder.
Lågblyad premiumbensin kommer att införas fr.o.m. den 1 juli 1981. Utredningen bedömer att merkostnaden för att ta fram lågblyad 97-oktanig
bensin genom användning av oljebaserade högol~tankornponenter är i sam.'Oa
storleksordning som kostnaderna för de anpassningsåtgärder som behövs
vid en distribution, där några 10 000-tal m3 etenol används.
Utredningen finner det rimligt att ett motsvarande intresse kom.'Oer att
visas av övriga oljebolag, förutsatt att tillverkningen av etanol når
en mer betydande omfattning och att användning av etanol visar sig
kunna konkurrera med metanol.

1.5 Behov al' statliga åtgärder
Som framgått av ovanstående avsnitt finns en betydande råvarupotential
för svensk etanolproduktion. Av redovisningen har emeilertid också
framgått att det f.n. inte föreligger ekonomiska möjligheter att avsätta stora etanolmängder med normala krav på lönsamhet.
Avsättningen av etanol, liksom även metanol, på drivmedelsmarknaden
blir därför beroende på vilka åtgärder som vidtas från statsmakternas
sida. En möjlighet att uppnå målsättningen att successivt gå över till
syntetiska drivmedel baserade på inhemska rll.varor är att i skattehänseende särbehandla sil.dana drivmedel.
Den nuvarande drivmedelsbeskattningen innebär bl.a. att etanol beskattas lägre per energienhet än metanol. Den totala skatte- och avgiftsbeliiggningen p~ etanol och meta.nc·l ~r f.n. 0,76 kr./lit mot 1,39 kr./
lit fcr bensin. En mindre del av detta belopp utgörs av avgiften för
berr;>dskapslagTing m.m. (0,12 kr./lit). Det bn diskuteras om det är
befogat att ta ut en sådan avgift på drivmedel bas..,rade på inhems>:a
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råvaror. Det kan också diskuteras i vilken utsträckning ett s'<'l.dant
drivmedel bör beskattas jämfört med importerade. Det kan därvid noteras att när bensinskatten infördes år 1924 förblev inhemskt tillverkad etanol obeskattad under lång tid.
Enligt utredningens uppfattning är det väl motiverat att tillämpa en
lägre total skatte- och avgiftsbeläggning för drivmedel tillverkade
av inhemska råvaror med hänvisning till strävandena att minska importberoendet på energiområdet. En sådan ur skattesynpunkt förm&nligare behandling av drivmedel ur inhemska råvaror skulle i sig vara
ett incitament till satsningar för att 'utveckla tekniken för framställning av sådana drivmedel. Utredningen har emellertid inte ansett
sig böra närmare precisera en lämplig nivå på skatte- och avgiftsbeläggningen för drivmedel ur inhemska råvaror utifrån dessa utgångspunkter. Dessa frågor behandlas f.n. av energiskattekommitten (B 79:06).
Innan beslut tas om introduktion av ett alternativt drivmedel baserat
på inhemska råvaror är det nödvändigt att närmare analysera de samhällsekonomiska konsekvenserna jämfört med användning av motsvarande
importerat drivmedel. Enligt utredningens uppfattning bör vid en sådan analys kostnaderna vägas mot de fördelar som en tillverkning baserad på inhemska råvaror medför. Till vägledning för en analys har
utredningen belyst vissa frågor, nämligen inverkan på handelsbalansen
(avsnitt 7.5), beredskapsaspekterna (kap. 8), den industripolitiska
betydelsen (kap. 9), möjligheterna att spara importerad premiumenergi (kap. 6) och möjligheten att ersätta bly som högoktankomponent
(kap.

3).

Därutöver vill utredningen särskilt betona den sysselåätt-

ningspolitiska betydelsen av en inhemsk tillverkning. Även alternativa
användningar av den tillgängliga råvaran cch produktionspotentialen
bör belysas. Denna fråga behandlas även i kap. 13 (se tab. 13.2).
Utredningen har bl.a. i avsnitt 9.2 belyst kapitalbehovet för uppförande av produktionsanläggningar. Därvid har utredningen angett att
omkring 1 miljard kr. skulle behöva investeras i nya anläggningar för
att nå den produktionsnivå, 40J 000 m3/år, som utredningen bedömt vara möjlig, Statlig

~edverkan

i någon form torde behövas f0r att lösa

finansieringen av nya anläggningar, om etanol introduceras i större
skala. Detta kan ske exempelvis genorr. att statliga l!l.n eller kreditgarantier HLimas eller genom direkt2. bidrag.
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Vid uppbyggnaden av etanolt.illverb1ing är det som nämnts nödvändigt
att

tillä~pa

och prova ny teknik i s.k. prototyp- och demonstrations-

an1äggningar. Den planerade anläggningen i

Västerg~tland

är ett exem-

pel på en sådan. Utformningen av stödet till sådana anläggningar övervägs f.n. inom regeringskansliet. Utredningen förutsätter att frågan
om bidrag till denna anläggning kan prövas inom ramen för de regler
so~ kommer att gälla för eådana anläggningar.
Det är

vid~re

angeläget att forsknings- och utvccklingsarbcte av be-

tydelse för en fortsatt för\Jättring av processer för etanolframställning stödjes. Till detta område hör särskilt

te~J1iken

f0r användning

av cellulosahaltiga råvaror. För användning av betor är det väsentli1_st att göra dessa lagringsdug1iga för att frikoppla tillverkningen

frful betkampan.iens längd. Detta kan t.ex. ske genom att Agrotekniks
förs1ag om torkning av betor utvecklas. Metoden behöver därvid först
prövas i halvstor skala. Utredningen vill också peka på möjligheten
till mer småskalig produktion. En sådan skulle, liksom användning av
vegetabilisk olja, kunna leda till en förbättring av jord- och skogsbrt1kets dri vmede lsförsör jning.
Vidare behöver rådgivning om odling av betor lämnas inom nya odlingsområden. Utredningen förutsätter att detta kan åstadkommas genom omdisponering av lantbruksverkets resurser.
Lagstiftningen beträffande användning av alkoholer i drivmedel behöver
även ses över (se avsnitt

9.4).

Om beslut fattas om att introducera

etanol på drivmedelsmarknaden, bör därvid möjligheterna till missbrtlk
av etanolen uppmärksammas. Denna fråga behandlas närmare

j

avsnitt

3.4.2. Enligt utredningens uppfattning torde riskerna för missbrtlk
emellertid relativt lätt kunna bemästras genom lämplig denaturering
och föreskrifter om hanteringen.
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1.6 Utredningens bedömning beträffande Karpalund
Som framgått av det föreg!iende finns flera alternativ till en etanolframställning baserad på sockerbetor från Karpalundsområdet samt spannmål. 1 det följande görs en bodömning av dessas resp. för- och nackdelar. Först kan det emellerti.d finnas anledning att närmare belysa
två andra alternativ, nämligen nedläggning av bruket och fortsatt
sockertillverkning.
Beträffande nedläggning har ir.te utredningen vare sig haft möjlighet
eller anledning att närmare st.udera detta alternativ. Utredningen nöjer sig därför med att konstatera att en nedläggning skulle innebära
förlorade arbetsti1lfällen i c•mrådot och förlust av de värden som anläggningen i sig representerar. Av Rint,;knos rapport framgår även att
man anser Karpalu!!d \"ara väl lämpat för etanol.tillverkning. IJtredningen
delar denna uppfattning.

En fortsatt sockertillverkning· är även tänkbar i Karpalun<l., om landets
självförsörjning på socker ökas. Jordbru.ksministern nar nyligen tillsatt en särskild utredning sorr, enligt sina direktiv bl.a. skall ta
upp sockernäringens framtida omfattning, inriktning, organisation och
struktur. Enligt vad utredning·en erfarit kan den nuvarande sockerproduktionen i Karpalund i stället ske i de andra sockerbruken i Skåne.
Detta medför dock en förlängd betkampanj om 8-9 dygn. De övriga bruken skulle möjligen kunna öka sin kapacitet därutöver ytterligare något men en mer påtaglig ökning av sockerproduktionen torde kräva antingen nyinvesteringar i de resterande bruken eller att Karpalund utnyttjas.

Prop. 1980/81: 90
'l'abell 13. 1

Bilaga 2.10

Jordbruksdepartementet

671

Jämförelse av olil:a alternativ för etanoltillverknin;:;
i Karpalund

Rintekno

Sorigona/
SSA

Gärdsbränneriet

Alfa-Laval

Investering

hög

medel

låg

osiiker

?rodukti.onsstart

1984

1983

1982

1983-84

Produktionskostnad

medel

låg

hög

Hg?

Processens
tillgänglighet

delvis ny
teknik

delvis ny
teknik

känd teknik

ny teknik,
i prövning

Biproduktframställning

omfattande,
delvis
osäker

liten

nästan ingen

omfattande

Energibehov

rel. högt

medellågt

lågt (enl.
uppgift)

medellågt

Energiråvara

kol, torv
eller flis

metangas,
(olja), el

olja, el

torv, flis
eller halm,
el

I tab. 13.1 har utredningen gjort en kvalitativ värdering av de olika
tänkbara alternativen för etanoltillverkning i Karpalund. Av denna
och det material som redovisats i kap. 12 framgår att Alfa-Lavals process inte är ett realistiskt alternativ för Karpalund. Företaget kan
offerera koDll!lersiella anläggningar där Biostil-processen används för
framställning från socker- och stärkelsehaltiga råvaror först när detta har provats i den tilltänkta Skaraborgsanläggningen. Processen kan
emellertid mycket väl komma att användas i eventuella tillkommande anläggningar i ett senare skede. Som framgått av kap. 10 bedöms den ha
en god utvecklingspotential.·
Betrci:fande förslaget att utnyttja den ledigblivna kapacitet som uppstår i

G~rdsbränneriet

vid en eventuell tillbyggnad visar de kalkyler

som k-u.rmat göras den högsta produktionskostnaden jämfört med övriga
alternativ. Jämförelsen .försvåras därvid av ett i flera avseenden
bri.stfälligt underlag. Detta gäller såväl de uppgifter som erhållits
:rån Gärdsbränneriet som uppskattningen av kostnaderna för beredning
av råsaft m.m. i Karpalund. Alternativet belastas bl.a. av ett ligt pe-rsc--
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nalutnyttjande i Karpalund genom att verksamheten där är begränsad
till betkampanjen. Som tidigare nämnts har en överenskommelse träffats mellan staten, SSA och betodlarna som innebär att bidrag lämnas
med 10 resp. 11 milj. kr. för fortsatt drift ·av Karpalund under 1980
resp. 1981 års kampanjer. Parterna skall stå för var sin tredjedel
av dessa belopp.
Merkostnaden per år för Gärdsbränneriets förslag jämfört med de övriga
motsvarar ungefär det årliga bidraget till fortsatt drift av Karpalund.
Även om en noggrannare genomräkning skulle visa på en lägre kostnad
för detta alternativ jämfört med övriga, förefaller det inte troligt
att ett utnyttjande av Gärdsbränneriet kan komma att framstå som ett
väsentligt mycket bättre alternativ än vad den gjorda uppskattningen
visar. Utredningen förordar därför att inte heller detta alternativ
närmare övervägs i den fortsatta planeringen.
De två resterande alternativen, Sorigona/SSA:s och Rinteknos förslag,
visar på ungefär samma produktionskostnad för den framställda etanolen. Kalkylerna skiljer sig emellertid i flera avseenden. S&lunda har
Sorigona/SSA räknat med ett väsentli,;rt lägre investeringabehov och
följaktligen

lägre kapitalkostnader, lägre personalkostnader och

lägre energiförbrukning •• ~intekno har däremot en tetydligt högre lereditering för biprodukter, där bl.a. tillvaratagande av koldioxiden
har relativt stor inverkan på kalkylen. Denna möjlighet har inte alls
beaktats av Sorigona/SSA med motiveringen att marknaden är alltför
begränsad. Utredningen bedömer dock att detta kan
möjlighet att förbättra totalekonom!n som bör

Va.I'a

studera~

en intressant
närmare. Effek-

ten av en intern avgift på framställda proteinfodermedel (se avsnitt

7.5) har emellertid inte beaktats i vare sig Sorigona/SSA;s eller Rinteknos förslag, men detta skulle

me~

än väl kunna uppvägas av sänkta

råvarukostnader genom att utnyttja korn i stället för vete.
Beträffande båda förslagen inrymmer dessa vissa delar som förutsätter
användning av ny teknik. Därvid ha~ dock Sorigona/SSA:? för?lag ett
försteg genom att jäsningen prövas i den mindre pilotanläggning som
tas i bruk i höst i Karpalund och termokomprcssion används i Sorigonas
anläggning i

Staff~storp.
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!/1p;-ot 8.V

desna två !.. tirslag, vi 1 ka 1-··~:.da har sina fi:Yr-t.jäast~r. Dett..<-1. v.~::.1 bör i

stället anko::.ma på huvudmannen för en ;J!'odu..ktior: i :p:!.. 8jektc1~:..nt:::.~fa::;el!
efter ytterligare jämf::;:-olfJer tiem emellan.

TJt.~::edningen

vill

Jo~2k

rek3.

på att Sori cona/SSA: ~3 f(5rslag ~. av större i nd'.lntripoli ti~kt intri:.)~LJC
geno:.:t att r!!Gjlii:rheter till export av tekniken

j

.f'rå~a kar:

So::i framgått av kci.p. 10 anser utredningen att de:t :fr
utökning av etar-10] prorluktio11en i J andet sna!:'a.nt

111.;psLl.

ang(·lf:it~P.t

~:keT.

att

P.!1

F:>l .i v fUr det ta

är behovet av ytterligare l:'.'inskap och erfarenhet om "Oillverkninc; (;ch
ar~vändning

av etanol. Ftrednj ngen rekomrne!lderar G.i:irfijr att I1lanerna

på en ombyggnad av Karpalund för otanolproduktion r,u för'3 vi dac·e av
<>SA i en deta.l jprojekterinfSfas. Ett slutli(,t

bc~11 ut

om investPrir.e;

och produktionsvolym kan emellertid inteo fattaB förrän ytterligare
kla:-het nåtts i vissa avseenden. Till dessa hör

statmakt<"r:-,a~

intre,ise

av att få till >;tänd en produktion av drivmedel ur inhern,1ka råvaror.
Denna fråga har berörts i kap. 10. Därvid är det väsentligt att stHlning tas från statsmakternas sida till i vilken omfattniug etanol som
produceras i Karpalund kan användas som dri vmedl'l med hänsyn till de
kostnader för staten som en sådan användning medför. I tab. ·13.2 görs
ett förs0k till en beräkning av bl.a. kostnaderna för staten enligt
några olika alternativ. Mot denna bakgrund är det enligt utredningen
önskvärt om en relativt stor de] av produktionen i Karpalund kan avsättas som indu13tri:ipri t för att minimera fllJbventioneringsb<ihovet.

I detaljprojekteringen, som SSA n•1 bör kunna inleda, är det nödvändigt att beakta möjligheterna att minimera såväl produkt.ionr,kostnaden
som behovet av '3ubventioneringar. Beträffande produktionskcstnad<:>n
kan denna minskas genom användning av

sockerbc~tor

som är särskilt

lämpade för etru10lproduktj on och korn i fltiillct för vote. Biprodukttillverknin5ens betydelse bör

Som tiä.mnts

minskar stat2nr3

or~kså s~irt:kil t

kc~;:.tnader,

(.lffi

ob3erveras.

behovet

av av:-.:Utt:i°tE,Z. :Jc:m

drivmedel minskar. Möjligheterna att avs ät ta etanolen

Si'.)ffi

industri-

sprit har ber(irts ovan. En 1 ä.:;-re total etanolproduktion i Karpal unc!
medför att mjndre etanolmängder behöver avs:ittaei son clrivoedel. Detta
inri_ebär att möjligheterna att lagra beto1: eller

mellanpr'.Y:l:11k~er

av

betor bJ ir s.1.rski 1 t .ir:!tref:H3anta. Detsamma. gäller om pro:luk..1:.lone!l inte

.\3
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bedri "S hela året. Härvid vill utredningen principiellt framhålla
att produktion hela året bör eftersträvas för att nå ett gott företagsekonomiskt resultat. En annan möjlighet är att transportera en
del av betskörden från området till övriga sockerbruk i Skåne.
Tabell 13 .2

Justerade produktionskostnader, kostnader för staten
och inverkan p~ handelsbalansen vid tillverkning av
etanol i Karpalund, kr./lit

Rintekno

Sorigona/

Anm.

SSA

2,52

2,45

Korn som råvara

- 0,31

- 0,40

Avgift på proteinkonc.

+

Produktionskostnad

Justerad produktionskostn.
Kostnad för staten genom
minskade intäkter från
skatter och avgifter
- Enl. OK:s kalkyl
produktions kostnad

behov av ytterl. subv.
nuv. skillnad l beskattn.
total kostnad för staten

o, 14
2,35

- 1 lit etanol motsvarar
lit premiumbensin
behov av subventionering
Effekt på handelsbalansen

o, 14

2,35

2, 19
- 2' 15

0,20

0,04
0,63
o,67

0,63

0,83

0,72

Pris enl. avsnitt
7.5, dvs. för Rintekno 69,2 öre/kg
och för Sorigona/
SSA 65 öre/kg
1 kr./kg enl. avsnitt 7 .5

2, 19

- 2' 15

- Enl. OTA:s värdering
produktionskostnad
2, 35
värde av etanol som drivm. - 1 ,63
behov av subventionering

+

l!.nl. tab. 12.1

Se nedan

Se avsnitt 4. 2
2' 19
-

1 ,63

1 , 9 ggr priset på
råolja (32 $/fat,

0,56

1 $ = 4,25 kl".)

2,35

2' 19

- 1,26

- 1 ,26

1,09

0,93

+ 0,59

+ 0,40

Enl. tab. 7 .17

I tab. 13.2 har råvarukostnade~ justerats i Hinteknos och Sorigona/
SSA:s kalkyler för användnO.ng .2.v korn i siället för vete. Därvid har
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priset satts enligt den modell sor:: anvisats i avsnitt 7.5. Det lägre
priset för Sorigona/SSA:s förslag motiveras av en mindre inverkan på
jordbruksregleringens ekonomi genom mindre biprocluktframställning.
Avgiften på proteinkoncentrat är en· grov uppskattning enligt avsnitt
7.5. Den justerade produktionskostnad som angivits får ses som en
lägsta möjlig kostnad.
Kostnaderna för staten har uppskattats enligt tre olika sätt att
värdera etanol. I inget av dessa fall har kostnaderna för nödvändiga
anpassningsåtgärder tagits med. Enligt utredningens uppfattning torde
OK:s kalkyl vara den som är mest relevant vid en begränsad distribution. Förut.sättningarna för denna har berörts i kap. 10. Enligt denna
kan en blandning av 90

%93-oktanig

lågblyad bensin och 10

%etanol

säljas till samma pris som nu gäller för 97-oktanig bensin vid nuvarande beskattning (1,39 ~.r./lit för bensin och 0,76 kr./ lit etanol),
om priset på etanol är 2,15 kr.flit.
Den amerikanska kongressens undersökningskommission, OTA, har värderat
etanol till 1,9 ggr råoljepriset. Därvid avses användning i blyfri
gasohol (10

%inblandning

av etanol) i stället för blyfri regularben-

sin. Värderingen är dock inte helt relevant för svenska förhållanden,
eftersom raffinaderier i USA tillverkar en större andel bensin och
helt blyfri bensin har införts. Den sista modellen, att jämställa
1 lit etanol med 1 lit premiumbensin, ser utredningen som en första
grov uppskattning av kostnaderna vid en mer omfattande användning av
etanol.
Enligt utredningens uppfattning bör kostnaderna för staten bl.a.
ställas i Telation till inverkan på handelsbalansen. Effekterna på dennna
vid tillverkning i Karpalund an!)es enligt tab. 7._17. Därutöver bör kostnaderna för staten vägas mot de fördelar som en ,produktion av drivmedel
ur

inh~mska förnybar~

råvaror medför.

Des~a

är svåra att kvantifiera

men har diskuterats i kap. 10.
Utredningen är medveten om att flera av de antaganden som gjorts i
tab. 13.2 är

osä~.ra.

Beträffande produktionsekonomin kommer ett bättre

underlag att föreligga när en detaljprojektering kunnat genomföras.
detaljerade förslag för prissättning av råvaran och avgifter på foder-
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biprodukter lämnats samt foderbiprodukterna kunnat _karakteriseras när;nare. I fråga om kostnaderna vid användning av etanol som drivmedel
hänvisar utredningen bl.a. till de förslag om ytterligare undersökningar som lfimnats av OED:s drivmedelsgrupp (Ds I 1980:19).
SSA är f.n. huvudman för verksamheten i såväl Karpalund· som övriga
sockerbruk. I kap. 9 har utredningen angett vilka intressentkategorier som kan antas vilja engag·era sig i en storskalig etanoltillverkning. Beträffande Karpalund torde därvid staten, oljebolag och lantbrukskooperationen kunna komma i fråga. Utredningen förutsätter att
SSA undersöker intresset för ett sådant breddat huvudmannaskap. Ett
initiativ i denna fråga torde även kunna tas upp i de överläggningar
som troligen erfordras beträffande driften i Karpalund under 1982 års
kampanj. Utredningen har för sin del inte ansett sig kunna ta upp
några sådana diskussioner.
Utredningen har i kap. 10 diskuterat behovet av statligt stöd vid etablering av en storskalig etanolproduktion. En anläggning i Karpalund
torde kunna uppfylla kriteriet för prototypanläggningar genom att vara
den första i sitt slag. Utredningen förutsätter att en sådan anläggning också kan utnyttjas för forskning och teknisk utveckling, bl.a.
i fråga om metoder för etanolframställning ur cellulosahaltiga råvaror.
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Remissynpunkter

2. l Remissförfarandet
Yttranden över betiinkandet (Ds Jo 1980: 7) Etanol ur jordbruksprodukter har avgivits av styrelsen för internationell utveckling (SIDA).
Trnnsportrådet (TPR). riksrevisionsverket (RRVJ. lanthruksstyrelsen. statens jordbruksnämnd. statens naturvärdsverk och produktkontrollniimnden som har avgivit gemensamt yttrande. Sveriges lantbruksuniversitet
(SLU). överstyrelsen för ekonomiskt försvar (ÖEFJ. statens industriverk
(SIN Dl. nämnden för energiproduktionsforskning (NE). styrelsen for teknisk utveekling (STUJ. Hinsstyrelserna i Kristianstads. Skaraborgs och
Östergötlands liin. universitetet i Lund. jordbrukstekniska institutet (JTI).
delegationen <I 1975: 02) for energiforskning !DFEJ. oljeersättningsdelegationen (l 1979: 01. OED). Alfa Laval AB. eentralorganisationen SACO/SR.
Kristianstads kommun. landsorganisationen i Sverige (LOJ. Lantbrukarna~

riksförbund ( LRFl. Näringslivets energidelegation. Oljekonsumenternas förbund (()K). AB Skfmebrännerier. Studsvik Energiteknik AB,

Svensk Metanolutveckling AB <SMAB). Svenska fahriksarbetareförbundet. Svenska

Sockerfabrik~

AB (SSA). Svenska Petroleum Institutet

<SPll. Svenska Utvecklings AB (SUJ. Sveriges Betodlares Centralförening. Sveriges bilindustri- och bilgrossistförening. Sveriges Kemiska Industrikontur. Tjänstemännens centralorganisation (TCOJ. Vin- & Spritcentralen AB och Svenska Kvarnföreningen.

2.2 Allmänna bedömningar
Flertalet remissinstanser är positiva till utredningens förslag all en utökning av etanolproduktionen i Sverige snarast kommer till stånd. De flesta
rernissinstanserna vill dock ej nu ta ställning till produktionens omfattning.
Storleken av en framtida etanolproduktion bör bli beroende av e1farenheterna från de inledande försöken.
Transportrådet framhåller att det starka oljeberoendet som f. n. finns
inom transportsektorn gör det nödviindigt med en målmedv.:ten satsning
för att {1stadkomma en förändring av energiförsörjningen inom denna sektor. En ersiillning med syntetiska drivmedel baserade på inhemska råvaror
är enligt TPR det alternativ som på sikt skapar största möjligheterna till
mer påtagliga förändringar av nuvarande förhållanden. TPR anser all den
höga produkilonskostnaden och begränsade mi"liliga tillgängar på etanol
inte talar för att eh bred satsning pä etanol hör göras f. n. Inriktningen bör i
första hand göras pil metanol. Parallellt härmed är en hegriinsad satsning
pi\ etanol motiverad för att få ökad erfarenhet iiven av detta bränsle. En
viss utökning av etanolproduktionen i landet kan därför vara befogad.
t. ex. genom utbyggnad av en anläggning för framstiillning av 50000-
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100000 nr' etanol per år. Storleken av en framtida etanolproduktion bör
bestämmas först när erfarenheter vunnits från den inledande produktionen
och när resultat föreligger av pågående forsknings- och utvecklingsarbete.
Riksrel'ision.1·1·erket framhåller att en produktion av etanol baserad på
inhemska förnybara råvaror stämmer överens med ett väsentligt energipolitiskt mät. Följdkostnaderna för en etanolintroduktion skulle bli betydligt
mindre än för en metanolintroduktion vilket talar för en introduktion av
etanol enligt utredningens förslag. Inför ett eventuellt beslut om etanolproduktion i större skala bör emel.lertid enligt RRV:s mening mer i detalj
utredas möjligheterna att styra över odlingen till grödor som är lämpliga för
etanolproduktion i större omfattning.
La11tbmksstyrelse11 stöder utredningens förslag att en utökning av den
svenska etanolproduktionen bör ske trots att f. n. metanol är billigare att
framställa. I första hand bör ny teknik för etanolframstiillning prövas i
prototyp- och demonstrationsanläggningar så att ett brett underlag kan
erhållas för beslut om framtida inriktning och omfattning av produktionen
av drivmedelsalkoholcr.
Styrelsen tar inte nu ställning till i vilken omfattning det kan vara möjligt
att mot slutet av 1980-talet ta i anspråk socker- och stärkelserika jordlm1ksprodukter för etanolproduktion. Först när erfarenheter av en försöksverksamhct i prototypanliiggningar har utvärderats vad gäller bl. a.
energiutbyte. produktionskostnader etc. finns anledning att ta ställning till
rnarkanvändningsfrågorna. Dessa frågor har på längre sikt också samband
med den tekniska utvecklingen vad gäller användning av cellulosa som
råvara för etanolframställning. Ä.ven i ;mdra avseenden kan förutsättningarna för användning av jordbruksmark för produktion av energiråvara ha
förändrats innan beslut om den framtida etanolproduktionens storlek och
inriktning kan och behöver tas.
Statens jordhruk.rniimnd är positiv till att en utökning av etanolproduktionen kommer till stånd i försöksmässigt stor skala för att pröva ny teknik
och nya användningsområden för etanol. Nämnden framhåller vidare att
ytterligare forskning och försök behövs i stor skala beträffande användningen av jordbruksråvaror för etanolproduktion. Mot denna bakgrund
anser nämnden att beslut om tillverkning i den skala som utredningen
bedömt som möjlig tills vidare bör anstå. Nämnden framhåller vidare att
prissättningen på de jordbruksråvaror som kan komma att användas för
etanoltillverkning bör hållas åtskild gentemot prissättningen på jo.rdbruksråvaror som används som livsmedel.
Niimnden för e11ergiprod11ktio11sforsk11i11g delar i huvudsak utredningens
bedömningar och tar endast upp etanolens allmänna värde som syntetiskt
drivmedel samt behovet av fortsatta forsknings- och utvecklingsinsatser.
NE framhåller därvid att om stat~makterna av beredskaps- eller andra skäl
bedömer det nödvändigt att snarast få till stånd en inhemsk drivmedelsproduktion så finns det flera skäl som talar för att denna bör avse etanol.
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Kostnaden för etanol kan enligt NE på längre sikt komma att sänkas och
dtvarubasen breddas i takt med att tekniken för framställning av etanol ur
cellulosahaltiga råvaror förbättras. NE anser det angeläget att utveckling
av teknik för framställning av etanol ur cellulosahaltiga material stöds
inom encrgiforskningsprogrammet.
Sryrei.1"1'11 fi'ir teknisk 11t1·l'ckli11g framför likande synpunkter och framht1ller att man kan förvänta sig en gynnsammare utveckling för etanol än
för olja och metanol. STU anser att driftserfarenhet i full skala behövs för
att man skall kunna sprida tekniken senare.
Liins.1·tyrcls<'n i Kristia11.1·tads liin ansluter sig helt till utredningens skäl
för en kraftfull satsning på etanolproduktion i landet. Härvid framhåller
länsstyrelsen siirskilt möjligheterna till minskat oljeberoende genom inhlamlning av etanol i bensin. Även liinsstyrelsen i SkarahorRs liin ansluter
sig till utrc:dningcns slutsatser att en etanolproduktion inom landet fn°in
inhemska jordbruksprodukter hör vara angeHigen från beredskaps- och
hanJelspolitiska synpunkter. Länsstyrelsen framhåller att det är angeläget
att en etanolproduktion baserad pi\ överskott och avfall från jordbruket i
länet kan komma till stånd utan större fördröjning. Liinsstyrdsen i Östergiitl11nds liin anser att utredningen pii ett tillfredsställande sätt kartlagt
möjligheterna och analyserat effekterna av etanolproduktion från jordbruksprodukter. Ett program för introduktion av etanol bör kunna bli en
viktig del i den kommande energipolitiken främst för att minska vårt
oljeberoende.
L1111d.1· unii·ersitet hänvisar till inhämtat yttrande från kemicentrum vari
framhillls att det finns starka skäl för att i Sverige bygga upp en etanolproduktion i industriell skala. Bl. a. framhålls möjligheterna att exportera
svenskt fermenteringskunnande och svensk processteknologi. En industriell etanolproduktion skulle dessutom kunna vara utgångspunkten för en
hred satsning på biotekniskt baserad produktion.
Liknande synpunkter framförs av jordbrukstekniska institutet som anser
det angeläget att driva en utveckling som leder till en inhemsk produktion
av bränsleetanol baserad på förnybara energikällor. fnstitutet understryker
vikten av att forsknings- och försöksverksamhet på området stödjes och
att prototyp- och demonstrationsanläggningar uppförs. Institutet framhåller även värdet av småskaliga anläggningar.
Delegationen f('ir energi.forskning hänvisar till sitt yttrande över OED:s
rapport Introduktion av alternativa drivmedel. I yttrandet framhålls att
etanol som drivmedel tills vidare bör betraktas som en möjlig och kompletterande utvecklingslinje och motivera fortsatta FoU-insatser.
A(ti1 Lal'(lf AB delar helt utredningens uppfattning att etanol har betydande potentiella möjligheter som drivmedel och kemiråvara och anser det
angeläget att etanolproduktionen inom landet snarast bör utökas. Prototyp- och demonstrationsanläggningar bör snarast byggas. Vidare framhålls
att intresset i omvärlden. inte minst i USA. för produktion av etanol från
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jon.lbruksprodukter och annan biomassa är stort och att behovet av etanol
som drivmedel och kemisk råvara ökar snabbt. För att få en andel i denna
växande marknad är det väsentligt att det skapas förutsättningar att snabbt
komma i gång med utvecklingsarbetet i Sverige.
Kristianstads kommun tillstyrker utredningens förslag att det snarast
görs en satsning på etanol som inblandning i drivmedel. Produktion av
inhemsk etanol bör påbörjas så fort som möjligt.
Lantbrukarnas rik.~f('irbund tillstyrker huvuddelen i utredningens förslag
och framhåller bl. a. att det är nödvändigt att prova ny teknik i prototypoch demonstrationsanläggningar. LRf framhåller att det för samhället är
önskvärt om den produktionspotential som finns inom lantbruket kan
användas för att tillgodose även andra väsentliga samhällsbehov än som
livsmedel. Lantbruket har därigenom betydande möjligheter att bidra till
landets energiförsörjning. LRF hälsar därför utredningens förslag om tillverkning av etanol ur jordbruksprodukter med tillfredsställelse. Härigenom kan import av en oljeprodukt av synnerligen stor strategisk betydelse
ersättas med inhemsk tillverkning från förnybara råvaror.
Det kan enligt LRF hävdas att tillverkning av drivmedel från livsmedelsråvaror är moraliskt förkastlig med tanke på den globala livsmedelssituationen. Därvid bör observeras alt främst fodersäd och skadad brödsäd,
som annars används som foder, avses utgöra råvara för den inledande
produktionen. På sikt bör produktionen baseras på cellulosahaltiga råvaror. Som biprodukter vid tillverkning från spannmål fås proteinrika
fodermedel som kan ersätta importerade proteinfoder. Dessutom bildas
under processen mindre mängder jästprotein som kan utnyttjas. Vid tillvaratagandet av biprodukterna kan alternativt ett proteinkoncentrat tas
fram för human konsumtion. Ot11etydigt kan detta få konsekvenser för den
globala livsmedelssituationen. Det är därför nödvändigt att en eventuell
uppbyggnad av en storskalig etanolproduktion baserad på socker- och
stärkelsehaltiga råvaror styrs av statsmakterna så att oönskade effekter på
världsmarknaden med livsmedel kan undvikas. Goda förutsättningar föreligger för detta i Sverige med den genomgripande reglering vi h;ir av
jordbrukets produktion. Det bör dock noteras att en satsning på alternativa
bränslen som ersättning for olja och oijeprodukter även kan leda till en
lugnare prisutveckling på oljan. vilket vore positivt för många u-liinder.
Niiringsli1'ets e11ergiddegatio11 anser det viktigt att jordbrukets möjligheter som potentiell framtida energiproducent undersöks. Därvid framhålls att om det skulle visa sig alt det blir ekonomiskt lönsammare att odla
energiråvaror i stället för spannmål på en del av nuvarande areal eller att
framställa etanol ur spannmål sil måste dessa alternativ noga prövas.
Delegationen framhåller vidare att del iir av vikt att påpeka att en etanolproduktion i den storleksordning som utredningen angett som möjlig inte
innebär någon konflikt med livsmedelsförsörjningen.
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Ojekon.rnmenternas förhund anser det väl motiverat att etanol introduceras på drivmedelsmarknaden i begränsad distribution. OK är berett att
svara för en sådan distribution.
Svensk metano/utveck/ing AB finner att utredningen mycket väl belyst
möjligheterna till etanolproduktion ur jordbrukets överskottsprodukter
och att detta kan ske utan konflikt med livsmedelsförsörjningen., Det
förtjänar också enligt SMAB att understrykas att etanolproduktion är
nettoproducent av premiumenergi om bränslebehoven vid tillverkningen
täcks av förnybara energiråvaror från jord- eller skogsbruk, vilket måste
vara en förutsättning för sådana anläggningar. SMAB finner det angeläget
att modern etanoltillverkningsteknik demonstreras i ett antal anläggningar.
Studs1·ik Energiteknik AB hänvisar till yttrandet från SMAB och har därutöver inga ytterligare synpunkter.
Si·enska fahriksarhetarefiirhundet anser det angeläget att regering och
riksdag snarast tar ställning till etanolens roll i landets framtida energiförsörjning.
Sl'enska 11tvecklings AB framhåller värdet av fortsatt utveckling av
alternativa energikällor, däribland etanol. Bolaget pekar därvid på att
etanol ur cellulosa förefaller vara fullt konkurrenskraftig med övriga alternativ. Enligt SU:s uppfattning bör produktion av etanol ur ved. integrerad
med sulfatcellulosafabriker, från ett flertal mindre anläggningar. spridda
över hela landet, vara ett mera attraktivt alternativ än de mycket stora
metanolfabriker som krävs för en ekonomisk produktion. Bolaget delar
utredningens uppfallning att etanolen har betydande potentiella möjligheter som drivmedel och kemiråvara. För att befrämja tillverkning och användning av etanol bör man överväga att i skattehänseende särbehandla
etanol som drivmedel. Starka skäl talar vidare enligt bolaget för statligt
stöd till prototyp- och demonstrationsanläggningar för framställning av
etanol ur såväl socker, stärkelsehaltiga råvaror som cellulosaråvaror.
Även Sl'eriges betodlares centralfiirening framhåller att det är angeliigct
alt en etanolproduktion. baserad påjonlbruksprodukter, kommer till stånd
inom landet som ett led i strävandena att minska vårt oijeberoende. Betodlarna är diirvid heredda att jämsides med Sveriges övriga jordbrukare göra
en insats för alt på bred front åstadkomma produktion av enagi för det
framtida samhället.
Si·eriges kemiska industrikontor framhåller betydelsen av all statsmakterna initierar åtgärder för att förbättra energiförsö1jningen. t. ex. genom
övergång till alternativa bränslen och drivmedel samt att teknik utvecklas
för framtida användning av inhemska råvaror. En utökad sockcrhetsodling
för tillverkning av etanol bör därvid övervägas. Kemikontoret konstaterar
vidare att statligt stöd torde krävas för användning av etanol som drivmedel och industrisprit. Stödet får dock ej utformas på sådant sätt att priset
på industrisprit kommer att överstiga VM-priset.
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Tjiinstemiinnens centralori;anisation tillstyrker i princip utredningens
förslag men anser att flera frägor inte utretts tillfredsställande, t. ex. avvägningen mellan metanol och etanol samt vilket behov av bekämpningsmedel
som uppstår vid utökad sockerbetsodling. TCO anser all fortsatt utredning
om framställning av drivmedel ur inhemska råvaror måste bedrivas skyndsamt.
Vissa remissinstanser är mer tveksamma till en satsning på en etanolproduktion.
Statens industrirerk anser att man i dag inte bör satsa på stora anliiggningar för etanol ur jordbruksprodukter. En inhemsk drivmedelsmarknad
för alkohol kan sannolikt upparbetas till avsevärt lägre kostnader med
hjälp av importerad metanol. Totalt skulle en stor etanolsatsning i dag
kräva stora statliga satsningar för en ringa eller obefintlig netlobcsparing
av energi. SIN D föreslår i stället en satsning via energiforskningsprogrammct på forskning och utvet·kling av etanolproduktion ur uthålliga inhemska
råvaror. framför allt cellulosa. Skiil finns också att bygga mindre produktionsanläggningar i demonstrationssyfte. Först diirefter finns fullt underlag
för bedömning av en satsning på fullskalcanläggningar.
Oljecrsätt11ingsde/cgationen anser att huvudalternativet för en snabb
introduktion av alternativa drivmedel hör vara metanol. Etanol kan emellertid utgöra ett komplement. OED anser det ockst1 väsentligt att forskningsinsatser ägnas åt etanolframställning siirskilt med inriktning p<I cellulosahaltiga råvaror. Om försöksvis framställning av etanol ur jordbruksprodukter kommer till stånd för drivmedclsändamål inom en niira framtid
anser OED det betydelsefullt om etanolinblandning i bensin kan provas i
samband med del driftförsök som nyligen påbörjats i samarbete mellan
SMAB. Nynäs och OK.
l.11ndsorg1111is11tio11cn i Si·erige delar utredningens uppfattning att det
ligger ett värde i att ytterligare kunskap m:h erfarenhet om tillverkning och
användning av etanol byggs upp. LO anser emelkrtid att en etanoltillverkning i större omfattning ur socker och säd inte är ett ekonomiskt
hållbart bidrag inom ramen för den svenska energiförsörjningsbalansen.
S1·e11sk11 pctro/i11111i11sti111tct hänvisar till sitt yttrande över OED:s förslag
till introduktion av syntetiska drivmedel där man anser all bindande beslut
inte bi.ir fattas nu. Enligt SPI :s mening kan etanol ses som ell gott beredskapsalternativ till framför allt gengas och målsättningen kan diirför vara.
att man rcuan i fredstid anpassar utsatta fordonstlottor för drift på ett HJOprocentigt alkoholdrivmi:dcl.
Även Sn.,-ii;c.1· hilindustri- och hilgrossis~fiJre11i11i; hiinvisar till sitt yttrande över ()ED-rapporten. Pört:ningi:n framhåller diir att del är av stor
vikt att komplement och crsiiltni11gsbränsle skapas till nuvarande drivmedel. Både metanol. etanol och motorgas iir diirvid alternativ som kan
minska oljeberoendet. Föreningen är dock kritisk till en ensidig svensk
introduktion av alkoholer.
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AB Vin- & Spri1ce11tralrn är kritisk till de proccssahernativ som etanolutredningen undersökt och ifrågasätter om de föreslagna processerna har
en sådan teknisk innovationsnivå att det bör utgå statligt stöd till prototypoch demonstrationsanläggningar.

2.3 Rå,·arutillgång och produktionsfrågor
Etanolutredningen bedömer det vara möjligt att producera i storleksordningen 400000 m-' etanol/är i slutet av 1980-talct ur sm.:kerbetor och spannmål vid en oförändrnd jordbrukspolitik. Utredningen föreslår diirvid att
sockerbetor odlas på 25 000 ha för etanolproduktion. Därutöver hör ca
650000 ton spannmål användas. Spannmålsöverskottct skulle då vid normalskörd bli i storleksordningen 700000 ton. Produktionskostnadcn beräknas till 2:20-2:50 kr.Il. En etanolproduktion i den storleksordning som
utredningen bedömer möjlig innebär ingen konllikt med livsmedelsförsörjningen. varken nationellt eller internationellt. Den tar endast i anspräk
delar av ett växande överskott av jordbruksprodukter, ger värdefulla fodermedcl som biprodukter och ger förutsiittningar för förbättrade viixtföljder. Flera rcmissinstanser berör dessa frågor.
SIDA framhåller bl. a. att på kort sikt kan inte u-länderna räkna med
nftgon viiscntlig drivmedelscrsiittning med etanol. Ut vecklingen av 1eknikcn för ctanolframstiillning och användning bör ske i Sverige och andra iliinder innan man kan räkna med något utvecklingsarbete m:h nilgra investeringar i u-länderna.
Pii liingre sikt kan en ökad användning av etanol som ersiittning för
bensin i i-länderna ge ökat utrymme för u-länderna att konsumera bensin
och oljeprodukter. eftersom tillgången pil fossila hriinslcn iir bt:gränsad.
SIDA framhåller vidare att en ökad satsning pi\ forskning och utveckling
i Sverige inom omr:\det etanolframstiillning rä sikt ger ökade rcsurst:r för
tekniköverföring till u-länderna. Särskilt hör forskningen pä enzymatisk
hydrolys av cellolos:.ihaltiga råvaror och jiisning av diirvid producerade
sockcrprodukter bcfriimjas. Fördelen med en s<ldan proccssutveckling iir
alt man kan få råvaror som inte inkräktar p~\ livsmedelsproduktionen samt
att processens reaktionsbetingclo;cr iir mindre korrosionsbeniigna iin vid
kemisk hydrolys.
Tillkomsten av en modellfabrik i Sverige för framställning av etanol för
fordonsbriinslc ur jordbruksrävaror skulle möjliggöra utbildning av delegater från u-Uinder och även underliitta demonstration av tekniken.
Beträffande lämpligheten av att använda spannmål och andra jordbruksproduktcr som dtvara anför SIDA bl. a. att man inte har n~1got att inviinda
mot att man i Sverige skulle använda överskott av sockerbetor och spannmål som råvara för etanolframställning.
Världens produktion av födoämnen ökar stadigt. Vetta gäller även de
länder i Asien som anses vara mest utsatta för livsmedclsbrist. Mellan ären
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1950 och 1976 ökade Indiens spannmålsproduktion i t:n takt motsvarande
2.8')(, per år. medan befolkningen ökade mt:d 2.1 %, per år. Produktionen
av spannmål räknat i kg per invtmare i viirlden ökade från 306 kg år 1955 till
365 kg år 1977, Motsvarande siffror för de sju största länderna i Asien var
17J kg år 1955 och 199 kg år 1974.
Beträffande dl!! etiskt och moraliskt försvarbara i att utnyttja jordbruksprodukter för energiändamål framhålls bl. a. att vid sidan av den mängd
resolutioner som antagits av Sverige i skilda sammanhang för förbättring
av u-ländernas handelsvillkor bör uppmärksammas att söcker är en produkt som u-länderna har bättre naturliga m:h ekonomiska fördelar av att
producera än i-länderna.
L1111tbruksstyrdH'fl anser del vara en brist i utredningen att man ej
närmare behandlat de årsm{msbcroende skördevariationernas inverkan på
spannmålsöverskottct. Enligt ~tyrelsen finns vidare betydande osiikerheter i möjligheterna att förutse hur snabba skördeökningar soni kan
förväntas under 1980-talet. Bl. a. kan eventuella restriktioner i användningen av handelsgödsel och bekämpningsmedel medföra att möjligheterna
att öka skördarna starkt redureras. Styrelsen framhåller vidare att en
omfattande satsning på etanolproduktion från traditionella jordbruksgrödor i vårt land och, internationellt kan komma i konflikt med millsättningarna för den internationella livsmedelsförsörjningen. Det är därför viktigt att
utveckla tekniken for att i framtiden kunna framställa etanol ur cellulosa.
Även statens jordhruksniimnd anser att en produktion av etanol i den
omfattning som utredningen bedömt som möjlig kan komma i konllikt med
kraven på en god livsmedelsben:dskap och även med Sveriges ansvar för
Iivsmedelsförsörjningen i världen. Vad giiller utredningens hedömning av
råvamtillgången framhåller nämnden att möjligheter finns att utredningen
överskattat avkastningsökningarna. Jordbruksnämnden är också tveksam
till utredningens förslag att introducera massvete som råvara.
Det är vidare enligt nämnden tveksamt om jordbrukarna i de områden
där det kan bli aktuellt att ta upp en sockerbetsodling för etanolproduktion
är villiga att odla sockerbetor när de hlir medvetna om att odlingen för
detta ändamål kan bli begränsad under en viss tidsperiod.
Sveriges lanthruksuniversitet framhåller att inassvete hittills ej prövats i
svensk odling samt att utländska erfarenheter har visat att sådan odling ej
är problemfri. Universitetet berör även de energianalyser utredningen
presenterat och framhåller bl. a, att man i långt större utstrlickning bort
beakta att de förnybara energikällorna. flis. torv och skörderester. har
alternativ användning som fasta bränslen. Om utredningen följt denna linje
hade redovisade effektivitetstal blivit mindre gynnsamma. Vad gäller frågan om eventuell konflikt med livsmedelsförsö1jningen anser universitetet
att orsakssammanhang. särskilt de internationella. ej är tillräckligt kiinda
för att kunna göra ett så klart ställningstagande som utredningen gör. SLU
framhåller vidare att odlingsförsök. energianalyser. ekonomiska kalkyler.

Prop. 1980/81: 90

Bilaga 2. IO

Jordbruksdepartementet

685

biprodukternas ersättningsvärde samt möjligheterna till en eventuell konflikt mellan etanoltillverkning och livsmedelsproduktion miiste beaktas vid
de fortsatta förberedelserna för en eventuell etanoltillverkning i Sverige.
Styrelsen Ji'ir teknisk utl'eckling framh{tller att det i framtiden kan bli
konkurrens om jordbruksarealen och att diirför en totalanalys hör göras av
tillgänglig åkermark. tillgängliga resurser att bruka den och vilka produkter
som iir angelägnast.
Lanthrukama.1· ri/.:..1:(iirh1111d delar utredningens uppfattning att det hör
vara möjligt att i slutet av 1980-talct tillverka i storleksordningen 400000
m' etanol/år ur jordhruksprodukter om inga ytterligare mer omfattande
långtidsavtal om export av spannmål träffas. Den höjda skönlenivå som
därmed krävs förutsätter emellertid att några mer omfattande restriktioner
beträffande användningen av handclsgödsel och bekämpningsmedel inte
läggs pf1 jordbruket. En striivan hör även. enligt LRF. vara att på sikt gå
över till att använda cellulosahaltiga råvaror. LRF understryker diirvid
vikten av att utvecklingsarbetct på detta område intensifieras. Vad gäller
den etiska aspekten framhf1lls att en etanolproduktion i stor skala kan få
konsekvenser för den globala livsmedelsförsörjningen. Det är därför nödvändigt att en storskalig etanolproduktion baserad pä socker- och stärkelsehaltiga råvaror styrs av statsmakterna sil att oönskade effekter på världsmarknaden kan undvikas. Även LRF är tveksam till förslaget att använda
massvete som råvara då betydande problem diirvid kan uppstå för spannmålsmottagning. lagring och kvarnar.
Svenska h11ntfi'irenin1<l!ll anser att införande av massvete utgör ett hot
mot de inhemska vetesorterna och dess glutenhalt.

2.4 Jordbruksreglcringens ekonomi
Utredningen har i sina bedömningar utgått från en oförändrad jordbrukspolitik. Jordbruksreglcringens ekonomi bör därför sä långt möjligt hållas
opåverkad. Utredningen föreslår all detta. när spannmål anviincls som
råvara. åstadkoms enligt en särskild modell som innebiir att riivarupriset
kommer att ligga relativt nära världsmaknadspriset. Vidare bör en särskild
avgift tas ut på foderbiproduktcr för att kompensera bortfallet av införselavgifter för proteinfodermedel i den utstriickning biprodukten ersätter
sådana. När vanliga sockerbetor används som råvara hör producentpriset
vara detsamma som vid sockertillvcrkning. I inledningsskcdct bör prissättningen pii berörda produkter ske inom ramen för.ordinarie reglering. Vid
en mer omfattande etanolproduktion bör formerna för prissättningen på
jordbruksråvaror för denna produktion ses över.
Några rcmissinstanser har synpunkter på utredningens förslag angående
prissättningen på råvaran.

Statens jordhruksniimnd pekar därvid pi1 att det introducerats nya fodermcdel som har ersatt import utan att för den skull niigon särskild kompcn-
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sation varit aktuell. Nämnden erinrar om att stigande priser på världsmarknaden också leder till minskande inforsclavgiftsmcdel. Det kan enligt
nämnden diskuteras om regleringsekonomin skall kompenseras särskilt för
ett bortfall av införselavgiftsmc,del vilket beror p{i en förbättring av försörjningsliiget p<I fodermedelssidan.

Lunthrukarnas rik.lfiirh1111d hitriider utredningens förslag till principer
för prissättning av råvara och biprodukter. LRF anser det vidare troligt att
den positiva effekt pa handelsbalansen som utredningen angetl kommer att
öka till följd av att världsmarknadspriserna på olja och oljeprodukter stiger
snabbare iin motsvarande priser på spannm;ll.
Sn'riges hetodlares ce11tra/f("irc11i11g anser att odlarkåren vid hetodling
for etanolproduktion hör tillhöra samma intresseorganisation som vid odling av betor till socker. Hiirvid kan förhandlingar om hetpriset föras på
samma siitl som tidigare. Det ekonomiska utbytet för odlarna hör dock
enligt SCB hli detsamma som vid odling av betor till socker.
Kemikontoret berör frt1gan om jordhruksriivaror som utgångsmaterial
för tillverkning av industrispri! och andra kemiska produkter. Kemikontoret anser det uteslutet att industriprodukterna >kall kunna bära något
element av jordbrukets griinsshydd. l tillverkningen anviinda riivaror mäste stå till buds tills. k. VM-pris genom ni'igon form av prisutjämning. Det är
enligt Kemikontoret helt uteslutet att svensk kemisk industri skall kunna
betala ett högre pris än VM-pris fört. ex. industrisprit.

2.5 Beredskapsaspektcr
Etanolutredningen framhiiller att tillförsel och användning av etanol som
drivmedel har ett heredskapsviirde. Detta kan enligt utredningen ta sig
uttryck i antingen ett minskat hchov av traditionella hercdskapsätgärdcr
eller en ökad uthållighet i försö1jningen med llytande drivmedel.
Flera remissinstanser berör denna fråga varvid vissa hl. a. anger beredskapsaspektcn som ett skäl för ~n satsning pft en etanolproduktion.
Stute11sjordhmksnii11111d frarnh~tller att det i ett bcredskapsliige dock kan
bli nödviindigt att avstå från etanoltillverkningen för att i stället odla
livsmedel. En etanolproduktion betyder emellertid enligt nämnden att
behovet av beredskapslager av olja m:h oljeprodukter minskar.
Ö1·erstyrel.H'll för ekonomiskt fiJr.1Tar konstaterar att god tillgång på
etanol inom landet skulle i en längre kris kunna reducera oljeberoendet
genom omstiillning till produktion av eten och därmed följande tillverkning
av tensider och vissa plaster som hl. a. används för mjölkförpackningar.
ÖEF undcrstyrker därvid den friln heredskapssynpunkt stora betydelse
som en ökad inhemsk produktion av etanol genom minskat behov av
bercdskapslagring kan få för kemisk industri.
/,anthrukamas rik.l:f("irh11nd konstaterar att en etanoltillverkning har fördelar från heredskapssynpunkt. En inhemsk produktion av drivmedel in-
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nebär att beredskarslagren räcker liingre och att en eventuell tillverkning
av gengasaggregat kan hållas pi\ en lägre niv{1. LRF framhilller vidare att
beredskarsvärdet ökar väsentligt när teknik för anviindning av cellulosahaltiga råvaror finns kommersiellt tillgiinglig.

Sl'ensf.:. meta110/11t1·cckling AB understyrker utredningens riipekamle om
att gengas inte längre är ett acceptabelt reservbriinsle för ett allt större
antal av jordbrukets maskiner liksom den inte iir det för tunga lastbilar.
bussar och skogsmaskiner. Etanoltillverkning ur jordbruksrrodukter Ur
den enda möjligheten att omgiiende bö1ja bygga upp ett acceptabelt reservbränslesystem. Kostnaderna för en beredskap byggd pfi tillverkning av
etanol och metanol ur inhemska råvaror hör enligt SMAB klarliiggas.
varvid oeksil risken för en dålig bered skar mf1ste

rn ett uttryck i ekonomis-

ka termer.

S1·enska petrole11111 institutet anser att etanol kan vara ett gott bered~kapsalternativ till framför allt gengas.

2.6 Etanol som drivmedel
Etanolutredningen konstaterar att naturgasbaserad. importerad metanol
vid nuvarande priser och beskattning blir närmare

301.~;.

billigare rer ener-

gienhet än inhemskt producerad etanol. Utredningen pekar dock pfi ett
llertal faktorer som kan motivera ett högre pris pä etanol.
Transportrildet framhåller att etanol som drivmedel har vissa fördelar
jämfört med metanol. t. ex. högn: energiinnehåll. mindre aggressiv inverkan pä material och Higre benägenhet för fasseparation.

Statens nat11n·c1rdn-crk och prod11ktkontrollnii111nde11 som avgivit gemensamt yttrande berör framför allt miljöaspekterna. Verket och nämnden
framhi'ilkr bl. a. att beslut om introduktion av nya drivmedel hör samordna~ med erforderliga beslut om miljöförbiittringar vad giiller bilavgaser och
hantering av drivmedel. Etanolens oktantalshöjande egenskaper hör anviindas för tillverkning av blyfria hlandhriinslen.
Vidare bör introduktion av blyfritt etanolhaltigt blandbränsle medföra
liten päverkan på utsläppen av koloxid. kolväten och kväveoxider med
avgaserna. Blyfritt bränsle öppnar vägen för avancerad avgasrening. Med
sildan finns liten anledning att oroa sig för emission av aldehyder och andra
speciella ämnen som drift med alkoholhaltiga bränslen ger upphov till.
En introduktion av etanolhaltiga blandbränslen i belintlig bilpark kan
leda till ombyggnadsbehov vad gäller bilarnas bränslesystem. Det iir påtaglig risk att sådana ombyggnader i realiteten kommer att leda till både ökad
energiförbrukning och ökade utsläpp. Sådana blandbriinslen hör därför
inte allmiint introduceras i befintlig hilpark utan främst införas för bilar
som fabriksmässigt optimerats för briinslet och fr. o. m. viss årsmodell.
För att undvika bränsleförväxling hör tanköppningar och fyllmunstycken
ut formas srecicllt.
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Drift med ren etanol innehär potentiella fördelar från hälso- och miljösynpunkt i jämförelse med blandbränsledrift men utveckling av motorer
och denatureringsmedel erfordras. En utveckling av driften med ren etanol
bör i det längre tidsperspektivet prioriteras. Staten hör om erforderligt
stimulera sådant utvecklingsarbete.
Styrelsen för teknisk utl'eckling framhåller att då det gäller prisjämförelser mellan olja, metanol och etanol bör man ta hänsyn till det på lång sikt
intressanta fallet, nämligen dii både metanol och etanol tillverkas ur inhemska, förnybara råvaror. Man kan d[1 viinta sig en för etanolen gynnsammare prisrelation.
Liinsstyrelsen i Kristianstads län framhåller att den tyngst vägande
faktorn som talar för etanol i stället för metanol är att denna produkt i
dagsläget kan framställas ur inhemska, förnybara råvaror i motsats till
metanol.
Lunthrukarnas riksfiirh11nd understryker i denna fräga de goda erfarenheter som har nåtts i USA vid en inblandning av 10% etanol i blyfri bensin.
Detta bränsle har uppenbarligen kunnat användas utan att några mer
betydande anpassningsåtgärder hehövt vidtas. Enligt förbundets mening är
det angeläget att OK:s planer på att distribuera ett motsvarande bränsle i
Sverige snarast kommer i gång och får det stöd från samhället som erfordras. Förbundet utgår vidare ifrån att blytillsatsen i bensin slopas när
blandbränslen införs.
Kemikontoret delar utredningens uppfattning att etanol, baserad på till
en början jordbruksråvaror och i ett längre perspektiv avfalls- och biomassor. kan erbjuda fördelar framför metanol. Något motsatsförhållande till
metanol som drivmedelskomponent föreligger dock knappast även om
vissa komplikationer i lagrings- och distributionsleden lättare undviks med
etanol som huvudkomponent.

2. 7 Behov av statliga åtgärder
Utredningen konstaterar att det f. n. inte föreligger ekonomiska möjligheter att avsätta stora mängder etanol med normala krav på lönsamhet.
Avsättningen av etanol, liksom även metanol, på drivmedelsmarknaden
blir därför beroende av vilka åtgärder som vidtas från statsmakternas sida.
Enligt utredningen är det väl motiverat att tillämpa en lägre total skatteoch avgiftsheläggning för drivmedel tillverkade av inhemska råvaror med
hiinvisning till strävandena att minska importberoendet på energiområdet.
Det är vidare enligt utredningen angeläget att forsknings- och utvecklingsarhete av hetydelse för en fortsatt förbättring av processer för etanolframställning stödjes. särskilt teknik för användning av cellulosahaltiga produkter.
Vid uppbyggnaden av etanoltillverkning är det enligt utredningen nödvändigt att tillämpa och prova ny teknik i s. k. prototyp- och demonstra-
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tionsanliiggningar. Den planerade anliiggningen i Viiskrgötland iir ett exempel på en sådan. Utredningen förutsiitter att fr{1gan om bidrag till en
sftdan anliiggning kan prövas inom ramen fiir de regler som kommer att
giilla för sådana anläggningar.
Tmnsporträdct förordar att en siirskild oljeavgift införs för att stödja
satsningar p?1 ny energiteknik. En förmiinlig behandling från skattesynpunkt av drivmedel baserade pil inhemska råvaror kan vara ett värdefullt
stöd för att introducera sf1d;ma drivmedel.

Riksrnisionsrerkct konstaterar att ett siitt att kompensera det skattehortfall som skulle uppsti't om etanol ges en fiirmånligare beskattning iin
bensin kan vara att höja beskattningen av bensin si't att blandprodukten får
samma totala skattebelastning som bensin nu har. En skattchöjning med ca
6 öre/I på bensin skulle kompensera bortfallet. RRV förutsiitter att energisparkommittcn kommer att behandla denna fråga.
l.a11thmks.1·tyrdsc11 anser att de fördelar som utredningen pf1visat med

tillverkning av etanol ur inhemska förnybara rf1varor motiverar att staten
svarar för kostnaderna för en försöksvis introduktion. Forsknings- och
utvecklingsarbete. särskilt teknik för framställning av etanol ur cellulosahaltiga grödor. bör stödjas.
Även hinsstyrelsen i Östcrg"itlands liin anser att en från skattesynpunkt
förmånligare behandling av drivmedel ur inhemska råvaror hör överviigas.
Liinsstyrclsen anser vidare att statligt stöd eller garantier bör utgå för
investeringar i prototyp- och demonstrationsanliiggningar. Liknande synpunkter framförs av JT/.
La111hrukamas riksfi'irhund anser det nödvändigt att ny teknik provas i
prototyp- och demonstrationsanläggningar och förutsätter diirvid att statsmakterna snabbt ger det stöd som behövs för att bygga den anliiggning som
planeras i Viistergötland. Förbundet anser det vidare rimligt all drivmedel
tillverkade ur inhemska råvaror särbehandlas vid skatte- och avgiftsheläggningen.

2.8 Bedömningar beträffande en etanolproduktion i Karpalund
Utredningen har även studerat möjligheterna av att bygga om det nedliiggningshotade sockerbruket i Karpalund för etanolproduktion. Därvid
har olika förslag till en sådan ombyggnad prövats. Utredningen föreslår att
planerna på en ombyggnad nu förs vidare av Srenska socke1:fi1hrik.1· AB i en
detaljprojekteringsfas. Ett slutligt beslut om investering kan enligt utredningen inte tas förrän bl. a. statsmakternas intresse av att få till stånd en.
produktion av drivmedel ur inhemska råvaror har klargjorts. Utredningen
anser vidare att en eventuell storskalig produktion av etanol främst bör
lokaliseras till Mellansverige.
Flertalet remissinstanser anser att en eventuell storskalig produktion av
etanol hör förläggas till Mellansverige .
..\..\
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Rik.1Tc1·isio11.,·1·crkc1 anser emellertid att förutsiittningar nu hiir skapas
endast fiir den prnduktionsvolym som kan bli aktuell i Karpalundsanliiggningen. Efter praktiska erfarenheter av etanoltillverkning diir. torde det
finnas hiittre underlag att ta stiillning till etanolproduktion i större omfattning.

l.a11thruk.1".1·1yrclsc11 avstyrka en lokalisering av etanolproduktion i stor
skala till Karpalund. Styrelsen förordar i stiillct att framtida etanolframstiillning förliiggs till de delar av landet som har överskott p{1 spannmäl och
diir srn:kerhetsodling iir angeliigcn från viixtodlingssynpunkt. Detta talar
enligt styrelsen niirmast för en lokalisering till siidra Mellansverige. Friin
sysselsiittningssynpunkt iir del enligt styrelsen angeliiget att produktionen
vid Karpalundshrukct ej liiggs ner. För att lösa detta prohlcm vore det
dock lämpligare att öka sockerproduktionen vid bruket. Styrelsen anser en
ökning av sjiilvförsö1:iningsgraden i fr{1ga om socker motiverad av flera
skiil. Vid uliikad sockerhelsarcal bör en motsvarande minskning av
fohrikspotatisodlingen överviigas.

Sw1c11s jordhruk.rnii11111d ansluter sig till utredningens bedömning att en
eventuell storskalig etanolproduktion förliiggs till Mellansverige. dock med
den reservationen att en omfattande sockerbetsodling kan bli sviir alt
realisera i Mellansverige och att i det läget en sockerbetsbaserad etanolproduktion i stiillet kan hli aktuell i Sydsverige. I övrigt talar ett antal
faktorer emot en lokalisering till Sydsverige.
Siiledes iir Sydsverige ett undcrskottsområdc vad giiller foderspannmål.
Diirm1.:d iir också prisniv{m högre iin i Mdlanswrige. En etanoltillverkning
som till stor dd baseras pil spannmtll skulle öka underskottet i Sydsverige
samtidigt som den skulle st i.illa sig dyrare. Vidare iir Sydsverige värt
siikraste odlingsomrf1de för hr.:illsiid till kvarnvara. samtidigt som det ligger
niirmast exportmarknaderna.
Av en en ut vidgning av sockerbetsodlingen i Sydsverige till att omfatta
sock1.:rbetor för etanoltillverkning kan förväntas öka underskottet på foderspannmt1l i omri1det. Den i'·kade betarealen torde leda till en motsvarande minskning i främst spannm{dsarealerna. Vidare är behovet av omväxlingsgrödor större i Mellansverige iin i Sydsverige.

Ui11.1·.1·1yrdse11 i Kristi1111studs liin anser att ett liimpligt tillfälle att snabbt
p{1bö1:ia etanolframställning i industriell skala finns f. n. i llCh med planerna
pt11.:n nedliiggning av sockerproduktionen vid Karpalunds sockerbruk. En
helt ny fullskaleanhiggning behöver ej byggas eftersom man i Karpalund
kan använda det nuvarande bruket i stor utstriickning. Här skulle till en
relativt lftg kostnad förutsiittningar för etanolproduktion finnas inte minst
ur teknisk synvinkel. En övergiing till etanoltillverkning innehiir att den
nuvarande sysselsättningen vid bruket i stort sett kan bib1.:hilllas. En fortsall sockerbetsproduktion av minst nuvarande omfattning i Kristianstadsregionen blir också möjlig vilket iir önskvärt siirskilt med hiinsyn till
vii.xtodling och djurproduktion.
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Liinsstyrclscn anser därför att mycket starka skäl finns att tillstyrka
utredningens förslag som bl. a. innebär uppdrag att fortsätta detaljprojektering av pilotanliiggning för etanolproduktion vid nuvarande Karpalunds
sockerbruk.
Vad gäller undersökta processalternativ framh[1ller utredningen att en
etanolproduktion vid Karpalund ej behöver stä i konllikt med Giirdsbrännericts utbyggnadsplaner. Den diir planerade produktionsökningen bör
enligt styrelsen i första hand ersiitta den import av etanol som förekommer
i dag.
En etanolproduktion av den omfattning som utredningen skisserat innebiir enligt styrelsen en ökad föroreningsbelastning p{1 Helgcå. Helgcå är en
hi1rt helastad recipient och stora investeringar har gjorts under senare är i
avloppsreningsverk. En viss förbiittring av vattenkvaliten i ån har också
kunnat kllllSlateras. mirtill kommer Hanöbuktens betydelse från fiskeriniiringssynpunkt. En förutsättning för etanolproduktion i Karpalund bör
diirför vara att utsHippcn inte ökar i förhftllandc till nuvarande
koncessilrnstillsttmd vilket ej är helt utnyttjat.
Lii11sstyrclsrn i Skt1rahorgs lii11 anser att den försöksanliiggning som
planeras i Skaraborgs Hin erbjuder klara fördelar gentemot ombyggnadsprojekt i Karpalund.
Ui11ss1yrdse11 i Östergiitlt111ds lii11 åberopar en utredning om forutsiittningarna för etanolproduktion i länet och anser att länet ur rikspcrspektiv
iir mycket intressant och att den första fullskaleanliiggningen bör lokaliseras till liinet.
l\ristia11stt1d.1· ko1111111111 tillstyrker utredningens förslag om en fortsatt
detaljprojektering vid Karpalunds sockerbruk. Kommunen anser vidare
att Karpalund hiir bli pilotanläggning som etanolfabrik samt att produktionen hör rn en siidan omfattning att anliiggningen optimalt utnyttjas.
Lw11hm/;w"lf(1s rib:fi.irh1111d anser att ett slutligt beslut hetriiffande Karpalund inte bör tas fiirriin sockernäringskommitten har presenterat sina
förslag. Om kommitten skulle föresli'1 en utökad sockcrhetsareal för sockerproduktion .i Sverige innebiir det troligen att Karpalund behöver användas för slickerproduktion också i framtiden. Förbundet anser vidare att
utredningen ger underlag för beslut om fortsatt soekertillverkning i Karpalund i avvaktan på att klarhet kan nås om säviil produktionsförutsiittningarna för etanol som omfattningen av landets framtida soekerproduktion.
1

Förhundet ställer sig tveksamt till en produktion av 91 000 m· /år, vilket
utredningen bedömer möjligt av tvä skäl. För det första innebär det enligt
förbundet ett stort risktagande att direkt bygga en storskalig anliiggning
innan man fiirst testat tekniken i mindre skala. För det andra innebiir detta
att ca 180000 ton spannmål finge tillföras från Mellansverige eftersom
Sk{111e iir ett undcrskottsomrfidc på fodersäd. Motsvarande gäller enligt
förbundet Giirdsbränneriets förslag att utnyttja ledigbliven kapacitet vid en
utbyggnad för tillverkning av industrisprit. l ett långsiktig\ perspektiv hör
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det vara riktigt att förlägga ökad produktion av etanol till de omrt1den diir
överskottsan:alen finns. niimligen Mellansverige. Av delta skiil anser förbundet det angeliiget att möjligheterna att lagra betor eller hetprodukter
studeras i samband med den fortsatta projekteringen för Karpalund.

AB Sktl11ehrii1111cria anser att det f. n. finns möjlighet att med god vinst
exportera svenskt socker i betydande kvantiteter, varför det knappast kan
vara företagsekonomiskt riktigt att läg_ga ned sockertillverkningen i Karpalund. Även från ren heredskapssynpunkt synes det enligt AB Skånehriinnerier vara helt förkastligt att Uigga ned snckerproduktionen. Om man skall
starta en produktion av etantJI i Karpalund mfiste den allts;\ ske parallellt
med sockerproduktionen. AB Skånebriinnerier anför vidare kritiska synpunkter på utredningens redovisade processalternativ och anser att alternativet att vid Gänlsbränneriet förjäsa och destillera dtsaft framstiilld vid
Karpalund redovisats på ett helt oacceptabelt sätt. Man kommenterar
också det s. k. Alfa Lavalalternativet nch framhäller att nm man önskar
testa den nya metoden i större skala iir AB Skånehriinnerier herell medverka härtill vid Gärdshrännerict. De erfarenheter Alfa Laval önskar vinna
vid den planerade försöksanliiggningen i Yiistergötland kan uppnås mycket
snabbare och till obetydliga kostnader om försöken fiirliiggs till Gärdshriinneriet. Först när dessa försök iir avslutade och resultaten objektivt utviirderade bör beslut fattas om en etanolfabrik i Yiistergötland. AB Skånebriinnerier redovisar vidare planerna på utbyggnad av produktionskapaciteten och den nya tekniken för etanolframstiillning samt anser att Giirdshriinneriet hör få prioritet vid beslut om tillverkning av spannmålssprit i
Skåne.
S1·e11ska ji1hriksarhetan'.fi'irh1111dct delar utredningens uppfattning att
Sockerbolaget bör starta en detaljprojektering av ombyggnaden av sockerbruket i Karpalund. Förbundet vidhåller sin tidigare redovisade uppfattning att Karpalund bör fortsiitta sin verksamhet.
S1·t>11ska sockcrf{1hriks AB ·;er förslaget om omstiillning a\' Karpalund till
etanoltillverkning som en alternativ verksamhet fi.ir den sockertillverkning
som försvinner om inte andra förutsiittningar kommer till stfo1d. Bolaget
förklarar sig berett att utföra den detaljprojektering av etanolproduktion
vid Karpalund som utredningen föreslagit.

S1·erige.1· betodlares ce11tra(fl'iJ·c11i11g konstaterar att en etanolproduktion
i Karpalund erbjuder e_n utmiirkt möjlighet att undvika det stora resursslöseri, som en nedläggning av fabriken skulle innebiira. Vid en ombyggnad
synes det dock angeliiget att brukets sockerlinje bibehillles som en beredskap för nya situationer i framtiden. Möjligheter till hihehällen eller ;'tterupptagen sockcrtillverkning i Karpalund vid sidan av samtidig etanolproduktion bör finnas. SBC understryker vidare vikten av att ett snabbt beslut
kan tas i Karpalundsfrågan.

S1·erigcs kemiska i11d11striko11tor anser att planerna nu bör detaljstuderas
för en ombyggnad av ·soc~crbruket i Karpalund till etanoltillverkning med
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avsikt alt ge en fastare uppfattning om kostnaderna i en silclan relativt
storskalig produktion. Liknande synpunkter framförs av TCO.

AB Fin- & Spritce11trnle11 fram.hiiller all om statsmakterna trots hehovet
av subventionering skulle önska få en utökad produktion av etanol till
sti'tnd bör en utförlig redllvisning av liimplig lokalisering utarbetas. En_
riktig lokalisering är viktig för att inte nedlagt kapital i försöksanliiggningen
skall vara helt bortkastat i senare skede. Med hiinsyn till bnda fakta om
produktionskostnaden vid olika anliiggningsstorlekar. den maximalt till-·
gängliga råvarubasen och dess upp'>amlingsllmrilde kan man antaga att
produktionen för drivmedelsiindarmll liimpligen inte bör fördelas på mer än

3-5 anliiggningar. Dessa anliiggningar bör naturligtvis förliiggas till områden med överskott av spannmfil. rörfaggningcn av en anliiggning till siidra
Sverige kan eventuellt motiveras genom alt möjlighet därvid uppstår att
tillvarata fabrikspotatis och sockerbetor. en sedan liinge uppstiilld jordbrukspolitisk mi'tlsiittning. Fiir ekonomisk drift erfordras dock komplettering med spannm;llsriivara. Produktionen av etanlll vid dessa anliiggningar
kommer naturligtvis iiven att omfatta teknisk sprit och konsumtionssprit.
Vin- & Spritcentralcns intressen och verksamheten vid Gänl<;briinneriet
kommer därför att starkt p{1verkas.
Följande tre synpunkter biir beaktas vid förliiggningen av en försöksanliiggning:

11 lokaliseringen bör i stort överensstiimma med en liimplig lokalisering
vid storskalig etanolproduktion av drivmedel.

21 om storskalig etanolproduktion icke kommer till stånd eller i senare
skede icke längre är aktuell bör försöksanliiggningen vara lokaliserad st1 att
den på biista siitt kan tillgodose landets behov av etanol fiir andra ändamill
iin drivmedel.
3 J lokaliwringen bör ske till plats där erforderliga förslik kan genomföras till liigsta kostnad.
En fiirliiggning av etanolproduktion till Karpalund ger en omedelbar
konfliktsituation med hiinsyn till Giirdshriinneriet.

da

det oavsett vilken

nid etanolproduktionen kommer att ligga pi"i knappa\t finns utrymme för
t vft briinnerier inom ett omr~1de med underskott pil rfivara. I ett s<"idant Hige
hör omedelbart beslut om Giirdshriinneriets nedliiggning fattas.
Vin- & Spritcent ralen anser att man hör allvarligt överviiga att erforderlig försöksverksamhet för etanolproduktion förläggs till Giirdsbriinneriet
med följande motivering:
I) Giirdshriinneriet utgör en möjlig framtida komponent i ett stort produktionsalternativ för etanol diir sr1viil potatis. betor och spannmål kan
utgöra rävara.

21 kommer storskalig rroduktion inte alt bli aktuell kan Giirdsbränneriet
fortfarande utnyttjas för effektiv produktion av konsumtionssprit och
eventuellt teknisk sprit.
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3) vid Gärdshränneriet linns redan mycket av de grundinvesteringar
gjorda som erfordras för ett genomförande av försök. Briinneriet utgör
sannolikt den plats diir sådan verksamhet snahhast kan etableras.
Vin- & Spritcentralcn och inte heller AU Skånebrännerier kiinner sig
bundna till en specifik teknisk framtida utformning av Giirdsanläggningcn
utan är beredda att tillsammans med aktuella intressenter utveckla den
process som ger den mest ekonomiska produktillncn. Om statsmakterna
har ett intresse av att sådan utveckling hedrivs hör <le alternativa metoderna ges en opartisk och djupgående granskning. Därefter bör ett liimpligt
försöksprogram uppriiltas.
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Bilaga 3: I

Sammanfattning av delbetänkandet (SOU 1980:41) Olja
för kristid.
1980 års oljelagringskommittc har haft till uppgift att pröva dimensioneringen och utformningen av oljelagringsprogrammct 1978-1984 med anledning av förnyade prognoser för användningen av olja, utvecklingen på den
svenska och den internationella oljemarknaden samt kostnaderna för att
upprätthålla erforderlig försörjningsberedskap. Kommitten har utformat ett
förslag till reviderat oljelagringsprogram för tiden fram till mitten av
1980-talet.
Kapitel 1-6 i betänkandet utgörs av bakgrundsbeskrivningar och redogörelser för de förutsättningar som användes vid utformningen av nu löpande
olje lagringsprogram.
I kapitel 2 redogörs kortfattat för innebörden av de olika oljelagringsbesluten före år 1978. Oljelagringsprogrammet för perioden 1978-1984
beskrivs mera ingående.
Kostnaderna för oljelagringsprogrammet 1978-1984 behandlas i kapitel 3.
I det av statsmakterna våren 1977 antagna programmet avsågs ingå 9,6 milj.
m3 råolja samt ungefär 3 milj. m3 färdigprodukter. Kostnaderna för detta
program beräknades vid beslutstidpunkten till drygt 6, l miljarder kr.
Utgifterna t.o.m. budgetåret 1979/80 har uppgått till drygt 2,7 miljarder kr. i
löpande priser. Varor motsvarande ca 30 % av programmet har anskaffats.
Ett fullföljande av programmet skulle medföra ytterligare investeringar
motsvarande ca 9,6 miljarder kr. i prisläget våren 1980. Totalt kan utgifterna
således beräknas ha stigit från 6,1 miljarder kr. till 12,3 miljarder kr. De
återstående investeringarna avser till 95 % varor. Av hyggnadsprogrammet,
som totalt omfattar 11.6 milj. m 3 lagringsutrymmen, är två tredjedelar eller
7,7 milj. m 3 klara eller under byggnad. Kostnadsrclationen mellan inlagrad
vara och lagringsanläggning är år 1980 ca tio till ett.
Programmet finansieras till övervägande del genom att en särskild
bercdskapsavgift tas ut från konsumenterna och tillförs den s.k. oljelagringsfonden. De avgiftsgrundande kostnaderna för perioden 1978--1984 beräknades våren 1977 till ca 5.1 miljarder kr. För att finansiera programmet
höjdes den särskilda beredskapsavgiften. Avgiften har därefter höjts
ytterligare. senast den 1 oktober 1980 och utgör nu 17 öre per liter bensin
samt 42 kr. per nr1 för motorbrännolja. eldningsolja och bunkerolja. Ett
fullföljande av programmet skulle innebära att den särskilda bercdskapsavgiften skulle behöva höjas med omkring en tredjedel.
Utöver inlagring av olja med medel från oljelagringsfonden har ca 0, 7 milj.
m 3 olja anskaffats över en rörlig kredit för krisförsörjning till en kostnad av
totalt 811 milj. kr.
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Riskerna för störningar i olj•!tillförseln diskuteras i kapitel 4. Sverige har
en hög energianvändning. 70 % av energitillförseln utgörs av olja. Ett
betydande avbrott i oljetillförseln skulle få genomgripande effekter på hela
samhället om inte förberedelser har vidtagits.
1978 års försvarskommitte har belyst olika risker för politiskt betingade
störningar. Försvarskommitten anser att ett krig i Europa inte kan uteslutas
under överblickbar tid. Riskerna fl'Jr krig och konflikter och deras
konsekvenser bedöms vara särskilt stora i oljeHinderna i Mellersta östern.
S.k. fredskriser bedöms kunna bli mer omfattande och långvariga än vad som
tidigare har antagits.
Under 1980-talet bedöms utbudet av olja öka med ca I % per är.
I luvuddelen av ökningen av oljekonsumtionen har hittills skett i de
industrialiserade länderna. Under de kommande decennierna bedöms
emellertid de oljeexporterande länderna oc:h vissa utvecklingsländcr ta en
allt större andel av oljekonsumtionen.
På senare år har marknadss1rukturen på oljeomradet föriindrats. Nationella statliga bolag har tagit en växande andel av världshandeln av olja från
de internationella bolagen. Detta har viss betydelse vid bedömningen av
störningsrisker. Sårbarheten för ett enskilt land kan öka.
I underlaget för beslut om oljclagringsprogram ingår som .en viktig
beståndsdel prognoser över energi- och oljeanvändningen i framtiden.
Innebörden av ett antal viktiga energiprognoser redovisas i kapitel 5. På
uppdrag av kommitten har statt!ns industriverk sett över energiprognoserna
för år 1985 och 1990. Industriverkets prognoser är baserade på 1980 års
långtidsutredning varvid det högsta alternativet har använ.ts vid utformningen av prognoserna för kommitten. Industriverkets prognos pekar på en
oljeanvändning år 1985 som motsvarar 76 % av den oljeanvändnii1g som
1975 års oljelagringskommitte ( OLK-75) utgick från och som således ligger
till grund för oljelagringsprogrammet 1978-1984.
Prognoserna över oljeanvändningen år 1985 har successivt justerats ner.
Det finns främst tre anledningar till att bedömningarna om den framtida
oljeförbrukningen har varierat över tiden. nämligen att antagandena om den
ekonomiska tillväxten har sänkts, att oljepriserna har höjts och att
bedömningarna av möjligheterna till energisparande har varierat.
I kapitel 6 beskrivs de viktigaste förutsättningarna och beräkningsrnetoderna som låg till grund för utformningen av oljelagringsprogrammet
1978-1984. Även de år 1976 beräknade behoven av beredskapslager
redovisas.
Beräkningarna av behovet av olja för krigs- och avspärrningssituationerna
utförs med hjälp av matematiska modeller och grundas på vissa antaganden
ifråga om import, konsumtionsnivå, samhällsutvec:kling och verkningar av
krigshandlingar under en viss tidsperiod. Behovet av olja kan i viss
utsträckning tillgodoses med i landet befintliga tillgångar och ersättningsproduktion. Dessa tillgångar utgörs av olika kommersiella lager av olja, av lager
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av olja i fastigheter och cisterner samt av befintliga beredskapslager.
Exempel på ersättningsproduktion är uppviirmning med ved, el och kol. När
behoven ställs mot tillgångarna erhålls den förändring av lagringsbehoven av
olika oljeprodukter som är nödvändig för att balans skall uppnås.
När det gäller fredskriser beräknas behoven i enlighet med IEP-avtalet,
vilket innebär ett lager motsvarande 90 dagas normalkonsumtion. Beräkningarna grundas på energiprognoser för ett visst framtida år.
I kapitel 7-10 i betänkandet redovisas kommittens överväganden och
förslag.
Större delen av heredskapslagringen i landet sker som s.k. tvångslagring
hos säljare och förbrukare av olja. Tvångslagren innefattar krigsreserven och
övervägande delen av avspärrningsreserven och utgörs främst av motorbensin. motorbrännolja och eldningsoljor. Staten svarar för viss kompletterande
lagring. I kapitel 7 lämnar kommitten förslag till vissa ändringar i
bestämmelserna för tvångslagringen.
Att näringslivet har lagringsansvaret för huvuddelen av krigs- och
avspärrningsreserverna är historiskt och praktiskt betingat. Krigsreserven
bör vara geografiskt spridd från sårbarhetssynpunkt. Oljeprodukterna kan
dessutom lätt omsättas i företagets kommersiella verksamhet.
Ianspråktagande av tvångslager kräver beslut av regeringen. Försummelse
att fullgöra lagringsskyldighet medför att oljeavgift skall erläggas till staten.
Den nuvarande oljeavgiften är beräknad för att vara kostnadsneutraliserande mellan lagringsskyldiga som uppfyller sina förpliktelser och sådana som
inte gör det. Erfarenheterna från 1970-talet visar att gällande oljeavgift inte
ger full säkerhet för att lagren av olja finns intakta när de behövs. Enligt
kommittens mening är det nödvändigt att öka denna säkerhet. Kommitten
föreslår därför att oljeavgiften beräknas med ett vidare syfte än att vara
kostnadsneutraliserande. Det hör inte ankomma på enskilda företag att
avgöra om de skall hålla lager eller erlägga oljeavgift. Kommitten föreslår ett
beräkningssätt som medför att oljeavgiften något mer än fördubblas.
Ända sen 1958--1962 års oljelagringsprogram har s.k. vinterdispens
funnits. Detta innebiir att tvångslagren av eldningsoljor tillåts variera över
året. Enligt den nuvarande ordningen skall 70 ~7c av lagringsskyldighetcn
fullgöras under månaderna april-juli. 80 C:i:· under mars. augusti och
september, 90 % under februari. oktober, november och december. Endast i
januari behöver hela lagret finnas tillgängligt. Beroende på niir krisen börjar
varierar därför försörjningsberedskapen över året. Detta risktagande bör
enligt kommittens mening dämpas. Kommitten föreslf1r att vinterdispensen
begränsas till 80 % av den totala lagringsskyldighcten.
I kapitel 8 redovisar kommitten sina ställningstaganden angående bcrcdskapslagringen med anledning av de förändrade förutsättningar som inträffat
sedan år 1977.
Under denna tid har kostnaderna för oljeprodukter i producentledet
tredubblats medan priset i konsumentledet i stort sett fördubblats. Kost-
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nadsökningar av den storlek som har skett på oljeprodukter kan leda till en
benägenhet att hålla mindre omfattande beredskapslager. Oljeprisökningarna påverkar den fredstida konsumtionen av olja. Dessa kostnadskonsekvcnser slår indirekt igenom på beredskapslagringens omfattning då
kommitten låter beräkningarna av behovet av beredskapslager baseras på
den framtida lägre energikonsumtionen.
I fråga om bedömningen av riskerna för avbrott i tillförseln av olja ansluter
sig kommitten i stort till 1978 års försvarskommittes bedömningar. Den
ökade risken för tillförsclstörningar skulle kunna medföra krav på mer
omfattande lager. Nuvarande lagringsmål innebär dock en gardering för
aktuella krissituationer. Programmets utsträckning i tiden p[1verkas emellertid av riskbedömningen.
Kommitten redovisar sina ställningstaganden vad gäller förutsättningarna
för beräkningarna. Kommitten anser att den datorbaserade beriikningsmodell som OLK-75 använde är väl lämpad för sitt ändamål. Mot bakgrund av
regeringens direktiv till det ekonomiska försvarets perspektivstudier och vad
som därvid har framkommit, anser kommitten att planeringen även
fortsättningsvis bör baseras på de tre tidigare använda kristyperna, nämligen
krig, avspärrning och fredskriser.
Kommitten har granskat systemen för konsumtionsreglering och funnit att
rimlig överensstämmelse råder mellan den ransoneringseffekt som förutsätts
i modellen och de resultat som tillgängliga ransoneringsinstrument kan antas
ge. Beträffande förutsättningarna om en besparing på 25 i;;,, av eldningsolja
för uppvärmning av bostäder anser dock kommitten att denna numera till viss
del utnyttjas redan i fredstid. Kommitten föreslår därför att en besparingseffekt motsvarande 15 <;'t> anvands. Kommitten betonar att systemet förutsätter att nödvändiga beslut fattas snabbt i en kris om avsedda resultat skall
nås.
Beträffande möjlig ersättningsproduktion bedömer kommitten att ved. el
och kol i viss utsträckning kan ersätta eldningsolja för uppvärmning. Elström
som ersättning för eldningsolja har inte beaktats i tidigare oljelagringsprogram. Kommitten anser att t'tt överskott av el kan väntas föreligga i en
avspärrningskris senare hälft och att detta kan användas för uppvärmningsiindamal. Sammantaget riiknar kommitten med att en n[1got ökad mängd
eldningsolja kan ersättas med ved. el och kol.
Lagertillgångar i landet i form av kommersiella lager av oljeprodukter och
råolja. eldningsolja i fastigheter samt motorbrännolja i gårdscisterner
beräknas av kommitten nu vara större än tidigare.
I oljelagringsprogrammet 1978-1984 iir lagringsmåkt för krigsreserven
större än de beräknade behoven. Kommitten förordar att krigsreserven
dimensioneras efter behoven och att överskottet betraktas som en tillgång i
det samlade beredskapslagreL Kommitten räknar vidare med ett nägot
mindre tillägg för oåtkomlig bottensats i reservernit av färdigprodukter. För
fredskrisreserven. som till största delen utgörs av råolja. räknar kommitten
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med ett oförändrat tillägg för detta ändami1l.
Energiprognoserna pekar mot att oljekonsumtionen år 1990 kommer att
vara något lägre än ar 1985. Mot bakgrund av hedömningen av riskerna för
störningar i oljetillförseln under 1980-talct anser kommitten att energiprognosen för år 1985 skall ligga till grund för beräkningarna även om därmed ett
lager byggs upp som efter år 1985 kan komma att överstiga de beräknade
behoven.
Efter att ha gått igenom förutsättningarna redovisar kommitten resultaten
av beräkningarna. Sammantaget innebiir dessa att det samlade behovet av
beredskapslager för krigs-, avspärrnings- och fredssituationer år 1985
bedöms vara 4.7 milj. m 3 lägre än vad som beräknades år 1977. Detta beror
bl. a. på att energianvändningen år 1985 nu bedöms bli lägre samt pä att de
kommersiella lagren bedöms vara större. Beräkningarna är baserade på
oförändrad målsättning vad gäller uthållighet och standard. En uppräkning
av behovet av eldningsolja för uppvärmning av bostäder har dessutom skett
för att kompensera minskad återstående spareffekt.
Med hänsyn till cnergiberedskapens stora betydelse föreslår kommitten
dessutom att en beräkningsrescrv motsvarande 1,5 milj. m·1 olja läggs till de
beräknade behoven för att täcka en ogynnsammare situation än den som
förutsättningarna ger uttryck för. Avsevärda avvikelser i antagandena kan
därmed täckas.
I kapitel 9 lämnar kommitten förslag till bl. a. lagringsplan.
När befintliga heredskapslager i form av tvångslager hos säljare och
förbrukare och statliga bcredskapslager stiills mot behovet av hcredskapslager framkommer lagcrförändringshehovet. Detta visar att överskott finns av
vissa produkter och att underskott föreligger för andra produkter. Utöver en
nettoanskaffning behöver således lagren omstruktureras. Kommitten föreslår att de lager av oljeprodukter som överstiger hehoven samt den olja som
har anskaffats med medel fr[m den rörliga krediten avvecklas.
Den relativa förändring i konsumtionen av olika oljeprodukter som
prognosen visar hör enligt kommitten påverka sammansättningen av
tvangslagren. Kommitten föreslär därför att tvångslagringen sänks för tjock
eldningsolja med 500 000 m 3 och höjs för motorhriinnolja, tunn eldningsolja
och motorbensin med 200 000 m 1 resp. 300 0110 m 1 .
Efter föreslagen strukturförändring av befintliga statliga beredskapslager
och tvångslager uppgår lagerökningshehovet till ca 3.3 milj. m 1 olja.
Beredskapslagrcn av olja kan hållas i form av konsumtionsfärdiga
oljeprodukter. i form av råolja eller en kombination av dessa former.
Avgörande för vilken lagringsform som väljs är beredskaps-. lagringstekniska och ekonomiska förhållanden. Kommitten förordar att lagringsföriindringshehovct i största möjliga utsträckning tillgodoses genom lagring av
råolja. Lagerökningen föreslås därför utgöras av 3.1 milj. m 3 råolja och
ungefär 250 000 m 3 oljeprodukter.
Den rörliga krediten för krigsförsörjning med olja anser kommitten skall
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återställas. Medel hör tillföras friin o\jelagringsfondcn för ändamälet. Av
risk- och prisskäl bör den fysiska avvecklingen av oljan genomföras i
samband med att råolja anskaffas.
Ökningen av de statliga bercdskapslagren och omstruktureringen av
tvångslagren hos siiljarc och förbrukare bör genomfiiras till mitten av
1980-talet.
lnvestcringskostnaderna för den föreslagna statliga lagringen beräknas till
ca 3 500 milj. kr. Av dessa kosrnacler täcks 700 milj. kr. genom avveckling av
olja inköpt med medel friln den rörliga krediten. Utöver invcsteringskostnader tillkommer finansiella utgifter på ca J 000 milj. kr. för avlyft av den
rörliga krediten. Totalt medför sa\edes ckt föreslagna statliga oljclagringsprogrammet kostnader motsv:irande 3 800 milj. kr. Programmet kan i sin
helhet finansieras med de medel som med nu giillande beredskapsavgift och
förbrukningsprognoscr tillförs oljclagringsfonden.
För de tvångslagringsskyldiga medför minskningen av vinterdispensen och
den sänkta lagringsvolymcn för tjock eldningsolja sammantaget en kostnadsminskning. Lagerökningen av motorbensin och motorbrännolja/tunn eldningsolja samt vinterdispensminskningen i

fråg~:

om tunn eldningsolja

medför ökade kostnader. Sammantaget ökar kostnaderna med ca 90 milj. kr.
Kostnadsökningen kan slås ut över en fyraiirsperiod.
De ökade kostnaderna för säljare och förbrukare av olja vid ändrad
tvångslagring bör finansieras prisviigen. De föreslagna t1tgiirderna medför en
prisökning av 1.5 öre per liter bensin och ca 6 kr. per m 3 motorbrännolja/tunn
eldningsolja.
Ett fullföljande av oljelagringsprogrammet 1978-1984 i vad gäller olja för
energiändamål skulle kosta :'1.8 miljarder kr. Kostnaderna för det av
kommitten föreslagna programmet för motsvarande produkter uppgår till
3.3 miljarder kr .. således en minskning med 5 .5 miljarder kr. l lärtill kommer
investcringskostnader för niiringslivet pä ca 0.6 miljarder kr. med anledning
av minskad vinterdispens och ändrad sammansättning av tvångslagret.
I kapitel In diskuterar kommitten andra åtgärder iin lagring för att stärka
försörjningsberedskapen.
Kornmitten betonar att en samlad energipolitik är av avgörande betydelse
för försörjningssiikerheten pa energiomrtid;t. Den svenska energipolitiken
inriktas på ökad hushilllning med energi och ersättning av olja med andra
b1~roende

energiråvaror. Ett ensidigt

av en grupp kverantörliinder bör

motverkas genom bl. a. ökad närförsörjning och ett säkcrstiillande av de
internationella oljebolagens

Vt~rksamhet

i Sverige. Uppnäs dessa mal för

normala förhållanden kan behovet av beredskapslager av olja på sikt
minska.
I en kris förutsätts viss

olj1~användning

ersiittas med ved. el och kol.

Kommitten förordar att de planeringsmässiga och tekniska förberedelserna
för övergäng till andra bränslen än olja i krissituationer förstärks.
Om regleringsinstrumenten för ransonering kan göras bättre och träda i
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kraft snabbare kan försörjningssäkerheten öka. Detta gäller speciellt
motorbensin och motorbrännolja.
En stor del av beredskapslagrcn utgörs av råolja. Produktutbytet ur denna
ger större andel tunga produkter iin vad som normalt behövs. Dd vore enligt
kommittens mc_ning värdefullt för försörjningsberedskapcn på oljeomri1dct
om krackningskapaciteten vid landets raffinaderier kunde höjas. Vid behov
kan då en större andel liitta produkter utvinnas ur ri\oljan.

Reservation och särskilda yttranden

Till betänkandet har fogats en reservation av ledamoten Dahlström. För
att undvika en urholkning av lagerbcredskapen under en viss eld av aret anser
reservanten att kraven på lager skall läggas 10 q, högre än vad kommittens
majoritet har föreslagilt för den s.k. vinterdispensen.
Osäkerheten vad gäller industrins framtida anviindning av olja samt
storleken av de s.k. oåtkomliga kvantiteterna framhålls och dessutom anses
en försiktigare beräkningsmetod av de kommersiella lagren pf1kallad med
hänsyn till att storleken av dessa varierar starkt och att de under är l 979 hos
vissa lagringsskyldiga var obefintliga.
Reservanten anser vidare antagandena vad gäller väntade dröjsmål mellan
det att en kris inletts och att de åtgiirder för ransonering. allmän
krisförsörjning etc. få full verkan är alltför optimitiska.
Med hänsyn till dessa synpunkter samt till andra ej nämnda osiikerhetsfaktorer föreslår Dahlström att bcräkningsreserven fastställs till en sjättedel
av det bcredskapslagerbehov som kommitten riiknat fram. De extra
kostnaderna skall täckas fullt ut genom den s.k. beredskapsavgiften på
olja.
Till betänkandet har vidare fogats tre siirskilda yttranden. Ledamoten
Helmcrson framhåller att en beräkningsreserv på 1.5 milj. m' olja samt en
reducerad vinterdispens egentligen inte iir acceptabelt för näringslivet.
Reservation har dock inte gjorts med hänsyn till de ekonomiska förutsättningar som kommitten har haft att arbeta under. Det pE1pekas att om v[1rt
land skall kunna resa sig ur nuvarande ekonomiska bekymmer krävs en
ekonomisk utveckling med en helt annat dynamik än vad 1980 års
långtidsutrednings siffror visar. Detta kan inte undgä att få effekter p<l
energikonsumtionen. Endast mot bakgrund av angirna ekonomiska nöcl\·iindigheter kan Helmerson ansluta sig till kommittens förslag avseende
beriikningsreserven och vinterdispensen.
Experterna Davidsson och Frigren menar att kommitten ger en ogrundat
optimistisk beskrivning av beräkningsundcrlaget. Styrande faktorer i beräkningarna är genuint osäkra.
Vidare anses att bärande motiv saknas för en iindring av krigsreservens
storlek. Den bör därför kvarstå oföri1ndrad under lagringspcrioden. Experterna menar ocksl1 att skiil saknas för att siinka procentsatsen vid
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beräkningen av oåtkomliga kvantiteter i avspiirrnings- och krigsreserven.
Davidsson och Frigren instämmer med kommitten ang{1emk behovet av en
beräkningsrescrv men menar att den iir för snävt beräknad. Vidare framhålls
osäkerheten i möjligheterna att ersiitta olja med ved. el och kol.
Beträffande de kommersiella lagren anser Daviclsson och Frigren att det
viiscntliga inte iir vilka kommersiella lager som finns i dagens läge utan de
lager som bedöms finnas när en avspärrningssituation inträder. All
erfarenhet frän tidigare oljekriser ger vid handen att de kommersiella lagren i
ett tidigt skede minskar starkt. Storleken av dessa lager hör därför bedömas
med stor försiktighet. Mot dt~nna bakgrund föreslår Davidsson och Frigren
att lagringsmålet bör höjas med sammanlagt ca 1,9 milj. m' utöver vad
kommitten föreslår.
Experten Or"rö instiimmcr i allt väsentligt i frigrens och Davidssons
siirskilda yttrande. Diirutövc r anförs följande.
Oljclagringskommittcn har i sitt utrcdningsarhetc samratt med 1978 års
försvarskommitte. FK 78 har i skrivelse i september l9l'O till nljelagringskommittcn anfört att den inte pi1 nuvarande utrcdningsstadium kan
bestämma vilken ben:dskap på energiförsiirjningsområdet som kan anses
vara rimlig. Dock framhölls att energi för uppvärmning och transporter är en
av de förnödenheter som bör ges särskilt hög prioritet när det gäller
försörjningsberedskapcns inriktning under 1980-talet. Detta talar enligt FK
78 för att en något högre beredskap i fråga om oljelagring är motiverad iin vad
som framkommer genom strikt beräkning enligt utnyttjade krisfall.
Oljelagringskommittcn har för sin bedömning av risken för störningar i
tillförseln av olja utnyttjat FK 78:s betiinkande (SOU 1979:42) Yär
säkerhetspolitik. Sedan dess har riskerna för störning i handeln med olja
ökat. Detta bör enligt FK 78 beaktas i det framtida oljelagringsprogrammet.
Orrö instämmer i FK 78:s bedömningar.
Orrö framhäller vidare att oljeförsörjningen har en särskild dimension i
vårt säkerhetspolitiska system. Utan godtagbar försörjningsheredskap på
energiområdet iir inte var säkerhetspolitiska doktrin - alliansfrihet i fred som
syftar till neutralitet i krig - meningsfull och trovärdig.
Orrö understryker den vikt !;om bör fästas vid de optimistiska beräkningar
angående bl. a. krigsreservcn som leder till att kommitten föreslår att de
lagringsutrymmen som är under färdigstiillande ej skall fyllas helt. Detta är
enligt Orrö att spela hasard med vår säkerhetspolitik. För att hö.ia den
säkerhetspolitiska garden i förhållande till kommittens förslag och säkra
framtida handlingsfrihet bör enligt Orrös mening
1. de oljclagring~utrymmen som inom en nära framtid är färdiga fyllas så
snart det är politiskt och marknadsmässigt möjligt,
2. de utrymmen som iir projekterade enligt 1978-1984 års oljelagringsprogram sprängas

lit

till den higre kostnad s\lm diirigern'm blir möjlig.
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Skulle det till änventyrs visa sig att de utsprängda utrymmena är för stora
för behovet för olika kriser torde det inte vara svårt att antingen hyra ut eller
försälja utrymmena till andra intressenter än den svenska staten.
Ekonomiskt utrymme för de här föreslagna åtgärderna enligt punkt l har
beretts genom beslut av riksdagen vid 1980 års urtima riksmöte i fråga om den
särskilda heredskapsavgiften för oljeprodukter.
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Bilaga 3:2

Sammanställning av remissyttrandena
Endast ett fätal remissinstanser yttrar sig över kommittens totala förslag
till lagring:sprogram. De flesta koncentrerar sig p(1 enskilda förutsättningar
och förslag.

1 Förutsättningar
Ett flertal remissinstanser bl.a. ÖEF, Landstingsförbundet. LRF. LO och
Kommunförbundet framhåller allmänt osäkerheten i de förutsättningar som
ingf1r i elen modell som kommitten använder för beräkningen av behovet av
beredskapslager. Följande förntsiittning:ar diskuteras speciellt av remissinstanserna.

I. I Val av krisfall
Kommitten baserar sin planering för energiprogrammet på de i 1977 års
försvarsbeslut angivna kristallen. krig. avspärrning: och fredskris. Den menar
dock att långa kriser senare kan behöva prövas.
Statens vattenfallsverk anser att de valda krisfallen alltjämt är relevanta.
men att situationen i Mellersta östern nu är osäkrare än 1977.
ÖEF ifrågasätter om de anviinda avspiirrnings- och krisfallen med sina
begränsade krav på uthållighet skall vara styrande för planeringen inom
energiområdet. Syftet med beredskapslagring iir ytterst att trygga en
godtagbar energiförsörjning under den tid som [1tgiir för omstiillning till
användning av inhemska energiresurser. Ett flertal faktorer motiverar, enligt
ÖEF:s mening, en ökad lagerhållning jämfört med den som härleds ur de
givna kristallen. I likhet med ÖEF menar också ÖB. FK 78, JN och
Kommunförbundet att behovet av beredskaps<ltgiirder inför långvariga
störningar bör beaktas i planeringen. ÖB tilliigger också att risken för kriser
utan förvarning ökat och att detta inte beaktats tillriickligt i planeringsförutsiittningarna.
SPK menar att erfarenheterna frän 1970-talet visar att försörjningsproblem som kan uppstf1 på oljecmr{1det snarare har sin grund i priskriser med
starkt spekulativa inslag än i reella bristsituationer. Enligt SPK:s uppfattning
är det omöjligt att göra en klar iitskillnad mellan tillg{mgskriser - som
kommitten behandlar i förevarande dclbetiinkande - och de priskriser som
kommitten har i uppdrag att behandla i anslutning till fdtgan om eventuellt
buffertlager i prisutjiimnande syfte. Nämnden anser att dessa frt1gor måste
ses i ett sammanhang. Oljan i fredskrislager bör för framtiden nyttjas för att
motverka pMrestningar pä ekonomin orsakad av s{1viil fysisk brist som
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tillfälligt höga priser. En sf1dan flexibel anviindning av oljelagren tillgodoser
biist önskemälet om optimah: nyttjande av samhiillsresurscrna.

1.2 Nya energiprognoser
Kommitten har baserat sina bedömningar av behovet av beredskapslagcr
av olja på statens industriverks prognoser i.iver energitillförseln. Dessa
innebär en oljeanviindning som motsvarar ca 76

1
:(.

av den oljeanviindning

som antogs 1976.
Remissinstanserna har inget att inviinda mot de prognoser över energitillförseln som kommitten använder. RR V. LO och SPI framhtiller dock
osäkerheten. Det gör även ÖEF som konstaterar att relativt sm:I variationer i
de styrande förutsättningarna för försörjningsplanen har stor effekt pil
lagringsbehoven. KK anser det ytterst angeHiget att oljeberoendet minskas.
men ifrågasiitter möjligheterna att i1stadkomma en säd an kraftig nedskärning
av förbrukningen som kommitkn förutsiitter. Svenska cellulosa- och
pappcrsbruksfön:ningen. Industriförbundet och SAF menar att den nödvändiga kraftiga satsningen pt1 framförallt exportindustrin kommer att fil
effekter på energiförbruknin,g:en.

1.3 Ransoneringsåtgärder
Kommitten bedömer att nu befintliga ransoncringssystem för bränsle- och
drivmedel har möjlighet att fungera enligt beriikni1~garna under förutsiittning
att ansvariga instanser i en kris snabbt. kraftfullt nch framsynt fattar
nödvändiga beslut. Besparingseffektcn anses dock vara Wgre då inomhustemperaturen i de flesta smähus nu sänkts.
SPK och industriverket betonar behovet av en förbättrad ransoneringsberedskap.
ÖEF anser att det är orealistiskt att fiirutsiitta att ransoneringsMgiirdcrna
har effekt redan frän krisens början eftersom detta i sin tur kriiver att
statsmakterna har fattat heslui: i ett iinnu tidigare skede. En viss eftersläpning
i beslutsprocessen iir att förvänta. FK 78 förordar en ökad satsning på
åtgärder som kan höja

bered~.kapen

att fatta tidiga beslut och Kommunför-

bundet påpekar vikten av att inblandade myndigheter verkligen handlar utan
dröjsmål i inledningsskedet av en försörjningskris.
ESK instämmer med

kommitt~n

ang{1ende siinkningen av besparingspo-

tentialen.

1.4 Möjligheter att ersätta olja med ved, cl och kol
Kommitten förutsiitter i sina beriikningar att möjlighet finns att i en kris
ersiitta tunn och tjock eldningsolja för uppviirmningsändamiil med ved. cl
och kol. Den föreslår att de planeringsmiissiga och tekniska förberedelserna

Prop. 1980/81:90

707

för en tidig övergång bör förstiirkas genom att ansvariga myndigheter noga
prövar och liimnar förslag till konkreta fögiirdcr i fredstid.
Industriförbundet och SAF hiivdar att alla möjligho:tcr att ersätta olja med
inhemska cnergirt1varor, friimst vatten- och kiirnkraft, 111t1ste tas till vara.
TCO framhåller likaså angelägenheten av {1tgiirder som minskar oljeberoendet redan i fredstid. Ett samordnat och m{llmedvetet utnyttjande av olika
möjligheter att crsiitta olja med inhemska energikiillor inncbiir att de extra
möjligheter att ersätta olja som kan finnas i ett avspärrningsliige minskar.
Det medför emellertid samtidigt en snabbare minskning av elen "normala"
oljeförbrukningen och diirmed en förbiittring av fiirsörjningstryggheten
under avspärrningslägen. Under dessa förhiillanden menar TCO att oljelagringskravcn bör relateras till faktisk och bedömd framtida användning av
olja. utan att eventuella "kristillg{mgar" av ved, cl och kol tillgodoräknas för
att minska lagringsnivåerna.
Bostadsstyrelsen, statens vattenfallsvcrk och Svenska cellulosa- och
pappersbruksförcningen redogör för Mgärdcr som i framtiden kan leda till
minskad oljeanvändning.
LRF och länsstyrelsen i Västerbottens län menar att kommittens
förutsättning i detta avseende är alltför optimistisk. En övergang till
alternativa energislag tar liingre tid än vad som beräknats. LRF betonar att
en minskning av nu giillande oljelagringsprogram bör kunna ske endast om
kraftfulla tilgärdcr siitts in för att stimulera en övergfmg från olja till fast
bränsle inom säviil näringslivet som bostadssektorn. Kommunförbundet
pekar pil vikten av att komplettera nu löpande oljelagringsprogram med
byggande av fastbränslcanläggningar. Samma uppfattning uttrycks av
Svenska värmeverksföreningen som menar att stöd m{1ste ges at värmeverken och deras ansträngningar att komplettera befintliga anläggningar med
anordningar föF delning av inhemska briinslcn. Föreningen anser också att en
minskning av de nationella oljelagren endast bör ske om stöd samtidigt
lämnas för ett snabbare införande av kol som bränsle.
Svenskt kolkonsortium anser det mindre viilbetänkt att innan frågan om
ångkol har belysts inteckna redan befintliga bercdskapslager av kol och
föreslär därför att sättet att räkna lagringsbehovet av olja med hjälp av
befintliga kollager omprövas.
FK 78. Kommunförbundet, statens industriverk, OED och LRF stöder
alla en satsning på Mgärdcr som kan förkorta omställningstiderna och andra
förberedelser för övergång till andra bränslen än olja.

1.5 De kommersiella lagrens storlek
ÖB delar inte kommittens uppfattning att de kommersiella lagren bör
betraktas som tillgångar vid beriikningen av behovet av beredskapslager.
ÖEF. SPK, transportr<ldet och liinsstyrelsen i Västerbottens län menar alla
att kommitten överskattat de kommersiella lagrens storlek. KK ifragasiitter
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inte beriikningarna men instiimmer med de övriga rcmissinstansi:rna i att det
är troligt att de kommersiella. lagren minskar i takt med att en kris utvi:cklas
s{1 att de. vid den tidpunkt clä staten iir beredd att fatta beslut om deras
disposition. reducerats kraftigt. RRV ansluter sig till denna synpunkt och
menar att det borde vara s:irskilt intri:ssant att studera de kommersiella
lagrens storlek just i samband med krisstituationer.
I sammanhanget bör påpekas att kommitten föresl<'1r att de kommersiella
lagren skall riiknas som en tillgång i freclskrislagrct i stiillet för i avspiirrningslagret som nu iir fallet. Ingen remissinstans har vttrat sig över det
förslaget.

l.6 Oåtkomliga kvantiteter
ÖEF menar att skiil sakn<>s fiir kommittens förslag att till de beräknade
behoven av bcrcdskapslagcr för krigs- och avspiirrningssituationer göra ett
tillägg för

o~ttkomliga

kvantiteter med 2

i~

i stiillct för med 5 "i som hittills

giillt.

2 Förslag till

lagringspro~:ram

2.1 Beräkningsreserv
Med hänsyn till den stora betydelse encrgiberedskapen har för samhiillslivet och totalförsvaret iir det enligt kommitten rimligt att till det bcriiknade
behovet av bcrcdskapslager liigga en beriikningsreserv pil 1.5 milj. m-' olja för
att tiicka en ntigot ogynnsarnmare situation än som förutsiittningarna ger
uttryck för. ÖEF. LO och TCO menar att bcräkningsrcserven hör vara större
än vad kommitten föreslagit med hiinsyn till den osiikerhet som viclliidcr ett
flertal förutsättningar.
ÖB anser också att beriikningsresern:n biir ökas mot hakgrund av
uppfattningen att de kommersiella lagren ej bi\r paverka behovet av
beredskapslager.
Industriförbundet och SAF menar att beriikningsreserven inte är acci:ptabcl för näringslivet. Den iir omotiverad och leder till likade kostnader.
Svenska cellulosa- och pappersbruksföreningi:n framför en liknande uppfattning.

2.2 Överskott i krigsrcscn·en
Kommitten förordar att krigsreserven dimi:nsionerns enligt beräkningarna
och att överskottet pä 1.1 milj. m-' betraktas som en tillgang i det samlade
bcrcdskapslagret. Den osäkerhet som vidliider alla förutsiittningar beaktas
siirskilt i den s.k. bcräkning~.rcserven
ÖEF, ÖB och KK menar att osiikerhi:ten fortfarande iir stor vad giiller
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beräkningen av krigsreservens sto.rlck och föreslår att den hibehalls i
nuvarande omfattning. Länsstyrelsen i Viisterbottens liin har samma
uppfattning och anför som skäl att flera motorfordon och arbebrL'dskap inte
kan anviincla gengas och att det regionala lagerprogrammet för diesel/
eldningsolja 1 bör anpassas till den "geografiska kraftsamling" som
föreslagits av FK 78 i dess första delhetiinkande (SOU 1979:42).

2.3 Sammansättning av bercdskapslagrcn
ÖEF. Svenska cellulosa- och pappershruksföreningen och OED ansluter
sig till den av kommitten föreslagna iindringen av sammansiitlningen av
tvängslagren och tidpunkterna för genomförandet. SPK anser det inte
möjligt att ta stiillning till frägan om utvidgning av olje handelns tvangslager
förrän frågan om dispositionsriitten till dessa lager har utretts i elen andra
etappen.
ÖB framför att utökningen av beredskapslagret av fordonsdrivmedel
medför en lägre risktagning dt1 en för knapp drivmedelsförsörjning blir
griinssättande för försvarsmaktens hancllingsfrihet.
ÖEF motsiitter sig all lagren av lättbensin minskas då de menar att
kommillen inte tagit hiinsyn till den ökning av värmestandarclen under
krisförhållanden som kommitten föreslagit för uppvärmningssektorn
övrigt.
Länsstyrelsen i Västerbottens län anser att andelen eldningsoljor
krigsrescrven hör ökas för att kunna fullfölja eller snabbt återuppta
produktion av ammoniak för handelsgödselinclustrin.
Ett antal remissinstanser diskuterar sammansättningen av de statliga
heredskapslagrcn.

Råolja
Transportrådct pekar pft förhållandet att en alltför stor andel räolja i
programmet tenderar att ge för stor andel tjocka eldningsoljor i en kris. I
sammanhanget erinras att tjocka eldningsoljor vid Hingrc kriser i betydande
omfattning kan ersiittas av inhemska bränslen. Möjligheterna att minska
behovet av dieselolja och lätt eldningsolja synes totalt sett vara väsentligt
mindre än för hensin och tjock eldningsolja. Det är därför angeläget att en
kraekeranläggning omgående byggs i Sverige. Ett större uthyte av lätta
oljeprodukter skulle dä kunna erhållas vilket möjliggör en större del raolja i
lagringsprogrammet.

F(1·gdriv111edcl
Kommitten har räknat med en viisentligt lägre lagring av flygdrivmedel för
civil luftfart iin i det löpande oljelagringsprogrammet då de ansvariga
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myndigheterna har räknat ned behovet. Kommitten menar att det bör prövas
om inte viss ytterligare lagring är motiverad.
Luftfa:-tsverket redovisar som skäl till att behovet räknats ned, alt den
svenska flygplansflottan inte bedöms bli utökad i tidigare planerad omfattning. behovet av flygdrivmedel för utländska flygningar från Sverige i en
avspärrnings- respektive krig;;situation antas bli Higrc samt att prognosen för
de utliindska flygbolagens fredsförbrukning av flygdrivmedel i Sverige
kraftigt har justerats ned. I det totala behovet av flygdrivmedel har verket
inte räknat med en reserv. De delvis osäkra grundviirdena. bl.a. i fråga om de
utländska flygbolagens behov. kan emellertid motivera att en lagringsreserv
tas med i beräkningarna.
Enligt ÖEF:s mening bör snarast ytterligare utredning ske beträffande
behovet av lager av flygdrivmedel innan beslut fattas nm den fortsatta
lageruppbyggnaden för denna produkt.
ÖB anser inte att lagringen av flygdrivmedel bör minskas så som det
föreslagits i betänkandet på grund av totalförsvarets bedömda ökade
utnyttjande av civila flygtransportmedel. ÖB anser ocksi1 att möjligheterna
att inom landet producera jetbensin måste säkerställas. Denna uppfattning
delas av SAS som också framför att det är väsentligt att lagerhållningen av
flygdrivmedel ökar i takt med stigande konsumtion. För att öka möjligheten
att lagra civilt jetbränsle i viss utsträckning föreslår SAS att brukare och
leverantörer konsulteras för att undersöka förutsättningarna för en kontinuerlig rotation av lagren. under förutsättning att detta sker utan kostnad för
SAS.

2.4 Lagringsbehov
FK 78 framför att beredskapslagringen för att möta avspiirrnings- och
krigssituationer i första hand skall anpassas till de krav som en omstiillning till
energiförsörjning med inhemska energiråvaror i en kris stiiller. Man kan pä
nuvarande underlag inte uttala sig om oljeprogrammets exakta omfattning.
Det iir enligt FK 78 inte heller lämpligt eller nödvändigt att nu fatta beslut om
detta. Ett sådant beslut behöver enligt FK 78 fattas först i samband med att
den förordade lageruppbyggnaden skall avslutas. Beslut om den framtida
inriktningen av energipolitiken och totalförsvarets utveckling efter år 1982
bör då föreligga. För att ha handlingsfrihet bör nu pf1gående byggnad av
lagringsutrymmen färdigställas. Däremot bör inte migon ytterligare byggnad
av lagringsutrymmen ske. FK 78 delar kommittens bedömning att risken för
störningar i tillförseln av olja skall inträffa iir hög och anser därför att
lageruppbyggnaden skall ske så snart som möjligt. Denna senare uppfattning
delas av Kommunförbundet.
RRV manar till stor försiktighet vid beslut om hur stor minskning i
förhållande till löpande oljelagringsprogram som kan göras mot bakgrund av
den ändrade prognosen för energianviindning och de övriga utgangspunkter
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som kommitkn bygger sitt förslag på.
KK delar kommittens principiclb instiillning till inriktningen av storleken
av Sveriges oljeförbrukning 198.3 och hiirav betingat lagrings111(1l.
Landstingsförbundct ansluter sig till kommittens förslag om lageruppbyggnad men förordar LHirutöver att dt: yttcrligart: bergrum för lagring av olja som
iir under byggnad vid Himplig tidpunkt tas i anspriik för sitt ändamill med
möjlighet att även tjäna som buffertlager i prisstabiliserande syfte.
Statens vattenfallsverk anser likasi1 att de av kommitten angivna lagringsmf1lcn skall uppfyllas s;I snart som samhiillsekonomin mcdger. Niir dessa mål
uppnåtts biir en förnyad bedömning göras om ytterligare lagring bör ske så
att befintliga lagringsutrymmen helt fylls upp. SPI framför liknande
synpunkter.
Svenska cellulosa- och pappersbruksföreningcn har ingt:t att erinra mot au
försörjningsheredskapen stiirks. Detta hiir i första hand ske genom att den
statliga oljelagringen ytterligare utlikas och att lagringsutrymmena snarast
fylls med beredskapslager av råolja. Om detta inte sker hör outnyttjade
lagringsutrymmen stiillas till privat förfogande för inlagring av olja pä
kommersiella grunder och p{1 villkor att statsmakterna vid krisläge kan
disponera över lagren.
OED. Hinsstyrclsen i Viisterhottcns liin. konsumentverket. LO och
transportrildet anser alla att lagringsutrymmena hör fyllas helt. Statens
industriverk ansluter sig till denna ständpunkt och vill särskilt betona vikten
av att industrins oljebehov säkras i en fredskris. Ett bortfall överstigande
10 % av normal tillförsel av oljeprodukter för mycket betydande konsekven-

ser för industriproduktionen och samhiillets försörjning med olika slag av
varor. Mot bakgrund härav och med tanke på riskerna för mer omfattande
bortfall av oljeleveranser avstyrker industriverket elen kraftiga minskningen
av bereclskapslagringen som kommitten föreslagit. ÖEF anser att ett
bibehållande av krigsrescrvens storlek och en rimlig gardering för osäkerheter av skilda slag motiverar en ökning av lageruppbyggnaden med ca 2 milj.
m' utöver det som kommitten föreslagit. ÖEF instämmer i huvudsak med
kommittens förslag att normalsvavlig råolja skall inlagras om elen i övrigt har
lämpliga tekniska egenskaper och ger lämpligt produktutbyte. Detta hl.a.
med hänsyn till en minskad tillgång och högre priser på den lågsvavliga
råoljan. Naturvårdsverket däremot avstyrker att inlagring av olja sker med
svavelhalter som medför att lagstiftningen om svavelhaltigt bränsle inte kan
tillgodoses.
LRF vill att 1977 års lagringsprogram i huvudsak skall genomföras då
sviirigheterna iir stora att klara livsmedelsförsörjningcn utan tillgl111g pil olja.
LRP föreslär också att statsmakterna för att förbättra beredskapen i en
krissituation stimulerar lantbruket att självt lagra en viss kvantitet olja som
kan motsvara tvii ;hs förbrukning. För en sädan uppbyggnad hör Wmpliga
energiliin tillskapas.
TCO anser att det iir rimligt att överväga en höjd målsättning för
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oljelagringen p.g.a. den sttrbarhet i oljeförsörjningskedjan som utvecklingen
de senaste åren med stor tydlighet visat.
SI 110-Familjeföretagen menar att det inte finns n{1gnn anledning att öka
den volymmässiga beredskapslagringen av olja. Behovet av en höjd
lagringsberedskap tillfredsställs redan genom att oljelagrens relativa storlek
växer med minskad oljeförbrukning. Ett genomförande av kommittens
förslag skulle emellertid medföra kostnadshöjningar och motverka möjligheterna att uppnå balans i den svenska ekonomin.
SPK anför att kommitten kan ha underskattat lagringshchoven. En sådan
underskattning kan i framtida krissituationer medföra oförutsedda päfrestningar, tex större press uppåt för oljepriserna. iin vad som annars skulle ha
varit fallet.
Svenska byggnaclsentrepenörföreningen förordar att staten finansierar ett
bergrumsbyggande för oljeförvaring för att kunna överbrygga prisvariationer pi't oljeprodukter. för an öka möjligheterna att oljelagren bibehälls
intakta vid ett krigstillst<'md. för att erhMla bättre miljöer vid tätorter och
kuster (i förhållande till om oljeprodukterna förvaras i cisterner ovan jord)
samt för att skapa sysselsättning för bergbyggnadsindustrin och diirigenom
bibehiilla dess möjlighet att bidra till svensk export.

2.5 Återbetalning av den rörliiga krediten
ÖEr menar att avvecklingen av de nljeproduktcr som inköpts gcnom
medel från den rörliga krediten bör anstt1 tills frågan om uppHiggning av ett
buffertlager i prisstabiliserande syfte slutgiltigt har behandlats. i\ ven
transportrådet anser att avvecklingen bör vänta tills bättre möjligheter
föreligger att få ut en större andel Hitta produkter vid raffinering av
räolja.

2.6 Den s.k. vinterdispensen
ÖEF, FK 78 och statens industriverk delar kommittens förslag om siinkt
vinterdispens. LO anser att det risktagande som vinterdispensen inncbiir
måste minimeras, men finner det svårt att göra en korrekt bedömning av
lägsta godtagbara nivii av lagringsskyldigheten.
Industriförbundet. SAF och SHIO-Familjeförctagen avstyrker förslaget
mot bakgrund av de

kostnad~höjningar

det skulle medföra samt att man

bedömer risktagandet som mfatligt. Svenska cellulosa- och pappcrsbruksförcningen framför liknande synpunkter och framhåller de speciella fiirhilllandena för skogsförctagen i Norrland. Dessa blir tvingade att hälla ytterligare
lager för att skydda sig mot extrema isförhiUlanclen d<'\ bortfallna oljeleveranser inte fullt ut kan täckas med befintliga bercclskapslagcr.
SPI menar att den sänkta vinterdispensen kan komma att slirskilt i
april/maj försvåra oljebolagens strävanden att anskaffa olja till lägsta möjliga

Prop. 1980/81:90

713

pris. Raffinaderierna for minskade möjligheter att utnyttja sm fulla
kapacitet. vilket inte blott kan försiimra deras lönsamhet utan även ökar
behovet av import av produkter. Den sänkta vinterdispensen kommer ocks{1
enligt SPI att kriiva snabbare ingripanden av regeringen antingen pi1
prissidan eller i form av tidigt införda konsumtionsrestriktioner.

2. 7 Oljeavgift och vitesföreläggande
Kommitten föreslär att oljeavgiften skall höjas ca 2,..1 gi·111ger och att vite
skall användas för att påskynda i1teruppfyllnad av otill<ilet ianspritktagna
tvångslager. ÖEL FK 78. OED, statens industriverk och transportr{1det
biträder kommittens förslag om höjd avgift. Det gör iiven kammarriittcn som
dessutom förordar en fortsatt översyn av de nuvarande hestiimmelserna om
lagringsskyldighct vid överlMelse av anJ;iggning.

2.8 Finansieringen
Transportr{1det, OED och TCO menar att vid bedömning av de
ekonomiska konsekvenserna av större lagring iin kommitten fiircshir hör vikt
tillmiitas att lager av rimlja och oljeprodukter iir viirdebeständiga eller till och
med representerar ett ökande realvärde.
ÖEF framför en liknande {1sikt och menar iiven att kostnaderna för
oljelagring måste vägas mot det värde som lagren har för samhället i händelse
av en försörjningskris. Rl.a. hör nyttan av en ytterligare lagervolym ses mot
bakgrund av den möjlighet som diirigenom skapas att begränsa de
inskriinkningar i industrins produktion och export vilka kan krävas redan i
inledningen av en oljekris.
SPI anför att de finansiella kraven pi1 oljeföretagen blir oskiiligt hiiga med
utökade volymer av bensin och destillat. /\ v nedgimgen i tjockoljclagret
faller ca 70 (:t pi1 storförbrukarna. medan ökningen på bensin samt diesel och
eldningsolja I praktiskt taget helt faller p;1 oljeföretagen. Detta innebär icke
bara ett behov av varuanskaffning av betydande omfattning utan iiven en
utbyggnad av bensinlagringskapacitctcn. SPI understryker kraftigt kommittens

stiillning~tagancle

att statsmakterna hiir underliitta kapitalanskaffning

för dessa invt::steringar. Om detta inte sker avstyrker SPI hestiimt att den
föreslagna ökningen av produktlagringen liiggs p;I oljeföretag.en.
Industriförbundet och SAF menar att heredskapslagring iir samhiillets
angeliigenhet som ej ytterligare hiir belasta företagen. Med hfosyn till detta
samt att kommittens förslag innebiir att 1.5 milj. m 3 statliga lagringsutrymmen ej kommer till användning bör staten överta ansvaret för denna ökning i
beredskapsrcscrven om detta anses nödvändigt.

SPK förordar att den avgiftspniod I981J-J lJ85 som hittills planerats för
bestär. men att den siirskilda bcrcclskapsavgiften siinks i proportion till den
föreslagna begriinsningcn av den statliga hcredskapslagringen.
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