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Propositionens huvudsakliga innehåll 

I propositionen läggs fram förslag till riktlinjer för energipolitiken. En 

strategi för oljeersättning och för avvecklingen av kärnkraften redovisas. 

Samhällets och industrins behov av en billig och säker cnergiförsörjning 

skall tryggas genom ett energisystem som i största möjliga utsträckning är 

grundat på varaktiga, helst förnybara och inhemska, energikällor. En 

effektiv energianvändning och en intensifierad energihushållning skall 

främjas. Stränga krav skall ställas på säkerhet och omsorg om miljön vid 

användning och utveckling av all energiteknik. Kärnkraften skall utnyttjas 

under en övergångspcriod. Senast år 2010 skall den sista reaktorn tas ur 

drift. 
Strategin för att förbereda och säkerställa kärnkraftens avveckling är 

utformad så att de beslut som successivt behöver fattas kan grundas på ett 

så aklUcllt underlag som möjligt. Beträffande såväl hushållning och effek

tivisering som miljövänlig energiteknik går utvecklingen nu snabbt. Ambi

tionen är att vid varje steg i utvecklingen fram till år 2010 säkerställa att 

bästa tillgängliga teknik utnyttjas. Utgångspunkten är att kärnkraften er

sätts i första hand genom en effektivare elanvändning, i andra hand genom 

övergång till inhemska bränslen, solvärme, naturgas, m. m. samt i tredje 

hand genom nya elproduktionsanläggningar, dock endast i den utsträck

ning detta behövs för att komplettera de andra alternativen. A vvccklingen 

av kärnkraften bör förverkligas steg för steg. Vid regelbundet återkom

mande avstämningar bör riksdagen med utgångspunkt i aktuellt beslutsun

derlag lägga fast de närmare riktlinjerna. Inrättandet av ett råd för långsik

tiga elanvändnings- och elproduktionsfrågor aviseras. 
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Förslag till riktlinjer för energi;111v:indningen l;iggs fram. lk inneh;ir 

bl. a. all en str:ivan hör vara att energ.ianv;indningen i fram1id..:n inte skall 

överstiga Jagens nivil. Detta föruts:itter bl. a. en forts<1ll energihush:lllning 

inom uppviirmningss..:ktorn. J-lush;"illningsinsaherna skall s:irskilt riktas in 

pä att effektivisera anv:indningen av olja och kol. Di: vi1s.:ntligaste st}T

medkn bör i1ven fortsiittningwis vara priset samt inform<1tio11, utbildning 

rn:h rildgivning. 

En medveten och effektiv clanv<indning skall friirnjas. Detta iir siirskilt 

viktigt i det längre tidsperspektivet inför k;irnkraftens avv.;d;ling. Inom 

raml!n för de nationdla riktlinjerna förutsiitts cncrgihushiillningcn hcdrivas 

utifriin de skiftande lokala föru1siit1ningarna, od1 kommunernas mil i dctla 

sammanhang betonas. 

Olika åtgärder föresl[1s för all öka möjligheterna till framtida clprnduk

tion i kraftviirmevcrk. Statligt stöd föresliis kunna liimnas för dels tlirhcre

delser för senare mollrycksproduklion. 1.kls iitgiin.kr som likar dc sam

mankopplade viirmc:underlagen inför kiirnkraflens avveckling. Det nuva

ramk stödet till solviirmeanliiggningar förc:slib hc:hiillas l. ll. m. iir 1986. 

De riktlinjer för elförsörjningen som foreslils innebiir hl. a. all vid ut

byggnaden av kraf!systcmcl hiinsyn skall tas inte harn till krafkkonomi 

utan även till effekterna pil miljön. dcn regionala halanscn ud1 syssclsi1ll

ningen. De olika möjligheterna till utbyggn;1d av elpruduktionskapa..:iteten 

inför kärnkraftens avveckling bör tills vidare hiillas öppna. Statligt stiid 

föreslås kunna lämnas till smt1 vattenkraftverk och till vissa insatser inom 

vindkraftsomriidet. Förslag läggs fram om komplettering av planen flir val

tenkraftsutbyggnad. 

Frågor om beredskap mot fred~tida störningar i eldistrihutionen bchand

las. Bl. a. aviseras att reservkraftsliiget vid landets sjukhus kommer atl ses 

över. En annan fråga som ocks{1 skall belysas ytterligare iir dcn kommuna

la planeringen för att möta elavbrott. 

Gällande riktlinjer för briinslcför~i.i1jningen ligger fast. Det inneb:ir hl. a. 

att det mål som fastlades i 1981 ärs energipolitiska heslut - att l)ljans andel 

av energiförsörjningcn till (1r 1990 skall minskas till ca 40 ':( friin n:ira 70 i;;. 

år 1979 - ligger fast. Oljeersättningen har varit framg[ingsrik de senaste 

åren. Nu är oljans andel ca 500. 

Kolanvändningen år 1990 skall i enlighet med riksdagens tidigare bc:slut 

begränsas till högst 3-4 miljoner ton. Nu finns det tecken pii att kolan

vändningen kan bli lägre. 

De senaste årens satsningar på inhemska bränslen har varit framg:\ngs

rika. På relativt kort tid har användningen av torv, avfall och triidbriinskn 

ökat från en låg nivå till att i dag svara för en väsentlig del av värmeförsöij

ningcn. Flera åtgärder föreslås för att främja användningcn av inhemska 

bränslen. Bl. a. föreslås ett fortsatt stöd till utgången av år 1986 till investe

ringar i anläggningar som skall eldas med inhemska bränslen. 

Kolmiljöfondcns tillämpningsområde föreslås utvidgas till att omfatla 
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även iitg~irder för att minska utsliippen av kväveoxider och utsläppen vid 

förbränning av torv och avfall. Fonden föreslås ändra namn till bränslcmil

jöfonden. 

En ny lagstiftning fön.:slfts i syfte att åstadkomma förenklingar av till

ståndsprövningen för att undersöka eller bearbeta torv för ut vinning av 

energi. Vid den pågående torvmarksinventeringen skall såvill naturvärds

som exploateringsintressen beaktas. 

I propositionen aviseras en särskild utredning för att klarlägga förutsätt

ningarna för låginblandning av motoralkoholer i bensin. 

Resultaten av överläggningarna om storstadsområdenas energiförsörj

ning redovisas. 

Resultaten av 1983 och 1984 års investeringsprogram och av energiupp

handlingsdclegationens arbete redovisas. Bl. a. redogörs för uppbyggna

den av ett organ, Svenska varmeverkens ekonomiska förening (V ÄR

MEKJ, för gemensam upphandling av värmeteknisk utrustning inom den 

offentliga sektorn. Fortsatta resurser föreslås till Svensk bygg- och ener

giexports (Swebex) verksamhet. 

Inom kärnsäkerhetsområdet föreslås vissa förändringar vid nuvarande 

nämnden för hantering av använt kärnbränsle. Nämnden föreslås benäm

nas statens kärnbränslenämnd. Ett samarbetsorgan för kärnavfallsfrågor 

föreslås inrättas. 

Förslag läggs också fram om anslag inom energiområdet för budgetåret 

1985/86. 

Bl. a. föreslås medel till statens vattenfalls verk för fem nya utbyggnads

projekt inom vattenkraftområdet, nämligen Vargfors, Gallejaur, Sillre, 

Älvkarleby och Skärblacka, samt för en ny likströmslänk mellan Sverige 

och Danmark (Jylland) för överföring av el. 

Under ett nytt anslag föreslås som en engångsanvisning 300 milj. kr. till 

stöd till vissa åtgärder för omställning av energisystemet. 

Nästa precisering av riktlinjerna för energipolitiken aviseras till omkring 

år 1990. 
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Förslag till 

Lag om vissa tonfJndigheter 

Härigenom föreskrivs följande. 

Inledande bestämmelser 

I § För undersökning och bearbe1ning av fyndigheter av torv för all 
utvinna energi fordras särskilt tillstilnd (koncession). om inte annat följer 
av 3 §. 

2 § Koncession skall avse antingen undersökning (undcrsöknings
koncession) eller bearbetning (bearbetningskoncession). 

3 § Fastighetsägaren har rätt att företa undersökning utan koncession. 
om inte koncession h<tr meddelats någon annan. Denna rätt för övalåtas. 

Fastighetsägaren får också utan koncession tillgodogöra sid torv för att 
utvinna energi för husbehov, om inte någon annan har beviljats bearbet
ningskoncession för fyndigheten. 

4 § Undersökningskoncession kan förenas med rätt för innehavaren all 
senare få bearbetningskoncession för fyndigheten eller företräde framför 
andra till sådan koncession. 

S § Frågor om koncession prövas av länsstyrelsen i det län där det 
område som avses med ansökningen elkr större dden därav ligger. 

Den som söker koncession skall betala ansökningsavgift enligt föreskrif
ter som meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen be
stämmer. 

6 § I fråga om verksamhet som avses i denna lag skall även iakttas 
tillämpliga föreskrifter i byggnadslagen (1947: 385). miljöskyddslagen 
(1969: 387) och andra författningar. 

Förutsättningar för koncession 

7 § Koncession får meddelas endast om det från allmän synpunkt är 
lämpligt att verksamheten kommer till stånd och sökanden från sådan 
synpunkt är lämplig all bedriva verksamheten. 

Bearbetningskoncession får meddelas endast om det görs sannolikt att 
fyndigheten kan tillgodogöras ekonomiskt. 

8 § Om någon har beviljats koncession för ett visst område, får inte 
någon annan beviljas koncession för samma område. 

9 § Inom ett område som omfattas av koncession enligt lagen (1974: 890) 
om vissa mineralfyndigheter får någon annan än koncessionshavaren inte 
utan särskilda skäl beviljas koncession enligt denna lag. Ej heller får inom 
ett område, som omfattas av rätt enligt I kap. 4 eller 5 § eller 14 kap. 6 § 
första stycket gruvlagen (1974: 342) eller av ansökan om sådan rätt, 
koncession utan särskilda skäl meddelas någon annan än den som erhållit 
eller ansökt om sådan rätt. 



Prop. 1984/85:120 

10 ~ Har tv[1 eller flera ansökt om koncession för samma omrf1dc. skall 
länsstyrelsen pröva vilken av dem som frfrn allmiin synpunkt hör ges 
företräde. Avser ansökningarna undersökningsklmcession. skall iiven he
aktas om n[1gon av sökandena utfört undersökningsarhete inom omr{1dct. 

Villkor i samband med koncession 

11 § Koncession skall avse ett hestiimt omrt1de och giilla en viss tid. 
Undersökningskoncession skall meddelas för en tid av högst tv;°1 fir fr[rn 

beslutet. om inte siirskilda skiil föranleder annat. 

J2 § Knncession skall förenas med de villkor som hehövs for att motver
ka eller hegriinsa menlig inverkan rf1 naturmiljön samt för att heakta andra 
allmiinna intressen och enskild riitt. 

Som villkor för koncession för hestiimmas att staten skall ha riitt att delta 
i verksamheten eller att koncessionshavaren skall betala avgift eller pro
duktionsandel till staten eller iaktta något annat liknande villkor. 

Meddela<; hearhetningskoncession för nf1gon annan iin fastighetsiigaren i 
frf1ga om en fyndighet fdn vilken denne utvinner torv for sitt husbehov. 
skall koncessionen. om inte s:irskilda skäl föranleder annat. förenas med 
villkor som gör det möjligt för fastighetsi-igaren att pt1 skäliga villkor fä torv 
för sitt husbehov även i fortsättningen. 

13 § Koncessionshavaren skall. om inte särskilda skiil föranleder annat. 
c'tliiggas att ställa säkerhet för att villkor till skydd för naturmiljön. andra 
allmiinna intressen eller enskild riilt skall uppfyllas. Visar sig siikerheten 
otillriicklig. för liinsstyrelsen hestiimma att ytterligare siikerhet skall stiil
las. 

14 § Uppkommer genom verksamhet för vilken koncession meddelats 
betydande olägenhet som inte förutsågs när koncessionen meddelades. fftr 
länsstyrelsen hestämma de villkor för den fortsatta verksamheten som 
behövs för att förehygga eller minska ohigenheten. 

Överlåtelse, frånträdande och återkallelse av koncession 

IS § Koncession f:°ir överliltas endast med länsstyrelsens tillstånd. 

16 § Anmiiler koncessionshavaren till liinsstyrelsen att han önskar från
träda sin rätt. upphör denna sex månader efter det anmiilan kom in. om ej 
annat följer av koncessionen. 

Önskar koncessionshavaren avstå endast fri'm viss del av koncessions
omri'1det. skall han ansöka om detta hos länsstyrelsen. 

17 § Koncession får återkallas av länsstyrelsen. om koncessionshavaren 
åsidosätter villkor som har förenats med koncessionen. Även i annat fall 
fi'tr koncessionen återkallas. om synnerliga skäl föreligger. I sådant fall har 
koncessionshavaren riitt att få ersättning av staten för förlust till följd av 
åtgärd som han vidtagit med anledning av koncessionen. 

Förberedande undersökning 

18 § Behöver någon som förheredelse för en ansökan om koncession 
utföra undersökning på annans mark och medger inte markägaren detta. 
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fftr liinsstyrelsen i det län där marken eller större delen diirav ligger efter 
ansökan liimna tillstånd till sfidan undersökning under viss tid. 

Undersökningen skall utföras sf1, att minsta skada och intrång vitllas. 
Byggnad får uppföras och väg hyggas endast om markiigaren har samtyckt 
till det eller länsstyrelsen har lämnat tillstånd till åtgiirden. Föranleder 
undersökningen skada eller intrång. skall ersättning lämnas. Tvist om 
ersättning prövas av den fastighetsdomstol inom vars område marken eller 
större delen diirav ligger. 

Regeringen eller den myndighet som regeringen hestämmer fi\r föreskri
va att ansökningsavgift skall betalas för ansökan som anges i första 
stycket. 

Undersiikningsarbctc 

19 § Den som innehar undersökningskoncession får inom koncessions
omrf1det utföra undersökningsarbete för att utröna möjligheterna att av 
torvfyndigheten utvinna energi. 

20 § Undersökningsarhete får omfatta endast sf1dana åtgärder som be
hövs för att vinna närmare kännedom om torvfyndighetens storlek, beskaf
fenhet och ut vinningsbarhet. 

Koncessionshavaren får inte inom koncessionsområdet uppföra annan 
byggnad än sådan som är oundgiingligen nödviindig för undersökningsar
hetet. sf1vida inte markens iigare och innehavare av nyttjande eller servitut 
avseende marken medger del. I den mi'm det behövs får han utan medgi
vande bygga väg inom området eller begagna hefintlig viig till och inom 
området. Efter tillstfmd av länsstyrelsen får han ocksf1 bygga nödvändig 
väg till området. 

Åtgärderna skall utföras så. att minsta skada och intri'mg vållas. 

21 § Koncessionshavaren får använda torv som utvunnits under under
sökningsarbetet endast i den mån det hehövs för att undersöka torvens 
beskaffenhet och lämplighet för bearbetning. 

22 § Skada eller intrång. som föranleds av undersökningsarbete skall 
ersättas av koncessionshavaren. Tvist om ersättning prövas av den fastig
hetsdomstol inom vars område marken eller större delen därav ligger. 

Innan arbetet påbörjas skall koncessionshavaren ställa säkerhet för er
sättningsskyldighct enligt första stycket, om inte den ersättningsberiitti
gade avstår från säkerhet. Säkerheten skall ställas hos länsstyrelsen. om 
inte parterna kommer överens om annat. Staten. kommun. landstingskom
mun och kommunalförbund behöver inte sHilla säkerhet. 

Bearbetning 

23 § Den som innehar bearbetningskoncession får inom koncessionsom
rådet undersöka, bearbeta och tillgodogöra sig torv för att utvinna energi. 

Koncessionshavaren får undersöka och bearbeta torv for annat syfte än 
att utvinna energi i den mån det behövs för att arbetet skall kunna bedrivas 
på ett ändamålsenligt sätt. 

Koncessionshavaren får tillgodogöra sig torv som bearbetats enligt and
ra stycket, i den mfm markägaren inte inom sex mi'mader efter tillsägelse 
hämtar torven och ersätter på denna nedlagda kostnader. Tvist öm sådan 
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ersii!!ning prövas av den fastighctsdomstol inom vars ornrt1dc marken eller 
större delen diirav ligger. Viicks talan. riiknas niimnda tid friln det att 
ersiittningsbcloppct slutligt hcqiimts. 

24 § Koncessionshavaren för e.i hiir:ja bearbetningen och diirmed sarn
manhiingande verks;imhet. si\ som att 11ppfiira hyggnad eller anliigga viig. 
transporthana eller ledning eller att Wgµa upp torv eller avfallsprodukter. 
utan att markiigare som hcriirs av iitgiinlcrna har medgett det eller all mark 
för iindamt1let har anvisats cnli,!!t 26 §första stycket och marken ffir tilltrii
das enligt 2fi § andra stycket eller 32 § jiimförd med .'i eller fi kap. expro
priationslagen (1972: 719). 

25 § Gäller för samma omrt1de h<'ide koncession fiir hcarhctning av torv 
och en eller flera sf1dan;i riittighclcr som anges i 9 9. för arbete som utförs 
med stöd ;iv riiltighet som tillkommit först inte hindras eller uppehhllas av 
arhetc som utförs med sliid av riiltighet som tillkommit senare. 

26 § I den m;°in medgivande all r<'1hiir:ja hearhctningen och diirmed sam
manhiingande verksamhet inte liimnats av berörda markii.1wre. skall liins
styrelsen anvisa den mark som hehövs. 

Har koncessionshavaren hos Hinsstyrelsen stiillt siikerhct för den ersiitt
ningsskyldighet som avses i 27 ~. ffir den anvisade marken genast tilltrii
das. om inte liinsstyrelsen förordnar annat. Staten. kommun. landstings
kommun och kommunalförhund behöver inte stiilla siikerhet. 

F.rsäflning till följd m· all mark tas i anspråk för hearhetning m. m. 

27 § Ägare till mark som tas i ansprf1k for hearhetning eller diirmed 
sammanhiinirnnde verksamhet iir heriittigad att av koncessionshavaren få 
intrångsersiittning och annan ersiiltning för skada. Samma riitt till ersiitt
ning har innehavare av nyttjanderiill eller annan siirskild riill till fastighet 
som herörs av iansprf1ktagamlct. 

Betriiffande ersiillningen g;iller 4 kar. exprorriationslagen ( 1972: 719) i 
tilliimpliga delar. Vad som siigs i 4 kar. J §samma lag skall hiirvi<l tilliimpas 
i fråga om viirdeökning som ii!!t rum under tiden från <lagen tio fir före del 
talan viicktes vid domstol. 

28 § Uprst[ir till följd av att mark tas i anspri'ik synnerligt men för n[1gon 
fastighet eller del diirav. skall koncessionshavaren lösa det omr{1de som 
lider sf1dant men. om iigaren hegiir det. 

29 § Kan överenskommelse ej triiffas om ersiittning enligt 27 ~ eller lö
seskilling enligt 28 §. prövas tvisten av den fastighetsdomstol inom vars 
omr{1de marken eller större delen diirav ligger. Annan iin koncessionsha
varen rnr ej viicka talan innan tilltriide har sket!. 

30 § Ersiittning enligt 27 § som ej avser personlig skada skall nedsätlas 
hos länsstyrelsen. om fastigheten sf1 minskat i värde att den kan antas ej 
utgöra full siikerhet för horgeniir. som hade pantriitt i fastigheten niir riillen 
till ersällning uprkom. Nedsiittning skall ske hos Wnsstyrelsen i det liin diir 
marken eller större delen därav ligger. 

31 § Om horgeniir som avses i 30 * lider förlust till följd av att nedsätt-



Prop. 1984/85: 120 

ning ej skett. är han hcriittigad att av koncessionshavaren fä gottgörelse för 
förlusten. Detsamma giilkr. om horgentiren lider fl'.irlust genom alt ersiitl
ning. som ej prövats av domstol. blivit för lfrgt heriiknad. 

Tvist om gottgörelse prövas av fastighetsdomstol som anges i 29 ~. 

32 § I mill om ersiittning enligt 27 ~ eller gotlgörclsc enligt 31 ~ och i 
ärende om fördelning av crsiittning som nedsatts enligt 30 ~ giiller. om ej 
annat är föreskrivet i denna lag. 5-7 kap. cxpropriationslagen ( 1972: 719) i 
tillämpliga delar. 

33 § I mål om inlösen enligt 28 ~gäller. om ej annat är föreskrivet i denna 
lag. expropriationslagen ( 1972: 719) i tilliimpliga delar. Vad som siigs i 4 
kap. 3 § samma lag skall härvid lilHimpas i fråga om värdeökning som ägt 
rum under tiden fr[tn dagen tio år före det talan väcktes vid domstol. 

Verkan av att koncession upphör 

34 § När en koncession upphör skall koncessionshavaren ta bort anlägg
ningar och vidta andra åtgiirder för återstiillning, om detta iir motiverat 
från allmän eller enskild synpunkt. 

I den mån skyldi!!het alt vidta sådana i'itgärder inte har bestiimts genom 
villkor i koncessionen. skall frilgan prövas av länsstyrelsen i samband med 
alt koncessionen upphör. 

Vissa särskilda åligganden för koncessionshavaren 

35 § Sveriges geologiska undersökning eller annan myndighet som rege
ringen bestiimmer skall p{1 hegäran beredas tillfälle att följa koncessionsha
varens arbete i geologiskt hänseende och ta del av de geologiska resultaten 
av arbetet. 

Tillsyn, handräckning, ans\'ar m. m. 

36 § Länsstyrelsen utövar tillsyn över undersökning och bearbetning 
som utförs enligt denna lag. 

Den som utövar verksamhet enligt lagen skall på hegäran lämna länssty
relsen de upplysningar och handlingar som behövs för tillsynen. Om det 
behövs skall länsstyrelsen bestämma villkor. som tryggar att verksamhe
ten utövas i överensstämmelse med föreskrifterna i lagen. 

Länsstyrelsen äger tillträde till arbetsplats och därtill hörande anlägg
ningar för att inspektera verksamhet som omfattas av denna lag. 

37 § Vid tvist ang:knde fråga som avses i 25 ~ tillämpas reglerna i 41 * 
lagen (1974: 890) om vissa mineralfyndigheter. 

38 § Påbörjas undcrsökningsarbete utan att vad som i 22 § andra stycket 
föreskrivs om ställande av säkerhet iakttagits eller utförs anläggning i strid 
med 18 §andra stycket eller 20 § andra stycket. får tingsrätten p:°1 ansökan 
av den som äger eller innehar marken förordna att <1rbctct skall inställas 
eller att anläggningen skall tas bort på undersökarens bekostnad. 

I fråga om sådant förordnande finns bestiimmelser i 17 ~ handräcknings
lagen (198 I: 847). 
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39 § Iakttar en koncessionshavare inte villkor som förenats med konces
sionen eller efterkommer han inte vad som begiirs med stöd av 35 § eller 
36 § andra stycket, får länsstyrelsen vid vite förelägga honom att fullgöra 
sina skyldigheter. 

Under samma förutsättning får tingsrätten på ansökan av länsstyrelsen 
eller. i fall soin nämns i 35 ~. myndighet som avses där förordna om 
handräckning för att åstadkomma rättelse på bekostnad av koncessionsha
varen. 

40 ~ Till böter eller fängelse i högst sex månader döms den som uppsåtli
gen eller av oaktsamhet 

I. päbörjar undcrsökningsarbetc utan att iaktta vad som i 22 § andra 
stycket föreskrivs om ställande av säkerhet, 

2. bearbetar en torvfyndighet utan att ha erhållit bearbetningskonces
sion. om sådan krävs. 

Till sådan påföljd döms också den som vid fullgörande av uppgiftsskyl
dighet som är förenad med koncession eller som avses i 36 §andra stycket 
Himnar oriktig uppgift, om detta sker uppsåtligen eller av grov oaktsamhet. 

I fall som avses i första stycket 2 får torv som bearbetats förklaras 
förverkad. 

Den som har gjort sig skyldig till gärning som avses i första stycket 2 får 
förpliktas att ersätta kostnad som föranleds därav. 

Brott som avses i första stycket I får åtalas av allmän åklagare endast 
om mf1lsiiganden anger brottet till åtal. 

41 ~ Länsstyrelsens beslut enligt denna lag får överklagas hos regeringen 
genom besvär. Statens naturvårdsverk får överklaga sådant beslut. 

42 ~ Med siirskild rätt till fastighet förstås i denna lag nyttjanderätt, 
servitut och rätt till elektrisk kraft samt liknande rätt. 

43 § Har säkerhet som skall ställas enligt denna lag inte godkänts av den 
till vars förmfm den ställs. prövas säkerheten av länsstyrelsen. 

Borgen får godkännas av länsstyrelsen endast om borgensman svarar 
som för egen skuld och. om två eller flera tecknat borgen gemensamt. de 
svarar solidariskt. 

I. Denna lag träder i kraft den I juli 1985. 
2. Förekommer i lag eller annan författning hänvisning till föreskrift 

som ersatts genom bestämmelse i denna lag. skall i stället den nya bestäm
melsen tillämpas. 

3. Vad som enligt denna lag g:iller om ägare av fastighet skall tillämpas 
även på den som innehar fastighet med ständig besittningsriitt eller fidei
kommissrätt. 

4. Bestiimmelserna i denna lag om borgenär som har panträtt i fastighet 
tillämpas även pf1 den som har rätt till avkomst eller förmi\n som avses i 8 § 

lagen ( 1970: 995) om införande av nya jordabalken. om rättigheten inte är 
att anse som sådan särskild rätt som avses i 42 § denna lag. 

5. Den som vid utgången av juni 1985 bedriver torvtäkt för vilken 
koncession inte behövs enligt lagen ( 1974: 890) om vissa mineralfyndighe
ter men för vilken koncession dtirefter hehövs enligt denna lag får utan 
koncession fortsätta verksamheten till utgången av juni 1986 samt. under 
förutsättning att ansökan om koncession gjorts före nämnda tidpunkt. till 
dess ansökningen har slutligt prövats. 
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6. J övergångsbestämmelserna till lagen 0985: 000) om ändring i lagen 
(1974: 890) om vissa mineralfyndigheter finns bestämmelser rörande an
sökningar om koncession för undersökning eller bearbetning av torvfyn
dighet för att utvinna energi, som gjorts före den I juli 1985. och vissa 
andra mål och ärenden som avser sådana torvfyndigheter. 
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2 Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1974: 890) om vissa mineralfyndigheter 

mirigenom föreskrivs i fråga om lagen (1974: 890) om vissa mineralfyn
digheter 

dels att 49 § skall upphöra att gälla, 
dels att I, 4, 7, 9, 10, 41 och 44 §§ skall ha nedan angivna lydelse, 

NuFarande lydelse Föreslagen lydelse 

I §I 

För undersökning och bearbetning av fyndighet av 
I. olja, gas, stensalt eller annat salt som förekommer på likartat sätt, 
2. alunskiffer, 

3. stenkol, eldfast lera eller 
klinkrande lera. 

4. uranhaltigt eller toriumhaltigt 
mineral eller 

5. ton-för att utl'inna energi 

3. stenkol, eldfast lera eller 
klinkrande lera eller 

4. uranhaltigt eller toriumhaltigt 
mineral 

fordras, om ej annat följer av 8 eller 9 §, särskilt tillstånd (koncession). 
I fråga om förberedande undersökning finns bestämmelser i 15 §. 

Koncession meddelas för en eller 
flera av de grupper av ämnen som 
anges il§ 1-5. 

4 § 

Koncession meddelas för en eller 
flera av de grupper av ämnen som 
anges i I§ 1-4. 

Koncession skall avse bestämt område och viss tid. Område och giltig
hetstid bestämmes efter vad som är lämpligt med hänsyn till fyndigheten, 
ändamålet med koncessionen och övriga omständigheter. 

Gränserna för området räknas på djupet lodräta, om det kan ske utan 
intrång i annans rätt. 

7 § 

Inom område som omfattas av koncession för viss grupp av ämnen får 
annan än koncessionshavaren ej utan siirskilda skäl meddelas koncession 
för annan grupp av ämnen. Ej heller får inom område. som omfattas av rätt 
enligt I kap. 4 eller 5 § gruvlagen (1974: 342) eller ansökan om sådan rätt. 
utan särskilda skäl koncession meddelas annan än den .som erhållit eller 
ansökt om sådan rätt. 

Meddelas koncession inom om
råde som omf atlas av annan 
koncession e/la m· sådan rätt en
ligt gn11·la1:en som m·ses i första 
stycket eller he1•i/jas sådan gr111Tiiff 
inom område som onifattas al' 
koncl'ssion, får arhete. som utfåres 
på gmnd m· först uppkommen rät
tighet. icke hindras eller uppehållas 
m· arhete på 1:mnd m· riitti1:het som 
tillkommit senare. 

1 Senaste lydelse 198~: 484. 

Inom område som omfattas av 
koncession enligt lagen ( 1985:000) 
om 1·issa tonfyndigheter får 
koncession enligt denna la1: inte 
utan särskilda skäl hel'iljas annan 
iin koncessionshavaren. 
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N111·aru11de lycldsc 

Har koncession inte meddelats i 
fråga om fyndighet som avses i I § 
::!. 3 eller 5. får den utan koncession 
bearbetas av fastighetsägaren. Vad 
som sagts nu gäller inte om fyndig
heten finns inom ett område där nå
gon inmutare eller gruvrättshavare 
har rätt att utföra undersökningsar
bele enligt 8 § första stycket I, och 
inte heller om den finns inom ett 
område som omfattas av bearbet
ningskoncession för annan fyn
dighet. Fastighetsägaren får heller 
inte utan koncessi(ln bearbeta fyn
dighet som m·ses i I § 5. om läns
styrelsen för l'isst fall beslutar all 
k(lnCl'.uion skall kräms för bear
betning. Så skall ske om en konces
sionspriivning m· särskilda skäl iir 
påkallad för stii/lni11gst<1gande i 
ji·clga rörande s/.;yddet för intressen 
al' speciell art som står mor bear
betning. Frclgan /1111'//l'ida konces
sion skall /.;räms pröms m· liinssty
relscn pä särskild begäran m· den 
som ämnar påhiirja bearbetning el
ler i samband med priil'f1inR m· till
stånd till riikt enligt 18 .~ natur
i·årdslagen ( 1964:822). 

~ Senaste lydelse 1982: 484. 

12 

Fiireslagl'n lydds1' 

Meddelas koncession inom om
råde som omfattas Cl\' annan 
/.;oncession enligt denna lag eller m· 
sådan rätt enligt grul'iagcn som 
m•ses i fiirsra stycket eller bCl'i/jas 
si/dan gm1·riitt inom område som 
omfattas av koncession. får arb<'te, 
som 11(fiirs på grund m· fi'irst upp
komna riiffigh<'I, ick<' hindras e//('I' 
uppehållas av arb<'t<' på grund m· 
riittighet som tillkommit senare. 
Motsvarande Riiller betri{ffandc ar
heten m<'d stiid il\' koncession en
ligt denna lag i fiirlul/lande till ar
heten som b<'cb"il's med stc"id m· 
koncession enliRt lagen om l'issa 
ton:fyndiF:hetcr. 

Har koncession inte meddelats i 
fråga om fyndighet som avses i I ~ 
2 eller 3, får den utan koncession 
bearbetas av fastighetsägaren. Vad 
som sagts nu gäller inte om fyndig
heten finns inom ett område där nå
gon inrnutare eller gruvriittshavare 
har rätt att utföra undersökningsar
bete enligt 8 § första stycket I, och 
inte heller om den finns inom ett 
område som omfattas av bearbet
ningskoncession för annan fyn
dighet. 
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N111·i1rwulc lydelse Fiircslagl'n lvddse 

Fastighetsägaren får utan koncession för husbehov utnytlja gas ~om 
framkommit på annat sätt än i samband med sökande efter olje- clkr 
gasfyndighet. även om annan har koncession inom området. 

Ml'ddelas bearbetningskonces
sionför någon annan änfastighers
iigaren i fråga om en fyndighet där 
denne 11tl'inner ton• för sitt h11sbe
hm·, skall koncessionen. om inte 
särskilda skäl föranleda annat, 
fiirenas med l'illkor som giir det 
miij/igt fiir ji1stighetsägarf'n att på 
skii/iga l'illkor ii1•en ifortsiittningen 
få ton· jiJr silt h11shehm·. 

10 §3 

Koncession kan förenas med de föreskrifter som behövs för all skydda 
allmänna intressen eller enskild rätt eller som eljest påkallas för all främja 
ett från allmän synpunkt ändamålsenligt utforskande och tillvaratagande 
av naturtillgångarna. 

Koncession kan göras beroende av alt undersökning eller bearbetning 
sker i viss omfattning. 

I koncession kan föreskrivas att staten skall ha rätt att deltaga i verksam
heten eller att koncessionsinnehavaren skall utge avgift eller produktions
andel till staten eller iakttaga annat liknande villkor. 

I fi·tlga om hearbetningskonccs
sion j(lr ron· finns bt•.1'fiimmdl'l'r 
<lln l'iJJt Fil/kor i 9 § tred}t· stycket. 

41 § 

Uppstår i fall som avses i 7 § 
andra stycket tvist, bestämmer 
bergmästaren, med iakttagande av 
vad som kan ha föreskrivits i frågor 
i samband med koncessionen, hur 
arbetena skall ordnas för att inne
havaren av den först uppkomna rät
tigheten skall kunna driva sill arbe
te ändamälsenligt och med minsta 
förfång för den andre rä!lsinneha
varen. 

Uppstår i fall som avses i 7 § 
tredje stycket tvist, bestämmer 
bergmästaren. med iakttagande av 
v;id som kan ha föreskrivits i frågan 
i s;imband med koncessionen, hur 
arbetena skall ordnas för att inne
havaren av den först uppkomna rät
tigheten skall kunna driva sitt arbe
te ändamålsenligt och med minsta 
förfång för den andre rättsinneha
varen. 

44 § 

Till böter eller fängelse i högst sex månader dömes den som uppsåtligen 
eller av oaktsamhet 

I. påbörjar undersökningsarbete utan att iakllaga vad som i W eller 32 § 
fjärde stycket föreskrives om underrättelse och ställande av säkerhet. 

2. bearbetar ämne som avses i 
I § I. 4 eller 5 utan att ha erhållit 
bearbetningskoncession. om sådan 
kräves, 

1 Senaste lydelse 198:!: 484. 

'.!. bearbetar ämne som avses i 
I §I eller4 utan att ha erhållit bear
betningskoncession. om sådan 
kräves, 
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3. utan tillstånd enligt 33 § andra stycket lägger igen utfraktsväg, ort 
eller borrhål som där avses. 

Till påföljd som anges i första stycket dömes också den som vid fullgö
rande av uppgiftsskyldighet som är förbunden med koncessionen eller som 
avses i 40 § andra stycket lämnar oriktigt uppgift, om detta sker uppsåtli
gen eller av grov oaktsamhet. 

I fall som anges i första stycket 2 kan ämne som utvunnits förklaras 
förverkat. 

Om brott som avses i första stycket I förnärmar enbart enskilds rätt, får 
åklagare väcka åtal endast om målsägande anger brottet till åtal. 

Denna lag träder i kraft den I juli 1985. 
I fråga om koncession för undersökning eller bearbetning av torvfyn

dighet för att utvinna energi, som har meddelats enligt äldre bestämmelser, 
tillämpas efter ikraftträdandet lagen ( 1985: 000) om vissa torvfyndigheter, 
varvid koncessionen skall anses som undersöknings- eller bearbetnings
koncession enligt sistnämnda lag. 

Ansökan om koncession för undersökning eller bearbetning av torvfyn
dighet för att utvinna energi, som gjorts före ikraftträdandet men inte 
slutligt avgjorts dessförinnan, prövas enligt äldre bestämmelser. I fråga om 
koncession, som beviljats på grund av sådan ansökan gäller vad som sägs i 
andra stycket. Mål och ärenden i övrigt i fråga om sådana torvfyndigheter 
vilka anhängiggjorts före ikraftträdandet men inte slutligt avgjorts dessför
innan handläggs och prövas enligt äldre bestämmelser. 
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3 Förslag till 

Lag om ändring i gruvlagen (1974: 342) 

Härigenom föreskrivs att 2 kap. 3 §gruvlagen ( 1974: 342) skall ha nedan 
;ingiven lydelse. 

N111·ara11de lydelse Föreslagen lydelse 

2 kap. 
3§' 

lnmutningsrätt får ej utan medgivande av regeringen beviljas inom 
I. områdc som genom beslut av riksdagen förklarats utgöra statsgruve

fält eller om vars förklarande för statsgruvefält statlig myndighet gjon 
framställning hos regeringen, såvida icke inmutning sökes för statens räk
ning, 

2. område som avsatts till nationalpark eller om vars förklarande för 
nutionalpark stallig myndighel gjori framställning hos regeringen, 

3. bcfästningsomradc och, i dcn utsträckning regeringen bestämmer, 
områdc utanför detta, 

4. kyrkogård eller annan begravningsplats, 

5. omrfidc varpå sökts eller med
delats koncession enligt lagen 
< 1974: 890) om vissa mineralfyn
dighcter. 

5. område varpå sökts eller med
delats koncession enligt lagen 
( 1974: 890) om vissa mineralfyn
digheter eller enligt lagen 
( 1985:000) 0111 l'issa tonfw1dighe
ter. 

Utan hinder av vad som föreskrives i forsla stycket får i fall som anges 
undt:r 5 inmutningsrätt beviljas, om medgivande lämnats av den som sökt 
cllcr erh{illit koncessioncn. 

Denna lag trlidt:r i kraft den I juli 1985. 

1 Scnaslc lydelse 197-4: 89~. 
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4 förslag till 

Lag om ändring i naturvårdslagen (1964: 822) 

Härmed föreskrivs att 18 § naturvårdslagcn ( 1%4: 822) skall ha nedan 
angiven lydelse. 

Nuvarande lydelse FöreslaRell lydelse 

18 *l 
Täkt av sten, grus, sand, lera. 

jord, torv eller andra jordarter för 
annat ändamål än markinnehava
rens husbehov får ej ske utan läns
styrelsens tillstånd. Vad nu sagts 
avser dock ej täkt i vattenområde 
vartill tillstånd lämnats enligt vat
tenlagen ( 1983: 291) eller fordras 
enligt lagen (1966: 314) om konti
nentalsockeln. 

Täkt av sten. grus, sand, lera. 
jord. torv eller andra jordarter för 
annat ändamål än markinnehava
rens husbehov får ej ske utan läns
styrelsens tillstånd. Vad nu sagts 
avser dock ej täkt i vattenområde 
vanill tillstånd lämnats enligt vat
tenlagen ( 1983: 291) eller fordras 
enligt lagen (1966: 314) om konti
nentalsockeln eller tiikt m• ton· l'ar
till bearbetnin!isko11cessio11 har 
meddelats enligt lii!ien (1985:000) 
om ~·issa tonfvndighetcr. 

Länsstyrelsen får förelägga den som söker täkttillstånd att, vid äventyr 
att ansökningen avvisas, lägga fram utredning som belyser behovet av 
täkten samt en täktplan av erforderlig omfattning. Tillståndet skall förenas 
med de villkor som behövs för att begränsa eller motverka företagets 
menliga inverkan på naturmiljön. Om ej särskilda skäl föranleder annat, 
skall tillstånd för sin giltighet göras beroende av att säkerhet ställs för 
sålunda föreskrivna villkor. Visar sig sådan säkerhet otillräcklig. får läns
styrelsen föreskriva att tillståndet skall gälla endast om ytterligare säkerhet 
ställs. 

Om fullgörandet av föreskriven åtgärd ankommer på annan än markens 
innehavare, är innehavaren skyldig tåla att åtgärden vidtages. 

Har tio år förflutit från det täkttillstånd har vunnit laga kraft, får länssty
relsen upphäva tillståndet helt eller delvis eller förena tillståndet med 
ändrade villkor. Visar det sig att föreskrivna villkor inte i den utsträckning 
som behövs begränsar eller motverkar företagets menliga inverkan på 
naturmiljön, får länsstyrelsen före utgången av den angivna tiden förena 
tillståndet med ytterligare villkor som behövs. 

Denna lag träder i kraft den I juli 1985. 

1 Senaste lydelse 1983: 654. 
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5 Förslag till 
Lag om ändring i vattenlagen ( 1983: 291) 

Härigenom föreskrivs att 3 kap. 6 § vattenlagen {1983: 291) skall ha 
nedan angiven lydelse. 

N1ll'ara11de lydelse Ft}reslagc11 lydclst' 

3 kap. 
6 § 

Bestämmelserna i I, 2 och 4 §§gäller inte 
I. vattenföretag som vid prövning av en viss verksamhet enligt 136 a § 

byggnadslagen ( 1947: 385) har angetts som ett villkor för verksamheten, 
2. broar eller andra vattenföretag för väg, järnväg, tunnt!lbana eller 

spårväg, vars anläggande har prövats i särskild ordning, 
3. rörledningar i vatten, vartill koncession har meddelats enligt lagen 

(1978: 160) om vissa rörledningar. 

4. Fcrk.rnmhet, l'lirtill bearbct
ningskoncession har meddelats en
ligt lagen ( 1985:000) om vissa tofl'
fyndighetcr. 

Denna lag träder i kraft den I juli 1985. 

2 Riksdagen 1984185. I sam/. Nr 120 
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6 Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1957: 262) om allmän energiskall 

H;irigemim föreskrivs all 2 * lagen ( 1957: 262) om <111111;111 energiskalt 1 
skall ha nedan angivna lyddse. 

N11l'llrn11de lyd<'lsc 

., ' - ~ 

Fiircs/11gn1 lydd.11' 

Skatt utgilr icke för inhemska fasta hriinskn. 
Skatt utgår ej hdkr för elektrisk kraft, som 

a) framsliillcs inom rik<!! av pro
ducent, som förfogar över en insial
lcrnd generatoreffekt av mindre iin 
50 kilowatt och som icke yrkesmiis
sigt distribuerar ekktrisk kraft, 

a) framstiilks inom rike! av pro
ducent. som förfogar över en instal
lerad generatoreffekt av mindre än 
/OV kilowatt och som icke yrkes
milssigt distribuerar elektrisk kraft. 

b) till liigre effekt iin 50 kilowatt utan avgift levereras av producent eller 
distributör till någon. som ej stttr i in1ressegemenskap med producenten 
eller distributören, 

c) framställes och forhrukas å fartyg eller annat transportmedel. eller 
d) nyttiggöres inom rörelse för produktion eller distribution av elektrisl\. 

kraft eller bortgår till följd av förluster vid överli:1ring. transformering elkr 
omformning hos producent eller distributör. 

Denna lag träder i kraft den I juli 1985. 

1 Lagen omtryckt 1984: 994. 
Senaste: lydelsc: av lagens rubrik 1975: 272. 
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Proposition om riktlinjer för energipolitiken 

1 Inledning 

Gällande riktlinjer för energipolitiken fram till omkring år 1990 besluta

des av riksdagen år 1981 (prop. 1980/81:90 bil. 1, NU 60, rskr 381). 

Därefter har åtskilliga åtgärder vidtagits i syfte att underlätta och påskynda 
omställningen av vårt energisystem. 

Energiförsörjningssituationen har förbättrats avsevärt. Användningen 

av energi ökade snabbt under efterkrigstiden fram till mitten av 1970-talet. 

Under de senaste åren har den dock minskat till följd av bl. a. omfattande 

energihushållningsåtgärder. Samtidigt har andelen oljeprodukter i energi

försörjningen minskat från nära 70 % år 1979 till ca 50 % år 1984. Använd
ningen av inhemska bränslen har ökat snabbt liksom användningen av ny 
teknik såsom värmepumpar. Tillgången på energi, speciellt elenergi, är 

f. n. god och väntas förbli det under de närmaste åren. 

För att inte ånyo riskera att samhällsekonomin utsätts för påfrestningar 

på grund av störningar på energiområdet eller en okontrollerad kostnadsut

veckling fordras målmedvetna och konsekventa energipolitiska åtgärder. 
Jag kommer i det följande att lägga fram förslag till riktlinjer och långsik

tiga mål för energipolitiken. Härvid kommer jag också att redovisa en 

strategi för kärnkraftens avveckling. Utgångspunkten för mina förslag är i 

huvudsak vad riksdagen beslutade år 1981, dvs. att tillgängliga energikällor 

skall utnyttjas på bästa möjliga sätt. En effektiv hushållning skall främjas 
och miljön skall värnas. Förutsättningar skall skapas för en avveckling av 

kärnkraften enligt riksdagens beslut. Oljeberoendet skall minskas och en 
fortsatt övergång till fasta bränslen skall främjas. En successiv utveckling 
skall ske mot ett energisystem i huvudsak grundat på varaktiga, helst 

förnybara och inhemska, energikällor med minsta möjliga miljöpåverkan. 
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Betydande kunskaper och erfarenheter har vunnits inom energiomrt1det 

sedan iir 1981. En stor del av Je satsningar som har gjorts för all fa fram ny 

energiteknik har utviirderats och viktiga slutsatser kan dras. Vidare har ett 

stort antal utredningar och andra studier genomförts. 

Som underlag för mina stiillningstaganden ligga utredningsbetiinkanden 

m. m. i:nligt följande sammanstiillning (tabell I}. Sammanfattningar av 

betiinkandena m. m. bör fogas till protokollet i detta iirende. I de L.111 
remissbehandling har skett bör även sammanstillningar av dessa remiss

yttranden fogas till protokolli:t. Sammanfattningarna, skrivelserna och 

remisssammanställningarna bör fogas till protokollet i detta arendt: som 

bilagorna 1-24. 

Tabell I 

Kommitlelmotsv. 

t98t års cnergikommitte 

Utredningen om t<ixe
och prissät1ningen 
på energiomri\det 

Kommissionen l)m el
försorjningens sårb<irhet 

Kommitten för översyn 
av kärnbränslenämndens 
verksamhet 

lndustridepartement.:t 

Industridepartementet 

Industridepartementet 

Utredningen om 
el och inhemska 
bränslen (ELlN) 

Bostadsdepartementet 

Delegationen för upphandling 
inom energiområdet 

Statens energiverk 

Statens energiverk 

B.:tankamlcl 
motsv. 

L1gddsn:miss med forslag 
till lag om vissa torvfyndig-
h.:ter 

Lagddets yllrande över 
l<igriidsremiss~n 

I stiillet for kärnkraft 
ISOU 1984: 61 l 
Pris p{1 .:nergi 
1SOU 1981:69) 

Säker clförsiirjning 
tSOU 1984: 69} 

Samordnad avfalls-
hant.:ring (SOU 1984: 76) 

Storstiidernas värmeför-
försörjning 
!Ds I 1983: 5) 
Lagstiftning om torv 
för .:n.:rgianviindning 
(Os 1 1984: 14\ 
Komplellering av 
planen för vatl.:n-
kraftutbyggnad 
!Ds I 1984: '.!6) 
Oljeersällning 
Kontlikt.:r - lokala 
lösningar (Os I 1984: '.!7) 

Vidgad rådgivning 
för en.:rgihushållning 
och bostadsforbällring 
\Ds Bo 1984: 11 l 
Redogörelse för en.:rgi-
upphandlingsdelega-
tionens verksamhet 

Energihushållnings-
programmets effekter 
(1984: :?) 
Små val\cnkraftverk 
(1984: 4) 

Remiss- Bilaga 
behandlad nr.• 

~ 

X 3 

X 4 

X 5 

X b 

X 7 

X 8 

X 9 

X 10 

X Il 

12 

X 13 

X 14 
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Kommittt'tmotsv. 

Statens energiverk 

Statens energiverk 

Statens energiverk 

Statens ener!!iverk 

Statens energiverk 

Statens energiverk/statens 

Betiinkamki 
motsv. 

Energiperspektiv 
1970-1995 ( 1984: 7) 
Fiirbriinning av 
torv - hur kan miljii-
kraven tillgodoses".' 
Industriellt mot-
tryck. Produktion -
potential - prngm's 
Statens elektriska 
inspektion - upp-
gifter. organisation. 
resurser 
Vindkraft. Utviirdering av 
vindkraft programmet 
( 1985: Il 
Den energitekniska indu-

Remi"- Bilaga 
hchandlad nr.• 

15 

X lfi 

17 

18 

19 

:!O 
industriverk · strins ut vccklingsmiijligheter 

Statens industriverk 

St;1!ens vatlenfallsverk 

Statens råd for bygg
nadsforskning 

lnternational 
Energy Agency 
OEAl 

Skrivelse ang. avgifts-
finansierad ri\dgivning 
Naturgas - hiilsa - miljö 

Energi R5 - Energi-
anviindning i bebyggelse 
<G2fi: 1984) 
Rekommendat inner 
;mg. nya personbilars 
briinslcförbrukning 

• Bilagorna J- 24 finns i särskild bila!!edel. 

:!I 

X 2~ 

X 23 

24 

21 

Jag har dessutom tagit del av en stClr miingd synpunkter och förslag 

rörande ;°1tgärder inom energiomri'1det från myndigheter. kClmmuncr. {lrga

nisationer_ företag och enskilda. Jag vill i det sammanhanget siirskilt näm

na Ingenjörsvetenskapsakademiens llV Al rarport Energi och ekonomi 

och den förhandsinformation som jag har fått om Folkkamranjens mot 

kärnkraft studie FOLKE. 

11985 års budgetproposition (prop. 1984/85: 100 bil. 14 s. 77 och 139) har 

regeringen föreslagit riksdagen att. i avvaktan pr1 särskild proposition 

ämnet. för budgeti'1ret 1985/86 beriikna 

I. till SraT<'llS e11ergii·rrk: Fi;rl'(1/r11i11gskosrnader ett förslagsanslag av 

19584000 kr.. 

2. till SraT<'llS <'llergfrak: Utr<'d11i11gar m. m. oclr informarion ett reserva

tionsanslag av 10929000 kr .. 

3. till Statens elektriska i11spektio11 ett förslagsanslag av 8 831 000 kr.. 

4. till Uthild11i11g oclr rcldgil'lling m. m .. fi>r att spara energi ett reserva

tionsanslag av I 000 kr .. 

5. till Friimjande m· /andshygdens <'lcktr(fiering ett reservationsanslag av 

4500000 kr .. 

6. till Ersiit111ing fi'rfi)r.H'nad idr(ftra1:11i11g m· kiimrl'aktorer ett förslags

anslag av 290000000 kr .. 

7. till Vi.ut internationellt ener1-:i.wmarhetc ett förslagsanslag av 

14574000 kr .. 
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8. till Statens kiimkrajiinspcktion: Fårmltning.,·kostnadcr ett reserva

tionsanslag av I 000 kr .. 

9. till Statl'ns kiirnkraftinspl'ktion: Kiirnsiikl'rhl't.\fi11·sk11i11g ett rescrva

tionsanslag av I 000 kr .. 
10. till Åtgiirdcr för ha11terin1: av radioaktivt m:fall ett reservationsanslag 

av I 000 kr., 

11. till Statens vatte1ifall.werk: Krt{ftstationer m. m. ett reservationsanslag 

av 3 323 000000 kr., 

12. till Ener1:ifi)rsk11ing ett reservationsanslag av 421 500000 kr .. 

13. till Bidra1: till 1•crksamheten l'id St11dsvik Energiteknik AB ett rescrva

tionsanslag av 42635000 kr., 

14. till Avveckling av forskningsreaktorer m. m. ett reservationsanslag av 

9900000 kr., 
15. till Anliiggnin1:ar fiir radioaktivt m'fall i Srudsl'ik. m. m. ett reserva

tionsanslag av 72 700 000 kr., 
16. till Stc'id för oljeersiirtande åtgärder, m. m. ett reservationsanslag av 

210000000 kr., 
17. till Ti.ickande av förluster i anll'dning m• statliga garantier för oljeer

siittandc litgiirdrr, m. m. ett förslagsanslag av 15000000 kr .. 
18. till Drift m• bcredskapsla1:cr ett förslagsanslag av 637 381 000 kr., 

19. till Berl'dskapslagri111: och industriella åt1:iirdcr ett rcscrvationsanslag 

av 7 455 000 kr .. 

20. till Särskilda kostnader ji'ir la1:ri111: m• rtlo/ja och flygdril'lnl'del ett 

förslagsanslag av I 000 kr. 

Jag anhåller nu om att fä ta upp även frågorna under p. I -20. 

Propositionens disposition 

Den följande framställningen kommer jag att disponera på följande sätt. 

Jag beskriver först den internationella utvecklingen på energiområdet och 

det internationella energisamarbetet sedan 1980-talets början. Vidare redo

gör jag för 1981 års energipolitiska beslut och viktigare beslut därefter 

iavsnill 2). Därefter tar jag upp de riktlinjer och långsiktiga mål som enligt 

min mening bör gälla för energipolitiken (avsnitt 3). 

Jag går efter detta över till att bedöma behovet av energi framöver 

(avsnitt 4). I de följande avsnitten (avsnitt 5-12) lägger jag fram förslag till 

riktlinjer för utvecklingen av olika delar i energisystemet. Bl. a. lägger jag 

fram förslag om ändring i Ingen (1957: 262) om allmän energiskatt (avsnitt 

7.3). 

Jag föreslår också en ny lag om vissa torvfyndigheter. m. m. (avsnitt 

8.6). De lagförslag som grundas på ett förslag av minerallagskommitten (I 

1983: 04) har genom beslut av regeringen den 22 november 1984 remitterats 

till lagrådet, som har yltrat sig över förslagen, nämligen 
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I. lag om vissa torvfyndighcter 

.., lag om ;indring i lagen ( 1974: 89()) om vissa mineralfyndif.!heter 
J. lag om iindring i gruvlagen I 1974: J42) 

4. lag om iindring i naturvilrdslagcn ( 1%4: 822) 

.'i. lag om iimlring i vattenlag.en I 1983: 291) 

Kommittens lagförslag och en sammanstiillning av remissyttrandena 
iiver kommittens förslag hör fogas till protokollet i detta iircnde som hi/11g11 

8. Lagr<°1dsremisscn. med undantag av diiri ing.{1ende kommittens lagförslag 

och en remissammanstiillning diiröver. hör fogas till protokollet i detta 
iirende som hilaga I. Lagr[1dets yttrande över förslagen i lagd1dsremisscn 
hör fogas till protokollet i detta iirende som hi/11g11 2. Mina överviiganden 
med anledning av lagr;°1dets synpunkter redovisar jag Hingrc fram (avsnitt 
8.6). 

lnnehörden i korthet av förslagen i propositionen och var de i'1terlinns 
framg:°1r av följande uppstiillning: 

Riktlinjer for <.len liin.!!sikti)!a ener.!!ipl1litiken 
Riktlinjer for cnergianviinc.lningen 
Stöd for att iika de sammankopplade viirmcunderlaj!cn 
Stiid till ~11l\';irmeanliiJ!gningar 
Riktlinjer for elförsörjningen 
Riktlin]cr for fortsatt ·vattenkraftuthyJ!gnad 
Stöd till smi'1 vattcnkraftanliiggninJ!ar 
Andrin!! i lagen om allm;in energiskatt 
Stöd for forheredelscr for framtida uthyJ!J!nad av mottrycks
produktion 
Stöd till utvecklinJ! av vindkraft 
Stöd fiir anskaffande av reservkraftverk inllm .illnlhruket 
Stöd för ;ltgiirder for att minska utsl:ippen av kviiveoxidcr och 
utsl:ipp vid förhri1nning a\' lon· och avfall 
Lag om \'issa lorvf~·ndi.!!heter 
Andring i mincrallaj!en 
Andring i .!!ruvlagen 
Andring i nat11rv;irdslagen 
Ändrin~ i vattenla.!!cn 
Stöd till anliiggningar för eldnini: med inhemska briinslen 
~tiid for utvecklin.!! av ny ener)!itcknik 
Amiral! organisation och iindrade uppgifter för nämnden för 
hantering av använt kärnbriinsle 
Anslagsfrf1gor 

2 Bakgrund 

2.1 Den internationella utvecklingen 

An11i11 

> 
5.1 
fd 
11.5 
7.1 
7.3 
7.3 
D 

7.4 
7.5 
7.7.1 

IU 
IU>.I 
R.f>.I 
R.f>.I 
R.f>.I 
K.f>. I 
R.f>.4 
10.3 

11.2.2 
14 

Den senaste tioårsperioden har medfört dramatiska förändringar på de 
internationella energimarknaderna. Under denna relativt korta period har 
upprepade och kraftiga oljeprishöjningar ägt rum i förening med andra 
typer av leveransstörningar. Inget enskilt land har undgått att påverkas av 



Prop. 1984/85: 120 24 

dessa omvälvningar. För samtliga Hinder innehar 1970-talcts utveckling p?1 

energiområdet slutet pft en epok och början till en ny: en omstiillning av 

viirldsekonomin frt111 låg- till högpriscnergi. 

Energins betydelse som nyckel för ekonomiska framsteg och social 

utveckling är numera uppcnhar. Tillgiing, produktion och konsumtion av 

energi är emellertid ojiimnt fördelad mellan viirldens länder och folk. Detta 

ger upphov till internationella störningar och försvårar striivandena all 

utjämna klyftan mellan rika och fattiga länder. 

Flertalet i-Hinder har i stort lyckats anpassa sig till de nya förhftllandena 

på energimarknaderna. Dliremot har många u-länder, och de icke-oljepro

ducerande i synnerhet. råkat in i en ond cirkel till följd av höga energipriser 

och växande utlandsskulder vilka försvårar eller omöjliggör sf1dana inves

teringar som skulle kunna vända den ekonomiska utvecklingen i gynnsam

mare riktning. 

Utvecklingen efter oljeprischockcrna pf1 1970-talet har vidare medfört 

att de flesta länder. oberoende av samhällssystem och utvecklingsnivå. 

numera har eller ~ir i förd med att utarbeta nationella energiprogram. 

Huvudmålet för energipolitiken på de flesta hftll är av naturliga skäl att 

trygga energitillgången till rimliga priser. Andra element som hrukar åter

finnas i energiprogrammen gäller mi'tlsättningar om att använda förnyelse

bara, miljövänliga och helst inhemska energislag, att främja energihushåll

ning, att stödja forskning och teknikutveckling. I detta sammanhang har 

det internationella samarbetet kommit att spela en alltmer framträdande 

och betydelsefull roll. Jag avser att återkomma till detta i det följande. 

Utvecklingen under de senaste tio åren har redovisats och analyserats i 

ett flertal studier i Sverige och utlandet. Jag vill i detta sammanhang 

särskilt hänvisa till beWnkandct <SOU 1983: 19) Den stora omställningen, 

en analys av de internationella encrgimarknaderna. Bland de talrika förhål

landen som har belysts i dessa analyser vill jag betona följande. 

Den totala efterfrågan på energi har. trots oljeprishöjningarna. fortsatt 

att stiga i takt med befolkningstillväxten. Per capita-konsumtionen av 

energi i världen är i dag således ungefär densamma som för tio är sedan. 

Energiförbrukningen har ökat kontinuerligt i u-Hindcrna och statshan

delsländerna, men varit sjunkande eller ofor~indrad i industriländerna fram 

till år 1983. 

Tabell 2.1 Årlig tilh·äxttakl av e11erJ?ia11vändning, % 

1955-1973 1973-1979 1979-1983 

Världen. totalt 
OECD-liindcr 
Statshandelsländer1 och Kina 

Källa: IEA 

.'.i, I 
4,0 
6,1 

2.7 
I.I 
4.R 

-0.1 
-2.4 

2.1 

1 Albanien. Bulgarien. Polen, Rumänien, Sovjetunionen. Tjeckoslovakien. Tysk;i 
demokratiska republiken, Ungern 



Prop. 1984/85: 120 25 

Av de olika energislagen iir det enbart efterfrågan på olja som. globalt 

sett. har sjunkit sedan år 1973: från 2.4 miljarder ton till 2.2 miljarder ton år 

1983. Denna minskning har skett helt inom OECD-liinuerna. Fiirbrukning

en av kol har ökat i samtliga liinderkategorier. Detta har iiven gällt använd

ningen av elkraft. Anviindningen av naturgas har minskat något i OECD

Hinderna, men ökat i de tvf1 andra ländergrupperna. 

De stora oljeprishöjningarna pf1 1970-talet har medfört en dramatisk 

förändring av de västliga i-ländernas energianvändning. Under tioårsperio

den 1973-1983 har förbrukningen årligen ökat med drygt 1 </(-,, vilket kan 

jämföras med en f1rlig ökningstakt på över 5 c;.;.. under 1960-talet. Konsum

tionsnedgången blev särskilt kraftig i början av 1980-talet efter de stora 

prishöjningarna pft olja åren 1979-1980 och den efterföljande konjunktur

nedgången. Från slutet av år 1983 har oljekonsumtionen åter börjat stiga 

samtidigt med konjunkturuppgången i framför allt Förenta staterna och 

Japan. Mycket tyder emellertid pä att det nära samband som tidigare rådde 

mellan tillväxttakten för bruttonationalprodukten (RNP) och energian

vändningen har försvagats. Användningen av energi ökar inte längre i 

samma takt som BNP. Den erforderliga energimängden för att producera 

en enhet av BNP minskade s:''tledes med ca 18% mellan åren 1973 och 1983 

inom OECD-länderna. Tendensen har varit iin mera påtaglig i fråga om 

oljeförbrukningens relation till BNP-tillviixten. 

I ett senare avsnitt (8.2) kommer jag att mera ingående heröra de bety

delsefulla strukturella förändringar som har ägt rum pil oljcmarknaden 

under de senaste åren. och som pt1 ett avgörande siitt har lett till att 

oljemarknaden allt mer har kommit att likna andra internationdla råvaru

marknader. 

Oljans minskade betydelse för OECD-liindernas samlade energibalans 

belyses i tabell 2.2 över energikonsumtionen fördelad på energislag. 

Tabell 2.2 Energislagens relalirn betJ•dl'lse i OECD-länderna, % 

Olja 
Fasta bränslen 
Naturi:as 
Kärnkraft 
Vattenkraft m. m. 

Kiil/a: IEA 

1973 1983 

51.4 
21.2 
20,6 

1.2 
5.7 

43.5 
25.3 
19.5 
4.6 
7.1 

Det finns självfallet anledning att viilkomna utvecklingen mot minskat 

oljeberoende och effektivare energianvändning. 

Jag vill dock samtidigt varna för att dra alltför långtgående slutsatser for 

framtiden av de senaste årens gynnsamma utveckling. Erfarenheterna 

visar att vi bör inta en försiktig h;'1llning till rrognoser om cnergimarkna

dernas förväntade utveckling. Dels innehMkr de osedvanligt nulnga osä-
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kerhctsfaktorer av ekonomisk. politisk och social natur. dels färgas de ofta 

av det läge och de stämningar som råder när de ställs samman. Inom 

OECD:s energiorgan (lnternational Energy Agcncy, IEA) redovisas årli

gen medlemsländernas egna uppskattningar av det framtida energibehovet. 

Ett genomgående drag under en följd av år har varit. att bedömningarna av 

den förväntade energianvändningen successivt har dämpats. År 1978 upp

skattades således IEA-ländernas totala energikonsumtion år 1990 komma 

att uppgå till 5, 1 miljarder ton oljeekvivalenter (toe) varav 2.4 miljarder ton 

olja. I motsvarande beräkningar som gjordes under år 1983 redovisades 

betydligt lägre siffror: 3,9 miljarder toe varav 1,5 miljarder ton olja. 

En sammanfattning av IEA-ländernas beräkning av energibehoven fram 

till sekelskiftet återges i diagram 2.1. Vid en genomsnittlig årlig BNP
tillväxt på 2.7-3% väntas energibehovet hos IEA-ländcrna år 2000 vara 

drygt 30 % större än för närvarande. 

Diagram 2.1 Energibehovet i IEA-länderna 

v1ilj. toe 

5000 

4000 I 
Vatlenkraft, geotermisk energi, m. m. 
Kiirnkrafl 
Naturgas 
Fasta bränslen 
Olja 

3000 

zooo 

1000 

1980 

Kiilla: IEA. 

1981 1982 1985 1990 

En betydande osäkerhetsfaktor vid bedömningen av oljans roll i framti

den är självfallet prisutvecklingen på olja. Vi vet att till synes tillfredsstäl

lande marginaler mellan utbud och efterfrågan snabbt kan krympa. vilket i 

sin tur kan skapa oro och ge upphov till plötsliga prisförändringar. 

En utbredd uppfattning för dagen är att de reala oljepriserna sannolikt 

kommer att stabiliseras eller rentav sjunka under resten av 1980-talet för 

att åter stiga - möjligen kraftigt - under 1990-talet. Detta innebär att den 

allmänt förväntade skärpningen av oljemarknaden sannolikt kommer att 

inträffa senare än man beräknade för några år sedan. 

Milj. toe 

l(XX) 
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2.2 Internationellt energisamarbete 

Det internationella samarbetet på energiområdet har intensifierats sedan 

början av 1970-talet. En viktig orsak till detta är givetvis utvecklingen p{1 

oljemarknaden, som har betonat såväl vårt som andra länders internatio

nella beroende på energiområdet. Den snabba tekniska utvecklingen på 

energiomrf1det ökar också betydelsen av ett fortlöpande kunskaps- och 

informationsutbyte. Samarbetet, som bedrivs både bilateralt och multila

teralt, täcker således dels mera övergripande energipolitiska spörsmi\I, 

dels en rad tekniska och kommersiella aspekter rörande bl. a. energian

vändning och sparmetoder. 

Samarbetet på det mera övergripande energipolitiska planet har hittills i 

stort sett ägt rum inom å ena sidan IEA-länderna och å den andra OPEC

länderna. Försök att skapa bättre kontakter - en dialog - mellan dessa 

grupperingar har gjorts under många år. De ständigt förändrade förhållan
dena pft oljemarknaden i förening med ett visst motstånd inom de två 

grupperingarna till olika förslag om vad kontakterna bör gå ut på, har lett 

till att några bredare kontakter inte har knutits sedan 1970-talet. Jag anser 

dock att det är angeläget att förbättrade och intensifierade kontakter kom

mer till stånd mellan oljeproducerande och oljekonsumerande länder. Syf

tet bör därvid i första hand vara att genom ökad information skapa bättre 

kännedom om och förståelse för de globala utvecklingstendenserna på 

energiområdet och på oljeområdet i synnerhet. Det är särskilt viktigt att 

man därvid analyserar betydelsen av en säker och stabil oljetillförsel och 

oljeanvändning. 

Sverige har med sin stora energikonsumtion och höga energitekniska 

kompetens både ett intresse av och ett ansvar för att genom internationellt 

samarbete främja en jämnare fördelad och bättre global energiförsörjning. 

Detta kan Sverige konkret åstadkomma genom en fortsatt energihushåll

nings- och oljeersättningspolitik inom landet, som leder till att vi tar en 

mindre del av världens oljetillgångar i anspråk. Sverige kan och bör ställa 

bra energiteknik till förfogande i utlandet, inte minst i u-länderna. Sverige 

hör också genom ett fortsatt intensivt internationellt samarbete medverka 

till att minska de miljöproblem som är förknippade med energisystemets 

olika delar - utvinning, omvandling, distribution och användning. 

Energifrågorna har blivit alltmer uppmärksammade inom det svenska 

utvecklingssamarbetet. En förklaring till detta är bl. a. de ökade priserna 

på olja. vilka gör satsningar på hushållning och på utvinning av inhemska 

energikällor till ett nödvändigt alternativ för de icke-oljeproducerande 

u-länderna. Vidare kräver en tilltagande industrialisering av u-länderna en 

effektiv energiförsörjning. På hushållsnivå gäller det ofta att finna en 

ersättning för brännved och att i övrigt trygga försörjningen av brännved. 

De stora satsningarna på energisidan görs inom det bilaterala samarbetet 

med de 18 huvudmottagarna av svenskt bistånd. Verksamheten omfattar 
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bl. a. uppförande av stora vattenkraftverk. projektering av mindre kraft

verk, rehahilitering av iildre kraftstationer samt elektrilicring av landsbyg

den. Olika typer av studier på energiområdd, liksom mindre insatser. görs 

ocksil i ett antal länder. Biståndssamarbetet med Indien inrymmer ett 

llert;tl satsningar pf1 energi. s:1Jedes har 100 milj. kr. avsatts under en 

tvåt1rsperiod för inköp av varor och tj;inster i Sverige. Därutöver framgår 

av hudgetpropositionen 1983 (prop. 1982/83: 100 bil. 5 s. 66) att u-krediter i 

ökad utsträckning används i utvecklingssamarbetet med Indien. särskilt på 

energisidan. Vidare görs stora satsningar på byskogsprogram. bl. a. i syfte 

att öka tillgången på brännved. 

Svenskt stöd till den regionala samarbetsorganisationen Mekongkom

mitten. i vilken Thailand. Laos och Vietnam ingår. omfattar främst stöd för 

satsningar avseende vattenkraft. 

Även för det multilaterala samarbetet avstitts medel som bl. a. gi:'ir till 

olika försöksprojekt. studier. handböcker och rådgivning. 

De sammanlagda satsningarna på energi inom utvecklingssamarbetet 

under innevarande budgetår uppgår till uppskattningsvis drygt 4)0 milj. 

kr.. vilket motsvarar 5-6 % av biståndsanslagen. 

fag går nu över till att redogöra för arbetet i de internationella samar

betsorganisationer som Sverige aktivt medverkar i. 

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) be

slöt i november 1974 att upprätta ett internationellt energiorgan. /11tema

tio11al Enl'l"RY ARcncy (I EA). med uppgift att genomföra ett internationellt 

energiprogram. lnternational Energy Programme (IEPl. 

Riksdagen beslöt våren 1975 att godkänna Sveriges anslutning till avtalet 

om det internationella energiprogrammet. Av OECD:s 24 medlemsländer 

har 21 anslutit sig till avtalet. Avtalets grundliiggande syfte iir att främja en 

siiker oljeförsörjning på rimliga och rättvisa villkor. Avtalet har fyra hu

vuddelar, nämligen s. k. krisåtgärder. information om oljemarknaden. 

ltmgsiktigt samarbete samt förhållandet till oljeproducerande Hinder. Arbe

tet inom IEA har under senare år även i betydande utsträckning kommit att 

beröra fn'1gor som rör miljöpolitik och internationellt forsknings- och ut

vecklingssamarbete på energiomrt1det. 

lEP-avtalet och IEA tillkom som en följd av oljekrisen åren 1973-1974. 

Tillskyndarna sf1g som IEA:s friimsta uppgift att åstadkomma ett fungeran

de system för tilldelning av olja mellan medlemsländerna i händelse av en 

ny oljekris. Krisberedskapen är också fortfarande en central uppgift för 

organisationen. Systemet för oljetilldelning har kontinuerligt byggts ut och 

testats i (ivningar. 

Tveksamhet har stundom framkommit om systemet för oljetilldelning 

kommer att fungera i hiindelse av en ny tillförselkris. Ett grundläggande 

problem har ansetts vara att systemet iir uppbyggt som ett rent fördelnings

system diir föga hiinsyn har tagits till prisfrågorna. Vidare har framhållits 

att tilllklningssystcmets funktion. trots automatiken. bygger pi'1 medlems-
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ländernas politiska vilja vid t!ventuclla kristillfällcn. Enligt min mening har 

reglerna för krisåtgärder varit av hetydelsc även om de aldrig har tilhim

p<1ts. Medlemsländernas lagerhållning i förening med konsumtionsbcgriin

sandc åtgiirder samt själva systemet för oljetilldelning har sannolikt bidra

git till en stabil utveckling på oljemarknaden. 

För övrigt bt!sllitade IEA:s styrelse (Governing Board) sommaren 198.f 

alt oljelagren och särskilt de statliga oljelagren skall användas rft cll tidigt 

stadium i en krissituation om delta bedöms nödvändigt för att lugna olje

marknaden. I anslutning till detta beslut redovisade Förenta staterna att 

man nu var beredd att på mycket tidigt stadium och i stor skala anviinda 

sina strategiska lagerreserver vid ett tillförselbortfall för alt liitta pil trycket 

på oljemarknaden. Jag anser beslutet att anviinda oljelagren vid mindre 

kriser vara ett betydelsefullt steg ägnat att stärka och fördjupa solidarikten 

och samarbetet mellan IEA-Hinderna. 

F1!n•11ta Nationemas (FN J behandling av energifrtlgorna uppvisar en 

splittrad bild. N;lgot centralt organ för dessa frilgor linns inte utan utr;.:d

ningsverksamhct och teknisk biståndsverksmhet bedrivs inom olika 

FN-organ enligt följande. 

År 1980 påbörjade FN:s organisation för utvecklingsprogrammct 

(UNDPl och Världsbanken en omfattande systematisk kartläggning av 

energisituationen i 70 utvecklingsländer. Syftet är att utreda u-liindernas 

behov inom energisektorn och deras möjligheter att utnyttja egna energi· 

kiillor samt spara energi. Inom ramen för detta s. k. Energy Scctllr Assess

ment Programe framkommer en mängd förslag till investeringar och pro

jekt, vilka kan vara av stort intresse för svensk industri. 

I augusli 1981 hölls en FN-konferens i Nairobi om nya och förnybara 

energikällor. Konferensens viktigaste resultat blev antagamkt av ett ak

tionsprograrn, tillsiittandet av en särskild kornmittc samt inriittandet av en 

enhet i FN-sekretariatet i New York för dessa frt1gor. Denna enhet iir bl. a. 

tänkt att vara en central informationsf...älla rörande projekt för installation 

av ny energiteknik i u-länderna. 

FN-sekretariatets avdelning för teknisk biståndsverksamhet har iignat 

frågan om oljeutvinning i u-liinderna sior uppmärksamhcl och har arrange

rat expertmöten i dessa frågor. 

FN:s organisaton för industriutveckling tUNJDO) har ägnat cnergifril

gorna allt större uppmärksamhet under senare år såväl i sin utrcdnings

verksamhet som i sin omfattande praktiska bis1åndsverksamhe1. Byggande 

av små och medelstora vattenkraftverk i u-länderna samt energihesparing 

inom industrin är bland de frågor som givits högsta prioritet inom UNIDO. 

Inom UNIDO hålls också olika s. k. konsultationsmöten om utveckling

en inom vissa industribranscher. Dessa konsultationer hålls i lkrialct fall 

utanför organisationens högkvarter i Wien. Den svenska regeringen har 

erbjudit sig att stå som värd för ett sådant möte angaende energiutrustning. 

Detta kommer att äga rum i Stockholm den 10-14 juni 1985. I samband 
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med detta möte finns möjlighet för svensk industri att närmare presentera 

vad som har [tstadkommits på detta område under senare år. 
Energifrågorna utgör vidare en integrerad del av arbetet inom FN:s 

ekonomiska Eurupakommissirm (ECE) i Geneve. Utvecklingen inom 

energisektorn behandlas såv:il översiktligt som i särskilda kommitteer, 

fr:imst kolkommitten. clkraftskommitten och gaskommitten. Sverige del

tar i arbetet p:°t em:rgiområdct, och kommer att stå som värd för ett 

ECE-scminarium den 6-9 maj 1985 i Stockholm rörande högspänd lik

ström (HVDC). Seminariet omfattar systemplanering och utrustning samt 

drift- och ekonomifrågor vid överföring av högspänd likström. 

En viktig del av energisamarbetet gäller miljöproblemen i samband med 

cnergipwduktion och energianvändning. Inom ramen för verksamheten 

vid Ot:CD:s mi/jökommittc sammanträder expertgruppen för energi- och 

miljöM1gor. Gruppen har ett samlat ansvar för miljöfrågor som på olika 

sätt berör energifrågor i vid mening. Vidare studeras inom gruppen miljö

frågorna vid olika bränslen, t. ex. kol. På senare tid har en stor del av 

resurserna ägnats ät COMPASS-projektet (Comparative Assessment of 

Energy Technologics), som har startats på svenskt initiativ. Studier beträf

fande energiförsörjningssystcm och lokaluppvärmning har genomförts och 

f. n. pågår arbete beträffande motorfordon och industri. På basis av detta 

arbctl! har utarbetats ett förslag till rekommendation till vårens miljöminis

termöte inom OECD. 

OECD:s kärnenergiorgan Nuc/ear Energy Agency (NEA) är ett forum 

för det organiserade multilaterala tekniska samarbetet på kärnkraftsområ

det. Verksamheten bedrivs på områdena anläggningssäkerhet, strålskydd, 

avfallshantering, bränsleförsörjning och kärnkraftsckonomi. Även data

hankssamarbete rörande vetenskapliga grunddata samt frågor om atom

<rnsvarighet innefattas. NEA-samarbetet har som huvudsyfte att bidra till 

harmonisering och kunskapsöverföring på säkerhetsområdet, men det ger 

även möjlighet för vårt land att följa den internationella utvecklingen inom 

kärnkraftsteknikcn. Jag vill särskilt nämna det omfattande forskningssam

arbctet på kärnsäkerhetsområdet inom OECD/NEA:s ram. 

EG-ländernas kärnenergiorgan Eurntom behandlar bl. a. problem vid 

lagring av radioaktivt avfall och är tillsynsorgan vid överföring av nukleärt 

material mellan medlemsländerna. Sverige deltar i vissa av Euratoms 

arbetsgrupper. Vad gäller Sveriges deltagande i EG:s fusionsforsknings

program återkommer jag i det följande !anslaget E 12). 

Det internationella kärnenergiorganet, lt11crnational Atomic Energy 

Agcncy (IAEAl. i Wien omfattar betydligt fler länder än OECD/NEA, 

däribland även ett stort antal u-länder. I IAEA-samarbetet deltar även 

scatshandelsländer med i flera fall omfattande kärnenergiprogram. 

Samarbetet inom IAEA kretsar kring tre huvudteman. För det första är 

IAEA huvudman för den internationella s. k. safeguardverksamheten, som 

syftar till att genom registrering och inspektioner av klyvbart material i de 
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anslutna länderna ge möjlighet att fastställa om avledning av material har 

förekommit och därigenom kan utgöra en risk för spridning av kärnvapen 

till nya liinder. Anslutning till safcguanlverksamheten sker genom avtal 

mellan enskilda länder eller låndergrupper å ena sidan och IAEA å den 

andra. 

För det andra bedrivs ett utvecklings- och samordningsarbete i syfte att 

utarbeta internationella riktlinjer för säkerhetsarbetet, som sedan kan ligga 

till grund for nationella bestämmelser. Sådana gemensamma rekommenda

tioner utarbetas för reaktorsäkerhetssidan liksom för avfallshantering och 

för transporter av radioaktivt och klyvbart material samt för fysiskt skydd 

av transporter och anläggningar. 

För det tredje bedriver IAEA utvecklings- och rådgivningsverksamhet i 

friiga om kärntekniska tillämpningar utanför energiområdet. Exempel här

pii är utvt:ckling av konserverings- och bekämpningsmetoder inom livsme

dels- och jordbrukssektorerna. 

Inom ramen för det internationella fördraget mot kärnvapenspridning, 

Nucelar No11-Pro/iferatio11 Treaty (NPT), har anslutningen av enskilda 

länder till IAEA:s safeguardverksamhet en avgörande roll. Även andra 

internationella kontakter av betydelse för icke-spridningssträvandena sker 

inom ramen för IAEA-organisationen. Jag vill särskilt nämna följande. 

Efta en omfattande studie av kärnbriinslt:cykelns problem i ett icke-sprid

ningspc:rspektiv, International Fuel Cycle Evaluation (IN FCEJ, påbör

jadt:s ett kommitlearbete, Committee on the Assurance of Supply (CASl, 

för att belysa sambandet mt:llan icke-spridningsåtagandcn och tillförscl

tryggheten på kärnenergiområdet för de stater som inte disponerar urantill

g:'mgar eller anriknings- och upparbetningsanläggningar. Vidare har ett 

redan i IAEA:s stadga förutsatt arrangemang för lagring av plutonium 

under internationell kontroll, lnternational Plutonium Storagc llPSJ, dis

kuterats ingi'1emk inom organisationen. Plutonium från upparbetning kan 

niimligen f. n .. bl. a. beroendt: på bridteknikens osäkra läge, inte direkt 

användas i en utsträckning som svarar mot produktionen. F. n. synes dock 

inga steg i riktning mot förverkligandet av t:tt internationellt lagringssy

stem vara aktuella. 

Jag vill iivt:n erinra om dt:t nordiska samarbete på kärnkraftsområdet 

som är knult:t till Nordiska ministerrådets verksamhet. Det nordiska ko11-

wktorgw1et ji"jr ato111e11ergiji·ägor ( N KA) är ett forum för ömsesidig infor

mation iiven rörande de nordiska ländernas agerande i multilaterala sam

manhang. N KA är huvudman för elt stort säkerhetsforskningsprojekt som 

engagerar forskare och institutioner i samtliga deltagarländer. 

Det nordiska sw11w·ht'tl't i110111 t'11ergio111rclde1 har sedan år 1980 intensi

fierats och utvecklats. Det drivs nu vidare i enlighet mt:d en arbetsplan 

som beslutadt:s av de nordiska energiministrarna i februari 198:!. Som ett 

uttry1.:k för det intensifieradt: samarbetet har också under Nordiska minis

terrådet (energiministrarna) bildats en särskild nordisk ämbetsmannakom-
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mitte för energipolitiska fr[!gor. lnformationsuthyte och projektsamarbete 

pfigftr inom olika samarbetsområden. 

Ml!d utgf111gspunkt i rapporten Nordiskt samarbete om olja och gas friln 

den nordiska i!mbetsmannakommitten för energipolitik har samarbetet 

inom olje- och gasområdet vidareutvecklats. Under [ir 1984 avhölls bl. a. 

ett seminarium om försäkringsfrågor inom offshoreområdet. En rapport 

om karthiggning av raffineringsindustrin i Norden och handel med oljepro

dukter över de nordiska gränserna har nyligen presenterats för de nordiska 

energiministrarna. På gasområdet har etablerats en nordisk informations

grupp med företriidare från de statliga företagen på omriidet och berörda 

statliga myndigheter. Vidare har som en följd av förslagen i rapporten (NU 

1981: 13 l Naturgas i Nord hildats en nordisk kon taktgrupp för alt diskutera 

de nordiska samarbetsaspekterna i samband med den fortsatta utveckling

en av petrokumvcrksamhcten utan\"ör Nordnorge. På olje- och gasområdet 

förekommer ockst1 visst bilateralt samarbete som följs i det nordiska sam

arbetet. 

Det nordiska samarbetet pä energihus·hållningsområdct grundar sig f. n. 

p;'1 ett samarbetsprogram för perioden 1983- 1985 och är niirmast inriktat 

pf1 em:rgihushållning inom industrin, viss experimentbyggnadsverksam

hd, klimatfriigor i byggnader och generellt samarbete inom energihus

hf1llningsområdct. Samarbetet avseende industrin är inriktat pil medelstora 

industrihranscher och innefattar bl. a. bransch vis anordnade seminarier 

om cnergisparåtgärder och publicering av bransch vägledningar. 

Det hittillsvarande nordiska samarbetet på energiforskningsområdet har 

visat all det finns betydande möjligheter att genom ett utökat institutionellt 

samarbete mellan ansvariga myndigheter och forskningsorgan i de nordis

ka länderna fä lill stånd en bredare forsknings verksamhet och ett t:ffcktiva

rc u1nyt1jande av tillgängliga resurser. De nordiska energiministrarna har 

d~irför nyligen heslutat att förändra energiforskningssamarbetet i denna 

riktning. För att främja detta samarbete har en särskild energiforsknings

kommillc bildats. De nya samarbetsområden som man därvid beslutade att 

kommitten skall inrikta del nordiska energiforskningssamarbetet mol iir 

oljeteknologi, oljegeologi, ljärrvärme, kolteknologi och bioenergi. 

2.3 Riksdagens behandling av energifrågorna sedan år 1981 

Genom riksdagens beslut våren 1981 med anledning av prop. 1980/81: 90 

bil. I <NU 60. rskr 381) lades riktli1~jerna för e11agipo!itike11 fast fram till 

omkring år 1990. Riksdagens beslut innebar också bl. a. att ett e11crgih11s

hå/111i11gsprogram resp. ett o/jeersättningsprogrwn lades fast för återsto

den av 1980-talet. Samtidigt fattades beslut om ett nytt c11agiforsk11i11gs

progra111 för perioden 1981/82-1983/84. Riksdagsbeslutet innebar vidare 

vissa revideringar av det löpande oljela1-:ri11gsprogrammet. Frågorna om 

l'llagisparl'crk.rnmhet i byggnader m. m. ingår som en del i det samlade 

energihushållningsprogrammet (prop. 1980/81: 133, CU 37. rskr 384). 



Prop. 1984/85: 120 

I enlighet med riksdagens energipolitiska beslut tillkallades iir 1981 en 

parlamentarisk kommitte mt:d uppgift all ytterligare analysera vilka fitgiir

der som ~narast kan vidtas för att säkra kärnkraftens avveckling och ett 

fortsatt minska! oljebaoende. Kommillcn antog senare namnet /1.)8/ är.1· 

e11crgiko111mittL; (EK 81). Kommillcn har hösten 1984 avlämnat bt:Uinkan

det tSOU 1984:61) I stället för kiirnkraft. I beliinkamkt rt:dovisas en rad 

åtgärda som behövt:r vidtas för att dels säkaställa kärnkraftens avv1:1.:k

ling, dels [1stadkomma fortsatt oljeersiillning. Förslagen sammanfattas i en 

s. k. åtgärdsplan. Kommittens förslag och synpunkter, liksom i tillämpliga 

fall remissynpunkterna, behandlas under olika avsnitt i det följande. 

Sedan regering~skiftet år 1982 har vidtagits en rad åtgtirder på energiom

rådet som ett led i att förverkliga och vidare ut veckla de fastslagna riktlin

jana för e11erglfi'irs<>rjni11gcn. 

Oljans andel av vår ent!rgiförsörjning har genom bl. a. gjorda insatser för 

o/jecrsiittning kunnat minskas från nära 70'Ji, år 1979 till ca 50% är 1984. I 

syfte alt åstadkomma fortsalt oljeersättning har riksdagen fattat beslut om 

ytterligare stöd för åtgärder för att ersätta olja. m. m. (prop. 1983/84: 62, 

NU 9, rskr 124). Detta program gäller fr. o. m. år 1984 fram till och med 

den 30 juni 1987 och omfattar I 650 milj. kr. 

Under våren 1984 fattades beslut om åtgärder i syfte att trygga för.\'l)rj

ni11ge11 al' räo/ja uclt petroleumprodukter (prop. 1983/84: 110, NU 43, rskr 

391 ). Bl. a. ändrades systemet för finansiering av prospektering efter olja, 

naturgas eller kol. Vidare beslutades om en delvis ny inriktning av Svenska 

Petroleum AB:s verksamhet och om ett ändrat program för beredskaps

lagring av olja. Genom den snabba minskningen av oljeanvändningen har 

behovet av beredskapslager kunnat reduceras. Lagren har genom riksda

gens bcslur (prop. 1984/85: 53. FöU 6. rskr 94) anpassats till en lägre 

oljeförbrukning än tidigare. vilket innebär lägre kostnader för såväl stat 

som niiringsliv. Vid samma tillfälle beslutade riksdagen om en ny lag om 

beredskapslagring av olja och kol. 

För att uppnå det av riksdagen fastställda målet om 66 TWh/år beslutade 

riksdagen i juni 1984 om en plan för utbyggnad av vattenkrafien (prop. 

1983/84: 160, BoU 30, rskr 388). Planen syftar till att garantera ett produk

tionstillskott från vattenkraften om minst 2,5 TWh/år. 

För att stärka kommunernas roll i energipolitiken har regeringen föresla

git en rad åtgärder i en proposition om utvecklad kommunal energiplane

ring lprop. 1984/85: 5, BoU 6, rskr 82). Riksdagen beslutade i enlighet med 

förslagen, vilket bl. a. innebär att den plan för oljereduktion som skall 

finnas i varje kommun skall vidgas till att omfatta all tillförsel, distribution 

och användning av energi i kommunen. Samtidigt beslutades om en änd

ring i ellagen som begränsar elleverantörers rätt att vägra elleverans till 

värmepump inom naturgas- eller fjärrvärmeområden. 

En ökad effektivisering av energianvändningen. ny teknik och en mål

medveten satsning på nya energikällor har lett till att det framtida behovet 

m· kol kan begränsas kraftigt i förhållande till vad som tidigare har be~äk
nats. Nu gällande riktlinjer omfattar tiden fram till år 1990 och innebär att 
3 Riksdagen 1984185. l sam/. Nr 120 
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kolanviindningen skall hcgriinsas till högst 3-4 miljoner ton per :1r (prop. 

1983/84: 158. NU 44, JoU 28. rskr 389 och 3901. I rapporten Kol-84 ~om 

nyligen presenterats av statens energiverk görs bl!dömningen att kolan

viindningcn vid utgilngcn av 1980-talet stannar vid ca 3 miljonl!r ton {1rli

gen. 

I juni 1980 godkiimk riksdagen ett avtal mellan regeringarna i Sverige 

och Danmark om 11a111r1:ll.l'.\'illllllrbe1l' jiimtc riktlinjer för genomförande! av 

det s. k. Sydgasprojektct !prop. 1979/80: 170, NU 70, rskr 410). Hösten 

1983 bemyndigadl! riksdagl!n regeringen att godbnna i:tt konsortialavtal 

mellan staten och Malmö kommun, Helsingborgs kommun, Lunds kom

mun och Sydkraft AB för att siikra genomförandet av Sydgasprojektet 

(prop. 1983/84:47. NU 10, rskr 125). Enligt avtalet inträdde staten som 

hälftendclägarc i Sydgas AB. 

U ndcr år 1984 beslutade riksdagl!n om en ny lag ( 1984: 3) om kiirntd.11isk 

1•erksa111het, som syftar till att uppri1tthålla siikerheten vid kiirntcknisk 

verksamhet och att uppfylla Sveriges internationella förpliktelser att för

hindra spridning av brnvapen (prop. 1983/84:60, NU 17. rskr 1351. Ri:gi:

ringen beslutade i juni 1984 att mi:d stöd av nämnda lag gi: tillst[111d <1tt 

tillföra kärnbriinsle till di: tvil sista kärnkraftblocki:n i det svi:nska kiirn

kraf\programmet - Oskarshamn 3 resp. Forsmark 3. 

För att främja 1111·1·ckli11ue11 '"' ny teknik inom energiomriidet beslutade 

riksdagen våren J 984 om ett nytt encrgiforskningsprogram (prop. 

1983/84: 107 bil. 9, NU 45, rskr 407). En !otal ram på niirmare 1.2 miljarder 

kronor för perioden 1984/85 - 1986187 fastställdes. 

Riksdagen har också beslutat anslå medel till konjunkiuranpassadc i11-

vesteri11gsprvgra111 jiJr åren 1983 och 1984 sam! beslutat om l!n förliingning 

av dessa program under år 1985 (prop. 1982/83: 50 bil. 6. NU 18, rskr 111; 

prop. 1983/84: 62, NU 9, rskr 124; prop. 1984/85: 25. NU 12, rskr 87). 

Totalt sett har genom investcringsprogrnmmcn satsats I 650 milj. kr. 

Invcsteringsprogrammcn har, inkl. de insalscr som gjorts genom den 

s. k. energiupphandlingsdt'/l•gatiom•11 (I 1983: 7), som regeringen bemyndi

gade mig att tillkalla år 1982, främjat investeringar för att ersiitta olja, 

framför allt i kommunerna. För delegationens verksamhet har disponerats 

700 milj. kr. ur ramen för investeringsprogrammen. Genom dessa insatser i 

form av lån, garantier m. m. till investeringar har skett en snabb utveckling 

och introduktion av fastbränsleeldade anläggningar samt en tidigarelägg

ning av investeringar i fjärrvärmesystem. Vidare har insatserna haft bety

delse för landets tekniska och industriella utveckling, för miljön samt för 

sysselsättning och export. 

Regeringen har också tagit initiativ till en rad åtgärder för att effektivise

ra energianvändningen inom bostadssektom. År 1983 infördes ett kon

junkturanpassat stöd till värmcisolering i bostadshus (prop. 1982/83: 50 bil. 

5, CU 8, rskr 112). Vidare har omfattande insatser skett inom ramen för 

bostadsförbättringsprogrammct (prop. 1983/84: 40 bil. 9, BoU 11 och 12, 

rskr 63 och 95). 
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För att friimja export inom energi- och hyggnadssseklOrn fallade riksda

gen under våren 1984 beslut om att inom ramen för Sveriges Exportri'tcls 

verksamhet inrätta S1°l'nsk bygg- och energiexport (Swebex). Särskilda 

medel anvisades for detta ändamttl (prop. 1983/84: 168, NU 40, rskr 382). 

Riksdagen beslutade under hösten 1983 om riktlinjer för den framtida 

encrgiskattepolitiken (prop. 1983/84: 28, SkU 9, rskr 96). En grundläggan

de princip skall vara att främja de energiinvesteringar för oljeersiittning 

och rnergihushållning som hör genomföras under 1980-talet. Hänsyn skall 

ockst1 tas till olika energikällors effekter på miljön, bytesbalansen, försörj

ningstryggheten, sysselsättningen och den industriella utvecklingen. 

3 Energipolitik för förnyelse och utveckling - en strategi för oljeer
sättning och kärnkraftsavveckling 

Energipolitiken skall utformas så att den medverkar till att nå de väl

färdsmål vi har satt upp för samhället. Den skall bidra till en fortsatt 

ekonomisk och industriell utveckling, en hög sysselsättning samt till social 

och ekonomisk utjämning. Energipolitiken måste formas med utgångs

punkt i en ansvarsfull hushållning med våra naturresurser och en ständig 

hänsyn till miljön. I ett internationellt perspektiv är energiförsörjningen av 

stor betydelse för världens utveckling. Det handlar vidare om att hushålla 

med jordens tillgångar och om att styra den tekniska utvecklingen för att 

nå en tryggare och rättvisare värld. 

Mer preciserat innebär våra nu gällande energipolitiska mål att samhäl

lets och industrins behov av en billig och säker energiförsörjning skall 

tryggas genom ett energisystem som i största möjliga utsträckning är 

grundat på varaktiga, helst förnybara och inhemska, energikällor. En 

effektiv energianvändning och en intensifierad energihushållning skall 

främjas inom ramen för en allmänt god hushållning med begränsade re

surser. Stränga krav skall ställas på säkerhet och omsorg om miljön vid 

användning och utveckling av all energiteknik. Förutsättningar skall ska

pas för en avveckling av kärnkraften i enlighet med riksdagens beslut. 

Senast år 2010 skall den sista reaktorn tas ur drift. Byggande av kärnvär

mereaktorer och bridreaktorer skall inte förekomma i Sverige. 

Dessa energipolitiska mål bör stå fast. Ett förverkligande av de fast

ställda målen förutsätter en långsiktig och konsekvent genomförd energi

politik. 
Förutsättningarna för de beslut som vi måste fatta påverkas av utveck

lingen i vår omvärld. Bedömningar av denna utveckling präglas av stor 

osäkerhet. Det gäller t. ex. priset på olika energiråvaror, särskilt olja. 

1970-talets oljekriser visade hur känsligt vårt samhälle är för förändringar i 
priset och tillgängligheten på energi. 

11975 års energipolitiska beslut angavs att vi allvarligt bör pröva att från 
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omkring {ir 1990 hiilla anv:indningcn av cncrgi pil ofi.iriindrad nivii. Del bör 

cnligl min mening vara cn ullryd\lig slriivan all hillla encrgianviindningen 

på högst denna nivii. siirskilt som jag bcdi.Jmer all del linns mycket goda 

utsikter att uppnii delta miil och samtidigt nå viilfardsvinster. Den minska

de: cncrgianviinJningcn har hittills medfört all försörjningsliigct har förhiill

rats samtidigt som bctyddscfulla rcsultat n(1tts pil miljöomriidcl. En över

gång till ny, encrgisntd tcknik har i mt111ga fall ökat fon:tagcns konkurrcns

kraft och minska! cncrgianviindarnas kos!nadcr. 

Minskningen av cncrgianv:indningcn har i huvudsak kommit 1ill u11ryck i 
minskad användning av olja. Oljan iir emcllcrtid fortfarandc och förviinlas 

även för lfmg tid framöver bli det största enskilda encrgislagct. Trots all vi 

har lyckats all påtagligt minska v{ir oljeanvändning kummcr därför Sveri

ges ckonomi under överski'tdlig tid all p{1vcrkas av utvccklingl!n pii oljc

marknaden. 

för mindre: iin ctt decennium sedan hadc vi l!ll eni.:rgisystcm som var 

ensidigt och siirbart. samtidigt som det utgjorde en avscvänl helastning på 

miljön. Nu har vi i vårt land bl. a. genom cnergipolitiken skapat en mer 

robust encrgiförsörjning än i miinga andra lämkr. Vi har f. n., och kommer 

under avsevärd tid all ha, en förh<'illandevis gynnsam situation ml!d god 
tillg;°mg på d och inhemska bränskn och vi har på mänga omdden uppnålt 

en effektiv energianvändning. Vi har dessutom minskat svavddioxidul

släppen med ca två tredjedelar undcr perioden 1970-1983 till stor del 

berocnde av de energipolitiska åtgiirderna. 

Fortfarande är emellertid beroendet av olja alltför stort. Oljcbcrnendet 

utgör både en ekonomisk helastning för samhället och ell hot mot miljön. 

Fortsatta insatser för att minska oljeberoendet iir diirför nödvändiga. Det 

stöd som samhället har lämnat till forskning och utveckling. till tcknik för 

att ersätta olja och till cnergihushi\llning har i förening med de senaste 

årens investeringsprogram gjort en radikal minskning av oljeanvändningcn 

möjlig. Till övervägande del har de satsningar som har gjorts gett mycl\.et 

goda resultat. Därigenom har också sysselsättning och industriell utveck

ling kunnat främjas och förutsättningar skapats för framgängar pä export

marknaderna. Den teknik som har utvecklats i dessa syften l\.ommer ocksii 

att ha betydelse för kärnkraftsavvecklingen. Vid en jämförelse med linje 

2:s avvecklingsplan (det alternativ som erhöll flest röster vid folkumröst

ningen) ligger vi nu i viktiga avseenden före de mål som där sattes upp. På 

flera områden pågår således arbetet med att fullfölja uppgifter som där 

talades om som uppgifter för 1990-talel. Det innebär att vi redan har lagt 

grunden för kärnkraftsavvecklingen. Vi skall nu steg för steg fullfölja 

arbetet med att avveckla kärnkraften i enlighet med riksdagens beslut och 

samtidigt fortsätta att minska oljeberoendet. 

De erfarenheter och kunskaper som har vunnits under senare år gör att 

vi har tillgång till energiteknik som på många områden nu har nått eller står 

inför ett tekniskt och kommersiellt genombrott. Detta har kunnat ske inte 
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minst tack vare ett mer omfattande ut vecklingsstöd iin n[1gnnsin tidigare. 

Insatserna omfattar hela utvecklingskedjan. frfm grundforskning över tek

niskt utvecklingsarhete och till:impad forskning till prototyp- och demon

strationsanhiggningar och rnarknadsintroduktion. Genom dessa insatser 

har vi lyckats ;'\stadkomma en del av den omstiillning av energisystemet 

som energipolitiken syftar till. Striivan skall vara att i ökande utstriickning 

verka för att nyutvecklad teknik klarar sig pf1 egna meriter och p<°1 markna

dens villkor och för att de olika aktiirerna inom energiomrt1det tar ett 

ökande ansvar. 

Den omstallning av energisystemet som p[1g[1r har skapat en grund iiven 

för förnyelse och utveckling inom den utrustningstillverkande industrin. 

Detta gör att vi nu niirmar oss en silllation d;°1 vi i mindre utstriickning iin 

tidigare hehöver himna statligt ekonomiskt stöd till energiomrf1det. Stödet 

kan koncentreras pf1 insatser som iir strategiska. s:irskilt fiir fortsatt oljeer

sättning och för avveckling av kiirnkraften. En s<°1dan utveckling kriiver att 

den statliga energipolitiken bedrivs målinriktat och konsekvent och grun

das pi'1 viil avviigda stiillningstaganden. Statens handlande. hl. a. genom 

informationsinsatser. utformning av skatteregler och andra regel~ystcm 

och olika former av stöd. mf1ste dock fortlöpande följas upp och anpassas 

till den tekniska utvecklingen. 

De framg{m1wr som vi hittills har uppni'ttt i omställningen av energisyste

met är ett resultat av ett utvecklat samspel mellan staten. kommunerna. 

företagen och de enskilda. Huvuddelen av investeringarna har kommit till 

stånd genom heslut av kommuner. företag och enskilda. Men ocksf1 staten 

har. siirskilt inom elproduktions- och eldistributionsområdet. vidtagit om

fattande åtgärder. 

Det är naturlig! att kommunerna ges ett huvudansvar för encrgis~1ste

me!s utformning på lokal nivå. En utveckling i denna riktning har p;°1bör

jats. Denna utveckling bör fortsätta och förstärkas. Det vidgade kommuna

la ansvaret och de kunskaper och erfarenheter som vinns i kommunerna 

kommer också att hilda en värdefull utgfmgspunkt för framtida energipoli

tiska beslut. En grundläggande utgångspunkt är allts;°t att energipolitiken 

m;'lste utg[1 från ett s!iirkt inflytande och ansvar pi'1 den lokala nivån, som 

utövas i samverkan med de hoemle. näringslivet och andra. Jag har nyligen 

tagit initiativ till överläggningar med hl. a. företrädare för kommunerna och 

hostadsföretagen i syfte att pröva olika vägar att vidga och fördjupa det 

kommunala ansvaret inom encrgiomrf1dct. 

Energipolitiken har en i huvudsak långsiktig inriktning. Samtidigt finns 

en hetydande osäkerhet inom flera viktiga områden. Det gäller inte minst i 

fråga om vilka nya och bättre lösningar som forskning och teknikutveck

ling kan erbjuda längre fram. Energipolitiken hör därför utformas si't att 

tillräcklig handlingsfrihet och handlingsberedskap kan behållas. Investe

ringar inom energiomd1dc! kännetecknas ofta av ltmga planerings- och 

konstruktions!ider och betydande livslängd. Osäkerheten och de långa 
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genomförandetiderna gör att energisystemet m:°tste utformas st1 att det iir 

möjligt all anpassa det till iimlrade förhftllanden. Den energipolitiska plane

ringen miiste löpande följas upp och besluten fattas steg för skg. Detta 

skall ske inom ramen för en energipolitik som präglas av uthtdlighct och 

konsekvens sf1 att klara spelregler råder för dem som medverkar i omstiill

ningen av energisystemet. 

Under resten av 1980-talct bör huvuduppgiftcn för energipolitiken vara 

att fullji'i/ja omstii/lningcn av energisystemet frfm olja till förnybara och 

inhemska energikällor. samtidigt som förutsättningar steg fi.ir steg higgs 

fast för att avveckla kiirnkraften. Som ett led i denna omstiillning skap<!s 

ett energisystem som iir mindre känsligt för internationella tillförselstör

ningar och som ger en förbättrad försörjningstrygghet. 

De konkreta åtgiirder som nu vidtas för att snabbt minska oljeberoendet 

och lägga grunden för en erslillning av kärnkraften i form av energihus

hftllning, fjärrvärmeutbyggnad, införande av ny teknik och nya energikäl

lor samt forskning och utveckling utgör de första leden i en stmtcJ,ti fiir att 

av1•cckla kiirnkraJicn. 
När det giiller det något längre tidsperspektivet delar jag den uppfattning 

som 198 I års encrgikommitte (EK 81) har uttalat om möjligheterna att 

avveckla kärnkraften i enlighet med riksdagens beslut. Jag anser alltså att 

det inte finns rn°1gra avgörande hinder for att avveckla kiirnkraften. Erfa

renheterna säger oss att utvecklingen av det nya energisystemet, som 

ersätter olja och kärnkraft. kan ske med betydande vinster för miljö. 

ekonomi och sysselsättning. 

Nu bör de riktlinjer liiggas fast som skall gälla till i mitten av 1990-talct. 

Nästa precisering av de energipolitiska riktlinjerna bör ske omkring år 

1990. Fram till dess skall en rad åtgärder genomföras och beslutsunderlag 

tas fram. För detta krävs även ekonomiska insatser inom skilda områden. 

Jag kommer i det följande under anslaget E 22. Vissa f1tgärder för omsUill

ning av energisystemet att beräkna särskilda medel för detta ändamål. 

Förutom fortsatta insatser på de omrf1den som jag nyss har niimnt bör i 

strategin för kärnkraftens avveckling ingå en ändamålsenlig clanl'iind

nin!(spo/irik. Utgångspunkten härför är att vi f. n. och sannolikt ett antal år 

in på 1990-talet kommer att ha en god tillgång på el till låg kostnad. I 

framtiden kommer tillgången att bli mera begränsad. El bör df1 reserveras 

för i första hand de områden där den är svf1r eller omöjlig att ersätta. Jag 

tänker här på industrins behov, på spårbunden trafik, vård. service. belys

ning och på hushållsel. Genom målmedvetna insatser för en effektivare 

elanvändning kan vi i betydande utsträckning minska behovet av ersät

tande elproduktion när kärnkraften skall avvecklas. Under övergångstiden 

bör den goda tillgången på el utnyttjas för att ersätta olja och kol. främst 

för uppvärmningsändamål. Den el som övergångsvis utnyttjas på detta sätt 

skall i ett längre perspektiv ersättas genom sparande. övergång till inhems

ka bränslen, naturgas. sol och annan ny teknik för uppvärmning. El för 
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uppviirmning rnr alltsi1 i allt viisentligl endast anviindas i 0111stii/lh11m . 

.flcxih/11 och 11t1·1·c/..li11g.1"ht11"11 n'.1·tc111 d/!'1' i /..0111hi11atio11 med c.rtrcml 1'/1{'/'-

1?i.rn1/l tek11ik. 

Niir det giiller fr;lgor om hur kiirnkraftverken skall tas ur drift vill jag 

anföra följande. Enligt riksdagens beslut (prop. 1979/80: 170. NU 70. rskr 

410) skall den sista reaktorn i Sverige stiingas senast <°ir 2010. Siikcrlwt.l'

aspekter skall vara avgörande för i vilken ordning kiirnkraft verken tas ur 

drift. Detta iir utg[mgspunkten för det praktiska arbetet. Den tid som har 

gf1tt sedan en viss anHiggning togs i bruk bör s:°1ledes inte vara avgörande 

för niir den tas ur drift. Det kan mycket viil visa sig vara si'1 att n<°1got av de 

tidigt uppförda verken är biittre frfm siikerhets-. stri'ilskydds- och tillgiing

lighetssynpunkt iin mlgot av dem som har byggts senare. 

Det iir alltsf1 enligt min mening inte möjligt att nu med nf1gon större 

precision ange den exakta tidpunkten för när utfasningen av kiirnkraften 

hör p:°1hör:jas. Det gör ocksf1 att man i dag inte kan ange vilka nya rroduk

tionsanliiggningar som kommer att behövas och exakt niir. Som jag nyss 

har anfört måsle energipolitiken skapa h;indlingsberedskap och handlings

frihet genom en planering som successivt följs upp och revideras som 

grund for de beslut som behöver fa1tas. Delta innebiir alt ny teknik, ny 

kunskap och nya fakta kan tillföras beslutsundcrlaget och göra det möjligt 

att fatta viil avvägda beslut. Strategin för att avveckla kiirnkraften hest{1r i 
att steg för steg lägga fast konkreta handlingsplaner för de närmaste f1ren. 

Därigenom skap;is en god grund för de beslut som behöver fatt;is fram

över. Pi'1 detta siitt kan vi ocksf1 anviinda biista möjlig.<1 teknik med hänsyn 

till hl. a. miljön. 

Strategin för ;itt avveckla kärnkraften innebär vidare att vi måste prii1·a 

alla miijlighett'r till all h11shålla mt'd energi och nå en allt e.fli'kti\'l/rt' 

am·iindning tl\' denna. Inför kärnkraftens avveckling är det viktigt med 

insatser för en allt effektivare elanvändning och för ersiittning av el med 

inhemsk;i bränslen. sol. naturgas m. m. diir s;°1 i:ir tekniskt möjligt och 

ekonomiskt rimligt. Vi skall ocksf1 ta vara på möjligheterna att utnyttja 

mottryckskraft i industrin och inom kommunerna. Vi hör ocks:°1 ing;°1cnde 

pröva all;i de möjligheter som står till buds med ny tck11ikf1ir elprod11ktio11, 

såsom vindencrgi eller solceller. 

Även om en stor del av elbehovet kan ersättas eller tillgodoses genom 

hushållning, ersättning av el med inhemska bränslen. naturgas, sol m. m. 

samt mottryck och ny teknik måste vi planera för att det k;in komma att 

återst:°t betydande behov av cl vid kiirnkraftsavvecklingen som endast kan 

fyllas med i dag känd teknik, dvs. med vattenkraft eller med fastbriinsleel

dade kraftverk. För att garantera ett fullföljande av beslutet att avveckla 

kärnkraften måste vi därför upprätthålla en beredskap för att utnyttja 

sådana alternativ. Redan nu måste åtgiirdcr vidtas för att vidmakthålla och 

vidareutveckla kompetens och för att utröna vilka möjligheter tekniken har 
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att erhjuda. Lösningar som hegriinsar miljöpt1vcrkan hör siirskilt heaktas. 

Vi bör m:ks<°1 genom olika slag av studier mer preciserat studera tiinkhara 

lokaliseringar och klargöra vilka konsekvenser en utbyggnad av kraftverk 

för att ersätta kärnkraften för för miljö, sysselsiittning och ekonomi. Hiir

igenom skapas förutsiittningar för att i demokratisk ordning och rå sakliga 

grunder fatta de beslut som är niidvändiga, samtidigt som planeringsti

derna för konkreta projekt kan förkortas. 

Det är angeläget att kontinuerligt följa driften vid kiirnkraftsblocken med 

hänsyn till säkerhet och strålskydd. Denna uppgift fullgörs av statliga 

myndigheter, närmast statens kiirnkraftinspektion och statens strålskydds

institut. Nya slutsatser m{1ste dras kontinuerligt av de vidgade erfarenheter 

om driften vid kiirnkraftverken i hiide Sverige och andra Hinder, som 

successivt kommer fram. 

Vad jag nu har anfört innehiir att de riksdagsheslut som har fattats med 

anledning av resultatet av folkomröstningen sk<tll fullföljas. Om detta 

rådde politisk enighet vid behandlingen av folkomröstningsresultatet i 

riksdagen. Kärnkraftens avveckling förutsätter en långsiktig och konse

kvent genomförd energipolitik. Det iir viktigt att ni't en sii hred samling som 

möjligt för att hl. a. undvika ryckighet i energipolitiken. 

Det finns ett gemensamt intresse av och ansvar för att riksdagsbeslutcn 

med anledning av folkomröstningsresultatet fullföljs. Jag avser diirfor inom 

kort att hemstiilla att regeringen hcmyndigar mig att tillkalla ett räd fc"ir 

lånRsiktiRa d{//ll'iindninv- och cl[Jmd11ktio11.1:fi·c/Ror. I rådet bör finnas 

företrädare för bl. a. de politiska rartierna. industrin. miljörörelsen. kom

munerna. forskningen, berörda myndigheter. anviindarsidan och de fackli

ga organisationerna. Jag avser att själv leda rådets arbete. 

Rådet bör beredas möjlighet att fortlöpande erhftlla information om och 

diskutera de åtgiirder som har vidtagits eller avses vidtas för att förbereda 

och möjliggöra kärnkraftens avveckling inom ramen för den strategi jag nu 

har redovisat. Det giiller elanviindningspolitikens utformning och hushftll

ningsåtgiirdernas omfattning och inriktning. Det giiller ockst1 I. ex. vind

kraftens, mottryckets, naturgasens. vattenkraftens och kolets roll i 

energisystemet. Det gäller vidare miljöaspekter vid förbriinning av avfall 

och fasta bränslen samt utveckling och utviirdering av ny elproduktions

teknik. Därutöver giiller det frågor om kärnkraftreakton:rnas livslängd och 

säkerhetsaspekter vid driften. I ett senare skede bör ocksi1 frf1gor som iir 

förknippade med att kiirnkraftverkcn tas ur drift och uppförande av anliigg

ningar för ersättande elproduktion behandlas av rådet. 

Som jag nyss har niimnt bör strategin för kiirnkraftens avveckling utfor

mas så att den möjliggör att de åtgärder som vidtas är grundade p[1 ett så 

aktuellt beslutsunderlag som möjligt. De energipolitiska mftlen bör för

verkligas stegvis och vid regelbundet återkommande avstiimningar bör 

riksdagen med utgångspunkt i aktuellt beslutsunderlag Higga fast allt mer 

preciserade riktlinjer för kärnkraftens avveckling. I dessa sammanhang 

kommer det råd jag nu har föreslagit att ha en viktig uppgift. 
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På både kort och lfmg sikt har frågan om lztlnsy11 till hiilsa och mi(iii en 

central plats i energipolitiken. Alla energislag som kan ge några mer 

hetydamlc bidrag till vår energiförsiirjning medför problem från hälso- och 

miljösynpunkt. Det kan gälla problem vid ingrepp i naturen för utvinning 

av cnergirävaror eller för uppförande av anläggningar. Det gäller bl. a. 

samernas intressen. Det kan också gälla risker i arbetsmiljön och risker för 

olyckor av skilda slag. Frågan om först1rning och luftföroreningar är ett av 

våra allvarligaste problem såväl globalt som inom landet. Regeringen har 

målmedvetet arbetat för en minskning av svaveldioxidutsläppen. År 1983 

var dessa nere i en tredjedel av I 970 års nivå. Den minskade energianvänd

ningen. minskningen av oljeanvändningen. de stränga krav som ställs vid 

förbränning och den tekniska utveckling som har skett för att uppfylla 

dessa krav har gjort att vi nu kraftigt har begränsat de försurande utsläppen 

fr[m förbränningsanläggningar. Däremot har vi inte lyckats bemästra de 

allvarliga miljöprohlemen till följd av vägtrafiken. 

Jag kommer i det följande att föreslå ytterligare åtgärder för införande av 

miljövänlig förbränningsteknik (avsnitt 8.1 ). 

Chefen för jordbruksdepartementet kommer inom kort att redovisa yt

terligare åtgärder för att minska försurningen. Han kommer också att ta 

upp frågan om införande av blyfri bensin och skärpta krav på avgasrening. 

Till följd av de föreslagna åtgärderna kommer utsläppen av svavel- och 

kviiveoxider samt bly. kvicksilver och andra tungmetaller att ytterligare 

minska i omfattning. 

Jag har i det föregående (avsnitt 2) redovisat huvuddragen i den interna

tionella utvecklingen på energiområdet. Jag vill i detta sammanhang sär

skilt betona sambandet mellan den energipolitik som vi för och den inter

nationella solidariteten. Det behövs en global hushållning med resurser. 

Alla länder har ett ansvar för att resurserna tas till vara och utnyttjas på 

bästa sätt. Vi måste ta hänsyn till andra länders behov när vi utformar vår 

energipolitik. En aktiv politik för energihushållning och oljeersättning gör 

det möjligt för oss att ta i anspråk en mindre del av jordens samlade 

oljetillg;'lngar och att minska vår andel av påverkan av miljön. 

Omställningen av vårt energisystem har medfört att ny teknik har ut

vecklats. Vi bör aktivt verka för att denna teknik ställs till u-ländernas 

förfogande. Detta kan bidra till att energiresurserna fördelas mer rättvist 

, samtidigt som miljöproblemen begränsas. 

Kampen om inflytande över energir{1varorna. och knappheten på ener

gid\.varor i mfmga fattiga Hinder. medför risker för internationella kon

flikter. En uppµift för vårt land måste vara att medverka till lösningar av 

si1llana situationer som kan skapa konflikter mellan rika och fattiga länder 

samt mellan oljeproducenter och oljekonsumenter. Vi måste finna vägar 

till att öka först{1elsen och till att nå en konstruktiv samverkan. Ett viktigt 

led i detta är all genom aktiva insatser verka för en dialog mellan oljepro

ducerande och oljckonsumerande länder om hur en säker. stabil och förut

sebar tillförsel och användning av energi kan uppnås. 
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Jag förordar att regeringen föreslår riksdagen alt godkiinna de riktlinjer 

för den långsiktiga energipolitiken som jag nu har redogjort för. 

Jag tar i det följande upp den niirmarc innebörden av mina förslag när det 

giiller inriktningen av energipolitiken. Jag behandlar först frågan om ener

gianvändningens utveckling (avsnitt 4). Särskild uppmiirksamhet iignas 

diirvid elanvändningens utveckling. Därefter tar jag upp utvecklingen av 

energibehovet inom de olika användningssektorerna (avsnitt 5) och möjlig

heterna till hushållning och effektiviseringar. Därefter behandlar jag vär

meförsörjning (avsnitt 6) och elförsörjning (avsnitt 7). Tyngdpunkten ligger 

hiir på fortsatt oljeersättning och förberedelser för ersättande elproduk

tion. När det gäller bränslefrågorna (avsnitt 8) tar jag upp fögärder för 

framför allt de inhemska bränslena och olika åtgärder för att begränsa 

miljöpåverkan. Energiförsörjningen i storstadsområdena behandlas med 

särskild tonvikt på oljeersättning och möjligheter till elproduktion (avsnitt 

9). Jag tar därefter upp frågan om energipolitikens betydelse för industriut

veckling, sysselsättning och export (avsnitt 10). 

lnom kärnsäkerhetsområdet (avsnitt 11) lägger jag bl. a. fram förslag om 

ändring i organisationen vad gäller hantering av kärnavfall. Avslutningsvis 

behandlar jag mina anslagsäskanden (avsnitt 14). 

4 Energibehovet i framtiden 

4.1 Utvecklingen fram till i dag 

Den totala slutliga användningen av energi (dvs. den energi som levere

ras till de slutliga förbrukarna) i Sverige uppgick år 1983 till ca 350 TWh. 

Härav svarade industrin för ca 37 %. samfärdseln för ca 20% och bostäder. 

service m. m. för ca 43 %. 
Under efterkrigstiden har användningen av energi ökat snabbt. Mellan 

år 1945 och år 1975 ökade således användningen av energi med ca 4.5% 

per år. dvs. en total ökning med nära 300%. Orsaker till detta var bl. a. 

industriproduktionens snabba ökning, inriktningen på energikrävande 

branscher såsom träföriidlingsindustri och järn- och stålindustri. den ökade 

föriidlingsgraden bl. a. till följd av ökad mekanisering och automatisering. 

den kraftigt höjda bostadsstandarden. den starka ökningen av anbggningar 

för offentlig och enskild service samt en snabb ökning av transportarbetet. 

I mitten av 1970-talet skedde ett skarpt trendbrott till följd av bl. a. 

prisstegringarna på olja och den delvis därav föranledda recessionen i den 

svenska ekonomin. Mellan åren 1973 och 1983 minskade den totala slutliga 

energianvändningen från drygt 400 TWh till ca 350 TWh. eller med ca I% 

per [1r. 

Den totala energianvändningen i Sverige omfattar förutom slutlig in

hemsk energianvändning även användningen av olja för utrikes sjöfart och 

som råvara för icke-energiändamål (framför allt inom den petrokemiska 
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industrin) samt omvandlings- och distributinnsrörluster. Den totala ener

gianvändningen uppgick år 1983 till ca 400 TWh. 

Den slutliga användningen av energi fördelas normalt på sektorerna 

industri. samfördsel och bostäder. service m. m. Utvecklingen under pe

rioden 1973- I 983 framgfir av tabell 4. I. 

Tabell 4.1 Slutlig energianvändning 1973-1983, TWh 

1973 '7r 1979 o/r: 1983 % 

Industri 162 41 155 39 131 37 
Transporter 65 17 70 17 68 20 
13ostiider, 
service m. m. 163 42 177 44 150 43 

Summa slutlig 
inhemsk energi-
användning• 390 100 402 100 348 100 

* På grund av avrundning uppstår skillnader mellan summan av delpusterna och 
totalsumman. 
Kiilla: Statens energiverk 

Av användarna har indusrrisekrorn sedan 1970-talets början minskat sin 

energianvändning. Under samma period har industriproduktionens volym 

varit i stort sett oförändrad. Den minskade energianvändningen kan förkla

ras dels av förändringar av industriproduktionens innehåll i riktning mot 

mindre cncrgikr:ivande produkter. dels av effektiviseringar i energian

vändningen. Den specifika energianvändningen, dvs. energibehovet per 

producerad enhet. minskade under perioden 1970-1983 med i genomsnitt 

I ,8 % per år. Den specifika oljeanvändningen har minskat betydligt snab

bare. eller med 6.3 o/r per år. 

Transporrsekrorns energianvändning har varit relativt stabil sedan bör

jan av 1970-talet. Så gott som hela energianvändningen i sektorn (97 % år 

1983) utgörs av oljeprodukter. Godstransporterna. som svarar för ca 30% 

av sektorns totala energianvändning. har ett nära samband med industri

produktionen och har i stort sett följt utvecklingen av denna. Effektivise

ringen av energianvändningen har varit relativt svag inom denna sektor. 

Energianvändningen i sektorn hosriider. sen·icc m. m. utgörs till tre 

fjärdedelar av uppvärmning (inkl. varmvattenberedning) av bostäder och 

lokaler. Till denna sektor hänförs också el för hushållsändamål. gatubelys

ning o. d .. samt energianvändningen inom jordbruk, trädgfirdsnäring, 

skogsbruk. fiske etc. Sedan slutet av 1970-talet har en betydande minsk

ning skett av den slutliga energianvändningen inom sektorn. Huvudorsa

ken till detta är en kraftig energihushållning. speciellt i den befintliga 

bebyggelsen. Samtidigt har skärpta krav på energihushållning ställts på 

nya byggnader. 

År 1970 svarade oljeprodukter - inkl. oljor för fjärrvärme.produktion -

för nära 90% av sektorns energianvändning. År 1983 var motsvarande 

andel ca 40o/r. Den minskade oljeanvändningen har till en del r1stadk.om-
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mi\s genom en snabb ökning av elanvändningen. Fjärrvärmen har också 

byggts ut kraftigt. Under samma period har oljans andel av energiinsatsen 

för fjärrvärmeproduktion minskat från drygt 90 % till drygt 50 %. 

Av intresse är också elanviindni11~ens utveckling. Under en lång följd av 

år fram till i böi:jan av 1970-talet öknde användningen av el i snabb takt. 

Under en stor del av denna tidsperiod ökade elkonsumtionen med 6-8 r;r 
per år. 

Under 1970-\alet bröts denna utveckling. I första hnnd berodde detta på 

de lågkonjunkturer som följde i spåren på oljekriserna åren 1973 och 1979. 

Från år 1973 fram till i början av år 1983 ökade elbehovet endast hälften så 

snabbt som tidigare, eller med i genomsnitt ca 3.5 % per år. Under åren 

1983 och 1984 har elanvändningen åter ökat markant eller med ca 10% per 

år. Detta hänger samman med den starkt ökade industriproduktionen 

samtidigt som olja har ersatts av el inom industrin dessa år. Vidare har 

elvärmeandelen inom sektorn bosrnder, service m. m fortsatt att öka. 

Dessutom har elförbrukningen i s. k. avkopplingsbara elpannor ökat kraf

tigt. 
F. n. har vi i Sverige, bl. a. till följd av den svaga elbehovsutvecklingen 

under större delen av tiden sedan 1970-talets början, en god tillgfing på 

elenergi till låg kostnad. Den väntade inkopplingen till kraftsystemet sena

re i år av ytterligare två kärnkraftsblock med en sammanlagd produktions

förmåga om ca 13 TWh per år förstärker kraftbalansen ytterligare. Jag har 

nyss (avsnitt 3) redogjort för hur den goda tillgången på clproduktionska

pacitet bör utnyttjas. 

Den utveckling som jag nu har beskrivit innebiir att tillförseln av energi 

har genomgått betydande förändringar under den senaste tioårsperioden. 

Detta illustreras i följande tabell. 

Tabell 4.2 Total energitillförsel år 1973 och 1983 (T\Vh) 

Oljeprodukter 
Inhemska bränslen 
Kol 
Vattenkraft, kärnkraft' 
Spillvärme 

Total tillförsel 

1 Inkl. nettoimport av el 
Kii//n: Statens energiverk 

År 1973 

TWh % 

338 
45 
20 
62 

465 

73 
10 
4 

13 

100 

År 1983 

TWh '/i-

214 53 
54 13 
23 6 

I 10 27 
2 I 

403 100 

År 1973 var oljans andel av energitillförseln drygt 70% och år 1979 

knappt 70%. Under 1980-tale\s förstn år har oljans andel minskat snabbt. 

År 1984 beräknas oljan ha svarat för ungefär hälften av energitillförseln. 

Under perioden har utnyttjandet av fasta bränslen och viirmepumpar 

ökat väsentligt. 
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Den största ökningen har dock gällt elproduktionen. Elenergi svarade år 

1983 för ca 25 % av energitillförseln jämfört med ca 15 % år 1973. Denna 

snabba ökning har i första hand tillgodosetts genom utbyggnaden av kärn

kraften. Oljans roll i elkraftproduktionen har samtidigt minskat avsevärt. 

År 1973 var oljans andel av energiinsatsen för elproduktion över 40%. År 

1983 var motsvarande siffra ca 5 %. 

För egen del vill jag anföra följande. Den utveckling som jag just har 

beskrivit innebär att en betydande omställning har skett av vårt energisy

stem scdan 1980-talets början. Bl. a. till följd av statliga insatser har en 

påtaglig effektivisering av energianvändningen ägt rum i alla samhällssek

torer. Samtidigt har vårt beroende av importerad olja minskat kraftigt. 

Förutom att Sveriges försörjningslägc därigenom har förbättrats har vi nått 

betydande fördehlr på andra områden, t. ex. i form av en förb;ittrad miljö 

och cn mindre belastning på vår bytcsbalans. l många fall har också de 

statliga satsningarna inom olika delar av energiområdet verksamt bidragit 
till att upprätthålla sysselsättningen i branschcr som är av strategisk bety

delse för den fortsatta omställningen av energisystemet. Den snabba ut

veckling och introduktion av ny energiteknik som har skett under de 

scnaste åren utgör en stor tillgång i det fortsatta arbetet med att åstadkom

ma el! mer effektivt och ändamålsenligt energisystem. 

Vi är s:lledes p;'\ rätt väg. För att de mål för energipolitiken, som jag nyss 

har redogjort för, skall kunna uppnås fordras dock fortsatta aktiva insatser 

inom energiområdet. Av särskild betydelse är därvid frågan om vilka 

åtgärder som bör vidtas för att styra energianvändningens framtida utveck

ling. Som en bakgrund vill jag först redovisa bedömningar av encrgibeho

vet på kort och medellång sikt. 

.i.2 Energibehovet på kort och medellång sikt 

Staiens energiverk har på regeringens uppdrag upprättat prognoser för 

användning och 1illförsel av energi för åren 1990 och 1995. Prognoserna har 

rcdovisats i rapporten ( 1984: 7) Energiperspektiv 1970-95. 

Till grund för prognoserna har legat bl. a. följande förutsiittningar. 

Den ckonomiska utvecklingen har antagits följa 1984 års långtidsutred

nings (LU) alternativ I för perioden fram till år 1990. För tiden fram till år 

1995 har LU:s lägre tillväxtalternativ valts. 

Det reala oljepriset förutsätts år 1995 ligga nägot över dagens nivå. 

De energipolitiska styrmedlen förutsätts få i stort sett samma inriktning 

som i dag. Det innebär bl. a. att nuvarande reglerings- och energiskattesy

s1em antas bestå. att forsknings-. u1vecklings- och bosiadsförbättringspro

grammen vidmakthålls, att informations- och utbildningsverksamheien 

fortsätter och att de konjunkturanpassade investeringsprogrammen inom 

energiområdet antas falla bort. 

Med utgångspunkt i bl. a. dessa förutsättningar bedömer cnergiverket att 

energianvändningens totala nivå kommer att vara ungefär konstant under 

perioden fram till år 1995. Verket framhåller dock att betydande osäker-
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heter omger alla prognoser. Tidigare prognoser inom energiområdet har 

enligt verket visat sig slå fel främst på grund av felaktiga förväntningar om 

den ekonomiska utvecklingen. Men även en rad andra faktorer har stor 

betydelse för det bedömda framtida energibehovet, exempelvis energipri

sernas utveckling. utvecklingen inom olika industrisektorer etc. För att 

belysa effekterna på energibehovet av skilda antaganden i dessa avseenden 

redovisar energiverket ett antal känslighetsbedömningar, som visar att 

även måttliga förändringar i grundantagandena ger betydande effekter på 

det bedömda energibehovet. Det huvudalternativ som redovisas i det 

följande är således omgärdat med betydande _osäkerheter. 

För de olika användarsektorerna gör verket sammanfattningsvis föl

jande bedömningar. 
Inom industrin har energianvändningen minskat sedan 1970-talets början 

på grund av låg tillväxt och i ungefär lika stor utsträckning till följd av 

strukturförändringar och energieffektivisering. Även för perioden fram till 

år 1995 förutses ungefär lika stora minskningar av energianvändningen på 

grund av strukturella förändringar resp. effektivisering. Dessa minskningar 

uppvägs dock av ökade energibehov på grund av den förväntade industriel

la tillväxten. 
Inom transportområdl't har inte utvecklingen och introduktionen av 

energisnålare fordon varit tillräcklig för att uppväga ett ökat transportar

bete och en utveckling mot tyngre fordon. Detta gäller för såväl person

sam godstransporter. Verket räknar med att energianvändningen inom 

denna sektor kommer att öka till år 1995. 

Sektorn bostäder och serl'ice 111.111. kännetecknas av ett intensivt energi

sparande - minskad nettoenergiförbrukning och övergång till uppvärm

ningsformer med högre verkningsgrad (el och fjärrvärme) - vilket har lett 

till att energianvändningen har minskat. Dessa tendenser bedöms bestå till 

år 1995. Nybyggandet blir energisnålt och får fortsatt låg volym. 

Sammantaget innebär energiverkets prognos att den samlade slutliga 

energianvändningen bedöms bli nära nog konstant under tiden fram till år 

1995. Betydande förskjutningar förutses dock mellan de olika användar-

sektorerna. Detta illustreras i tabell 4.3. 

Tahell 4.3 Slutlig energianvändning 1983-1995, TWh 

1983 % 1990 % 1995 % 

Industri 131 37 133 38 135 39 
Tram,poner 6& '.!{} n 21 78 22 
Bostäder, 
service m. m. 150 43 143 41 136 39 

Summa slutlig 
inhemsk energi-
användning• 348 100 347 100 349 100 

• På grund av avrundning uppstår skillnader mellan summan av delposterna och 
totalsumman. 
Källa: Staten5 energiverk 
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Energiverket redovisar också bedömningar av elanviindningcns utveck

ling. Användningen av el - exkl. nätförluster - bedöms uppgå till 117 

TWh år 1990 och till 121 TWh år 1995. 

Detta inm:bär en genomsnittlig årlig ökningstakt om 2.1 % for perioden 

1983- 1990 och 0,8 l/~; för perioden 1990- 1995. Användningen av el v~intas 

öka fram till år 1990, bl. a. till följd av att oljepannor byts ut mot elpannor. 

Mellan liren 1990 och 1995 blir ökningen mindre. Under prognosperioden 

sker en ändring i förbrulrningsmönstret, fr[m elpannor till eldrivna värme

pumpar och annan mer svårcrsiittlig el. 

I förutsättningarna för energiverkets prognos ingår att den prognostise

rade clefterfrågan år 1990 kan tillgodoses genom i huvudsak vatten- och 

kärnkraftsproduktion och att endast ett mindre tillskott av industriell mot

tryekskraft och kraftvärme erfordras. Detta gör att de kortsiktiga marginal

kostnaderna - som till stor del bestäms av de vid var:ie tidpunkt högsta 

rörliga kostnaderna för den kraft som produceras i kraftsystemet - blir 

låga. Samtidigt är de längsiktiga marginalkostnaderna - som bl. a. betingas 

av de totala kostnaderna för sådan kraftproduktion som pä sikt behöver 

tillföras kraftsystemet - höga. Energiverket förutsätter i underlaget till 

sina prognoser att prissättningen på el bestäms av den kortsiktiga margi

nalkostnaden under den aktuella tidsperioden. 

Energiverket bedömer efter hörande av kraftindustrin att nuvarande 

låga elpriser kommer att bestå några år in på 1990-talet. I verkets prognos 

för är 1990 ingår dföfor som förutsättning att elpriserna är realt oförändra

de fram till år 1990. 

Under 1990-talet bedöms enligt energiverket anv;indningen av cl växa i 

kapp produktionskapacitetcn. så att nya produktionsanläggningar måste 

tas i anspråk. Därigenom viintas det s. k. råkraftpriset stiga med upp till 

50 l/r under höglasttid. Mo1tryckskrafc i industrin samt kraftvärmeverk 

bedöms kunna lämna begränsade bidrag till elproduktionen, men till högre 

kostnader (111 vatten- och kiirnkn:..ftverken. Den bedömda elanvändningen 

år 1995 motsvarar en nettoproduktion om ca 133 TWh. 

Kraftsam, kraftproducenternas samarbetsorgan, har nyligen presenterat 

prognoser för elbehovet åren 1990 och 1995. För år 1990 anges elbehovet 

bli 120 TWh och för år 1995 125 TWh (exkl. nätförluster), dvs. för båda 

åren något högre värden än i cnergivt:rkets prognoser. 

När det gäller fördelningen mellan olika energikällor förutser energiver

ket betydande förändringar. 

Energiverket bedömer således att användningen av olja kommer att 

fortsätta att minska. till följd av dels fortsatt energihushållning, dels fort

satt oljeersättning. Även vid lägre internationella oljepriser än de prog

nostiserade bedömer vt:rket att oljeersiittningen kommer att fortsätta fram 

till år 1995, om än i långsammare takt. Användningen av cl och, i än högre 

grad, fasta bränslen väntas därmed öka under prognosperioden. 

Den av energiverket bedömda utvecklingen illustreras i tabell 4.4. 
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Tabell 4.4 Total energitillförsel år 1983, 1990 och 1995 enligt energinrkcts prognos 

År 1983 År 1990 År 1995 

TWh 3. TWh ~>c TWh <;·( 

Oljeprodukter' 214 53 172 42 169 40 
Inhemska bränslen 54 13 67 16 70 17 
Kol 23 6 38 9 46 Il 
Vattenkraft, kärnkrafr~ 110 n 126 31 127 30 
Spillvärme3 2 I 8 :! 7 '.' 

Total tillförsel 403 100 411 100 419 100 

1 inkl. naturgas 
2 inkl. nettoimport av el 
3 inkl. värme från värmepumpar 

Som framgår av tabellen bedöms den totala tillförseln av energi uppgå 

till ca 410 TWh år 1990 och ca 420 TWh år 1995. Olja väntas svara för 

knappt 40 % av den totalt tillförda energin är 1995. jiimfört med ca 50 '}(. år 

1984. (Naturgas ingår med 4 TWh år 1990 och 5 TWh är 1995.) 

Fjärrvärmen bedöms öka långsammare än enligt tidigare prognoser. 

Enligt verkets bedömning kommer nivån på värmeleveranserna att under

stiga 40 TWh år 1995. Energiinsatsen väntas också få en annan samman
sätlning än i dag. Andelen energi från värmepumpar väntas öka kraftigt, 

liksom användningen av inhemska bränslen. Oljans andel väntas fortsätta 

att minska. 

Användningen av kol åren 1990 och 1995 väntas bli lägre än tidigare 

beräkningar har gett vid handen. Den totala användningen av ångkol (kol 

för el- och värmeproduktion) beräknas nu till ca 3 miljoner ton år 1990 och 

4 miljoner ton år 1995. Användningen av inhemska bränslen väntas öka 

från 54 TWh år 1983 till 67 TWh år 1990 och 70 TWh år 1995. 

För egen del vill jag anföra följande. 

Enligt energiverkets bedömning kommer energianvändningen att öka i 
mycket begränsad omfattning under den kommande tioårsperioden. Inom 

ramen för den i stort oförändrade nivån förutses betydande förskjutningar 

både mellan olika energislag och mellan olika användarsektorer. Oljans 

andel väntas således fortsätta att minska, medan användningen av bl. a. el 

och inhemska bränslen antas öka. Energibehovet för uppvärmning bedöms 

fortsätta att minska, medan en viss ökning av energianvändningen förutses 

inom både industrin och transportsektorn. 

Jag kan i huvudsak ansluta mig till energiverkets bedömning när det 

gäller utvecklingen av det samlade energibehovet. Enligt min mening bör 

vi sträva efter att hålla högst oförändrad nivå för energianvändningen. 

I enlighet med de riktlinjer som jag nyss redogjorde för bör ansträngning

arna riktas in på att åstadkomma en så effektiv och rationell energian

vändning som möjligt i alla samhällssektorer. Ett lågt energibehov ger oss 

väsentliga fördelar från bl. a. beredskaps- och miljösynpunkt. De senaste 

årens utveckling har också visat att en fortsatt minskning av energianvänd-
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ningen är väl förenlig med fortsatt ekonomisk tillväxt. Dl!! riider silledes 

inget motsabförhållande mellan fortsatt hushftllning med energi och möj

ligheterna att uppnå de övergripande mälcn för samhiillsutvecklingcn. 

Tvärtom medför en effektiv energianvändning i alla sektorer bättre möjlig

heter att åstadkomma den önskade utvecklingen. 

Utöver energianvändningens totala nivii är dess fördelning pt1 olika 

energislag och på olika ändamål av central betydelse. Det är exempelvis 

angeläget att cl används på ett sätt som inte låser oss i ett högt elberoende 

för framtiden. Samhället har betydande möjligheter att genom olika typer 

av styrmedel påverka såväl energianvändningens nivå som dess samman

sättning. Om utvecklingen i något avseende visar tecken på att energian

vändningen är på väg in i oacceptabla banor måste statsmakterna handfast 

och bestämt kunna ingripa med kort varsel för att påverka utvecklingen i 

önskad riktning. En viktig uppgift för energiverket är att noga följa utveck

lingen inom olika delar av energiområdet och vid behov föreslå åtgärder 

för att korrigera den förväntade utvecklingen. Därigenom kan en hög grad 

av handlingsbercdskap uppriiuhållas. 

När det gäller målen för energianvändningen vill jag anföra följande. 

Nuvarande riktlinjer för energipolitiken innebär bl. a. att oljans andel av 

vår samlade energitillförsel inte bör överstiga 40 % år 1990. När det gäller 

användning av kol innebär gällande riktlinjer att användningen kring år 

1990 skall begränsas till högst ca 3-4 miljoner ton. Dessa mål bör även 

fortsättningsvis ligga fast. 

Med utgångspunkt i de båda snabba och djupgående förändringar i 

prisnivå, försörjningsläge etc. som kan inträffa på längre sikt för olika 

energislag krävs flexibilitet och handlingsberedskap. Utgångspunkten för 

energianvändningen och dess fördelning på energislag bör därvid vara att 

eftersträva en samhällsekonomiskt rationell användning med utgångspunkt 

från de relativa priserna på olika energislag och förändringar i dessa. 

Mot den bakgrunden är det olämpligt att låsa fast långsiktiga. kvantita

tiva mål för användningen av olika energislag. Del är emellertid nödvän

digt att löpande och ingående följa utvecklingen av framför allt oljcanviind

ningen och - vilket bl. a. framhålls i EK 81 - att analysera de samhiills

ckonomiska konsekvenserna av olika tänkbara utvecklingsförlopp vad 

gäller oljeprisutvecklingen, liksom att inventera vilka åtgärder som kan 

sättas in i olika fall, allt i syfte att uppnå nödvändig handlingsberedskap. 

För vissa delområden kan det dock finnas skäl att precisera vissa mål. 

Jag återkommer till detta i det följande. Jag vill i detta sammanhang 

informera om alt utredningen (I 1984: 02) om cl och inhemska bränslen 

(ELIN) f. n. bedriver ett arbete som bl. a. syftar till att ange riktvärden för 

energianvändningen i olika typer av byggnader. Enligt vad jag har erfarit 

kommer en rapport att lämnas under sommaren. 

Däremot finns det enligt min mening ingen anledning att ställa upp ett 

preciserat, kvantitativt mål för den totala energianvändningen. Strävan bör 

4 Riksdagen 1984185. I sam/. Nr 120 
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som jag just niimmk vara alt energianviindningen i framtiden inte skall 

överstiga dagens niv{1. 

Kommunerna bör. som jag tidigare har bcriirl. ges en central roll vid 

utformningen av energisystem..:!. Jag ull!sluter inte all kommunerna kan 

finna det iindamiilsenligt alt för egen dd sti11la upp miil för energianviind

ningens utveckling. Jag har i dl!! föregående (avsnitt 3) redogjort för de 

överliiggningar som jag f. n. bedriver med kommunerna. 1 anslutning hi1rtill 

avser jag all ocks[1 diskutera behovet och utformningen av miil för arbete! 

på lokal nivå. 

4.3 Energibehovet på längre sikt 

Bedömningar av energibehovet på längre sikt, dvs. efter mitten av 

1990-talet, har gjorts av bl. a. EK 81, lngenjörsvetenskap~akademin (IYAI 

och i rapporten (Os l 1983: 18) Perspdaiv pä energi. som är en undc:rlag!->

rapport till EK 81. 

EK 81 konstaterar all del iir sviirt att bedöma energibehoven på liingre 

sikt. Kommitten anser diirför all man int..: bör göra en regelriitt prognos för 

energianvändningen. 1 stället bör man riikna m..:d ett brett intervall för 

energianvändningens tänkbara utveckling. främst för au bc.:lysa de problem 

som statsmakterna kan ställas inför i framtidi:n. 

Tabell -l.5 EnergibdtO\'el iir 1983 och år 2010 (TWh) enligt EK 81 

Sc:ktor Ar 1983 Ar :!010 

Totalt El Undre grans Övrc: gri111s 
Totalt El Totalt El 

Industri 130 .[? 150 40 :!00 70 
Samfärdsel 73 :! 60 :! l<lO 1 
Bostäda, service: m. m. 151 57 100 50 150 80 

Total! 35-l 101 ca 300 ca 90 ca -l50 ca 150 

Som framgår av tabdlen bedöms det totala i:ncrgibehovet år 2010 uppgii 

till mellan 300 och 450 TWh. Elbehovet (exkl. nätförluster) bedöms bli 

mellan 90 och 150 TWh. 

I sitt remissvar på EK 81 betonar statens mergii·ak all det finns för 

många osäkerheter för att man skall kunna göra några preciseringar, men 

anser samtidigt att det förefaller mindre troligt att energiförbrukningen 

skulle ligga vid den lägre gränsen i EK 81:s intervall. Detta gälb särskilt 

elförbrukningen som enligt energiverket snarare kan väntas ligga över än 

under 150 TWh år 2010. 

Denna uppfattning delas av kraftindustrin. Statens rn11c11fall.1Tak ansi:r 

i sitt remissvar att undre gränsen i EK 81 :s intervall för elbehoven år 2010 

inte är rimlig om. som EK 81 förutsätter, elvärme och värmepumpar kan 

komma att finnas kvar i stor utsträckning vid kärnkraftsavvecklingen. 

Krafisam hävdar att elkraftsbehovct på lång sikt måste förutsättas ligga 

väsentligt över 100 TWh och all 115-120 TWh/år bör vara lägsta plane-



Prop. 1984/85: 120 51 

ringsmål. S1·e11ska kr4t1·erk.lföre11inge11 anser att EK 81 :s betänkande inte 

innehåller några fakta eller resonemang som övertygar om att en pf1taglig 

framtida minskning av elförbrukningen skulle vara sannolik och anser 

d~irför att en miniminivå för planeringen på lång sikt bör vara 130 TWh 

(inkl. förluster). 

Flern remissinstanser, bl. a. Lantbrukamus riksfiirhund och Sveriges 

villaägareförbund anser att EK 81 underskattar mqjligheterna till effektivi

sering av elanvändningen. Liknande synpunkter framförs av Äh•räddurnas 

samorganisation, som anser att en elanvändning om ca 90 TWh år 2010 är 

fullt möjlig. 

IV A har i rapporten Energi och ekonomi (IV A-rapport nr 270) studerat 

det svenska energisystemet fram till ungefär år 2010 med utgångspunkt i 

fyra grundscenarier. l två av dem förutsätts att beslutet att avveckla 

kärnkraften upphävs och i två att kärnkraften avvecklas senast år 2010. 

Enligt IVA:s bedömning kommer energibehovet omkring år 20!0 att 
uppgå till totalt mellan 365 och 500 TWh, varav 119-128 TWh el. IVA 

framhåller dock - i likhet med EK 81 - de stora osäkerheter som vidlåder 

varje bedömning på så lång sikt som det här är fråga om. 

l Perspektiv på energi analyseras bl. a. möjligheterna till energihushåll

ning inom de olika användarsektorerna. Enligt utredningen kan en energi

strategi utgå från högt ställda mål vad gäller att reducera energianvänd

ningen. En total energianvändningsnivå på 200-300 TWh per år omkring 

år 2010 förefaller enligt rapporten vara tekniskt och ekonomiskt försvar

bar, dvs. ca I00-200 TWh/år lägre än dagens energianvändning. Använd

ningen av el - exkl. nätförluster - bedöms kunna begränsas till ca 75-80 

TWh per år. I den angivna elförbrukningen ingår inte el som förbrukas i 

eldrivna värmepumpar eller el för uppvärmningsändamål. 

För egen del vill jag anföra följande. Frågan om energibehovets utveck

ling på längre sikt är av central betydelse för hur vi skall uppnå de 

energipolitiska målen, och i synnerhet målet att avveckla kärnkraften. Jag 

delar EK 81 :s och de flesta remissinstansers uppfattning att det inte är 

meningsfullt att precisera ett kvantitativt mål för energibehovet på lång 

sikt. I stället bör ett brett intervall tas som utgångspunkt för den energipoli

tiska planeringen. Samtidigt bör en hög handlingsberedskap upprätthållas 

för att göra det möjligt au vid behov snabbt vidta åtgärder för att påverka 

utvecklingen. 

Min egen bedömning är dock att det bör vara möjligt att även på längre 

sikt sträva mot en i huvudsak oförändrad nivå för den samlade energian

vändningen. Om möjligt bör den också minskas. Även i det längre tidspers

pektivet måste en hög ambitionsnivå upprätthållas när det gäller att effekti

visera energianvändningen i allmänhet och elanvändningen i synnerhet. Vi 

bör således aktivt och målmedvetet sträva efter att åstadkomma en god 

energihushållning inom alla sektorer. 
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5 Energianvändning 

5.1 Inledning 

Jag går nu över till ;111 n;irmare beskriva de riktlinjer som jag anser hör 

gälla för anviindning av och hushiillning med encrgi undcr tiden fram till 

mittcn av 1990-takt. 

I 1981 års energipolitiska beslut ingick ell samlat energihushiillningspro

gram. Målet för programmet iir all - med beaktande av samhiilldiga mål 

och ekonomiska forutsällningar - nå Higsta möjliga nivä på encrgianviind

ningen. Ansträngningarna riktas siirskilt in pä all minska anviindningen av 

olja. Det framhålls dock att hushilllningsprogrammet bör utformas sil all 

uppnåendet av viktiga samhi.illsmål - t. ex. god tillviixt, full syssclsiittning 

och regional balans - undalättas. Dcnna inriktning innebiir exempelvis ;111 

en ökad energianviindning till fi.iljd av ökad industriproduktion inte skall 
anses stå i strid med striivandcna all åstadkomma cn god i:nergihushföl

ning. 

Riktlinjerna for husht1llningsprogrammet inncbiir att häns}'n skall tas till 

de svaga grupperna i samhiillet. Vidare skall åtgärderna inom prngrammet 

medverka till bl. a. en god miljö. 
Det framhålls vidare all en effektiv encrgihushällning innebiir all iitgiir

der för energihushållning avvägs mot iitgiirder för energitillförscl. Sildana 

avvägningar måste i stor utsträckning ske med hänsyn till dc förhi\llanden 

som råder lokalt. 

Energihushållningsprogrammct omfattar en.:rgianviindningen i alla sam

hällssektorer. Det omfa11ar sf1viil befintliga som nya byggnader, anHigg

ningar, industriprocesser m. m. Vidare ingår åtgärder för >lit ta fram och 

introducera ny teknik för energihushilllning. 

De styrmedel som används för att genomföra programmet beskrivs pf1 

följande sätt. En utgångspunkt för energihushållningi:n iir all i:nergianvän

darna får betala ett pris för att ucny11ja olika energislag vilket sil liingt som 

möjligt avspeglar de samhällsekonomiska kostn;1derna för produktion och 

distribution av energin. Från den utgångspunkten bör striivan vara att 

genomföra de energihushållningsåtgärder som är samhällsekonomiskt mo

tiverade. Priset på energi bör medvetet användas för att uppnå en god 

energihushållning. 

Bl. a. med hänvisning till den stora erfarenhet och de kunskaper som 

finns beträffande energihushållningsåtgärder betonas vikten av att infor

mation, rådgivning och utbildning utnyttjas som styrmedel för att föra ut 

denna kunskap till bl. a. energianvändarna. Vidare riktas de statliga styr

medlen in på att stödja införande och kommersialisering av ny teknik som 

snabbt kan minska oljeberoendet. 

Administrativa styrmedel används också i vissa fall, l. ex. när det gäller 

att åstadkomma goda energiegenskaper hos nya byggnader och anlägg

ningar. I beslutet framhålls dock att sådana regleringar bör utnyujas med 

yttersta sparsamhet. 
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I propositionen (prop. 1980/R I: 90 bil. Il angavs nivåer. i form av inter

vall. för energianviimlningcn {1ren 198~ och 1990. Enligt föredraganden 

borde en riktpunkt vara att - med de forutsiitlningar som angavs - dessa 

nivi'1er inte överskrids. Med hiinsyn till att energipolitiken utformas i en 

dynamisk omgivning. som snabbt kan iindras. aviserades en omprövning 

av energihushållningsprogrammet till ungefiir i'1r 198). 

Ut1·iirderi11f: m· det sa111laclc c11crgih11s/1111!11i11gsrm1gm111111cr 

Statens energiverk har rå uppdrag av regeringen utviirderat det samlade 

energihushi'11lningsprogrammct. lltviirderingen har redovisats i rarrmrten 

( 1984: 2) Encrgihushållningsprogrammets effekter. Rapporten har remiss

behandlats. I den skrivelse till regeringen. som inleder rapporten. gör 

energiverket bl. a. följande bedömningar. 

Verket konstaterar inledningsvis att en betydande effektivisering av 

energianviindningen har skett inom nertalet omrt1den. Denna effektivise

ring väntas fortsätta. Däremot är det inte möjligt all utläsa vilka faktorer 

som har varit mest betydelsefulla för det uppni'1dda resultatet. Att det 

kraftigt höjda oljepriset har lett till en stor efTektivitetsförbättring är dock 

klart. Samtidigt konstaterar verket all det - både i de fall ett kvantitativt 

mål för en viss sektor har upprättats och i övrigt - iir svårt att miita graden 

av mi'tluppfyllelse. Det iir svi'irt att med stor precision mäta hushi'1llnings

eller besparingselTekter av det slag som har efterstriivats. Graden av mi'1l

uppfyllelse mi'1ste bedömas på annat sätt. 

Mot bakgrund av de studier som har genomförts av styrmedlens efTekter 

inom olika områden, och som redovisas i rapporten, gör energiverket 

följande observationer. 

• Ett omfattande arbete sker med sikte på att effektivisera energianvänd

ningen inom olika områden. Mi'1lmedvetenheten och kvaliteten i detta 

arbete varierar dock kraftigt. Det är nödvändigt att också fortsättnings

vis ägna verksamheten intresse och uppmärksamhet och att underlätta 

rimliga och önskvärda insatser. 

•Priset på energi gör energihushiillningsinsatser i många fall såväl privat

ekonomiskt som samhällsekonomiskt lönsamma. Detta borde innebära 

att såväl investeringar som drift- och underhållsåtgärder kan finansieras 

av verksamhetens huvudmän. genom egna medel. på den ordinarie kapi

talmarknaden eller genom mer generella åtgärder som kan finnas inom 

olika områden. Den särskilda statliga finansieringen av encrgihushåll

ningsåtgärder bör därvid tas bort - i likhet med vad som redan tidigare 

skett för industrin. Forsknings-. utvecklings-. och demonstrationspro

jekt bör dock även fortsättningsvis stödjas. De energihushållningsinrik

tade åtgärderna på olika områden bör successivt. men målmedvetet, 

integreras med andra åtgärder inom olika sektorer. 

• Myndigheternas åtgärder bör inriktas på alt ge service i form av erfaren

hetsåterföring, information och rådgivning, utbildning m. m. i syfte att 

eliminera trögheter. kunskapsbrister, organisatoriska hinder, etc. 
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• Den kompetens ·kring energifrågor som har byggts upp, t. ex. inom 

utvecklingsfonder och hos kommunala energirådgivare, måste utnyttjas. 

Energihushållningens betydelse för andra sektorer - t. ex. försörjnings

trygghet, miljöskydd, teknikutveckling - och för andra samhällsmål 

(inom t. ex. fördelningspolitiken) bör därvid uppmärksammas. 

V crket gör vidare bedömningar av styrmedlens effekter inom olika an

vändarsektorer. Till dessa bedömningar återkommer jag strax (avsnitten 

5.2-5.4). 
För egen del vill jag anföra följande. Som jag nyss redovisade är situa

tionen på energiområdet i de flesta avseenden bättre än i början av 1980-ta

let. Betydande effektiviseringar av energianvändningen har således åstad

kommits i de flesta samhällssektorer. Användningen av olja har kunnat 
minskas kraftigt. Samtidigt har ny teknik tagits i bruk i betydande utsträck

ning, vilket gör det möjligt att bl. a. öka utnyttjandet av inhemska briinslen 

och effektivisera elanvändningen bl. a. genom utnyttjande av värmepum

par. Det kan också konstateras att den effektiva energianvändningen har 

kunnat komma till stånd utan några välfärdsförluster. Det starka samband 

som historiskt sett har rått mellan ekonomisk tillväxt och ökad energian
vändning har sr1lcdes kunnat brytas. Effektiviseringen av energianvänd

ningen har samtidigt medfört stora fördelar i andra avseenden. bl. a. genom 

att minska påverkan på miljön. 

lnriktninRen m· den fortsatta energil111slu'lll11i11ge11 

När det gäller inriktningen av den fortsatta energihushållningen bör 

följande principer gälla. 

Den inriktning som angavs i 1981 års energipolitiska beslut har givit goda 

resultat och bör i allt väsentligt ligga fast. De styrmedel som i huvudsak 

bör komma till användning är dels priset på olika energislag, dels informa

tion, rådgivning och utbildning. Den statliga styrningen skall vidare riktas 

in på forsknings- och utvecklingsinsatser och på att stödja införande och 

kommersialisering av ny teknik som snabbt kan få en kommersiell använd

ning och minska behovet av importerad energi. 

Mot bakgrund av de delvis nya förutsättningar som gäller för energipoli

tiken, och som jag nyss har beskrivit, bör riktlinjerna preciseras på föl· 

jande sätt. 

Situationen på energiområdet kan även framöver snabbt och dramatiskt 

ändras. Genom en effektiv energianvändning i alla sektorer skapar vi en 

beredskap för att möta störningar av olika slag. Fortsatta och intensifiera

de insatser för att åstadkomma en effektiv och rationell användning av 

energi inom alla samhällets delar är nödvändiga. Speciellt bör dessa insat

ser riktas in mot importerade bränslen. Därigenom nås flera väsentliga 

fördelar. Sårbarheten för händelser på de internationella energimarkna

derna minskar, samtidigt som bytesbalansen förbättras. Vidare nås bety

dande miljöförbättringar. Genom att ta till vara de goda möjligheter som 
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finns till lönsam energihushi'1llning stiirks s<lviil landets som de enskilda 

hush{1llens och företagens ekonomi. Bl. a. kan boendekostnaderna hfdlas 

nere. I kombination med insatserna för att utnyttja inhemska encr[!ikiillor 

och för att utnyllja ny teknik kan vi öka sysselsiittningcn och skapa viktiga 

exportmöjligheter. 

För all striivandena att effektivisera energianviindningen skall rn maxi

mal effekt iir det angeläget att de genomförs inom ramen för en helhetssyn. 

Den grundliiggande principen bör vara att energihushi'dlningsi'1tgiirder skall 

genomföras si'1 långt de iir ekonomiskt lönsamma. Diirvid mi'1ste stor hiin

syn tas till forh{d!andcna pf1 lokal nivf1. Med hiinsyn till de skiftande 

förutsiittningarna i olika kommuner måste de avvii1mingar och den samord

ning som kiinnetecknar en helhetssyn göras lokalt. Detta skall sjiilvfallct 

ske inom ramen for de riktlinjer för energipolitiken som anges av statsmak

terna. 

Riksdagen har nyligen beslutat om en ändring i lagen ( 1977: 439) om 

kommunal energiplanering (prop. 1984185: 5. BoU 6. rskr 82) som inncbiir 

bl. a. att det fr. o. m. den 1 januari 1986 i varje kommun skall finnas en plan 

för tillförsel. distribution och anviindning av energi i kommunen. Det 

förutsiitts diirvid att varje kommun i sin energiplanering gör s[1 ekonomiskt 

effektiva avviigningar som möjligt. dels mellan i'1tgiirder för energitillförsel 

och i'1tgiirder för energihushilllning. dels mellan i'1tgiirder i energisystemet 

och f1tgiirder i andra sektorer. För att fi't genomslag i åtgärder hos fastig

hetsiigare. hyresgiister. m. n. bör enligt min mening dessa avviigningar 

komma till uttryck i priser och taxor som innebär att fördelningen av de 

ekonomiska fördelarna eller bördorna hlir rättvis. 

Ela1wiind11i11f!c11 har sedan 1980-talets hörjan ökat snabbt. Under exem

pelvis f1r 1983 ökade användningen med ca 10 %. Jag har nyss (avsnitten 3 

och 4) redogjort för mina bedömningar av elanviindningens utveckling i 

framtiden och för de riktlinjer som bör gälla för användning av cl. Under 

nuvarande övergångsperiod. då tillgi'mgen pi'1 billig el iir god. hör el kunna 

användas för bl. a. byggnadsuppviirmning. 

Den högkvalitativa energiform som elenergin utgör måste dock i första 

hand användas i s:°1dana verksamheter där den är svår eller omöjlig att 

ersätta. exempelvis i industriella processer. i sp<'1rbunden trafik och för 

belysning och drift av apparater. Även om tillgfmgcn på el f. n. iir god. är 

det angeläget att användningen av cl redan nu och fortsättningsvis sker på 

ett effektivt sätt och i former som inte låser oss till ett fortsatt högt 

elberoende. 

Kommuneras roll är i detta sammanhang betydelsefull. Kommunerna 

har ett stort innytande över omfattningen av elanvändning för uppvärm

ningsändamål. bl. a. genom utformningen av taxor och avgifter. och genom 

den möjlighet att vägra elleverans för uppvärmningsändamål som elleve

rantörer har i vissa fall. Det är väsentligt att kommunerna inom ramen för 

den kommunala energiplaneringen noga överväger om och i vilken grad 
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elanviindningen bör begränsas till förmån för andra kollektiva system. 

Kommunernas encrgirlaner har också en strategisk betydelse som under

lag för en nationell bedömning av elanvändningens utveckling. 

För att belysa elanvändningens nuvarande omfattning och utveckling. 

liksom möjligheterna att använda el för olika iindamål på ett sådant sätt att 

de långsiktiga energipolitiska målen främjas. har regeringen bemyndigat 

mig att tillkalla en särskild utredning (l 1984: 02) om cl och inhemska 

bränslen (ELIN). Utredningens uppgift är bl. a. att belysa bl. a. konkur

renssituationen mellan cl och inhemska bränslen. Kommitten skall i sitt 

fortsatta utrcdningsarbcte belysa elanvändningens nuvarande omfattning 

och utveckling liksom möjligheterna att använda cl för olika ändamål. I 

uppdraget ingår också alt undersöka om det finns behov av nya eller 

förstärkta styrmedel för att åstadkomma en mer medveten styrning av 

elanvändningen. Som jag nyss anförde (avsnitt 4) avser utredningen att till 

sommaren lämna en dclredovisning avseende uppvärmning av byggnader. 

Jag återkommer till kommittens hittillsvarande arbete i samband med 

behandlingen av inhemska bränslen (avsnitt 8.6). 

När det gäller am·ii11d11i11gcn ar oUa vill jag anföra följande. Inom många 

områden. inte minst inom uppvärmningssektorn. återstår betydande möj

ligheter att med god ekonomisk lönsamhet minska oljans andel. Inom 

andra områden, exempelvis fordonsdrift och vissa industriella ändamål. 

kommer oljan under en lång tid framöver att spela en viktig roll. eftersom 

ekonomiska alternativ till oljan ännu inte har utvecklats. Olja kommer 

under överskådlig tid att vara det enskilda bränsle som svarar för störst 

andel av energiförsörjningen. Med anledning av detta måste vi nu driva 

ansträngningarna vidare för att få till sti'md en effektiv oljeanvändning. Vi 

måste också forts[itta och fullfölja arbetet med att få fram ekonomiskt 

bärkraftiga alternativ till oljan. 

När det gäller den fortsatta inriktningen av samhällets styrning av ener

gianvändningen bör utgångspunkten vara att priset på energi spelar en 

avgörande roll för vilka åtgärder som vidtas för att hushålla med energi och 

för att övergå från ett energislag till ett annat. Med pris menar jag det pris 

som användaren får betala. dvs. priset inkl. skatter och avgifter. Priset på 

energi bör medvetet och aktivt användas för att åstadkomma en effektiv 

och rationell energianvändning. 

Statsmakternas viktigaste instrument för att direkt påverka priset på 

energi är energibeskattningen. Skatteinstrumentet skall användas aktivt i 

energipolitiken. Riksdagen beslöt hösten 1983 om riktlinjer för den framti

da energiskattepolitiken (prop. 1983/84: 28. SkU 9. rskr 96 och 97). En 

grundläggande princip för energiskattepolitiken är att främja de energiin

vesteringar för oijeersättning och energihushållning som bör genomföras 

under 1980-talet. Hänsyn bör ocksf1 tas till olika energikällors effekter på 

miljön, bytesbalansen, försörjningstrygghctcn, sysscls[ittningen och den 

industriella utvecklingen. 
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Fr. o. m. den I december 1984 har skattehöjningar genomförts på el

energi med 2 öre per kWh. Skatten på bensin har höjts med 50 öre per liter. 

Kilometerskatten för dieseldrivna fordon höjs fr. o. m. den I mars i år 

(prop. 1984/85: 45, SkU 14, rskr 28). 

Energiverket anser att de statliga myndigheternas åtgärder inom energi

hush:11lningsområdct bör inriktas på att ge service i form av erfarenhets

återföring, information. rådgivning, utbildning m. m. i syfte att eliminera 

trögheter, kunskapsbrister, organisatoriska hinder etc. Denna uppfattning 

stöds av samtliga remissinstanser som har yttrat sig i denna fråga. 

Jag delar uppfattningen att det alltjämt finns betydande behov av olika 

slags service från de statliga myndigheterna sida för att bistå kommuner, 

företag och enskilda med att identifiera och ta till vara möjligheterna att 

effektivisera energianvändningen. Denna service kan ha olika form, såsom 

insamling och förmedling av information, utbildningsinsatser, rådgivning 
m. m., och ha olika betydelse beroende på vilken sektor som berörs. 

Som jag nyss nämnde innebär nuvarande inriktning av energipolitiken 

att den i stor och växande utsträckning genomförs i kommunerna. I propo

sitionen om utvecklad kommunal energiplanering betonade jag bl. a. 

betydelsen av att ta till vara den kompetens som har byggts upp 

hos de kommunala energirådgivarna. I årets budgetproposition (prop. 

1984/85: 100 bil. 13) anfördes att behovet av den kommunala rådgivnings

och besiktningsverksamheten fortfarande är stort. Verksamheten har nu 

fått en tillfredsställande inriktning och omfattning. Det statliga stödet för 

denna verksamhet - som främst har tillkommit för att stimulera uppbygg

naden av en långsiktig verksamhet av tillräcklig omfattning - föreslogs 

upphöra vid utgången av år 1985. 

Jag har nyligen inlett överläggningar med företrädare för kommunerna 

om deras uppgifter i fullföljandet av energipolitiken. Överläggningarna 

berör bl. a. kommunernas möjligheter att vidta ytterligare åtgärder för att 

förbättra energihushållningen inom den egna verksamheten och att genom 

rådgivning och besiktning bistå övriga fastighetsägare och fastighetsförval

tare och stimulera dem till att vidta energihushållningsåtgärder. Syftet med 

överläggningarna i denna del är att skapa garantier för att rådgivnings- och 

besiktningsverksamheten kan inordnas i kommunernas ordinarie verksam

het. Det är också angeläget att den kompetens, som har byggts upp, tas 

tillvara och att formerna för verksamheten vidareutvecklas. Överläggning

arna syftar vidare till att klargöra på vilket sätt kommunerna inom ramen 

för den utvecklade kommunala energiplaneringen kan medverka till att 

erforderliga avvägningar mellan t. ex. el och inhemska bränslen görs i det 

lokala energisystemet. Andra frågor som berörs är utbyggnaden och un

derhltllct av kommunernas fjärrviirmenät, förberedelser för mottryckspro

duktion. hehovet av samordnad upphandling av komponenter m. m. 

Jag utesluter inte att särskilda insatser kan bli nödvändiga för att ytterli
gare stödja utvecklingen av det kommunala energihushållningsarbetet. 
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Under en övergångsperiod kan det t. ex. vara motiverat med vissa typer av 

försöks verksamhet i ni'1gra kommuner. Sådana verksamheter kan kräva ett 

visst mf1tt av statligt ekonomiskt stöd. Jag återkommer härtill i det följande 

(avsnitt 14). Statliga insatser i form av olika slags service till kommunerna. 

t. ex. i form av statistik och riktad information. kan också aktualiseras. 

För att göra det möjligt att följa utvecklingen vad gäller användningen av 

olika energislag är det vidare angeläget att energistatistiken förbättras. Jag 

hälsar med tillfredsställelse de initiativ som enligt vad jag har erfarit har 

tagits av statens energiverk. statistiska centralbyrån (SCB) och byggforsk

ningsrådet (BFR) för att förbättra energistatistiken på alla nivåer. 

Sammanfattnin!?svis innebär de riktlinjer för energianvändning och 

energihushållning som jag nu har förordat följande: 
• Den inriktning som angavs i 1981 års beslut ligger i allt väsentligt fast. De 

styrmedel som i huvudsak bör komma till användning är dels energipri
set, dels information, rådgivning och utbildning. Några kvantitativa mål 

för olika energislags andel av den totala energitillförseln bör inte faststäl
las. En si'1 flexibel energianvändning som möjligt bör eftersträvas. 

• Insatserna för att åstadkomma en tekniskt och ekonomiskt effektiv och 
rationell användning av energi intensifieras. 

• Kommunerna ges en central roll när det gäller dels hur långt energihus

hållningsinsatserna skall drivas, dels när det gäller avvägningen mellan 

användningen av olika energislag i kommunen. Kommunernas arbete 

bör bedrivas utifrån en helhetssyn, vari såväl det totala energisystemets 

utformning som andra faktorer såsom sysselsättning. miljöhänsyn m. m. 

beaktas. 

• Användningen av el skall ske i former som inte låser oss till ett fortsatt 

högt elutnyttjande. 

• Beskattningen av energi skall aktivt och medvetet utnyttjas för att åstad

komma en effektiv och rationell energianvändning. 

5.2 Industri 

Industrins energianvändning 

Energianvändningen inom gruvor och tillverkningsindustri motsvarar ca 

37 % av landets totala energianvändning. År 1983 uppgick industrins totala 

energianvändning till ca 131 TWh varav 37 TWh som inhemska bränslen, 

15 TWh som kol och koks. 33 TWh som olja. 3 TWh som fjärrvärme och 43 
TWh som el. Samtidigt utnyttjades ca 1.5 TWh av industrins spillvärme 

inom kommunala fjärrvärmenät. Den övervägande delen av de inhemska 

bränslen som används inom industrin utgörs av bark. flis. lutar och andra 

biprodukter som produceras och används internt inom massaproduk

tionen. De inhemska bränslenas användning dominerar inom pappers- och 

massaindustrin liksom inom övrig trävaruindustri. Betydande effektivise

ringar i användningen av dessa har genomförts. Järn- och stålindustrin 
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samt jord- och stenvaruimlustrin svarar för större delen av den användning 

av kol och koks som förekommer inom industrin. Under senare år har 

industrins oljeanvändning minskat avseviirt. 

Massa- och pappersindustrin samt jiirn-, stål- och metallverken svarar 

för drygt 60% av den totala energianvändningen inom industrin. medan 

deras andel av saluvärdet utgör ca 20 % och andelen sysselsatta ca 15 % av 

de siffror som gäller för industrin som helhet. 

Förändringar i industrins energianvändning beror på flera faktorer, bl. a. 

på förändringar av den industriella produktionens volym, på strukturella 

föriindringar och på förändringar av energieffektiviteten. Energieffektivite

ten påverkas bl. a. av i vilken takt äldre anläggningar byts mot nya och mer 

energisnåla anläggningar. På lång sikt besUims emellertid energiåtgången 

inom denna sektor till stor del av de nya processer som utvecklas för de 

mest energikrävande produkterna. 

Utvecklingen av industrins energianvändning har särskilt studerats av 
statens energiverk i samband med analysen av energihushållningsprogram

mets effekter och i samband med det prognosarbete som redovisas i 

Energiperspektiv 1970-95. 

Ener1-:ih11slull/ninR inom industrin 

Riksdagens energipolitiska beslut våren 1981 innebar att företagens an

svar för en bättre energihushållning betonades. Statens insatser inriktades 

på att föra ut kunskap om energisparåtgärder genom statligt stöd till 

utbildning och rådgivning. på ekonomiskt stöd från oljeersättningsfonden 

till vissa åtgärder för att spara energi och till prototyp- och demonstrations

anläggningar samt på stöd till forskning och utveckling. 

Under perioden 1970-1983 minskade industrins totala energianvänd

ning med 12 %. Under samma period halverades oljeanvändningen. Minsk

ningen av oljeanvändningen har dock gått olika snabbt under perioden; 

särskilt efter år 1979 har minskningen av oljeanvändningen varit' mycket 

kraftig, eller ca 12 % per år. Elförbrukningen steg emellertid med 0,9 % 
årligen under denna period, medan användningen av fasta bränslen mins

kade med i genomsnitt I% per år. Industriproduktionens sammansättning 

har även förändrats på så sätt att de energiintensiva industriernas andel av 

den totala industriproduktionen har minskat, medan de mindre energikrä

vande industriernas andel har ökat. Vidare har strukturrationaliseringar 

inom industrin resulterat i att flera äldre och mindre anläggningar har lagts 

ner och att produktionen har koncentrerats till större och effektivare 

produktionsenheter utrustade med mer energisnål teknik än tidigare. Sam

tidigt har energieffektiviteten ökat vilket avspeglas i utvecklingen av ener

gibehovet per producerad enhet. det s. k. specifika åtgångstalet. inom olika 

branscher. Under perioden 1970- 1983 har de specifika åtgångs talen för 

industrin i genomsnitt minskat med 24%. medan den specifika använd

ningen av el har ökat med 16%. Återigen noteras att de största förändring-
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arna har ägt rum under perioden 1979-1983 då de specifika energiåtgfmgs

talen minskade med i genomsnitt ca 4.5% per år. 

Statens energiverk har i sin analys av energihushållningsprogrammets 

effekter bedömt att utvecklingen mot större energieffektivitet inom indu

strin pågick i samma takt under senare hälften av 1970-talet som före de 

stora energiprishöjningarna åren 1973 och 1974. Däremot har energieffekti

viteten förbättrats betydligt under början av 1980-talet. vilket enligt energi

verket förklarar den minskade specifika energianvändningen under denna 

tid. 

I analysen framgår att energieffektiviteten under perioden 1974-1980 

ökade inom främst massa- och pappersindustrin, jord- och stenvaruindu

strin samt järn- och stålindustrin. Under åren 1980-1982 har emellertid 

energieffektiviteten ökat i samtliga branscher utom i textil- och konfek
tionsindustrin där ingen förändring har ägt rum. 

Inom massa- och pappersindustrin har energianvändningen minskat 

kraftigt, från 64 TWh år 1979 till 56 TWh år 1983, som ett resultat av 
energibesparande åtgärder. Härvid skedde en minskning av oljeanvänd

ningen med 10 TWh, medan användningen av fasta bränslen och el ökade 

med I TWh vardera. 

Inom järn-, stål- och metallindustrin sjönk energiförbrukningen från 30 

TWh år 1979 till 23 TWh år 1983. Järn- och stålindustrin har under det 

senaste decenniet genomgått en betydande omstrukturering. 

Statligt bidrag till energibesparande åtgärder inom industrin lämnades 

under åren 1974-1980. Sammanlagt beviljades ca 1,2 miljarder kronor för 

detta ändamål. Främst utnyttjades dessa möjligheter av industrier med hög 

energiförbrukning för vilka energikostnaderna betydelsefullt inverkade på 

de tillverkade produkternas lönsamhet. Beroende på de olika samverkande 

faktorerna under denna tid anser energiverket att några systematiska sam

band inte går att påvisa mellan de statsbidrag som har beviljats till en viss 

bransch och den energieffektivisering som har genomförts i denna. Energi

verket pekar dock på att bidragen möjligen kan ha haft en påskyndande 

roll. Statens industrh-erk anger i sitt remissyttrande över Energihushåll

ningsprogrammets effekter att de bidrag, som inte var avsedda för proto

typ- och dcmonstrationsanläggningar, hade en i vissa avseenden olycklig 

konstruktion. De i särklass största bidragsmottagarna har varit massa- och 

pappersindustrin och den kemiska industrin. 

I samarbete med Industriförbundet har industridepartementet haft över

läggningar med företrädare för vissa industrier och industribranscher un

der år 1984 angående industrins energihushållning. Vid överläggningarna 

redovisades bl. a. att betydande och lönsamma energisparpotentialer finns 

även inom annan industri än den mest energiintensiva. exempelvis inom 

verkstadsindustrin genom injustering och tidsstyrning av värme- och venti

lationssystem m. m. 

Sedan år 1981. då de statliga bidragen till energisparåtgiirder inom indu-
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strin upphörde, lämnas inom ramen för oljeersäccningsprogrammet fortsalt 

statligt stöd till prototyp- och demonstrationsanläggningar för dels oljeer

sättande. dels energibesparande åtgärder. Under åren 1981-1983 bevil

jades stöd till industriföretag med sammanlagt 263 milj. kr., varav 78 milj. 

kr. i bidrag. Ca 80 % av det beviljade stödet lämnades för åtgärder inom 

massa- och pappersindustrin och ca 7 % för åtgärder inom trävaruindu

strin. 

År 1975 påbörjades ett energiforskningsprogram med styrelsen för tek

nisk utveckling som ansvarig för den del som avser energianvändning i 

industriella processer. För denna verksamhet hart. o. m. budgetåret 1983/ 

84 anvisats totalt 348 milj. kr. Under treårsperioden 1981/82-1983/84 

disponerades ca 40% av medlen för delprogrammet Massa och papper och 

ca 40% för delprogrammet Järn och stål. Jnom ramen för nu pågående 

treåriga energiforskningsprogram har preliminärt beräknats 228 milj. kr. 

för verksamhet avseende energianvändning inom industriella processer. 
Spillvärmeresurser i vissa branscher utgör - om de kan nyttiggöras - en 

betydande hushållningspotential. För acc underläcca utnyttjandet av indu

striell spillvärme för uppvärmning även utanför resp. industrianläggning 

har statligt stöd lämnats under åren 1983 och 1984 till distributionsledning

ar för öve1foring av spillvärme från industrin till fjärrvärmenät. Stödet 

lämnades i form av bidrag för högst 10 7c: av kostnaderna för överförings

lcdningarna. Under år 1983 beviljades bidrag till ett tiotal projekt med 

sammanlagt 9 milj. kr. Under år 1984 beviljades bidrag till åtta projekt med 

sammanlagt 5 milj. kr. Bidrag har beviljats för överföring av såväl högvär

dig spillvärme som U1gvärdig spillvärme. som måste kompletteras med 

värmepump. L1111d.mrR1111irntio11e11 i S1·eri>:1' pekar i sitt remissyttrande 

över Energihushållningsprogrammets effekter pil att tillvaratagande av 

industrins spillvärme i m:"tnga fall endast kan ske i samarbete med kommu

nernas värmeförsörjning och anser diirför att det är väsentligt att detta 

samarbete utvecklas. 

Från början av 1980-talet bedrivs en ri'ldgivningsverksamhet för små och 

mcddstora företag med hjälp av statligt stöd via de regionala utvecklings

fonderna. Numera finns energikonsulenter vid samtliga 24 utvccklings

fonder. Energikonsulenterna arbetar företrädesvis med uppsökande verk

samhet, där företagen som en första insats erbjuds kostnadsfri konsulta

tion om möjlighelerna att effektivisera energianvändningen och minska 

oljeanvändningen. S1a1ens industriverk administrerar stödet till energiråd

givning till industrin och näringslivet i övrigt. Förutom stödet till energi

konsulentverksamheten genomfor industriverket även mer branschinrik

tade aktiviteter. Bl. a. utarbetas energisparhandböcker för olika branscher. 

På uppdrag av regeringen har iiven en försöksverksamhet med avgiftsfi

nansierad rådgivningsverksamhel bedrivits. I den målgrupp som energi

konsulenterna bearbetar - små och medelstora industrier, handel och 

servicenäringen - är energikostnaderna i allmänhet relativt små och utgör 
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endast n~igra procent av omsättningen. Totalt förbrukades år 1982 vid 

arbetsställen med 5-200 anställda 20,6 TWh, varav 9,2 TWh som olja. 

Statens industriverk har i en utvärdering av energirådgivningen vid utveck

lingsfonderna uppskattat möjligheterna att minska den totala energian

vändningen i denna typ av företag till 15-20% samt oljeanvändningen till 

25-30% med en företagsekonomiskt rimlig lönsamhet. 

I energiverkets utvärdering av encrgihushållningsprogramrnets effekter 

anges att den genomgång av encrgisparmöjligheterna som energikonsulen

terna genomför kan vara en inledning till ett fortsatt arbete med planering, 

projektering och genomförande av konkreta encrgisparåtgärder samt att 

rådgivarna - när verksamheten har fungerat väl - har haft en roll som 

initierande och neutral mäklare med uppgift att få företagen att ta till vara 

cncrgihushållningsmöjligheter. Energiverket föreslår med utgångspunkt 

frän rapportens slutsatser att de statliga insatserna för att stimulera till 

fortsatt energihushållning bör inriktas på information, rådgivning, utbild

ning m. m. Denna uppfattning stöds av ett stort antal remiss instanser, bl. a. 

Ind11strijbrb1mdet, Landsorganisationen i Sverige, statens industriverk 

och statens l'al/cnfa/l.1·1'erk. 

För utbildning av personal kan f. n. stöd erhållas av statens energiverk. 

Utbildningsstöd har emellertid inte efterfrågats i någon större omfattning 

av industriföretag. Statens energiverk föreslår i sin utvärdering av energi

hushållningsprogrammet att en genomgång bör göras av i vilken omfatt

ning som industrins egna utbildningsorganisationer och vidareutbildningen 

i samh~lllets regi kan förstärkas. Arhetsmarknadsst_vrelsen understryker i 
sitt remissyttrande vikten av att energipolitiken inte hämmas av bristen på 

utbildad arbetskraft. Styrelsen ställer sig bakom förslaget att utreda hur 

.. energiutbildningen kan förstärkas och delar energiverkets uppfattning att 

utbildningen bör hänföras till det reguljära utbildningsvlisendet. Vnil'ersi

tets- och högsko/eiimbetet menar alt högskolan torde ha goda förutsätt

ningar att medverka särskilt vad gäller utbildning av personal inom industri 

och näringsliv. Starens industril'erk anser emellertid inte att skolöversty

relsen eller universitets- och högskoleämbetet bör överta ansvaret för 

utbildning av drift- och skötselansvariga inom industrin utan föreslår i 

stället att utvecklingsfondernas utbildningsenheter ges möjligheter att hålla 

subventionerade kurser ute i industriområden. 

Industrins ji-wntida energibehol' 

Industrins framtida energibehov beror till stor del på den internationella 

och den inhemska ekonomiska utvecklingen och dess inverkan på indu

strins produktionsutveckling. Enligt alternativ I i långtidsutredningens 

(LU 84) bedömning av de enskilda branschernas utveckling under 1980-ta

let beräknas industriproduktionen mellan åren 1980 och 1990 öka med i 

genomsnitt 1.9% årligen. Enligt denna bedömning förväntas en fonsatt 

produktionsminskning inom ett flertal branscher såsom gruvindustri, tex-
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til- och konfektionsindustri, jord- och stenindustri samt varv. För verk

stadsindustrin och den kemiska industrin väntas en produktionsuppgång 

med 4,3 resp. 3,5 % per år, medan övriga branscher beräknas öka sin 

produktion med 1-1,5 % per år fram till år 1990. 

I statens energiverks prognos för energianviindningen har LU:s alterna-

1iv I legat till grund för bedömningen av industrins energianvändning år 

1990. Dessutom har energiverket gjort egna bedömningar av utvecklingen 

av de olika branschernas specifika energianvändning. Totalt bedömer sta

tens energiverk industrins energianvändning till 133 TWh år 1990 varav 44 

TWh som inhemska bränslen, 16 TWh som kol och koks, 17 TWh som olja, 

3 TWh som fjärrvärme, 3 TWh som naturgas samt 50 TWh som el. 

Utnyttjandet av industriell spillvärme beräknas uppgå till 2-3 TWh. 

Den totala energianvändningen inom industrin bedöms således öka en

dast marginellt. Betydande förändringar förväntas emellertid i användning

en av de olika energislagen. Av den IOtala energianvändningen beriiknas en 

tredjedel utgöras av inhemska bränslen. Användningen av oljeprodukter 

förutses halveras jämfört med år 1983. En väsentlig minskning förväntas 

främst för de tunga eldningsoljorna. Introduktionen av naturgas genom 

Sydgasprojektet möjliggör användning av gas inom industrin i södra Sveri

ge. Elanvändningen bedöms öka med 7 TWhjämfört med år 1983. 

Alassa- och pappersi11c/11stri11 har redan framgångsrikt minskat energian

vändningen, speciellt användningen av olja. Fortsatta energibesparingar 

och oljereduk!ioner bedöms möjliga att genomföra genom bl. a. effektivare 

utnyltjandc av skogsråvaran. Den pågående utvecklingen av energisnål 

proces~leknik visar all möjliga energibesparingar ligger på så hög nivå att 

t. o. m. stora energiöverskott skulle kunna t:rhiillas om besparingspotentia

len nyttjades fullt ut. Utveckling av nya maskiner för vcddelibrering kan 

möjliggöra en icke oväsentlig minskning av elenergibehovet. Den totala 

elanvändningen bedöms t:mellertid öka. 

Inomjiim- och sttl/i11c/11stri11 finns möjligheter all ytterligare sänka ener

gianviindningen i nuvarande processer genom ökad tillämpning av process

styrning m. m. Stora insatser görs för att, ddvis med statligt stöd, utveckla 

nya t:nt:rgisn[tla råjärnsprocesser, vilka kan få betydelse på lång sikt. 

Genom tillämpning av plasmatckniken för vissa processer kan energian

vändningen effektiviseras. Den framtida energianvändningen beror även 

på förddningen mellan malmbaserat och skrotbaserat stål. Knapphet på 

skrot kan leda till alt andelen malmbaserat stål ökar vilket ökar energian

vändningen. 

Inom den kemiska i11d11stri11 förväntas en stark produktionsökning. Den 

kemiska industrin är t:mellertid en heterogen bransch med produktion av 

såväl energiintensiva baskemikalier som högkvalitativa, men föga energi

krävande, specialkemikalier och läkemedel. De sistnämnda typerna av 

produkter beräknas svara för större delen av den förväntade produktions

ökningen. De mest lönsamma energibesparingarna har genomförts inom de 
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energitunga delbranscherna. Fortsatta energibesparingar är möjliga med 

längre återbetalningstider. För de elintensiva delbranscherna är energi

kostnaderna av stor betydelse för produkternas konkurrensförmåga. Stora 

insatser görs därför för att minska energikostnaderna. 
Inom verkstadsindustrin, som tillhör de mindre energiintensiva bran

scherna, förutses en fortsatt övergång från olja till el för uppvärmningsän

damål. Inom verkstadsindustrin svarar lokaluppvärmningen för ca 65 '/(,av 

den totala energianvändningen. För motordrift och processvärme, som 

svarar för 35 % av energianvändningen. bedöms även möjligheter föreligga 

att spara energi. I lngenjörsvetenskapsakademiens rapport Energi och 

Ekonomi bedöms den ökade automatiseringen inom verkstadsindustrin 

leda till en minskning av lokalbehovet på längre sikt och därmed även ett 

minskat energibehov. 
Vad gäller industrins ela1ll'iindni11R kan merparten av denna hänföras till 

ett fåtal branscher. Järn-, stål- och metallverk, massa- och pappersindu

strin samt den kemiska industrin svarar tillsammans för drygt 2/3 av 
industrins totala elanvändning. Utvecklingen av industrins elbehov kom

mer därför att i hög grad bero på hur dessa elintensiva branscher utveck

las. Enligt Kraftsams prognos kommer elanvändningen i industrin att öka 
något snabbare än produktionsvolymen, eller med ca 3 % per år fram till år 

1990. Elförbrukningen för motordrift och belysning. som är svårersättlig 

förbrukning, växer dock långsammare än produktionsvolymen dels bero

ende på den pågående omstruktureringen inom industrin till lättare och 

mindre elkrävande tillverkning. dels genom en allmänt ökad effektivisering 

av elanvändningen, t. ex. med hjälp av datorstyrning, energisnålare belys

ning etc. Förbrukningsökningen förklaras därför av den snabba konverte

ringen från olja till el för process- och lokalvärme. 

Energieffektiviseringen bedöms av statens energiverk fortsätta inom alla 

branscher under 1980-talet. 

Föredragandens Ö\·erväga11de11 

Tillgång till billig och säker energiförsörjning har varit av stor betydelse 

för den industriella tillväxten i vårt land. I den industriella förnyelsepro

cess som nu pågår förändras dock industristrukturen successivt mot allt 

mindre energikrävande industrier. De energiintensiva industrierna kom

mer emellertid även i fortsättningen att spela en stor roll i den svenska 

ekonomin. Industrin måste därför även i framtiden tillförsäkras den till

gång till billig och säker energi som är nödvändig för den industriella 

utvecklingen. Elanvändningen inom industrins processer bör i likhet med 

annan el som är svår att ersätta prioriteras vid avvecklingen av kärnkraf

ten. 

Samtidigt vill jag beiona att detta inte innebär lägre krav på energihus

hållning i denna sektor än i andra. Det är tvärtom av flera skäl betydelse

fullt au industrin ständigt förbättrar effektiviteten i sin energianvändning. 
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fktli1 giiller h;iJe energiintensiva och mindre em.:rgikriivande hranscl1l·r. 

hjde större lJCh mindre fiirdag och både i frilga om briinslen lll:h el. 

InJustrin har ril ett framgi\ngsrikt siitl fririindrat energianvi111dningen. 

Bctydande besraringar har uprniitts. Änd:I iiterstiir en vii,cntlig besp;1-

ringspotential. Inom de encrgiintensiv;1 br;lllscherna iir energikostnaderna 

en hctydclsefull faktor for produkternas lönsamhet. De har lhirflir ofta en 

hiig energimedvetenhet. Det stöd som liimnades under ;iren 1974-1980 till 

ern:rgibesparande itlgiirder inom industrin utnyttjades ocksil till stor dd av 

Je energiintensiva industrierna. En betydande energictfrktivisering har 

fortlöpande genomförts inom dessa hran'>cher sedan den första oljekrisen. 

Enligt statens energiverks analys har hiirvid de sliirsta forbiittringarna ;1v 

effektiviteten intriiffat undl!r 1980-tal!:!t. Utvecklingen tyder pii alt kiinslig

heten for energiko~tnaderna är stor, att energifd1gorna uppmiirksammas 

och hearhetas samt all lönsamma energibesparande invesleringar genom

fiirs. Det iir enligt min mening biide samhiillsekonomiskt och fi.ir de beriir

Ja fi.>rc.:tagen fi.lrelagsekonomiskt angeliigel all arbetet med energihusllill

lande iitgärder hedrivs p<'t en fortsatt hög nivil och att alla miijligheter tas 

till vara. Nya energisnåla tekniker och system liksom effektiv l:!m'rgihus

hitllning i övrigt i de energikriivande företagen bidrar i hög grad till alt 

stiirka företagens konkurrenskraft biidc i Sverige och utomlands. 

Hir den framtida energianviindningen iir det nu pilgiiemk forsknings

och utvecklingsarhetct avse!:!ndc nya energisnttla processl:!r av stor bety

delse. Genom forskning och utveckling kan grunden l~iggas till nya indu

striella processer baserade pii em:rgisniil kknik. Med cnergisnilla prLl

cesser kan konkurrenskraften i de energiintensiva bran~eherna stiirkas 

y!lcrligare i framtiden. Stora insatser görs inom energiforskningsprogram

met i projekt som samfinansieras mellan staten och industrin. f. n. siirskilt 

mass:.i- och p;1ppersindustrin resp. jiirn- och stiilindustrin. För uppförande 

av prototyp- och dcmonslrationsanläggningar med ny teknik för alt ersiitta 

olja eller spara energi kan stöd lamnas av statens energiverk. 

Eftersom lönsamheten för energibesparande [1tgiirdcr inom industrin i 

allmiinhet ~tr mycket god är det rimligt att forviinta sig alt energieffektivi

seringen fortsiitler utan niigot siirskilt statligt stöd. Samhiillets insatser bör 

i stiillet koncentreras pf1 stöd till forskning och ut veckling och till prototyp

och Jemonstrationsanläggningar. Därutöver är det naturligtvis angeläget 

all de ekonomiska signalerna - i form av priser, taxor och skatter - för 

industrin liksom for andra samhällssektorer är korrekta och riillvisande. 

Det är angebget alt under de niirmaste iiren noga följa utvecklingen av 

energihusht1llningen och energianvändningen inom industrin. Speciell upp

miirksamhet bör iignas industrins ökade användning av cl samt möjlighe

terna all vidta clbesparamk åtgiird!:!r. Jag avser därför att i mina fortsalta 

överliiggningar m<.:d industrin ta upp dessa frågor. Jag kommer diirvid 

oeksii att ta upp frågor om ökat spillvärmeutnyttjande och om iitgiirder för 

industriell! moltryck som jag närmare går in p{1 i det följande <avsnitt 6.2 

resp. 7.4). 

5 Rik.1J11ge11 /98./185. I sam/. Nr 120 
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Inom d..: hransd1.:r lbr ..:11..:rgikostnaJ..:rn;1 utgör ..:nda-.t ..:n b..:gr;1nsaJ Jl'I 

av d..: totala prnduktinnskllstnadl'rna har ..:n.:rgifr;igorna naturligt vi-. int..: 

samma avgliramk b..:tydds..: för forl'tag..:ns lirnsa111h..:1. Kun-.kap..:rna om 

miijligh.:t..:rna att spara ..:nt:rgi ;ir intl' lika -.tnra Slllll inom Jt: ..:n..:rgiint..:n

siva inJustri..:rna. I s;1rskilt tll' sm;i llch mcJdsllira fi1rl'tagl'n ;1r J..:t o\·an

ligt all for..:1~1g..:n Jisponl'rar s;irskilJ pl'rsllnal m..:d enl'rgit..:knisk komp..:

t.:ns. D..:n ..:n..:rgir;idgivning ~om sedan ..:11 rar ;ir h..:drivs av utvecklingsfon

dcrna iir fr;imst inriktad r•i r;idgivning och information till d..:nna kat..:gori 

av industriföretag, s;irskilt till d..: sm;i och m..:d..:lstllra inJu-.tri..:rna liksom 

till hamkln oi.:h serviceniiringarna. Verksamhet..:n syftar fr;imst 1ill all 

sprida kunskap om möjlighet..:rna all nii ökad lönsamhel g..:nom en..:rgihe

sparingar o.:h oljeers;1llning ud1 J;irmed till att init1..:ra iilgarJ..:r i fiire1<1-

gens regi. Den kostnadshesraring som kan uppn<is ge11llm en..:rgihu-.hi1l
landi: åtgiinkr medfi.ir för miinga för..:tag i:n icki: lWas.:nthg iikning av 

vinsten. Jag anser i likhi:t med en..:rgivi:rket o.:h industriverket. libl1m 
lkrtakt remissinstans..:r som har yllrat sig iiv..:r Eni:rgihu-.hiillning-.prn

grammi:ts dkk1a. all r[idgivning od1 inform;1tilln ;ir vi1rddulla in-.1rumi:nt 

for all höja medvel<tndet om en..:rgifriigl1rnas hetyddse i11llm dessa fiiretag. 
Diirmed ökas utsik1erna alt o.:ksil fa till st{1nd konJ.;r..:ta hush;illning-.al
g;irder. 

Sedan ..:nergiriidgivningen nu har etablerats hör den i niista st..:g i större 

utstriickning integreras i de regilmala utve.:klingsfondernas nnlinarie verk

samhet. Striivan bör vara att tkn pii sikt skall ingii i dl!n regulji1ra s..:rvicl! 

som utveck:ingsfonderna erbjuder Je smii och m..:delstora företagen. Paral

lellt hiirmed bör ett ökat ansvar higgas pii n;1ringslivet od1 dess hranschl>r

ganisationa för silviil informatilm och r•idgivning som utbildning a\' rer~o

nal. De statliga insatserna i nuvarande form hör di1rfor enligt min mening 
successivt kunna minskas. Jag {1terkommer hiirtill vid min genomg{111g av 

anslagsfriigorna (avsnitt 14 punkt E 4). 

De hush{1llningsåtgiirder som har vidtagits innm industrin har fri1mst 

inriktats på att spara olja. I vissa fall har en<::rgianviindningen dfrktivise

rats genom en ökad anviindning av el. De liiga elpriserna och den gnda 

tillgången på el har medfört att besparingar pil elsidan inte har genomförts i 

samma utsträckning som vad giiller olja. Enligt min ml!ning iir Jet emeller

tid nu angeläget att alla möjligheter till att effektivisera elanviindningen 

inom industrin tas till vara, så att industrins elbehov hiills nere. Arbetet 

med att utveckla clsnåla maskiner och utrustningar för industrin mt1ste 

intensifieras. Inom ramen för det forsknings- och utvecklingsarhete som 

styrelsen för teknisk utveckling svarar för planeras insatser under inneva

rande treårsperiod för att klarlägga potcntiakn och forsknings- och utveck

lingsinsatscrna för c!leffcktivare maskin<::r och processer. Detta arbete 

kommer att utgöra bcslutsunderlag för planeringen av fortsalla insatser p{i 

detta område. Jag avser vidare all i överläggningar med industrin särskilt 
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ta upp dessa friigor i syfte att klarliigga vilka planer företagen har och om 

ytterligare insatser fr{m statens sida erfordras. 

Jag har i denna fråga samriltt med chefen för industridepartementet. 

5.3 Transporter 

Jag går nu över till frågor om transportsektorn\ energianviindning. I 
dessa fdgor har jag samrått med chefen för kommunikationsdepartemen

tet. 

Nuvarande energianvändning 

Transportsektorn svarar för ca 20 % av den totala energianvändningen 

och för ca 40% av den totala användningen av olja. De inrikes transporter

na svarar för ca 90% av sektorns energianvändning och bunkring för 

utrikes sjöfart för resterande ca I 0 %. 
Den 'iammanlagda slutliga användningen av energi i transportsektorn 

uppgick år 1983 till 74 TWh. Det preliminära värdet för år 1984 iir 77 TWh. 

Sektorns energianvändning domineras av biltrafiken. År 1982 svarade 

personbilar för ca 62 % av energianvändningen för inrikes transporter och 

lastbilar för ca 24 lJt,. Järnväg, annan spårbunden trafik och bussar svarar 

för sammanlagt ca 7 l/(,, luftfart för 3 %, sjöfart för 2 % samt övrig trafik för 

4%. 

Oljeprodukter dominerar helt. 97 % av sektorns energianviindning ut

görs således av oljeprodukter, framför allt motorbensin och dieselolja. 

Endast den spårbundna trafiken - järnväg, tunnelbana och spf1rväg -

använder elenergi. 

E11ergih11slzäl/11i ngsprogram för transportsektom 

I riksdagens trafikpolitiska beslut våren 1979 (prop. 1978179: 99, TU 18, 

rskr 419) angavs riktlinjer för ett energihushållningsprogram inom trans

portsektorn. Målet för de åtgärder som föreslogs var att minska energian

vändningen inom transportsektorn med 4-5 lJt, i förhållande till en beräk

nad 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 beslutet angavs olika metoder för att åstadkomma energibesparingar. 

Bl. a. pekades på möjligheterna att minska transportbehovet och trafikar

bete! dels genom långsiktiga åtgärder, exempelvis inom bebyggelseplane

ringen, dels genom åtgärder med omedelbar effekt såsom bättre resande

planering och effektivare transportorganisation. Vidare förordades en 

övergång till mer energieffektiva transportmedel där kollektivtrafikens 

betydelse och samåkning betonades. Tekniska förändringar liksom ett 

bättre framförande och underhåll av fordonen borde också enligt beslutet 

medverka till en minskad energianvändning. De åtgärder som därvid an vi-
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sades var hl. a. riktlinjer l't11· nya bil<1rs bran-.kft11·hrukrnng lll.:h forbattrad 

information till biliskrn<L I samh<md med beslutet abdes tran-.pmtr;idd 

crPRJ ett S<Lmmanh;dlalllk ansvar for energihu"hallningen i transpllrtsek

torn. 

Tl'R sl\.;lil s;ikdes. i den miin del inte anklllllmer pi1 n;1g,1n annan myn

dighet. svara for fr;1gnr "om rnr energihushiillningen inom transp<llbek

lorn. I r:idr:ts uppgifter ing<1r all pbn.:ra. S<llfäH«.lna <Kh ft1lj<1 upp en..:rgi

hush:lllningen. 

Riksdagens enr:rgiJKllitiska beslut \·i1ren 1981 (p1«1p. 1980/XI: ')(),NU 60. 

rskr )81) in ni: bar bl. ;1. ;11t 1.k ril\.tlinji:r !'tir i:ni:rgihushidlningen inom trans

portsektorn som bdi:s fast gi:rwm 1979 iirs lralikpolitiska heslut skulle 

giilla iivr:n fortsi1ttningsvis. Prisstyrningens hetyddsi: bi:ton<H.ks. 

U I 1•ii rde ri 11 g a 1 · <' 11erg i/111.1 l1<i //11 i11g .l'f il"< 1g ra111111c I .1;·;,. I fll tl .l'fi< 1r1 se/.. I' m1 

S!atcns enr:rgin:rk k<Hlstati:rar i sin ut \'iirJi:ring av r:ni:rgihushiillnings

prngrammcts effekter att Ji:n starliga styrningens omfattning har varit liti:n 

inom transportsi:ktnrn. Huvudlinjen i styrningen h;1r enligt verl\.et varit all 

söka minska di:n spi:eilika i:ni:rgianv:indningen i Je transportmi:dd som 

anviinds. Vr:rki:l kor1stari:rar samrnanfallningsvis all utvr:eklingen i1lllm 

transportsekrorn p:1 r:lt rillfredsstiillamk siill k;111 förklaras med hjiilp ;1v 

andra faktorer :in starlig styrning. D:1rav 1.lras slutsatsen all de styrmedel 

som har anviints inre tyeks ha haft niigon sttlrre dfel\.l. Verket konstaterar 

dock all transportsektorn iir den samh;illssektor diir - vad betriiffar ener

gianvändningen - kunskapen om nlika styrmedels dfrkter iir mest brist

follig. 

Endast r:lt fätal remissinstansr:r har uttalat sig direkt ~1m energivi:rkets 

bi::dömningar i friiga om transportsektorn. Tru11sp.1rtr1id,·1 I Ti'R J pilpekar 

att verket har förhi~ett lkra betydandt! insatser som har gjons under 

senare år och som har haft betydelse friin energisynpunl\.l. Bl. a. ni1mns de 

omfa!!andr: investeringar som har gjorts för al! forbiillra jiirnvagsrrafiken 

och kollr:ktivtrafiken. 

När det gäller drivmr:delspriscts betydelse for enr:rgianviindningen ;ir 

meningarna ddade. TPR bedömer all prisutvecklingen pil bemin och die

selolja är av stor vikt för utvecklingen av energianviindningen inom trans

portsektorn. \iiig1·erkd framhiiller Jiirt:mot au det, mor bakgrund av Jen 

obetydliga statliga styrning som har ske!! av energianviindningen för trans

porter, är svårt a\! dra slutsatser om olika styrmedels dkktt:r. Verl\.et 

framhåller dock att betydande kunskapr:r om olika transportmedels elfrkti

vitet och om möjligheterna att hushillla meJ energi har byggts upp st:dan 

energikrisen år 1973. 

NaturvärdSl'erkl'T betonar att kunskaperna om rratikens miljöproblem 

har ökat väsentligt, samtidigt som motiven au minska utsläppr:n av förore

ningar har blivit allt starkare. Verket anser det därför nödvändigt mr:d en 

helhetssyn på trafik- och energipolitikr:n. där förutom energikraven ävr:n 

kraven på en rationell transportförsörjning och en god miljö tillgodoses. 
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Ö1·cn·11.1kc1111111c/.1cr < >111 hrii11.1/,:f/irhm/..11i11.t'<'ll 

I enlighet med nyss niimnda riktlinjer fiir rcrsonhilars hriinslcfiirbruk

ning som hcslutades av riksdagen i"ir 1979 urrdn1g regeringen i beslut den 7 

fchruari 1980 ;it TPR att inleda fiirhandlingar med de rersonhilskveran

törcr vilkas marknadsandel ;ir siidan att derao; flirs;iljning i niimn\';ird 

omfattning råvcrkar mo"tlen för hriinskfi1rhrukningcn. I beslutet angavs att 

förhandlin!!arna skulle dri\'as med sikte r;'I att ingf1 iiverenskommclser med 

leverantiirerna som miijliggiir alf den total;1 \'iigda genomsnittliga hriinsle

förhrukningen fiir personhilar i Sverige iir 1985 inte tiverstiger 0.1\.'i liter rer 

mil. Vidare uppdrogs {it Tl'R att utreda fiiruhiittningarn;1 att ingi't iiverem

kommelser om ytterligare siinkning av hriino;lefi1rhrukningen for nya rer

sonbilar fram till ;\r 1990 i enlighet med ribdagens beslut. Slutligen innehar 

heslutet att TPR skall följa utvecklingen av den genomsnittliga hriinsleflir

hrukningen för personbilar som s;iljs av hilleverant(lrerna. 

Si\ vitt angiir förhandlingarna med hillevcrantiirerna och ut redningen av

seende möjligheter till ylferligare siinkning av hriinslcfi>rhrukningcn fram 

till ;°ir 1990 redovisades urrdra!!et i maj 1981. TPR har iirligen i sin anslags

framstiillning redovisat utvecklingen av hriinsleförhrukningen. 

I de överenskommelser som s;°1lunda har triifTats mellan TPR och hille

verantörerna innefattas <°1taganden från heriirda holag avseende hriinslefiir

brukningen for nya rersonbilar av I 98h i'1rs modell som siiljs i Sverige. De 

bolag som omfattas av övereno;kommelserna svarade for 93 r.~ av den totala 

forsiiljningen av nya rersonbilar under första halvi'iret 191\J. Vid oför;indra

de marknadsandelar innebiir de överenskommelser som har tr;iffats att den 

totala viigda genomsnittliga briinsleflirbrukningcn för nya personbilar av 

1986 {irs modell kan beriiknas bli 0.82-0.83 liter per mil jiimfort med 0.9 

liter/mil i'1r 1980 och 0.86 literlmil f1r 19H3. 

Av TPR:s redovisning för fir 1983 framg;°ir att en betydande siinkning av 

åtgf111gstalen har skett mellan firen 1978 och 1982 om man ser till det totala 

antalet levererade fordon. Uttryckt i briinslco°1tgf111g vid blandad körning 

uprgi'ir forhrukningsminsknin,ccn till 0.07 liter per mil. Detta motsvarar en 

minskning med 7 .5 ':'r. 

De rreliminiira viirdena för 198) och 1984 tirs bilmodeller antyder dock 

att den tidigare snabha nedgfogen nu har bromsats upr. Enligt TPR kom

mer den totala viigda genomsnittliga briinslcförbrukningcn för 1984 i'1r~ 

bilmodeller att ligga pi'1 ungefär samma nivi'1 som åren 19H I och 1982. 

Inom ramen för det internationella energisamarbetet inom IEA har Sve

rige deltagit i ett projekt om briinsleeffektiviteten hos nya personbilar. 

Under överinseende av en refcrensgrurr. diir bl. a. Sverige har ingi'1tt. har 

en konsultrapport utarbetats. Med utg;°mgspunkt i de erfarenheter som 

redovisas i rarportcn har IEA:s styrelse antagit ett antal rekommendatio

ner till medlemsländerna. De omri'1den som berörs i rekommendationerna 

iir testprocedurer för miitning av hriinsleförbrukningen. spridning av test

resultat till konsumenter. nationella program för hushi'tllning med drivme-
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del samt energiaspekter pi\ miljökrav p:°t personbilar. Jag noterar med 

tillfrcdsstiillelsc alt Sverige i alll viisentligt följer dessa rekommendationer. 

Rekommendationerna fdu1 IEA:s styrelse iiterfinns som hi/af.Ul 24. 

Niir det giiller personhilslrafikcn har vidare etl projektarbete bedrivits 

inom Nordiska iimbetsmannakommillcn for transportfrf1gor. I projektet 

har ett material tagits fram för en informationskampanj om körsiittets och 

fordonsunderhf11lets betydelse för briinslefiirbrukningen. 

Besparingsmi!ilighctl'r i tra11.\port.1·cktom 

TPR redovisar i sin :rnslagsframställning för budgetåret 1985/86 hl. a. en 

bedömning av energisparmöjligheterna för transporter för perioden fram 

till ;°1r 1990. För pa.1·011trqfikc11 bedömer TPR all det finns en möjlig 

potential för energibesparingar i storleksordningen 15 % av nuvarande 

energibehov. De iitgiirdcr som bedöms kunna bidra till att denna potential 

tas till vara är bl. a. lindring av transportorganisation. övergfmg till mer 

energieffektiva transportmedel, förbiitlrat körsätt och underhrill av fordon 

samt tekniska föriindringar av fordonen. Niir det giiller lasthil.1·1r1~(ikc11 

redovisas sparmöjligheter i samma storleksordning. För lastbilstrafikens 

del är det framför allt förbiittrad körteknik. förbiittrad transportplanering 

och val av fordon som kan ge upphov till betydande besraringar. 

Vid en bedömning av sparmöjligheterna totalt sett m;°1ste hiinsyn också 

tas till den förviintadc utvecklingen av transportarbetet. Enligt TPR:s 

bedömning kommer sf1viil person- som godstrnnsportarbetet under 

1980-talet att öka med sammanlagt ca 10%. En sammanviigning av spar

möjligheter och transportarbetets förväntade utveckling ger en möjlig be

sparing om ca 10% av nuvarande energibehov för transporter. enligt 

TPR:s bedömning. Om denna besparing skall kunna n;°1s kriivs emellertid 

åtgärder pf1 många områden. 

TPR framhäller i sin anslagsframsUillning för budgetåret 1985/86 att 

informationsverksamheten iir en väsentlig del i energihushr.llningsarhetct. 

För att fft denna verksamhet effektivare kriivs enligt TPR viisentligt utöka

de resurser. Ett starkt motiv hiirför iir enligt TPR att transportsektorn 

svarar för en allt större relativ del av oljeförbrukningen i landet. 

Framtida energihehm' fiir transporter 

Utvecklingen av det framtida transportarbetet har studerats och redovi

sats i en bilaga till 1984 års långtidsutredning (SOU 1984: 5. bil. 5). Enligt 

de bedömningar som redovisas diir beräknas persontrafikarbetet öka Mm 

87 miljarder personkilometer år 1980 till ca 93 miljarder personkilometer är 

1990. Ökningen av transportarbetet med personbilar bedöms bli förh~1llan

devis liten, medan starkare ökningar förutses för framför allt busstrafik. 

järnvägstrafik och inrikesflyg. Även för godstransportarbetet förutses en 

tämligen långsam utveckling, frftn 69 miljarder tonkilometer f1r 1980 till ca 

74 miljarder tonkilometer år 1990. 
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Statens energiverk bcdiimer i sin prognos över energianv:indningen for 

<°ircn 1990 och 1995 att energianv;indningen fiir transport:indamiil kommLT 

att öka relativt l{1ngsamt. Fiir ifr 1990 flirllhes ett totalt slutligt cnerµihehl1v 

om ca 80 TWh. Motsvarande siffra for år 1995 iir X7 TWh. Dessa tal kan 

j:imfiiras med dagens energianv:indning fiir transportiindami'il. ca 74 TWh. 

Ht1vudsblet till det ökade transportarbetet och den d:irmed sammanh;ing

ande (ikningen av energianv:indningen ;ir enligt energiverket 1ikade dispo

nihla inkomster och ökad industriproduktion. Verket har inte r;iknat med 

n[1gra reala ökningar av priset p<
0

1 drivmedel som skulle hiilla tillbaka 

energianviindningens ökning. Dock fönitses en fortsatt effektivisering av 

energianv:indningen för transportiindamill med ca I C:( per {1r. 

Fiirnlrc1g1111dc 11s iii ·1·n ·i"ig1111dc11 

Fungerande och effektiva trampprtsystem ;ir nödv;indiga fiir den soL·iala 

och industriella utvecklingen. Transportsektorn spelar en vital roll for 

samhilllets dagliga funktion och för den ekonomiska utvecklingen. En god 

transportfiirsörjning iir ocks[1 en fiirutsiittning för en balanserad befolk

nings- och niiringslivst1tveclding i skilda 1.lclar av !andel. 

Målet för den statliga trafikpolitiken iir att ge inv{inare och niiringsliv en 

tillfredsstiillande transportfiirsii1jning till J;ig<;ta miiiliga samh;illsekonomis

ka kostnader. Trafikpolitiken utformas i srftc att medverka till att andra 

viktiga samh:illsmiil inom I. ex. n;1ring~politikcn. energipolitiken och miljö

politiken kan uppn;°is. 

Transport sektorn spelar ocksii en hetydancle roll niir det giiller vi'ir 

samlade cnergianv;indning. Som jag nyss har redovisat svarar transport

sektorn i da!! fiir ca ~O':/ av den slutliga energianv;indningen. Dess andel 

av oljeanviindningen iir dock hetydligt hiigre. eller niira 4or:;.. Dessutom 

utgör de drivmedelskvaliteter ~om utnyttjas inom transportsektorn den 

viirdem;issigt stiirsta delen av energiimporten. I takt med att energihush[1fl

ningen och iivergfingen fri'111 olja till andra energislag fortsiitter i övriga 

samhiillssektorer kommer transpor!'iektorns andel av oljeanviindningen att 

öka ytterligare. D;irigenom innehiir transportsektorns energianviindning 

betydande problem frt111 energipolitisk synpunkt. 

Ännu allvarligare iir den miljöp{1verkan som det ensidiga oljeherocndet 

medför. Bilavgaskommittcn konstaterar i hetiinkandet !SOU 1983: 27) Bi

lar och renare luft att hilavgasutsliippen har ökat kraftigt sedan hörjan av 

1950-talet. och att utsliippen t1ncler de senaste {1ren har legat p:°1 en oforiind

rat hög niv{1. Enligt hetiinkandet svarar bilismen i dag för niira 1007r· av de 

totala utsbppen av koloxider och hly. för nära (i()t;( av utsHippen av 

kviiveoxider och kolviiten och dessutom för hetyclande miingder av svavel

oxider och stoft. I motsats till utvecklin(!en i M1ga om utsWpp fri'rn förhriin

ningsanliiggningar har vi inte lyckats bemiistra de allvarliga miljöproble

men till följd av viigtrafiken. 

Nuvarande energipolitiska riktlinjer för transportsektorn innebiir att va-
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let av energibesparande <'itgiirdcr m!iste grnndas p:'i en helhets,yn, varvid 

inte enbart transp\lrt111cdlc11s energi:1nviimlni11g beaktas. utan ocksii olika 

tran<.;portmedcls roll i ett effektivt tran<.;p11rtsystem. Denna princip bi.ir 

giilla iiven fortsfittning.'i\'is. 

l\lpt hakgrnnd av de betydande energipolitiska och miljiimiissiga pro

blem S\1111 transpnrtseKl\\rn<.; nuvarande energianviimlning medfor finner 

jag det angeliiget att arhell't med att bryta det ensitliga ol_iebcroi:ntlet 

fortsiiller och intensilicras. Jag bedömer att det r1r miijligt att i'1stadkomm~1 

bdydande föriindringar av encrgianviindningens nuvarande sammansiitt

ning inom denna sel-;tor utan att kravet pii ett effektivt transportsystem 

[1sidosiitts. 

Det finns nera siitt att min'ka pljcbcroendet för transporter. Pf1 liingre 

sikt finns mi>.ilighctcr att iiverg!i till andra drivmedel iin oljeprodukter. 
exempelvis motoralko/10/er. Till fr;'igan 1in1 alternativa Jrivrnedel iiterkorn

rnerjag strax (avsnitt X.7). Vidare kan miljöeffekterna av oljeanviindningen 
hegriinsa<; hetydligl. gen11111 hl. a. iivergilng till blyfri ht.:nsin och skiirpta 

krav rii avgasrening. Chefen for .ionlbruksdepartementet kommer inom 

kmt att liigga fram fiirslag med denna inriktning. 

Ol_ieheniendet kan oehil piiverkas genom fögiirder som syftar till en 
annan sammansiittning av transportsystemet. Jag tiinker d<t i första hand 

p:'i en ökning av den kollektiva trafiken niir del giiller persontransporter 

och li\·erg:\ng fr[l!l landsviigstrafik till sp~irbunden trafik i frf1ga om gods

transporter. Under senare iir har stora satsningar gjorts for att förbiittra 

t'ch u\lika kollektivtrafiken. Kollektivtrafiken har ocksf1 fi\tt en vtisentlig 

standardforbiittring under de senaste i'tren. hl. a. till följd av reformt.:n med 

ett samlat ansvar fiir liinstrafiken. Jag :'iterkornrner strax till fr[igan om 

. kullcktivtrafikens roll i energipolitiken. Niir det giiller jiirnviigstransporter 

kommer chefen l"i.ir k1Hmnunikationsdepartemcntet all inom k\1rt Wmna 

förslag till rikt linjer. 
P[1 k0rt sikt finns det endast begriinsade rniijligheter att bryta transport

sektorns ensidiga her11ende av oljeprodukter. Oet finns diiremot betydande 

möjligheter till effektiviseringar av den nuvarande energianviindningen. 

Det iir viisentligt att dessa möjligheter tas till vara. 

I det föreg:knde har jag redogjort för TPR:s arhete med att forbiitlra 

energieffektiviteten inom transportsektorn. Jag anser att Jetta arbete har 

stor betydelse i anstriingningarna att effektivisera transportsektorns ener

gianviindning. Det iir diirfor angcliiget al\ TPR fortsiitter sin verksamhet 

med i huvudsak den inriktning som anges i rC1dets anslagsframst;\llning. 

Av stor betydelse hiirvidlag iir f1tgiirder inriktade mot perso11hilar. efter

som dessa under översk[idlig framtid viintas svara för en dominerande del 

av transp\1rtsektorns energianviindning. TPR har ockst1 i sin anslagsfram

stiillning begiirt 550 000 kr. i ökade medel för information till i första hand 

;·1gare och förare av rersonhilar. Jag delar uppl"attningen att det f. n. kan 

finnas hchov av en tilll"iillig först~lrkning a\' insatserna pii detta omrilLk. Det 
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iir erl1l'liertid viktigt att sådana insatser samordnas med den övergripande 

informationsverksamhct inom cnergiomrfalct som statens energiverk sva

rar for. Enligt vad jag har erfarit pilgiir oeksil diskussioner mellan TPR och 
energiverket om behovet och utformningen av informationsinsatscr av 

niimnda slag. Till anslagsfr~1gan (1terkornrner jag i det följande !avsnitt 14 

runktE2l. 

Vad avser arbetet med en effektiv energihushållning hör möjligheterna 

tas till vara att redan i samband med körkortsutbildningen lägga in moment 

som kan friimja ökad kunskap och fardighet beträffande energieffektiv 

körning. Ökad vikt vid körningens energiekonomiska aspekter under 

utbildningsskedet torde också kunna stimulera läromcdelsföretagen att 

utveckla de delar av kurslitteraturen som behandlar energisnål körteknik 
och energiinriktat fordonsunderhfdl. 

.Jag gtir nu över till frågan om regler fQr nya personbilars bränsleförbruk

ning. Av den foreg[iende redogörelsen har framgiltt att TPR har ingfttt 
överenskommelser med personbilsleverantörerna angr1ende den viigda gc

nom~nittliga briinslcförbrukningen för 1986 års bilmodeller. Vid oförändra

de marknadsandelar innebiir överenskommelserna att den genomsnittliga 

viigda briinsleförbrukningen för nya personbilar av 1986 års modell kan 

beriiknas bli ca 0.82-0.8:1 liter per mil. 

I den uppfliljninl,! av iiverenskommelserna som TPR i september 1984 

har redovisat till regerinl,!en framgiir bl. a. att utvecklingen mut mer ener

l,!ieffektiva fordon alltjämt pågf1r. Den tidigare snabba nedgången av driv

medelskonsumtiont:n per mil har visserligen bromsats upp under [iren 1983 

t11,:h 1984. men enligt TPR beror detta i första hand på att marknaden för 

personbilar har ändrats p{1 ett siitt som är ogynnsamt frän energihushåll

ningssynpunkt. TPR hedömer dock att marknaden kan komma att stabili

seras under de närmaste åren. Mot denna bakgrund finns det enligt TPR 

iinnu inte anledning att ifrt1gasiitta att det överenskomna målet för 1986 års 

bilmodeller kommer att urrnfts. 
I iivercnskommelserna mellan TPR och personbilslcverantörerna har 

parterna förbundit sig att sf1 snart förutsättningar finns ta upp förhandlingar 

med syfte all ingt1 överenskommelser om yllerligare siinkning av bränsle

förbrukningen för nya personbilar fram till år 1990 och för senare års 

modeller. TPR bedömer dock att förutsättningar för sådana förhandlingar 

kommer all finnas först sedan den framtida utformningen av bilavl,!asbe

stiimmelserna har lagts fast. TPR har diirför f. n. inte för avsikt att ta ntigra 

initiativ till nya överenskommelser. 

För egen del anser jag i likhet med TPR all det iir anl,!eliigel att noga följa 

utvecklingen niir det giiller personbilarnas bränsleförbrukning. Det iir an

geljget att TPR iiven i fortsi1ttningen följer utvecklinl,!cn när det l,!iil\er nya 

personbilars hriinslcförhrukninl,!. och vid behov föreslär [1tgiirder för att 

komma till riitta med eventuella problem. 

Niir det l,!iiller /11sthilstr11fikl·11 har TPR nylil,!en utvärderat de utbildnings

prol,!ram som rådet har hed rivit. Resultaten pekar p{1 att det finns hetydan-
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de miijlighcter alt minska lastbilarnas förbrukning av drivmedel. b~ldc 

genom förbiittrad körtcknik och genom förbättrat underhiill av fordonen. 
Det ;ir angehigct att TPR fortsiitter dessa verksamheter. /\ v s:irskild vikt är 
d(irvid att genomförda program följs upp för att siikersUilla en varaktig 
effekt av utbildningsinsatserna. 

Som jag nyss niimndc har ocksf1 valet av fordon betydelse för energian
viindningen. Undersökningar som TPR har l[1tit genomföra pekar p<°1 atl det 
finns möjligheter all minska briinslekostnaderna för lastbilstrafiken med 
10-15 'X! genom att bättre än i dag anpassa valet av fordon till uppgiften. 

Även inom åvriga m!(lkgrcnar - jiirnviigen. sjöfarten och flyget - finns 

goda möjligheter att effektivisera energianvändningen genom bl. a. effekti
vare fordons val och utnyttjande av nya tekniska lösningar. Enligt vad jag 
har erfarit sker också betydande hushållningsinsatser inom dessa omrf1-
den. Jag förutser därför inget behov av slirskilda statliga insatser för 
sådana åtgiirder. 

Sf1viil kommuner och landsting som statliga myndigheter har omfattande 
fordons!1ottor. Det är av stor vikt - från såviil kommunal- och landstings
ekonomisk synpunkt som demonstrationssynpunkt - att dessa utnyttjas 
och undcrhfills p<°1 ett rationellt sätt. Mycket tyder p[1 att det finns avse
värda möjligheter att minska både kostnaderna och energianvändningen 
genom ett rationellare utnyttjande av fordonen och en biittre resandepla
nering. Bl. a. torde besparingar kunna göras genom att olika förvaltningar 
samutnyttjar fordon. I detta sammanhang vill jag återknyta till vad jag nyss 
anförde ang<°1ende den kornrnunaln energiplaneringen (avsnitt 5.1 ). En ut
vecklad kommunnl energiplanering inbegriper både ett biittre utnyttjande 
av kommunens egna transportmedel och åtgärder för att åstadkomma en 
rationellare transportförsörjning i kommunen som helhet. Jag tiinker dt1 
exempelvis på åtgärder som trafikplanering. samordning av signalsystem 
och - inte minst - förhättringar av kollektivtrafiken. Av intresse härvid
lag är bl. a. de försök med nya former för kollektivtrafik och ny teknik som 
har genomförts inom ramen för energiforskningsprogrammet och genom 
transportforskningsberedningens verksamhet. 

Jag vill i detta sammanhang erinra om att kollektivtrafiken i mi'mga fall 

erbjuder möjligheter att prova och demonstrera nya tekniska lösningar. 

Exempelvis bedriver Storstockholms Lokaltrafik AB f. n. försök med olika 

typer av ny teknik i bussar. Sådana försök har stor betydelse för utveck
lingen och introduktionen av ny teknik. 

Pt1 hingre sikt är det, som jag nyss nämnde. ytterst angeläget att vi får 
fram och introducerar alternativa drivmedel. nya motorer. nya drivsystem 
etc. Som jag framhöll i min anmälan angående energiforskningsprogram
rnet i den forskningspolitiska propositionen förra året tprop. 1983/84: 107 

bil. 9) bör sådana insatser prioriteras inom energiforskningsprograrnrnet. 

Omfattande insatser görs också inom detta omr{1de. 
Sammanfattningsvis anser jag sfiledes att de riktlinjer som angavs i 1979 
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t1rs trafikpoliliska beslut och i 1981 [trs energipolitiska beslut i allt väsent

ligt bör ligga fast. Striivandena att effektivisera energihushållningen i trans

portsektorn bör sfdedes fortsiilla. Vidare mftste ansträngningarna att hitta 

ersiittare till oljan i denna sektor bedrivas kraftfullt och mftlinriktat. Diir

igenom vinner vi energipolitiska, beredskapsmiissiga och miljöpolitiska 

fördelar. Samtidigt måste de energipolitiska åtgiirderna utformas så att de 

medverkar till en rationell transportförsörjning. 

De styrmedel som framför allt bör användas för att påverka energian

vänuningen inom transportsektorn är dels utbildning och information, dels 

beskattning. I riktlinjerna för den framtida energiskattepolitiken framhftlls 

att det finns ett starkt energipolitiskt och trafikpolitiskt behov av att priset 

på bensin anviinds som styrmedel under 1980-talet för energihushållningen 

inom transportsektorn (prop. 1983/84: 28, SkU 28, rskr 96). Skattciindring

ar bör vid behov kunna vidtas för all åstadkomma en inte oviisentlig 

realprisstegring. Bl. a. mot bakgrund av de under senare tid sänkta reala 

priserna på bemin beslutade riksdagen i november 1984 om en höjning av 

skatten pf1 bensin med 50 öre per liter <prop. 1984/85:4.5. SkU 14, rskr 28) 

och en motsvarande höjning av kilometerskatten för dieseldrivna fordon. 

Jag anser, efter samråd med chefen för finansdepartementet, att dessa 

riktlinjer bör ligga fast även i fortsättningen Det är angeläget att de effekter 

som skattesystemet för med sig noggrant följs upp och att skattesatser 

m. m. anpassas till de erfarenheter som successivt vinns. 

5.4 Övrig energianvändning 

Den del av den svenska energianviindningen som inte är att hiinföra till 

industri eller transporter, den s. k. övrigscktorn. svarade år 1983 för om

kring 43 r;;,. av landets totala energianvändning, vilket motsvarar I ."O TWh. 

Hiirav utgjorde den energi som hehövdes för uppviirmning och varmvat

tenheredning i bebyggelsen. exkl. industrins och samfärdsclns byggnader, 

67'"i'r. För husht11lsel och för driftel i lokaler tillkom ytterligare 181:"+, vilket 

innehiir att ca 85 ':'c av sektorns energianvändning kan hiinfiiras till bostii

der och lokaler. Övrig service, dvs. gatubelysning. cl- och vattenverk, 

avloppsverk m. m. samt de areella näringarna. svarade tillsammans för 

återstoden av sektorns energianviindning. 

Jag tar först upp frågorna om energianviindning för uppviirmning och 

tarpvarmvattenbereuning i bebyggelsen. I dessa frågor har jag samr{1tt 

med chefen för bostad~dcrartementet. Anviindningen av hush!tllscl och 

driftcl i lokaler liksom energianvändningen inom areella niiringar samt 

övrig service ti!erkommcrjag till därefter (avsnitten 5.4.2-5.4.4). 

De siirskilda fri1gor som giilkr statliga byggnader och energianvändning

en i statlig verksamhet i övrig! behandlar jag ocks[1 liingre fram (avsnitt 

5.4.5). 
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Den totala cncrgii\tgtrngen fiir uppviirmning och tappvarmvattenhcred

ning kan för iir 1983 uppskattas till ca 101 TWh. Denna energi utgjorde den 

betald<i hruttoenergi som tillfördes hehyggelsen. Omvandlingsförluster vid 

el- och hetvattenproduktion har dti riiknats bort. diiremot inte de förluster 

som uppkommer i samhand med förbriinning i pannor och vid distrihution 

resp. energiomvandling i fastigheternas interna distributionssystem. Riik

nas ockst1 sådana förluster bort återstår den betalda nettoenergin. dvs. den 

cncrgi som den slutliga konsumenten utnyttjar och kan påverka genom 

tilika sparåtgiirder. Den hetalda nettoenergin var {1r 1983 drygt 80 TWh. 

Den totala nettocnergianviindningen nådde sin hittills högsta nivf1, ca 90 

TWh nm E1ret. under iiren 1975-1978. D:irefter har en successiv min~kning 

skett, trots att den uppviirmda byggnadsvolymen har fortsatt att öka. 

Den specifika energianvändningen uttryckt i kWh/m~ uppviirmd yta har 

si'11cdcs sjunkit. 

Oljans direkta roll för uppviirmning av bostäder och lokaler. dvs. cxkl. 

oljeanvändning vid fjiirrvärmeproduktion. var som störst - ca 76% av 

m:ttoenergianviindningen - åren före 1973 ärs oljekris. Diirefter har olje

beroendet i konsumentledet nvtagit mer och mer och v.ar iir 1983 en 42 '?r. 
Oljan har delvis ersatts genom ökad anv:indning av el och inhemska 

hriinslen. En ökad effektivisering av oljeanvändningen samt en minskning 

av det totala v;irmebehovet har samtidigt skett. 

Vad giiller fördelningen mellan olika viirmekiillor föreligger avsevärda 

skillnader mellan behyggclsekategorierna. vilket framg{1r av tabell 5.1. 

Tahdl S.1 Brullocncrgiam·ändningens fördelning på olika värmekällor inom olika 
hcb)ggelsekatcgorier år 19!13. %. 

V ~irrnckiilla Smt1hu~ Flerbo- Lok;iler Tolalt 
stadshus 

Fjiirrv;irrnc (baser.id pi1 olja. kol. in-
hemska br~inslen. el m. 111.l 4 

Olja Iför enskild uppv;imming och 
blockl'cnlralerl 41 

Elv;irmc Iför enskild uppviirmning 
llCh hlock.:cntraierl 31 

Tr;idbr;m<>len <för enskild upp-
v:irmning och blockcentraler) 23 

Ovrigt I 

Tnt<1ll 11111 

Kii/la: Statens energiverk. 

50 

15 

ltlO IOll 

26 

45 

18 

JO 
l 

1110 

I sm{1husen spelar anviindningen a\' el numera en hetydande roll. Även 

anv:indningen av inhemska bränslen har ökat starkt under senare [1r dels 

för enskild uppvärmning (vilket framgår av tabellen). dels inom ljiirrviirme

produktiom:n. I flerbostadshusen. diir olja tidigare helt har dominerat. sker 

nu mer iin h~ilftcn av uppviirmningen med 1jiirrviirme. Denna överg{rng har 



Prop. 198~/85:120 77 

i sig ocks[i le11 till he1yda11Jc oljcersiirtning. Ä.r 1983 hcrilknas silledes 

enJas! ca 50<'7(-. av ljiirrviirmen ha proJucerats med olja mol tiJigare ca 

90'.;;. Inhemska bränslen svarnJe tillsammans mcJ spillviirme för ca lo~:.;. 

av tjiirrviirmeproJuktionen och el och viirmepumpar for 14 ~r. Av den 

ljiirr\';irme som produceras f. n. utnyttjas ca ')()<;-;.för bosrads- llCh lokal

uppviirmning samt tappvarmvattenbert!dning. Jag tar strax upp hur viirme

försörjningen har ulved.lals och nu 1illgodl1ses (avsnill 61. 

E11ergisp11rp/1111c11 Fir h,:fint/ig ht'hrggdse 

Ar 1978 heslu1aJc riksdagen (prop. 1977178: 76. CU 31. rskr 345) om en 

energisparplan för betintlig hebyggdse. Mi\lel för planen var att energian

vimdningen i del befintliga byggnadshes!<'tndct skulle minska med 2'.i-)0 % 

under en rioärsperioJ. dvs. fram till ilr 1988. Vid en omprövning av planen 

;ir 1981 (prop. 1980/81: 133. CU 37, rskr 38-11 he~lli!s hl. a. all m[ile! ~kulle 

hi.ljas till intervallets i.ivre griins. s;1 all de! motsvarar en minskning av 

hruttoenergianviindningen mcd ca 30 r::;. clil:r 48 TWh. varav en mindrc del 

förviintaJes ske efter är 1988. Saml!rdningen mellan energi,p;1rverksamhe1 

o~·h annan omhyggnadsverksamhel bedömJes medfiira all 3--1 TWh 

hn1110 skulle sparas d'ter ;(r 1988. l\linskningen har beJömls kunna flirde

las enligt följande: 28 TWh hrutto för hllsli1der. 15 TWh hrullo för lokaler 

och 5 TWh hru!lll för industrins byggnader. 

Sparmtilet skulle uppnils i huvudsak gi:nom en i:ffektiv tilbimpning av 

ki1nd rn;h heprövad teknik. En omprlivning av planen aviserades till om

kring iir 1985 i samhand med översynen av det samlade energihush{dlnings

programmel. De stynncdi:I som anvimd, for all forvcrkliga planen iir 

statligt ekomimiskt stöd till energihesp;1rande investeringar. radgivning 

och hesikrning. informa!illn. uthildning m. m. 

Di:t i:konl1misk<1 s!i.lde! lh.:h d;irmi:d finansieringen :1\· bl. a. eni:rgispar{11-

giirder for;111drades i anslutning till rik,dagi:ns hi:slul (prop. 1983i84:-lll bil. 

9. BoL; 11. rskr fi3) om hostad,fö1N1t1ringsprl1gramme1. Finansieringen 

sker till följd hi1ra\· p{1 följande sa!I. Lm for all finansiera inve,ti:ringarna 

ws upp pii den oprioriterade kredi1marknaden. Kommunen forutsillls fam

na en komplelli:rande hl1rgen i form av fyllnadsborgen i de fall som si1ker

he1 inte kan liinrnas im1m 85 <·(av pantv;irdet. Et1 statligt riintesltid h11nnas 

till i1gare av hyres- llCh hostadsr;ittshus. Riinti:stödet i1r av,ctt att u1ji1mna 

skillrwJer i den skal!emiissiga behandlingen a\' olil\a :igarkategorier. F1ir 

energi~par;itgiirder liimn;1s dessutom ert riktat i:nergisparbiJrag .. ~\·en del

ta sti.id ;ir normalt forbeh[dlct hyrö- Llch blistadsr;iltshus. Rq,:i:ringen har 

hemyndigande al! hi:sluta Llm for vilka ;\tgiirder och med vilka belopp SLlm 

s{1Jana riktade enagisparhidrag skall bmnas s;1m1 all. om det iir motiverat 

;1\· sysselsiillningsskiil. tillfalligt u1öka bidragen till :111 omfoua iiven egna

hem. F. n. giillcr att hidragen i medd1al svarar 1mll ~or·; ;1v den normala 

ko~tnaden for {11giirderna. I 1985 {irs hudgetproposition lprnp. 1984/85: 100 

bil. 13 p. B 17) anförs al! Je riktade bidragen. bl. a. med hirnsyn till det 
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statsfinansiella liiget. bör sänkas till att under budgetåret 1985/86 i medeltal 

svara mot I 0 %, av den normala kostnaden. 

Niir det giiller övriga styrmetll!I som f. n. utnyttjas för att friimja energi

hushi\llningl!n i hd1yggclsen återkommer jag strax. 

U1ulcrlag .fi'ir 0111priil·11i11g m· riktli11jcrn11 f("ir e11crgi.1pan·crksa111hct i bygg

nader 111. 111. 

Statens rfal for byggnadsl"orskning (Br!(J, statens planverk. bostadssty

relsen m:h statens institut för byggnadsforskning (SIB) har haft i uppdrag 

att utarbeta material till grund för en omprövning av giillande riktlinjer för 

encrgisparvcrksamheten i byggnader m. m. BFR har planerat och samord

nat arbetet. DFR har avlämnat rapporten (G26: 1984) Energi 85 - Ener

gianviindning i bebyggelse. Materialet har remissbchandlats. En samman

fattning av rapporten samt rcmissammanstiillning äterfinns i hilai;u 23. 

Vid sidan härav har statens energiverk som tidigare niimnts pii. uppdrag 

av regeringen tagit fram underlag för en omprövning av det samlade 

encrgihushiillningsprogrammet. Statens energiverks bedömningar redovi

sas i rapporten ( 1984: 2) Energihushållningsprogrammets effekter. 

I DFR:s rapport redovisas de resultat som i dag har uppnt1tts beträffande 

encrgianviindningen i bebyggelsen och erfarenheterna från de senaste 

årens forsknings- och utvecklingsinsatser på encrgihushållningsomr[1det. 

Energi 85 omfattar bostäder och övriga lokaler, men inte industrins bygg

nader. Rapporten redovisar ockst1 BFR:s utvärdering av det s. k. Sol 

85-programmet. Till denna del av rapporten iiterkommer jag i det följande 

(avsnitt 6.5). 

BFR konstaterar att ungefär hiilften av energisparplanens mäl har upp

ni\tts under perioden 1978-1983. 

Den årliga bruttoenergianviindningen för uppviirmning och varmvatten i 

kvarvarande byggnader av 1978 iirs bestiind av bostiider och lokaler, dvs. 

cxkl. indu~trins byggnader. har minskat med ca 17 TWh:t2 TWh mellan 

åren 1978 och 1982 eller frtm ca 121 TWh till ca 104 TWh. På basis av 

prcliminiir statistik kan den totala minskningl!n fr;in i1r 1978 t. o. m. iir 1983 

beriiknas till ca 23 TWh eller 19~;; av utg~rngwärdct. Minskningen t. o. m. 

t1r 1983 kan enligt rapporten med relativt stor säkerhet bedömas ligga inom 

intervallet 20-25 TWh. Uppgifterna lir korrigerade för radandc tempera

turförh[illandcn. 

Den totala årliga energianviindningen nello för uppviirmning och varm

vatten i kvarvarande byggnader av 1978 iirs bestånd exkl. industrins lo

kaler minskade nH:d ca 11 TWh till år 1982 och med preliminärt ca 15 TWh 

till iir 1983. 

Enligt Energi 85 skiljer sig utvecklingen niigot mellan !lerbostadshusen, 

sm;\husen och lokalerna. Detta bi.:ror pa olikheter i utgtmgsliiget och i 

vidtagna energihushällningsfitgiirder. men ~1cba pii olikheter i förnyelse

takt och foriindringar i byggnadernas nyttjande. För smähu~. llerbostads-
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hus od1 k1kalcr har tkn i\rliga brultoenergianviindningen under perioden 

1978-1983 minska! med 8, 7 resp. 8 TWh. Minskningen i industrins bygg

n<1der iir in1e kitnd. 

Den spel·ifib hrultoenergianviindningen exkl. hush;illsd i smi:"ihus har 

sedan 1970-!ale!s början minska! fri:"rn ea 310 k\\'h/m 2 uppviirmd yta till ca 

190 kWh/m 2 uppviirmd yta {ir 198.::!. I !lerbostadshusen har minskningen 

skett i n{1got bngsamman.; tak!, friin ea 3.::!0 kWh/m2 under 1970-1971 till 

c1 .::!40 kWh/m 2 uppviirmd yta ;'lr IWC. 

Den minskade energianv<indningrn under pnioden 1978-19l:G beror pil 

si\viil <1vgi111g (rivning), modernisering och upprustning som genomförda 

energihush@nings;\tgiirdcr. En viss minskning i energianviindningen har 

oeksa uppniills gemnn alt timvandlingsforlus!cr flyttats till tidigare led i 

prnduktionskcdjan fritms! vid 1)verg;u1g till ljiirrviirme och elviirme. Denna 

effek! uppska!tas i rapporlen till mindre i1n I TWh i minskad årlig brutto
energianvimdning i 1978 {1rs byggnadshcstiind under perioden 1978- 1983. 

!\lelttieffekten p;i energibehovet av rivning tH:h tillhyggnad bedöm' varn 

en minskning mctl e;1 I TWh for ht:la perioden. 

Niir det giillcr fi.iriindringar till föl.id av energihushilllnings:itgiirder har 

enligt Energi 85 minskningen av energianviindningen i stor utstri1ekning 

;istadkommits med enkla iitgiirder. 1. ex. !<ilning av föns!er och injustering 

av uppvi1rmnings- uch ven1ila1ion~>Y>tem. En utve..:kling mo! mer omfa!

tande i1tg;irder. ofta i s;unband med ri:paration oeh ombyggnad. kan enlig! 

Energi 85 noteras under periodens senare del. En viss ökning av takten i 

i:n.:rgisrarandet h;1r dösllltHll lllllt'ra!s under de sen<1s1e i1ren. Delta för

klar;is a\' alt i:nergihush:tllningsaktiviti:ten hos de större fastighetsförval

tarn;1 har l.1ka1. 

Sparpotenti<ilt:n for drii't- od1 -,kl.ltsi:latgarder i befintliga viirmeanh1gg" 

ningar bi:dl.imdi:s ;1r 1978 till ea 7 TWh. En stor del av dessa <itgitrder itr. 

i:nlig! Energi 85. nu gi:nomfi.lrda. Flir <1tt fa en ht:staemlc t:ITel.;1 rn<i>te dock 

mi111g;1 ;1\· dessa ;i1g;1rder upprepa~ med j;irnna 1idsin1ervaller. 

Enligt di: synpunkta som framkommit vid ri:missbehandlingen rader 

sltll. enighet om s!orlcken 1xi nt:dgangen i energianv;mdningen !. o. m. iir 
lll8.::!. Olika uppfaltningar r;1der diirenwt bland remissins1ansern<1 om vil

ken typ av :itgimler eller vilka faktmer stim har mi:dfon att energiam·;rnd

ningi:n minskat. 

Vad g.iillcr behyggelsen l1d1 energianv<indningi:ns utve..:kling i hebyp.gcl

sen ansluter statens energi\·erks rapport Energihushallningsprngrammets 

effekter i all! viisen1lig1 !ill Je statistih:bearhetningar BFR l~itit u1fl.ir;1 som 

und.:rlag for sin ut drdering Energi 85. 
l:ktraffamk det ekonomiska s!lidi:t till enagihushallningsi11giirder i be

fintlig bebyggelse dr;1r stati:ns energin:rk följande slutsatser. 

U ngefor ~5 c;. av det Intala antalet energihushi11lnings{11g;irder i sm<l

husen har gent1mforts med statligt ekonomi-;kt stöd. Om man enbart ser till 

tlc stödberiitligade {11giirderna heriiknas andelen \'ara 35-4()17i. 
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Niir det giiller tkrhostadshusen har en omfattande intcrvjuunder~iikning 

genomförts vfaen 1984. Denna pekar pf1 att en rimlig heJömning är att 

omkring hiilth:n av det lotala antalet ~ltghrder i des~a hyggnadn har ge

nomforts med hjiilp av statligt stöd. Diiremo1 kan inte anges hur slllr andel 

av de sliidberättigade fngiirderna som har tföt stöd. 

Niir del giiller effeklerna av det ekonomiska stödet 1ill fitg:irder i lokaler 

finns det inget underlag för motsvarande bcriikningar. Tcon:liska beriik

ningar pekar dock på att en lrcdjedel av den förhattradc energieffek1ivitc

tcn i kommunala och lantbtingskornmunala byggnader kan hiinföras till 

åtgiirder som genomförts med olika former av statligt stöd. 

Samtidigt framhåller statens energiverk att relationen mellan det totala 

antalet genomförda åtgärder och iltgiirder som har genomförts med statligt 

stöd enbart s:iger 11<°1got om stödets direkta effekt. Stödet kan dcssulom ha 

haft indirekta effekter. 

Statens energiverk drar diirav slutsatsen att beräkningarna av stödets 

effekter med denna metod kan innebiira si1väl överskattningar av 5tlidels 

indirekta effekt som underskattningar genum all indirekta effekter inte 

ffingats in. 

Niir det gäller de informativa styrmedlen iir det enligt statens energiverk 

n~ist intill ogörligt all kvantifiera deras effrklcr. Det finns dock tydliga 

samband mellan uppmärksamandet av information och genomförandet av 

iit gii rd er. 

Det är enligt statens energiverk uppenbart att stödet i sig far effekter i 

form av genomförda åtgiirder, och alt del fr[m denna utgångspunkt kan 

uppfattas som framg{rngsrikt. l\kn det iir lika uppenbart alt <"itgärder ge

nomfors i minst liknande omfallning utan det stalliga stödet. .\fot denna 

bakgrund anser statens energiverk all det siirskilda stödet till energispadt

gi1rder hell hör integreras i "normal" finansiering av omhyggnadsverksam

het. 

De st<1tliga insatserna bör inriktas på att garantera kreditulrymme. elimi

nera trögheter. genomföra informationsinsatser etc.:. l·Hir hör hittillsvaran

de erfarenheter utnyttjas for att söka praktiska lösningar i ~amverkan med 

Lilika p<;rter t)Ch intressegrupper inom hyggnadsomr<iuet. 

B l'il.J11111i11i.: a 1·.fi"a1111 ida he .1pari11g .1·111iUlig lw ta 

Enligl BFR:s hcriikningar i1r den i11erståcnde cnergisparpotentialen vad 

avser ekonomiskt lönsamma sparälgiirder, som utnylljar kiind och beprö

vad teknik, i hus byggda före är 1982 ca 10 TWh för småhus, ca 6 TWh för 

lkrhostadshus och ca 7 TWh för lobler. Av dessa totalt ca 23 TWh 

hiinförs ca 5 TWh till i dag fjärrvärmd bebyggelse. 

För att sparmälet skall kunna uppn[is krävs även mer omfallande i11giir

der iin de som hittills har varit vanliga, t. ex. till~iggsisolcring och förb~itt

ringar av fönster. För att de beräknade sp~-ireffekterna skall niis mfaste 

enligt BFR: s bedömning de byggnads1ekniska ~1tgärdcrna genomföras i 

kombination med installati~mstckni-.ka ii1giirder och i m~inga fall samordnat 
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med iitgilrder i samband med reparation, ombyggnad 01.:h underh;HI. Ett 

\tllrt antal bgenheter och lokaler kommer att beröras av cnergihushilll

ningsiltgärder. De investeringar i 1983 iirs priser som krävs för att uppnii 

~panrn'.tlet lx:rilknas av BFR till ca 14 miljanJcr kronor för bostiidcr och lill 

ca 10 miljarder kronor för lokaler (inkl. statens byggnader). Rapportens 

sammanfattande bedömning iir att ca 20 TWh av den beriiknade cncrgi

sparpotentialen om 21 TWh kan realiseras fram till t1r 1988, vilket innebilr 

att sparmMet bör vara möjligt att uppnå. 

Dd stora flertalet av de remissinstanscr som har uttalat sig om den 

titerstiiende sparpotentialen delar den uppfattning som redovisas i Energi 

85. Uppfattningarna varierar dock om hur stor del som i praktiken kommer 

att förverkligas, viu vilken tidpunk! delta kommer att ske samt under vilka 

förutsiittningar. Flera rcmissinstanser har ifrägasall olika utgiingspunkter 

för berilkningarna. Statens energiverk anser att sparpotentialberäkningar 

har ett begriinsat värde som underlag för energipolitiska ställningstagan

den. 

Enligt Energi 85 visar resultat från forskning. utveckling och experi

mentbyggande att det i befintliga byggnader är tekniskt och ekonomiskt 

möjligt att minska energianvändningen för uppvärmning och tappvarmvat

ten till ungefär den nivå som gäller för nya byggnader, dvs. 120-140 

kWh/m2 och år. Fortsatt teknisk utveckling och utnyttjande av ny energi

teknik kan minska energianvändningen till under 100 kWh/m2 och år. Detta 

forutsiltter. påpekar BFR, kvalificerad projektering, professionellt arbets

utförande samt en väl utförd kontroll och besiktning. 

BFR:sji'irslag till riktlinjer Ji>r energispan·erkswnhet i byggnader m. m. 

Enligt den bedömning som redovisas i rapporten Energi 85 blir det ju 

längre tiden giir allt svi1rare och mindre meningsfullt att urskilja energian

vändningen i 1978 års bestånd från annan energianvändning i bebyggelse. 

BFR föreslår därför att verksamheten i fortsättningen bör omfatta all 

bebyggdsc, dvs. även den som har tillkommit efter år 1978 och den som 

kommer att byggas framöver. 

En heltäckande energihushållningsplan för bebyggelsen föreslås ställas 

upp. Denna bör omfatta såväl traditionella energisparåtgärder som intro

duktion av nya tekniska system såsom solvärme, värmepumpar m. m. 

Detta innebär enligt förslaget att ett sparmål inte bör uttryckas enbart i 

kvantitativa termer. 

BFR framhåller att hela bebyggelsen och dess uppvärmningssystem bör 

ses över med målet att hushålla med energi och andra resurser samt att 

utnyttja spillvärm<:, solvärme. naturvärme m. m. så långt det är möjligt. 

Stora delar av det svenska byggnadsbeståndet är i dag i behov av repara

tioner och ombyggnad. I den del av bebyggelsen där sådana åtgärder 

behövs bör energihushållningsåtgärder, inkl. förändringar i uppvärmnings

systemen. genomföras på ett samordnat sätt. I rapporten pekas särskilt på 

6 Riksdu1;e11 1984185. I sam/. Nr 120 
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hetydeben av att nya uppviirmningssystem anp;1ssas till de bgre energian

viindningsniviier. Sllm hlir resultaten av de iivriga ;itgarderna. 

Flera remissinst;111ser h;1r uttalat sig allm;int positi\'t ,1111 utformningen 

o.:h omfattningen av förslaget till fortsatt .:nergihushi1llningsvcrksamhet. 

Alla n:missinstans..:r Sllm har llllalat sig i fr;igan d..:lar H rR: s uppfaltning 

all energihush;illningsvaksamhetcn hör omf;1lla all hchyggds.: oi.:h all 

sanwrdning med rcparation..:r. undi:rhiill o.:h omhyggn;1d hill' ske. 

Niigra remissinstanser t;1r upp tidspersp..:ktivet oi.:h framhiilkr att llfll

fattningen av bostadsfi.)rbiittringsprngram1m.:t tyder pil att man maste si: 

energihushilllningsarhetct pil my.:ket bng sikt. 

Ett mäl uttryda i kvantiiativa termer iir. enligt manga remissinstanser. 

entydigt oi.:h liill all utnyltja i sparkampanjcr sanllidigt som cn avsUimning 

av utveddingcn underliillas. Bl. a. Fu.1tigh1•t.1·iig<1r<'.f('irh1111d<'t hctonar att 

vissa tckniska viigval inte bör forcskrivas. dtcrsom h:knikutvci.:klingcn 

inom encrgiomddet f. n. iir myi.:ket snabb. 

Betydelsen av att verksamheh:n samordnas med den kommunala ..:nagi

planeringen framhiills av niigra remissinstanser. mcd motivet all ctfrkten 

av politiska beslut inom energiomriidet skall kunna avli1sas pa olika tie

slutsnivåer. 

I takt mcd att bebyggdscn blir mer energieffektiv kommer enligt r;1pplH

ten fjärrvärmesystemen att behöva anpassas till nya förutsiillningar. Ny 

teknik medför att ljiirrvärmcn i lkra avscenden kan bli mer llexihcl. Den 

marknadsandel som ljiirrvimnen kan uppn;i kommer i \'iixandc omfa1tning 

att avgöras av hur systemen anpassas till de framtida liiga cnergianviind

ningsnivilerna och till nya h:kniker for energianviindning l>i.:h energiom

vandling. En viktig lhiga iir därvid hur ljiirrvi1rmctaxan utformas. I rappor

ten framhälls att en taxa med en stor rörlig del oi.:h en liten fas! del 

stimulerar till energihushållning. 

Ett stort anlal remissinstanser berör fragan om avviigning mcllan sparan

de och tillförsel. Fkra av dem tar upp sparmöjligheierna i tjiirrv~irmcomr;i

den. Man framhf1ller bl. a. att vid all ljiirrviirmeplanering miistc utvei.:kling

en av det framtida energibehovet beaktas. De underhiills- oi.:h forbiillrings

arbeten som kommer att vidtas i bebyggelsen för att p;i sikt ge li1gre 

förvaltningskostnader kommer att medföra att byggnadernas net1t1encrgi

behov successivt minskar. Värmcförsörjningssystemen mäste diirför kon

tinuerligt anpassas till bebyggelsens föriindrade energibehov. 

Flera rcmissinstanscr tar upp frågan om utformningen av ljiirr\'iirme

taxorna för att stimulera till energisparar.de. Jag återkommer till denna 

fråga i avsnitt 6.2. 

Andra remissinstanser, t. ex. jiirt(fikatio11.1ji'irrnlt11i11R<'ll (FortF) och 

överstyrelsen för ekonomiskt fiir.1Tcir <ÖEf) belyser fjärrviirme och energi

sparande från beredskapssynpunkt. ÖEF ser en effektiv energihushi\llning 

som grunden för en god beredskap. Av beredskapsskäl är det av värdc om 

energihushållningen drivs längst för bostäder och sådana lokaler som män-
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niskor vistas i. Behovet av viirmc kan d~i liittan: tillgodoses. FortF anför 

att de moderna uppvärmningssystemen kan bli utslagna di\ störningar 

uppstår i elleveranser. Sådana störningar kan minska om lokala uppvärm

ningsanordningar utförs i tjärrvärmcnät. 

E11agiam•iiml11i11g i 11yt1rl.' hehygi;d~e 

Liksom BFR konslatcrnr statens energiverk all en betydande minskning 

av bebyggelsens specifika energianviindning sket! ~edan 1978. Om energi

behovet per kvadratmeter hade varit detsamma som år 1978, hade nello

energianvändningen enligt statens energiverk år 1982 varit 12,6 TWh högre 

än den faktiska användningen samma <°1r. Minskningen i netloenergian

vändningen i 1978 års byggnadshestånd. exkl. industrins lokaler, utgör 

enligt BFR 10,9 TWh. Återstoden ( 1,7 TWhJ förklaras av all de hus som 

uppförts under åren 1978- 1982 har haft en lägre specifik energianvändning 

än genomsnittet för 1978 års byggnadsbestånd. 

Kraven på energihushållning i ny bebyggelse och vid större till- eller 

ombyggnader regleras i byggnadsstadgan I 1959: 612, omtryckt 1981: 873). 

Preciserade krav på värmeisolering, lufttäthet och utformning av installa

tioner finns i Svensk Byggnorm (SBNJ. Dessa krav har i huvudsak varit 

oförändrade sedan år 1977. Etl undantag utgörs dock av bestämmelserna i 

44 a § byggnadsstadgan om uppvärmning av byggnader som trädde i kraft 

den I januari 1984. De innebär bl. a. all nya vattenburna uppvärmningssy

stem skall dimensioneras för lågtemperatur och all oljepannor som instal

leras i småhus skall förberedas för användning av elenergi. För småhus 

som skall värmas upp huvudsakligen med elvärme eller naturgas ställs 

krav på att byggnadens planlösning är sådan att t. ex. skorsten eller värme

panna relativt enkelt kan installeras i efterhand. Vidare gäller att särskilda 

villkor om särskilt energisnål utformning skall uppfyllas för att småhus 

skall få värmas upp med direktverkande elvärme. Dessa s. k. ELAK-krav 

återkommer jag till i avsnitt 6.4. 

Byggnormernas inflytande över energianvändningen har analyserats av 

statens energiverk i samband med utvärderingen av energihushållningspro

grammets effekter. Dessa analyser pekar på att vi redan innan kraven på 

energihushållning infördes i SBN hade en utveckling mot en förbättring av 

nyproduktionens energiegenskaper. Analyserna visar också att nyproduk

tionens standard i dessa avseenden i dag ligger över byggnormernas krav. 

Under åren 1976-1978 inträffade dock en snabb förbättring av byggnader

nas isolcringstandard. Detta bör enligt statens energiverk tolkas som all 

normerna initialt hade en viss effekt men att denna upphörde efter några 

år. 

Framtida energibehov 

Utvecklingen under senare år har således inneburit en snabb minskning i 

energianvändningen för uppvärmningsändamål. Enligt statens energiverks 

prognos för energianvändningen kommer denna utveckling att fortsätta om 
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iin i minskad 1ak1. Filr sin h.:,himning av h..:folkningsu1v.:..:kling..:11. hus

hiilbbildning..:n s<lllll d..:n privala konsumtion..:n anviimkr sig stat..:ns ..:ni:r

giv.:rk av 1984 iirs bngtidsu1r..:dnings tLUl uprgifti:r. kompktt..:rad..: m..:d 

.:gna uppsk;1ttningar för perio1kn 1990-1995 d;ir LU-uppgift..:r saknas. 

Bi:triiffandi: byggarn.kl riiknar L U med all man bygger i gi:nomsnitt ..:;1 

37 000 bgenh.:1er p..:r iir umkr pi:riodi:n 1981- 1990. varav ..:a 18 000 i lkr

b1lStadshus. Åri:n 1990-199'.'i antas hyggandet ligga kring 311100 hig..:nh..:t.:r 

{1rligi:n. varav 17000 i lkrhostadshus. Avgiingi:n urpskattas till 8500 smii

hus o..:h 11 000 hig..:nhi:ter i lkrbostadshus ilrlig..:n un1kr 1980-takl. En..:r

giverk..:1 <111tar att avgiingen forts•iller i samma 1ak1 under 1990-takl. Di: 

bi:Jömningar av hostadsh..:stiinJ.:1s utve..:kling som .:nergiv..:rk..:t tagit till 

u1giingspunk1 för sin pnignos sammanfallas i lahdl :'i.:!. 

Tabell 5.2 llos1adsbcs1lindcl 111·h hocndclalhl'len 1982-1995 

Antal liicc-nhc:tc:r ( 1 llOll-tal) 
Smah;1, 
Fkrhlbladshus · 
Totalt 

Uppvärmd yta p.:r hll<!ndc- (m:) 
Sm•lhus 
Fkrb,1sladshus 

l\i1/la: Stal.:ns .:nagiv.:rk. 

I hh2 
2 0-12 
3 70-l 

50.~ 
40.7 

Jl)l)l) 

INl 
~ lllll 
31140 

52.b 
-12.7 

Jl)l)5 

1770 
2 130 
_,900 

53.7 
-l·U 

Nybyggnadstakten förutsiitts siikdes bli l;ig. En.:rgiiitg.iingen i J.:t ny

byggda besli'tndet antas ligga m..:llan fi3 och 97 kWh/m~ n..:u,1 hernend..: r<i 

byggnaJsär och hustyp. 

Den prognos över föriindringar i specilik energianviindning i d..:t hdint

liga bt:stiindet som t:ni:rgiwrket har anviinl för ;111 ht:riikna ..:ni:rgihushiill

ningcns dfrkt.:r fr;1mgiir av tabdl :'i.3. 

Tabell 5.3 Specifik nettoeneri:iam·andning för upp,·armnini: Ol'h tapp,·arm\ altenbe
redning år 19112, kWh/m~ upp,·imnd )·ta, samt prognostiserad besparini: 1982-1995 

Byggnadskalegori 

Småhus 
Fkrbosladshus: fjärrvärmda 

övriga 
Lokaler: Olja 

Fjärrvärme 
El 

Kii/111: S1a1ens en.:rgiverk. 

N.:110.:nergi
an\'iimlning 

lksp;1ring i 1911:! 
iirs hc-stiind 
191C-199:i. r; 

1-1 
111 
:!O 
30 
:!5 
'!7 

Totalt beräknas bruttoenergianvändningen för uppvärmning och varm

vattenberedning i bostäder och lokaler minska med 10 TWh från 101 TWh 

år 1983 till 91 TWh år 1990. Fram till år 1995 vänws en ytterlig;1re minsk

ning med 7 TWh. Takten i energiminskningen avtar således i framtiden 
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enligt verkets hedömnin)!ar. Emellertid kommer m;ilet för ener)!israrvcrk
samhetcn i hostiidt•r och lokaler enligt rrtlgnoscn att vara 11rrn<°1tt fiirc f1r 
199."i. 

Vidare pekar energiverkets prognos pil en fortsatt minskning av 11ljcfiir

hrukningen för uppviirmning och tappvarmvattcnheredning i en konstant 
takt av 9 ':+ per i'1r fram till i'1r 1995. Anviindningen av cl fiir enskild 

uppviirmning hcriiknas öka med ca 7 TWh fram till f1r 1995. Samtidigt 
förviintas elinsatsen vid fjiirrviirmeprnduktion minska med totalt ~ TWh 

under denna period. Fjiirrviirmcleveranserna förviintas fram till ;lr 1990 

öka i ungefär samma takt som under de senaste tio t1ren. Detta innehiir att 
ökningstaktcn under perioden 1983-1990 heriiknas hli ca 3 ':-;. per ;°1r. 
Diirefter förviintas en minskning i ukningstakten. 

F.1wrgi11111·ii11d11i11g i .fi·irid1h11s 

Sedan fir 1978 har antalet fritidshus iikat fri'in ca 580000 till ca 618000 iir 
198:!. dvs. med i genomsnitt 9 500 hus per f1r. Antalet fritidshus antas enligt 
Kraftsams prognos for iiren 1983 till 1995 öka i nf1got liingsammare takt i 
framtiden eller med ca 7000 hus per i1r. 

År 1983 hade ca 8:! '!{- av fritidshusen clahonncmang och den totala 
clanviindningen uppgick till ca::! TWh. vilket i medeltal per hus och i'ir ger 
3 700 kWh. Elviirmen. inkl. tappvarmvattenheredning. heriiknadcs upp1?.f1 
till ca 851/t av den totala clförhrukningen. resterande 15'/i utgjordes av 
hushi'1llsel. Dessutom anviinde fritidshusen ca I TWh hriinslen per ;°tr. av 
vilka ca 0.9 TWh utv,iordes av inhemska hriinslen dvs. huvudsakligen ved. 

Fritidshusens energianviindning varierar inom ett hrett intervall med 
hiinsyn till husets utformning. dess nyttjande. uppviirmningsperiodens 
liingd samt uppviirmning-;siittct. Fritidshus som anviinds vin!crtid har un
der senare år ökat sin andel av hest;°mdet. Parallellt med denna utveckling 
har en förhiittring av den genomsnittliga byggnadstekniska standarden 
skett. 

Enligt energiverkets prognos antas clanviindningen i fritidshus fram till 
i'1r 1995 öka till :!.7 TWh. För vedanviindningen förviintas endast en svag 
ökning ske. Totalt antas hruttoenergianvändningen i fritidshus öka fri'm 3 
TWh i'ir 19lB till 3.7 TWh år 1995. 

Fiircdraga11dc11J ii1"t•n·iiga11clc11 

Ett fortsatt sparande och en effektivisering av cnergianviindningen skall 
främjas även i framtiden samtidigt som miljön skall värnas. Energianvänd
ningen i hebyggelsen spelar härvid en hetydclsefull roll av två skäl. Dels 
återfinns en mycket stor del av landets energihehov inom denna sektor. 
dels iir energisparpotentialen hiir iinnu hetydande. Vidare finns inom den
na sektor goda möjligheter att ersiilla olja med andra energislag. Utveck
lingen inom uppviirmningssektorn iir s<°1lcdcs av strategisk hetydelse för en 
framg<°mgsrik energihushiillningspolitik. För att siikerstiilla kärnkraftens 
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avveckling är. förutom en gynnsam utveckling inom energihush{1llnings

och oljecrsättningsomr;°uJct, också en medveten anviindning av cl för bygg

nadsuppvärmning av stor betydelse. 

Jag vill erinra om alt 198 I lirs cnergirolitiska beslut innehar att en stor 

del av oljereduktionen skulle r1stadkommas genom cncrgihushf1llningsr1t

gärder i byggnader. och dt1 friimst i hostiider. samt genom en övergfmg till 

inhemska och förnybara energikällor. 

Vi kan nu konstatera att denna politik har varit framg{mgsrik. Energian

vändningen för uppviirmning och tappvarmvattenhcrcdning har minskat i 

betydande grad. samtidigt som oljans andel av den totala encrgianviind

ningcn i boshidcr och lokaler har sjunkit frfm .'i.'i<fi. år 1978 till endast J()<Y, 

år 1983. BFR:s material och remissinstanscrnas bedömningar visar att det 

fortfarande finns en betydande cncrgisrarpotcntial i bebyggelsen vad avser 

såväl enklare som mer genomgripande husht1llningsiitgiirdcr. Samtidigt har 

de stigande energipriserna inneburit att uprvärmningskostnaderna har 

kommit att utgöra en allt större andel av boendekostnaderna. En effektiv 

energihushållning utgör därför ett viktigt led i striivan att hålla nere boen

dekostnaderna och iir en gemensam angeliigcnhet för hf1de de hoendc och 

fastighetsägarna. 
Det framtida cnergihushf11lningsarbetet inom behyggelsen behöver inne

fatta såväl enklare åtgiirder som fliriimlringar i hyl!gnadcrna och avse sf1viil 

befintlig som ny bebyggelse. 

Vad giiller 1'11klarl' clt!-!iirdcr - såsom fonstertiilning. injustcring av viir

mesystem m. m. - vill jag. i likhet med ncra remissinstanser. framhf1lla att 

det här finns en betydande sparpotcntial som iinnu inte har utnyttjats. Jag 

vill betona betydelsen av att denna typ av fttgiirdcr. liksom drift- och 

skötselinsatser. upprepas för att effekten skall vidmakthiH!as. Enkl<1re 

energisparf1tgiirder iir oftast de mest lönsamma. Av denna anledning anser 

jag, i likhet med statens energiverk. <1tt en forts<1tt spontan utveckling kan 

förväntas inom detta område. Diirtill finns ett hchov av informations- och 

uthildningsinsatser. Jag återkommer strax till detta. 

V<1d gäller mer genomgripande h.''!-!.l!lllldstl'k11isk11 c/tgiirdcr som kriivs 

för att minska energi<1nviindningcn vill jag. i likhet med BFR och remissin

stanscrna, betona vikten av att dessa åtgiirder samordnas med bostadsför

bättringsåtgärder. Genom bostadsförbiittringsprogmmmct sker f. n. en ut

veckling i denn<1 riktning. Som villkor för statligt riintestöd för si\dana 

ombyggnader, reparationer och underhållsarbeten som ingfir i programmet 

giiller att arbetena s<1mordnas med de energisparåtgiirdcr som skiiligcn kan 

krävas. I detta samm<1nhang vill jag också särskilt framhf1lla den ekonomis

ka betydelsen av en sådan samordning. Ett hiittre underhållet bostadsbe

stånd kommer också i sig att bidra till en minskad och effektivare energian

vändning och därmed lägre boendekostnader. 

De för vår energiförsör:jning mest betydelsefulla energibesparingarna 

kommer att genomföras i den befintliga bebyggelsen. men givetvis miiste 
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iiven 11_1'/u·hrggd.11·11 tllli.irmas ,;, all energianviindningen lilir sil l;lg som 

möjligt. De senaste [1ren'> utveckling tyder pil att flertalet hus som hyg!!' i 

dag har mitt den s. k. ELAK-ni\·i111. dvs. den liiga energianviindningsniv[1 

som kriivs i liy.cgnader med direktwrkamlc clviirme. Ener.ciliehovct för 

uppviirmning i nya livggnader har siiledes minskat t>et~'llligt och mer iin 

vad som generellt forutsiitts enligt SBN. De arkitekttiivlingar som har 

genomförts utan att den hyggande har varit humlen av kraven i SBN visar 

att Jet linns qarka ekonomiska motiv att minska energihchovct i l'>yggna

der utöver dagens krav. Mycket talar lhirfiir fiir att de senaste iiren" 

gynnsamma utveckling i friiga om ener!,!ihushiillning kommer att forhiitta. 

Erfarenheterna visar ocksi'1 att den tekniska utvecklingen pii detta omrf1dc 

g;'ir snahhl. 

Det mi'iste ocks[1 framhi'tllas att i vissa '>ammanhang llCh i vissa llmri'1den 

finns prolilem förknippade med liingt drivna krav p;'i energihu,hilllningsåt

giirder. Jag tiinker p;"1 prohlem med hl. a. markradon. Innan vi har fött 

tillriicklig kunskap om alla konsekvenser i skilda avseenden - 1.1ch fullt ut 

kan övcrlilicka dessa - liiir en skiirpning av de generella kraven utiiver 

dagens krav inte aktualiseras. 

Efter alt ha samriitt med chefen for hostadsdepartementet vill jag diirför 

inte nu fon1rda niigon höjning av de kravniviler '>Om har lagts fast i Sl3N. 

Som jag iitcrlwmmer till i det följande I avsnitt h.4) har ELIN i uppgift hl. a. 

att överviiga vilka krav '>Om hiir stiillas pii anviindninµcn av cl fiir upp

viirmningsiindami'1I. Utredningen avser alt i ett dclhetiinkande i sommar 

rcdovi<;;1 vilka krav <.om kan sliilla~ for elanviimlningcn och for hush[1ll

ningcn i olika typer av hchyggelse. 

En ytterligare förutsiittning for ett framg;lng'>rikt energisparande iir all 

de som kan piiverka energianviindningen iignar uppmiirksamhct och intre'>

se ;·11 hur denna kan hiillas nere. De hoemlc kan p[1 olika siill pi'1verka 

encrgi{1tgilngen. inte mins! genom vanor och lietecndcn. I takt med all 

energiheho\'Ct för uppviirmning och tappvarmvallcnheredning minskar till 

följd av olika encrgi'>par[1tgiirdcr i sjiilva hyggnaderna hlir denna effekt allt 

mer hctydclscfull. 

Inom h}Teshostadshest;
0

111dct kriivs in~atscr fri\n h;
0

1dc iigarna. förval

tarna och de liuende. Efler en iindring av hyrcslagen (prop. 1983/84: 137. 

BoU '.!9. rskr 378) har förutsiittningarna hiir iindrats fro"tn den 1januari1985. 

Kostnaderna för hl. a. värme och varmvatten skall i fortsättningen rymmas 

inom den i forviig överenskomna hyran for Higcnhctcn. Detta skapar en 

press på hyresvärden alt i eget intresse genomföra s:°1dana åtgärder i 

hyggnadcn och i dess tillforsel~ystem som minskar encrgihehovet. De 

största. och i allmänhet mer hesti'tende. energihesparingarna stimuleras 

diiri,!!cnom hiittre iin tidigare. 

För alt iiven de som hor i ncrbostadshus skall ha intresse av att medver

ka till en minskad cnergianviindning m;°1ste de diirmed också kunna påver

ka sina hocndekostnadcr. I fråga om alla de lägenheter där hyresvillkoren 
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faststiills i förhandlingar enligt hyresförhamllingslagen ( 1978: :104) har det 

öppnats möjligheter för parterna att i sf1dana förhandlingar triiffa överens

kommelser om grunderna för hur uppviirmningskostnadcrna skall fördelas 

och diirmed ocksf1 för hur vinsterna av en forbiittrnd energihushiillning 

skall komma de boende till del. Med det vidgade boinllytande som nu 

snahht hf1ller pf1 att et::ihleras pil initiativ fr{111 hyresmarknadcns parter. 

följer hiirigenorn väsentligt förhiittrade förutsiittningar för fortsatt cnergi

hushrdlning i hyresbostiider. 

De förändringar i den traditionella rollfördelningen mell::in förvaltare och 

hoende som sker i och med att de hoende nu tar en allt mer aktiv del i 

förvaltningen ställer nya krav p[1 den information och rf1dgivning som rör 

energihushållning i hostadshus. Detta milste uppmärksammas bl. <1. av de 

myndigheter som har uppgifter inom detta omrf1de. Jag har vidare inhiimtat 

att chefen för hostadsdepartementet avser att samråda med intressenterna 

pf1 hyresmarknaden om den fortsatta inriktningen av denna verksamhet. 

I sftviil befintlig behyggelse som nybebyggelse iir avvägningen mellan 

hushf1llningsf1tgiirder och tillförsclf1tgiinlcr av största hetydclse. Detta giil

ler oavsett typen av tillförsclsystem. Energisparf1tgärder och införande av 

nya effektiva uppviirmningssystem innebiir att bebyggelsens behov av 

energitillförsel successivt kommer att minska. Vid dimensionering av till

forselsystemen mf1ste möjligheterna till energisparf1tgiirder som pf1verkar 

hebyggclsens nettoenergianviindning noga beaktas. Hiirvid bör hiinsyn tas 

till såviil redan vidtagna [1tgärder som framtida investeringar. Spareffekten 

och lönsamheten av de olika f1tgiirderna kan annars utebli. 

För individuella uppv:irmningssystem görs denna avv:igning p;°1 fastig

hetsnivå. Genom den utvidgade kommunala energiplaneringen. som riks

dagen beslutade om i december 1984 (prop. 1984/85: 5. RoU 6. rskr 82). 
skapas underlag för en motsvarande avv:igning för de kollektiva uppvärm

ningssystemen. 

Beslutet innehär att kommunerna skall upprätta planer för kommunens 

hela energisystem. dvs. såväl tillförsel och distrihution som anviindning av 

energi. Avsikten är att kommunerna skall utforma sina planer efter de 

lokala förutsättningarna. Planerna skall finnas utarbetade den I januari 

1986. 

För att underlaget för flexihla kollektiva uppviirmningssystem skall kun

na bedömas behöver kommunerna dels kiinna till det aktuella effekt- och 

energibehovet. dels så noggrant som möjligt kunna bedöma framtida behov 

med hänsyn till att byggnadern;is specifika energianviindning successivt 

minskar. Behovet av ett utvecklat planeringsunderlag ökar ocksi\ i takt 

med att kommunerna hörjar planera för kraftviirmeproduktion. Som jag 

nyss har berört (avsnitt 5. I) bör kommunerna i dessa avseenden vid behov 

få service och stöd i form av statistik m. m. frt111 statens sida. 

Jag går nu över till att behandla de riktlinjer som bör giilla för de framtida 

encrgihushållningsinsatscrna i bebyggelsen. 
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Den hittillsv;mmdc utvecklingen pil energiornriidet tyder p;'\ alt dd spar

miil som lades fast [tr 1981 kommer att kunna uppn{1s under 1980-talet. 

Bctriiffandc utvecklingen fram till ären 1990 oc:h 199.'i har, som jag redovi

sat i det föregftemh:, en prognos över energibehovet utarbetats av statens 

energiverk. fiir sektorn hosliidcr och service rn. m. hedömcr verket alt det 

intensiva energisparandet och iivergfogen till effektivare uppvärmnings

li.lrmcr kommer att fortsätta fram till ;'lr 199.'i. Nybyggandet hlir energisnålt 

samtidigt som nybyggnadsvolymen fortsättningsvis hlir liten. Även jag 

anser all det iir rimligt att räkna med en fortsatt minskning av bebyggelsens 

cncrgianviindning. 

Förutsiittningarna för att minska energianviindningen skiftar mellan oli

ka byggnader beroende p{\ bl. a. den byggnadstekniska utformningen, 

hyggnadens {tider, kulturhistoriska värden. uppvärmningssritt samt vilken 

verksamhet som bedrivs i byggnaden. De överväganden som leder till ett 

förverkligande av våra energipolitiska strävanden pf1 detta omr[1de mi\ste 

diirför göras pf1 lokal niv:°1, dvs. av fastighetsägarna och kommunerna. 

I propositionen om utvidgad kommunal energiplanering betonade jag att 

energiplaneringen bör utformas och bedrivas utifrån de lokala förhållan

dena. De nationella riktlinjerna utgör dock utgångspunkten för planering

en. En av de viktigaste punkterna är därvid att främja energihushållningen. 

Inom denna ram har kommunerna stor frihel att precisera målen för sin 

egen verksamhet med hiinsyn till både innehåll och tidpunkt. Det ankom

mer på främst statens energiverk all bistå kommunerna i detta arbete. 

Energiverket hör hl. a. verka för att målen för olika delar av kommunernas 

energiplaner utformas pf1 ett s<°1dant siitt att de kan stämmas av mot den 

fak1iska utvecklingen i kommunen. 

Jag iir medveten om att ett kvantifierat mål för energianvändningen på 

nationell nivå bl. a. kan ha ett pedagogiskt värde. M;\nga fastighetsiigare 

har sf1lunda överfort det nuvarande sparmålet till sin egen verksamhet -

till det egna hyggnadshestfrndet. Behovet av att kunna jiimföra den egna 

encrgianviindningen med något slags normalvärde eller närmevärde för en 

jiirnförbar byggnad har också uttr}·ckts i rnirnga sammanhang. För att på 

det lokala planet underliitta en fortlöpande avstämning mot de riktlinjer 

som giiller pf1 nationell nivf1 anser jag det vara angehiget att sf1dana "speci

fika anviindningstal" utarbetas. Enligt vad jag har erfarit har nyligen 

statens institut för hyggnadsforskning pf1bö1jat ett arbete med denna inrikt

ning. Jag har vidare. som jag nyss har niimnl. erfarit att ELIN avser att 

presentera ett delbetiinkande till sommaren. Betänkandet avses ge under

lag för bestiimning av s[1dana anviindningstal såväl vad avser clanviind

ningen som energianviindningen allmiint i bebyggelsen. Jag riiknar mot 

denna bakgrund med att det senare i f1r skall finnas underlag som gör det 

mi~jligt att precisera genomsnittliga energianviindningsniv[1cr för olika be

byggelsetyper. Det ankommer p?1 statens energiverk att. i samband med 

sitt fort<;atla arbete betriiffande kommunala energiplaneringsfr{1gor och i 
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samråd med andra berörda myndigheter göra dessa preciseringar. An

vändningstalcn bör sedan vid behov kunna utnyttjas av kommuner. fastig

hetsägare m. n. vid deras bedömningar av energianvändningsniviier och 

energisparpotentialer i fastighctsbcståndct. 

Fort satt .fiJrskninR 

Enligt BFR hör en kraftfull satsning på forskning, utveckling och experi

mentbyggande även fortsättningsvis vara en av hörnstenarna i encrgihus

hållningsverksamheten. Rådet pekar bl. a. pä vikten av experimentbyg

gamlc i full skala och föreslår för nästa budgetår att ytterligare 5 milj. kr. 

anvisas för lån till experimentbyggande inom energihushållningens omrf1de 

och ytterligare 13 milj. kr. för lån till experiment som avser ny energitek

nik. BFR:s förslag i övrigt beträffande den nya tekniken samt remissin

stansernas synpunkter i detta sammanhang återkommer jag till i avsnitt 

6.4. 
Flera remissinstanser tar upp behovet av forskning och utveckling som 

förutsättning för att uppnå energihushållningsmålet. Många rcmissinstan

ser anger också angelägna forskningsområdcn. Bl. a. anges att. med hän

syn till den stora spridning i energianvändningen som föreligger mellan 

olika hrukare. stor vikt borde läggas vid forskning avseende brukarvanor 

och beteende. Därigenom skulle ocksf1 möjligheterna att bedöma sparpo

tentialcn inom detta område öka. 

E11cr,;(forsk11i11,;rniim11den (Efn) delar i'1sikten att biittre kunskaper om 

genomförandefrågor och systemfrågor i samband med komhinaticmcn 

energihushållningsåtgärdcr och andra byggnads- och installationstekniska 

åtgärder är angelägna. Efn säger sig emellertid inte ha underlag för att 

tillstyrka en ökning av BFR:s resurser. 

Vad giiller experimentbyggandet iir remissopinionen blandad. Statens 

prorninvanstalt anser att satsningar p{1 fullskalcprovning hör st{1 tillbaka 

för andra satsningar såsom teoretiska utvärderingar. lahoratorieprovningar 

och provhus. Riksrcrisiom1·crkct saknar underlag för ställningstagande i 

frågan. Andra remissinstanser anser att experimentbyggande och utprov

ning är viktiga led i energiforskningen. 

För egen del vill jag erinra om att regeringen i årets budgetproposition 

(prop. 1984/85: 100 bil. 131 har förordat en i huvudsak oförändrad ambi

tionsnivå för stödet till forskning och utveckling samt experimenthyggande 

inom cnergihushållningsområdet under nästa hudgetf1r. Även om BFR:s 

förslag om utökningar av forskningsprogrammet inom området rör ange

liigna frf1gor finner jag inte skäl att nu föreslft ni'tgon ändring i vad regering

en har förordat i fråga om resurser för forskning och utveckling inom 

energihushi'tllningsområdet. 
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Vthildning och information 

I rapporten Energi 85 betonar BFR att utbildning iir av strategisk bety

delse i energisparsammanhang. På mycket kort tid har en mängd nya 

kunskaper och erfarenheter inom energiområdet vunnits. Dessa nya kun

skaper samt forsknings- och utvecklingsresultat måste spridas och förank

ras i de grupper vars kunskaper och agerande har betydelse för genomfö

ramlet, dvs. de direkta beslutsfattarna - ägare och förvaltare av bostäder 

och lokaler - samt grupper som i sin yrkesutövning påverkar heslutsfattar

na. 

Remissinstanserna redovisar behovet av information och utbildning från 

en rad utgångspunkter. Ett stort antal remissinstanser betonar behovet av 

uthildning, hl. a. som fortbildning, för att säkra att de arbeten som utförs 

för en förbättrad energihushållning blir rätt utförda. Härvid undviks brister 

i utförandet som ger upphov till negativa konsekvenser i form av fukt och 

mögel etc. Vidare pekas i sammanhanget på vikten av varsamhet i ingrep
pen i byggnader av hänsyn till både kulturhistoriska- och miljömässiga 

värden. 

Bl. a. S1·criges Allmiinnyttiga Bostad.~(iiretag (SABO) betonar utbild

ningshehovet vad avser drift- och skötselåtgärder. Viktiga nyckelgrupper 

för utbildningsinsatser är driftpersonal och konsulter. Bland de yrkesgrup

per som engageras i ROT-verksamhet finns enligt arhet.rnwrknad.utyrel

sen (AMS) ett behov av breddade yrkeskunskaper inom de grupper där det 

nu finns ett överskott på arbetskraft. Enligt AMS mening kan denna 

kompletteringsutbildning klaras inom arhetsmarknadsutbildningen. 

Vad gäller information pekar flera remissinstanser p[1 angelägenheten av 

att forskningsresultaten förs ut och anpassas till mottagarna. icke minst i 

forva It ni ngsledet. 

Jag delar såväl BFR:s som remissinstansernas synpunkter på behovet av 

utbildning, speciellt vad gäller att föra ut de nya kunskaper och erfarenhe

ter som kommit fram på energiområdet. Huvudansvaret att aktivt söka och 

tilliigna sig ny kunskap måste dock ligga hos de företag, fastighetsägare 

och fastighetsforvaltare som i olika sammanhang är engagerade i genomfö

randet av olika energihushf11lningsåtgärder. 

BFR har i sin anslagsframställning redovisat att man f. n. ser över sin 

informationsverksamhet. Arhetct syftar till att fä hiiltre kontakt med defi

nierade målgrupper, att hättre hinka samman forskningen med mottagar

nas behov samt att få informationsfrågorna bättre integrerade i forsknings

planeringen. 

Regeringen har uppdragit åt statens planverk att utarheta förslag till 

föreskrifter m. m. till den nya plan- och bygglagen. I uppdraget sägs bl. a. 

att planverkets r1'1dgivningsverksamhet bör riktas in pil att pröva och 

värdera nya metoder och lösningar och att aktivt förmedla sina erfarenhe

ter fr{m detta arhete. Vidare sägs att förmedlingen av konventionell kun

skap inom det hyggnadstekniska området bör ske via olika uthildningsför

medlande organ. 
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Resurser för information i hithörande frf1gor finns hos bl. a. statens 

planverk. hostadsstyrelsen och statens energiverk. En redovisning av den 

verksamhet som bedrivs har lämnats i årets budgetproposition (prop. 

1984/85: 100 bil. 13 s. 751. Jag återkommer i det följande vid min hehandling 

av anslagslH1gorna till frågan om resurser för statens energiverk v;id gäller 

energiinriktad information och utbildning i övrigt (avsnitt 14 punkterna E :! 

och E4l. 

Ett synsätt, som innebär att byggnad och energitillförsclsystem behand

las som en samverkande enhet. ställer enligt min uppfattning ökade krav 

p[t utbildning och kompetens i samband med anläggningars drift och sköt

sel. Den snabba övergången till en tekniskt mer avancerad utrustning såviil 

i produktionsanläggningar som i byggnaders installationer förstiirker ytter-

· ligare detta synsätt. Även den lfrngsiktiga effekten av energisparåtgärder 

påverkas i hög grad av anlliggningarnas drift och underh[1ll. En g0d kompe

tens hos driftspersonalen utgör således en av förutsiittningarna för en god 

energihushi'illning. Jag ämnar därför i ;mnat sammanhang föreslt1 regering

en att uppdra åt statens energiverk att. i samråd med bl. a. de större 

fastighetsforvaltande organisationerna, undersöka utbildningsbehovet för 

driftpersonal och föreslä i'itgärder för att pä sikt och inom ramen för det 

reguljära utbildningssystemet säkerställa kompetensen inom denna yrkes

grupp. 

Rcldgil-11i11f.: och hcsiktning 

Den kommunala rådgivnings- och besiktningsverksamheten har sanno

likt spelat en betydande roll för energisparandet i byggnader. Genom att 

fastighetsiigarna för vägledning om vilka energisparåtgiirder som iir mest 

Himpliga att vidta. har förutsättningar skapats för ett effektivt energi

sparande. 

Statligt stöd till verksamheten har lämnats sedan budgetåret 1977178 med 

sammanlagt ca 800 milj. kr. Fr. o. m. budgetåret 1983/84 har bidrag iiven 

lämnats till den motsvarande verksamhet som de större bostadsorganisa

tionerna eller de större fastighetsförvaltarna genomför i egen regi. Under 

bmlget{1ret 1984/85 disponeras totalt drygt IM milj. kr. för statsbidrag till 

kommunerna m. n. för besiktning och rf1dgivning. Verksamheten har kart

lagts av en arbetsgrupp och redovisats i departementspromemorian (Os Bo 

1984: I) Utvärdering av den kommunala besiktnings- och rådgivnings verk

samheten. 

Enligt riksdagens beslut om ett tioårigt bostadsförhättringsprogram är 

det. som jag tidigare har niimnt. ett villkor för statligt stöd till arbetena att 

underhålls- och förbättrings;'\.tgiirder samordnas med de energispar{1tgiirder 

som skiiligen kan kriivas. Riksdagen har vidare godkiint att kommunernas 

besiktning och d'idgivning vidgas. s{i att fastighetsiigare iiven kan rn råd i 
frftga om hur siidana åtgiirder liimpli!!en kan samordnas. Mot bl. a. denna 

bakgrund fick den arbetsgrupp som tidigare har kartlagt rftdgivnings- och 
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besiktningsverksamheten inom energiområdet i uppdrag att l~imna rekom

mcnda<ioner om hur verksamheten kan vidgas. så alt denna samordning av 

förbiittrings- och cnergisparåtgänkr kommer till stånd. l uppdrage< ingi1.:k 

också att uppskatta kostnaderna för samt all himna förslag till finansiering

en av en sådan vidgad besiktnings- och rådgivningsvaksamhet. 

I departementspromemorian (Os Bo 1984: 11) Vidgad d1dgivning för 

energihushrillning och bostadsförbättring föreslår arbetsgruppen alt kom

munerna så snabbt som möjligt utve1.:klar encrgirådgivningen till att ocksä 

omfatta r:idgivning för annan bostadsforbiittring. Bostadsforbättringspro

grammet anses - pt1 samma sätt som energihushållningsverksamheten -

vara beroende av utåtriktade kommunala insarscr. Denna bredare inrikt

ning fiir dock enligt arbetsgruppen inte inneb;ira att energirildgivning och 

energihushiillning reduceras i sädan omfattning att mt1lel för energihush~ill

ningsprngrammet iivcntyras. Rådgivningen hör organiseras p{i ett för va1je 

kommun iindamt1benlig1 sii!t. Den organisatoriska lösning som väljs bör 
vidare vara sädan all r[1dgivningen successivt kan V<ixa in i den ordinarie 

kommunal<1 organisationen så att beroendet av statsbidrag därmed climine-

ras. 

Vad giiller finansieringen av verksamhekn föresl:lr arbetsgruppen att 

statsbidrag Himnas till kommunerna även fortsiittningsvis. Bidraget till 

hl'.,iktning föresliis trappas ner for att vara hl'lt avvl'ddat {1r 1990. Bidrag 

till r~iJgivning behövs enligt arhersgruppen fram till <'1r 1993. dvs. under 

hela den tid som bostadsförbiittringsprogramml!t genomfors. Proml!mllrian 

har remisshehandlats. 
Remissins!anserna instiimml!r i all! viisentligt i de förslag som har lagts 

fram av arhetsgruppcn s<"ivitt avser riH.lgivnings- och besiktningsverks<iln

hetens inriktning och organisation. 

Huvuddelen av remissinstanserna stiiller sig rn:ksii hali.0111 syn<itlet att 

besiktnings verksamheten p;'i sik! skall hli en naturlig del i fastighetsagarnas 

underhiillsplanering. Kommunernas medverk<m kan d;1 - och i mots\'aran

de omfattning - trappas ner och mer rikta., in p;.i r;idgivning. Sta!cn., .,löd 

till kommunerna kan diirmed minsk<t li:1r all sii sm:"iningom avvecklas. 

Den kl)mmunala energiplaneringen LKh cncrgiradgivningen har enligt 

min mening en betydelsefull roll for den fortsatta energihushiillningsverk

samhelen. 

Jag ansluter mig till arbetsgruppens bedömning a\' bt:hovet a\' r<idgivning 

o..:h besiktning. Rildgivningen iir ell verksamt instrument för all fa till stand 

nödviinJiga energihushiillningsi'1tgiirder o..:h annan bLhladsförhiillring. I 

likhet med arbetsgruppen vill jag rn:ksii framhiilla behL)Vet av att energiriid

girning.:n utvecklas s.-'1 all den iiv.:n kommer att Llmfatta bllstadsfö1N11t

ringsiitgiirder. samtidigt Sl)m den priiglas av den helhetssyn pa energihus

hiillning och energitillförsel som uurycks i riktlinjerna fiir kommunal enl!r
gir<"idgivning. I 198.:'i {irs buJge!proposition lprop. 198-1!8.:'i: 100 bil. Dl har 

betonats bl. a. att kommunerna masle ha en hu\'udansvar för all planera, 
forbered<1 och initiera genomförande! av s;iv;il en.::rgihush;dlnings- ... om 
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bostadsförbättringsprogrammct. Härvid framhålls ocksä att det ankommer 

pii kommunerna att själva bedöma vilken omfattning och inriktning på 

verksamheten som är mest ändamiilsenlig med hänsyn till de lokala bi:ho

ven. 
I budgetpropositionen föreslås all det statliga stödet till kommunernas 

besiktnings- och rildgivningsverksamhet upphör vid utgangen av år 1985. 
Skälen för detta förslag är bl. a. följande. Kostnaderna för besiktning får 

räknas in i underlaget för räntestöd och bostadslån. Kommunerna bör 

därför kunna överväga en avgiftsfinansicring av besiktningar som genom

förs i kommunal regi. I fråga om den kommunala rådgivningen är det 

förenat med vissa svårigheter att finna ett lämpligt avgiftssystem som 

täcker samtliga kostnader. Övervägande skäl talar ändå emot ett fortsatt 

statligt stöd till kommunernas rådgivning. Kommunernas ökade ansvar på 
bostadsförsörjningens och energihushållningens område får anses innefat

ta också rådgivning och annan service till fastighetsägare m. t1. i dessa 

frågor. 
Information och rådgivning i byggnadsfrågor ligger i många fall inom 

ramen för den kommunala verksamhet som inte är avgiftsbelagd. I del till 
lagrådet remitterade förslaget till ny plan- och bygglag föriindras den 
kommunala byggadministrationens ansvar i riktning mot mera information 

och service. Det bör ligga i kommunernas intresse att nu ta till vara den 

kunskap och de erfarenheter som har byggts upp genom den kommunala 

energirådgivningen och att integrera rädgivningen i sin ordinarie verksam

het och organisationsstruktur. Det är också naturligt att kommunerna 

samordnar rf1dgivning och besiktning m. m. i olika byggnads-, energi- och 

lånefrågor så att enhetlighet och förenkling uppnås. 

Jag vill i sammanhanget erinra om att bostadsförsörjningslagcn och 

lagen om kommunal energiplanering lämnar stort utrymme för en anpass

ning till varje kommuns förutsättningar i skilda avseenden. Pa samma säll 

måste inriktningen och ambitionsnivån vad gäller den fortsatta rådgivning

en bli beroende av de aktuella förutsättningarna och behoven i kommuner

na. 

Vad jag nu har redovisat innebär att arbetet för energihushållning i 

byggnader har integrerats i det övriga arbete som berör omsorgen om och 

förnyelsen av vårt byggnadsbestånd. Härigenom har en kraftig draghjälp 

getts åt byggnadstekniska energispariitgärdcr med varaktig inriktning. 

Bostadsförbättringsprogrammet är under uppbyggnad och särskilda insat

ser kommer att göras bl. a. för de äldres boende. Förnyelsearbetet kommer 

därmed att beröra inte bara våra bostäder utan även byggnader och anlägg

ningar i övrigt. Kommuner och landstingskommuner har en strategisk roll i 

dessa sammanhang. Regeringen för därför fortlöpande överläggningar med 

dem om hur tillgängliga resurser skall användas för fortsatta förbättringar 

av vårt byggnadsbcstånd. Bl. a. pågår f. n. överläggningar med Svenska 

kommunförhundet rörande kommunernas fortsatta insatser inom energi

hushållningsområdet. 
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De stora hostadsforvaharna och deras organisationer har ocksii goda 

möjlighcla all genom egna kanaler medverka 1ill ell ökat in1rcsse för 

energisparande m:h annan bostadsforbi1ttring. De olika organisationerna 

har bl. a. med stöd av statliga bidrag prövat sinsemdlan skilda vägar att 

öka taktt:n i genomförandet av sädana atgärder. I itrets budgetproposition 

(prop. 1984/85: 100 bil. 13 s. 90 och 109) har angelts att det är värdefullt om 

stöd kan himnas till olika initiativ av deua slag iiven under nästa buJgelii.r. 

rnir har vidare föreslagits att - i likhet med vad som har föreslagits för 

kommunerna - stödet för de besiktningar som de större bostadsförval-

1arna m:h deras organisationer utför finansieras pä annat siitt iin genom 

direl\1<1 bidrag. 

I promemorian (Os I 1984: ~) Ur vecklad kommunal energiplanering har 

förslag lagts fram om att kommunerna bör erbjuda fastighetsiigarna en 

frivillig. n:gclbunden besiktning av mindre och mcdelstora värmcanlägg

ningar via solningwi1sendet. Förslagct har remissbehandlats. Rcmissytt

randena har n:Juvisats i hilaga till prop. 1984/85: 5 om utvecklad kommu

nal energiplanering. Förslagel 1ills1yrks eller anses som mycke1 onskvtirt 

av huvuddelen av remissinstanserna. Et1 antal remissinstanser anser dock 

all denna lyp av besiktning borde vara obligalorisk. Några remissinstanser 

frnmhi1ller siirskilt all so1ningsväsendet utgör en resurs som hör u1nyt1jas i 

detta sammanhang. Niigra andra anser dock att förslaget att solningsvii

semkl cngageras iir posilivt endasl undcr förutsiittning att hesiklningarna 

sker i fri konkurrens med befintlig vcrksamhet. 

Mot hakgrund av bl. a. den tekniska utvecklingen pii uppviirmnings- och 

ventilationsomriidet och den okade betydelsen av all viirme- och ventila

tionsanliiggningar ~köb p<i ell energieffektivt satt beslutade riksdagen nyli

gen om ell siirskilt slöd till komplcttcringsu1bildning inom energiomr~ldet 

för personalen im1m s~11ningsviisenJet lprnp. 191.i-l/85: 5. lloU 6, rskr 82). 

Riiddningstjirnstkommillt!n har i sill betiinkande 1SOU 1983: 771 Effektiv 

riiddningstjimst lagt fram förslag om bl. a. lags1iftning för sotningsverksam

heten. Kommitten har diirvid fört: slagit att samhällets sotnings verksamhet 

vid sidan av den obligatoriska uppgilfrn alt hindra uppkomst och spridning 

av brand iiven bör friimja en god cnergihushttllning. Den sisrniimnda upp

giften hör dock cnligt kommitten vara frivillig. Riiddningstjiinstkommittt!ns 

förslag bereds f. n. inom rcgcringskanslict. 

Friigan om en obligalorisk bt:siktning <lV värmeanliiggningar har diskute

rats i1ven i andra sammanhang. För egen del anser jag all den bör vara 

frivillig för s{1viil kommunen som t:.1s1ighetsiigaren. 

Enligt min mening är det fdn energihush{1llningssynpunk1 viirdefulh om 

kommunerna medverkar till all en rcgclbunden. <tvgiftslinansicrad besikt

ning av viirmeanläggningar. i enlighet med vad som har fön:slagits i prome

morian om utvecklad kommunal energiplanering. snarast kan börja erbju

das som ell komplement till den tidigare niimnda he~iktnings- och r{1dgiv

ningsvcrksamheten. 
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5.4.2 l/11slu11/scl och tlr(fiel i lokaler 

Av de 51 TWh cl som år 1983 utnyttjades inom övrigsektorn hiinfor sig 

'27 TWh, dvs. drygt hälften. till hushiillscl och driftd i lokaler. vari inklude

ras drift av hushf1llsapparatcr och t. ex. eldrivna verktyg i l)lika lokaler. 

Användningen av hushållsel har sedan år 1970 fram till iir 1982 ökat med 

ca 30 %. Ökningen har varit störst i småhusen. Under åren 1980-1982 har 

en minskning i förbrukningen av hushi\l\sel skett. Preliminära siffror för 

åren 1983 och 1984, som Kraftsam redovisat. visar att anv~in<lningen av 

hushållsel är på väg ner även totalt sett. Ökningen på 1970-talct förklaras 

av ökande apparatinnehav i hushi'1llen. Minskningen i elanvändningen un

der början av 1980-talet förklaras av att hushållsapparaterna blivit mindre 

energikriivande. För exempelvis frysar har enligt Kraftsam den specifika 

elförbrukningen mer än halverats mellan år 1975 och år 1982. Fram till år 

1995 beräknas elförbrukningen för frysar minska med ytterligare 20 'JL 

Även av EK 81:s underlagsrapport <Dsl 1983: 181 Perspektiv pä energi 

framgår att elförbrukningen varierar starkt mellan de olika hush{illsappara

ter som finns på marknaden truts att de ilf" likvärdiga beträffande stllrlek 

och funktion. Kraftsams liksom EK 81 :s bedömning av elbehovet för olika 

hushållsapparater visar således alt stora besparingsmöjligheter finns inom 

detla omrilde. Inom de n~irmaste i\ren kommer emellertid in le minskningen 

av den specifika elförbrukningen för nytillkommande apparater att få nf1got 

större genomslag på den totala genomsnittliga förbrukningen. Della beror 

dels p?t den långa livslängden hos befintliga apparater. dels p[i att hush{ll

lens apparatinnehav samtidig! ökar. Under 1990-talct kommer dock en stor 

del av de hushållsapparater som installerats i det s. k. miljonprogrammets 

byggnader all behöva bytas ut. Hiir ges möjligheter att f{1 till stftnd en ökad 

effektivisering genom en övergilng till mer energisnål utrustning. 

Enligt min mening ger ocks{1 utvecklingen inom detta omr[ide goda 

möjligheter att fram till år 2010 iistadkomma en betydande effektivisering i 

anv~indningen av hushallsel. genom att ett i det narmaste fullständigt 

utbyte av hushällsapparater bör ha skett vid denna tidpunkt. 

Statens energiverk har i sin prognos över anviindningen av hushiillsel 

antagit en i det närmaste konstant förbrukning i småhusen under åren 

1983-1995. I !lerbostadshusen finns fortfarande utrymme för ett ökat 

innehav av hushållsapparater, vilket innebär all en obetydlig ökning av 

clanviindningcn förväntas ske inom denna bebyggelsegrupp. totalt 0,6 

TWh frttn är 1983 till år 1995. 

Anvandningen av driftel i lokaler har också ökat i betydande grad. Frän 

år 1970 till år 1982 har en fördubbling av elanvandningen skw inom delta 

område. Här förväntas en fortsatt ökning ske under 1980-talet. Elförbruk

ningen för drift i lokaler är betydligt mindre enhetlig än hushållens elför

brukning. eftersom den till en del beror på vilken verksamhet som bedrivs i 

lokalen. Des~utorn är det svårt all skilja mellan driftcl och elviirme i 

IL)kaler. Statens energiverk beJömer alt anviindningen av driftel i lokaler 
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fortsiitter att öka fram till iir 1995, men i en klart liigre takt än tidigare. Den 

totala ökningen under perioden uppsakttas till ca 2.6 TWh. 

Användningen av hushiillscl och driftel i lokaler förväntas siilcdes öka 

fr[in 27.1 TWh tir 1983 till 29.5 TWh [ir 1990 och 30,4 TWh år 1995. 

Den förviintade prisutvecklingcn p~t cl kommer ptt Hing sikt att innebiira 

att den minst angeHtgna elförbrukningen upphör samtidigt som en dlcktivi

scring av elanviindningen sker inom de omriitlcn diir el iir svår att ersiitta. 

Enligt min mening bör emellertid redan nu en ökad effektivisering i all 

clanviindning eftcrstriivas. 

En friiga som bör belysas närmare är i vilken utsträckning den spontana 

utvecklingen mot energisnålare hushållsutrustning kan förväntas ske i 

tillfredstiillande omfattning. En analys av utvecklingen inom detta område 

hör till ELIN:s uppgifter. 

Som jag tidigare påpekat förväntas användningen av driftel öka under 

resten av 1980-talet. En effektivisering av elanvändningen även inom detta 

omrf1dc iir allts<°1 betydelsefull. 

Genom det utredningsarbcte som f. n. sker inom elanvändningsområdet 

skapas förutsättningar för en fortsatt effektiv bevakning och analys av 

utvecklingen. Härigenom erhålls ett underlag för att vid behov vidta yttcr

ligan: ätgiirder för att fä till stånd en balanserad utveckling av efterfrågan, 

med hänsyn till hur kostnaderna for elproduktionen kommer att utvecklas i 

framtiden och till det övergripande målet att fullfölja kärnkraftsavveck

lingen. 

5 .4 .3 Arecllu näringur 

E11ergian1·iindning 

Energianvändningen inom jordbruk, trädgårdsnäring, skogsbruk och fis

ke uppgick till totalt 8,7 TWh under år 1983 varav 6,7 TWh som oljepro

dukter. 0,8 TWh som fasta bränslen samt I, I TWh som el. Sedan år 1979 

har de fasta bränslena ökat med 0,3 TWh och användningen av el har ökat 

något. 

Inom jordbruket används ca 4,9 TWh varav ca I TWh cl. Av elförbruk

ningen beräknas ca 60% användas för uppvärmning av bostäder och för 

hushållsel inom jordbruket. Den största delen av oljcanvändningen åtgår 

för drift av traktorer och andra jordbruksmaskiner. Användningen av 

dieselbrännolja har under de senaste åren ökat med 2 % per år. 

Inom trädgårdsnäringcn är energiförbrukningen totalt ca 1,7 TWh. Träd

gårdsnäringen omfattade år 1981 ca 5 000 företag av vilka I 800 odlade i 

växthus med en uppvärmd yta på 3,3 miljoner m2
• För växthusodlingen har 

såväl antalet odlare som växthusarealen minskat kraftigt under den senaste 

tioår!>periodcn. Växthusodlingens framtida utveckling är i stor utsträck

ning beroende av energipriserna. För de större växthusen har under 

1970-talet övergång från olja till kol skett i betydande utsträckning. I 

mindre anläggningar har olja ersatts med trädbränslcn. Denna utveckling 

kan förväntas fortgå även under de närmaste åren. 

7 Rihda11en 1984185. I sam/. Nr 120 
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hwm skogsbruk<:! urpskallas 1.kn totala ..:n..:rgianviindning..:n till l .6 

TWh Lli.:h avs..:r friimst drift av maskin..:11 utrustning. Undi.:r di.:n ~enasti.: 

tioi'irsp..:riod..:n har ..:n snahh öv..:rgiing sk..:tt fri1n b..:nsindrivna till dii.:sd

drivna motorer. Genom d..:n ökade m..:k;1nis..:ringi.:n inom skogshruki.:t har 

hiid..: drivmcd..:lsförhrukningi.:n od1 rrnduktivit..:t..:n okat. 

Inom tisk..:t b..:riiknas ..:n..:rgiforhrukningcn urrgii till G1 Oj TWh. friunst 

för drift av liskdarlyg. 

J::11crg ih11sh1ll/ 11i11g 

Möjlighet..:rna att srara i.:ni.:rgi inomjl1rd- od1 skogsbruk i1r bi.:roi.:ndi.: av i 

vilken utstriiclrning eni.:rgisniila maskini.:r llt:h produktionsmi.:todi.:r kan 

införas. 
Inom jordbruk mi.:d djurhiillning linns 1rn:ijlighi.:t..:r att yt1i.:rligar..: minska 

i.:nergianviimlningl'.n gl'.nlllll anviindning av bl. a. vi1rmi.:pumpar LH.:h biogas
systi.:m. Höga karitalkostnadi.:r motverkar i.:mellertid r. ri. öv..:rgiingi.:n till 

biogas i niigon störr..: utstriii.:kning. 
Inom triidgi\n!sniiring..:n har ..:n..:rgianviindningen redan minskat bi.:tyd

ligt. vilki.:t iir ell resultat av friimst eni.:rgibesparandl'. i1tgiirder si1som i~ole
ring av viixthusi.:n. Även strukturfiiriindringar har piivl'.rkal bransi.:hens 

totala eni.:rgianvändning. 

För rationalisering och energihi.:sparing inom triidg;\rdsniiringi.:n kan 

stöd liimnas enligt föronlningi.:n ( 1979: 427, iindrad si.:nast I 9X3: 2101 om 

statligt stöd till triidg{1rdsniiringens rationalisering. För budge1;ire1 19X51X6 

beräknas stödt!t till en..:rgibi.:sparande iitgi1rdi.:r uppg{1 till i.:a 5 milj. kr. 

För em:rgirådgivning inom de aredla niiringarna svarar lantbruksstyr..:1-

sen och lantbruksniimnderna. Spi.:cidla n:sursi.:r har iiv..:n avsatts för ener

girådgivning till triidgfm.lsniiringi.:n i di.: regil)ni.:r diir störri.: delen av v:1xt

husodlingen är etabkrad. Rådgivningsv..:rksamheten linan~ieras via oljeer

sättningsfonden och uppg:ir för hudgi.:tiiret 1984/85 till 2.5 milj. kr. 

Det fi"w11tidt1 e11ergibelun·<'t i110111 de areella 11iiri11gam11 

Statens energiverk har hedömt den framtida cnergianviindningen inl1m 

jordbruk, trädgårdsnLiring, skogsbruk o..:h fiske till ca 9.2 TWh iir 1990. 

dvs. en ökning jämfört med år 1983 med sammanlagt 0.5 TWh. Prngnosen 

grundar sig för jordhruket på antaganden att ilkerari.:alen skall vara kon

stant samt att strukturförändringar genomförs i h\ngsammare takt under 

1980-talet än tidigare. 

Utvecklingen inom trädgårdsnäringen beror till överviigande del pii hur 

konkurrensförhållandet utvecklas mellan svenska och utiändska företag. 

Energihushållningsåtgärderna är därvid av stor betydelse. Dessa bedöms 

fortsätta men i något långsammare takt. 

De potentiella möjligheterna till energibesparing är mindre inom jord

och skogsbruk jämfört med trädgårdsnäringcn om man ser till varjt: enskilt 

projekt. Med hänsyn till fördelningen av den totala energiförhrukningen 



Prop. 1984/85: 120 99 

inom niimnJa omrfiden torde Jock den totala besparingspotentialen vara 

minst lii...a stor inom jord- och skogsbruk som inom triidgärJsniiringen. 

Fiiredraganden.1· ii1·e1Tä~a11den 

Inom jordbruket och trädgårdsnäringen används energin huvudsakligen 

för drift av lantbrukets maskiner, för uppvärmning samt för torkning av 

spannmål. Oljeberoendet är högt. En viss ökning av använJningen av fasta 

bränslen har skett under de senaste åren. För uppvärmning, torkning m. m. 

finns stora möjligheter att ersätta olja med inhemska bränslen såsom halm 

och trädbränslcn. För vissa användningsområden inom jordbruk och träd

gårdsnäring kan även solvärmeteknik vara lämpad. Alla möjligheter bör 

enligt min mening tas till vara för att ersätta olja och hushålla med energi. 

Vid lantbruksnämnderna har en energirådgivningsverksamhet byggts 

upp, med medel från oljeersättningsfonden. Ansvaret för energirådgivning

en bör emellertid successivt överföras till lantbruksnämnderna, näringsli

vet och dess branschorganisationer. Stödet från oljeersättningsprogram

met skall i enlighet med detta successivt avvecklas. Energirådgivning bör 

emellertid även i fortsättningen kunna erbjudas vid lantbruksnämnderm1 

dock utan stöd från oljeersättningsprogrammet. Inom jordbruket och träd

gardsnäringen finns goda möjligheter att införa ny teknik för energihushåll

ning samt att experimentera med olika typer av systemlösningar. Särskilt 

betydelsefullt är det för trädgårdsnäringen att utvecklingen fortsätter mot 

energisnåla systemlösningar. För trädgårdsnäringen finns ett speciellt stöd 

for energibesparingsåtgärder. Detta understryker vikten av att energihus

hållande åtgärder vidtas inom denna bransch, speciellt för att upprätthålla 

den svenska trädgårdsnäringens konkurrenskraft gentemot utländska före

tag. 

Inom de areella näringarna kan stöd till solvärmeanläggningar lämnas av 

statens energiverk liksom till protoyp- och demonstrationsanläggningar för 

att ersätta olja eller all spara energi. 

Jag har i denna fråga samrått med chefen för jordbruksdepartementet. 

5.4.4 Övrig service 

Under övrig service upptas energianvändningen inom främst kommuna

la serviceanläggningar såsom elverk, vattenverk, avlopps- och renings

verk, gatu- och vägbelysning samt inom byggnads- och anläggningsverk

samhet. 

Inom sektorn övrig service användes år 1983 totalt 4,9 TWh varav 1,6 

TWh som olja, 3, I TWh som el och 0,2 TWh som fjärrvärme och andra 

energislag. 

För vatten-, renings- och avloppsverk har utbyggnadstakten avtagit och 

behovet anses i allmänhet vara täckt. Däremot förutses en expansion av 

verksamheten inom elverk. Det minskande vägbyggandet gör att behovet 

av el för gatu- och vägbelysning ökar måttligt. Fram till år 1990 har statens 
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enagivt'rk hediimt a11 den 101ala enngianv;indningen for il\'rig service 

ökar med 0.2 TWh till :i. I TWh. En smiirre minskning fi.1ru1se~ för oljean

v;indningen. med•111 cl<11\\<1ndningen i1kar med .:a 0 . .3 TWh. För egen del 

vill jag hetona all del ;ivt'n i11llm denna sek1,1r iir angt'bget all alla mojlighe

ter all hushiilla med energi ws till vara. Besparingar ;ir möjliga all ge1wm

fora inom t. ex. gatu- och viigbdysning men det iir hi1r viktigt all man 

sparar pii riilt s;i11 sii all trafiksi1kerhelt'n inte församras. Elan\'iindningt'ns 

utveckling inom gatu- o.:h v;1ghelysning klllnmer att behandlas av ELIN. 

Speciellt for gatu- m:h viigbelysning hör möjligheter linnas all siinka dan

v;indningen genom alt su.:1:ösivt införa ny cnergisniil teknik for belysning. 

Hiir iir forsknings- o<.'11 utvecklingsinsatser av största betydelse. 

5 ..I .5 Statliga 111.\'11digheta 

Det statliga lokalbest[indet 111\llsvarar ca l.'i t;:;. av landets llllala lokalhe

ständ och ca 5 c;;;. av den totala byggnads volymen i landet inkl. bosti1der. 

Av den statliga hyggnadsvolymen svarar hyggnadsstyrelsen for .3.3 •;;. för

svarsmakten för 27 c:;;.. affärsdrivande verk !"lir .3.'i <;;. och övriga myndighe

ter för .'i 1:+. 
Encrgianviindningen for uppviirmning av de statliga lokalerna. exkl. 

starens vallenfallsverk, bedknas uppg;i till drygt 4 TWh. varav omkring 2 
TWh avser olja och I TWh avser tjiirrviinne. Niinnare hiilften av de lokaler 

som förvaltas av hyggnadsstyrdscn är anslutna till tjiirrviirme. medan 

motsvarande andel for fortilikationsforvaltningen iir viisentligt liigre. under 

en tiondel. Kostnaderna för uppviirmningen av det st;llliga hyggnadsbt'

ståndet har uppskattats till I . .'i miljarder kronor per fa. 
De elva statliga myndigheter och affärsverk som har den största statlig;i 

fordons parken förbrukar f1rligen llmkring 4 TWh för fordonsdrift. Ca I. 7 

TWh härav är el och avser huvudsakligen statens jiirnv;igar. Uti.)\'er Jri\'

medi:I för fordon förbrukas briinsk för tlyg inom i första hand förs\'ar.:t. 

Särskilda insatser för energisparande i statliga myndigheter har ~jons 

sedan budgetåret 1973174. d;I medel stiillJcs till hyggnadsstyrelsens förfo

gande för energibesparande åtgiirder i det fastighetshesliinJ Sllm iigs lKh 

förvaltas av byggnadsstyrelsen. Numera disponerar byggnaJsstyrelsen 

medel även för energisparinvesteringar inom övriga statliga myndigheter 

utom affärsverken. T. o. m. innevarande budgeti\r har sammanlagt 555 
milj. kr. avsatts för denna verksamhet. Chefen för finansJepartementet har 

i budgetpropositionen 1985 (prop. 19!14185: 100 bil. 9) under anslaget D l:i. 

Energibesparande åtgärder i statliga byggr.ader räknat med en beslutsram 

om 75 milj. kr. för nästa budgetår för de energibesparande fögärder i 

statliga byggnader som byggnadsstyrelsen ansvarar för eller fördelar medel 

till. 

Byggnadsstyrelsens insatser omfattar bl. a. investeringar for att åstad

komma en bättre energihushållning i befintliga byggnader. förbättring av 

övervakning och styrning av fastighctsdriften samt information ·och kam· 

panjer m. m. riktade till lokalbrukarna. 
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Ar 1976 heslutades en siirskild förordning ( 1476: 757) om vissa i'1lgiirdcr 

inom statsförvaltningen för alt minska forhrukningcn av energi I omtryckt 

1979: 735. iindrad senast 1984: 6041. Enligt denna förordning [!ligger det 

myndigheterna att i sin verksamhet genom Himpliga iitgiirdcr se till all 

energi for hl. a. uppviirmning och transporter sparas i största möjliga 

utstriickning. De 14 största myndigheterna. som tillsammans svarar för ca 

95 ':1· av den statliga hyggnadsvolymen. skall till statens energiverk den I 

oktoher varje i'1r redovisa vad <.le har gjort och avser alt giira for alt spara 

energi. I den senaste sammanstiillningen av dessa redovisningar konstate

rar energiverket att den specifika energianviindningen - under de fyra fir 

redovisningar har liimnats - har minskat pf1 ett frfm cnergisparsynpunkt 

positivt siitt. Byggnadsstyrclsen har i annat sammanhang redovisat en 

minskning i energianviindningcn med 22 ~:1 sedan ilr 1974. Styrl'lsen he

dömer vidare att ytterligare 20 r;-; cnergihcsparing iir lönsam med m1varan

de energipriser. 

Bland de stora statliga fordonsinnehavarna pågiir ett arhetc med att 

främst genom tekniska f1tgiirder siinka energiförhrukningen. Bl. a. har tele

verket installerat mohilradiotelefoner för en hiittre transportplanering. 

Vägverket har satsat pi'1 uthildningsverksamhet i syfte att fi'i till stånd ett 

mera effektivt körheteende i lasthilstrafiken. Viigverket har ocks1'1 under 

det senaste hudget:°1ret satsat p;°1 omfallande tekniska åtgiirder for att 

minska energi{1tg:°mgen i fordonen. 

De 14 största lokalförvaltande statliga myndigheterna har pi'1 regeringens 

uppdrag utarhetat oljereduktionsplaner för tiden fram till fir 1990. Statens 

energiverk har enligt samma uppdrag redovisat en sammanstiillning och 

analys av dessa planer. Av denna sammanstiillning framgf1r alt 1980 f1rs 

oljeanviindning k::m minskas med 60-65 r;;- till år 1990 med lönsamma 

ittgiirder. De hi11illsvarande i\tgiirdcrna har medfört all oljcanviindningen 

under perioden 1980-1983 har minskat med ca 20'/~. Till år 1985 heräknas 

minskningen till 36'/r·. Av de planerade åtgiirderna fram till ;'ir 1990 domine

rar oljeersättningsi'1tgiirder och anslutning till fjiirrvärme. I detta samman

hang räknas övergi'mg till ljiirrvärme för enkelhetens skull som oljereduk

tion oavsett hur fjärrvärmen produceras. Anledningen härtill är att andelen 

olja i ljiirrviirmeproduktionen nu snahht minskar. Sparåtgärderna väntas 

tolalt kunna svara för en oljereduktion molsvarande l.'i-20'7;- nv 1980 års 

nivå. Av crsiittningsåtgärderna dominerar övcrg{tng till elpannor och in

hemska bränslen. men även värmepumpar heriiknas svara för en betydan

de oljereduktion. Det är i första hand inl)m försvarets byggnader som 

uppvärmningen förviintas ske med inhemska hr;inslcn. Vid de affärsdri

vande verken. som redovisar den största andelen oljereduktion hittills och 

i planerna till [ir 1990. är det övergfmg till el som dominerar bland ersätt

ningsf1tgiirdcrna. 

För egen del vill jag framhålla hetydelsen av att de statliga myndigheter

na är aktiva när det gäller att förverkliga statsmakternas intentioner röran-
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de energihush;°1llning och oljeer.slitlning. För m<°mga statliga myndigheter 

liksom för kommunala myndigheter giiller att de har en dubbel roll i detta 

sammanhang. De kan dels ha i uppgift att i sin myndighetsutövning föra ut 

statsmakternas intentioner pft energihushf1llningsomr;°1det. dels som fastig

hctsligarc ha ansvar för att i sin fastighetsförvaltning effektivisera drift och 

underhftll och vidta cnergihush[illandc investeringar. 

Inom de statliga myndigheterna har ocks<°t omfattande cnergispari\t

gärder vidtagits. Det har naturligtvis ett särskilt demonstrationsviirde att 

statliga myndigheter i sin egen verksamhet vidtar åtgiirder som frfm stats

makternas sida anses angel[igna. 

Av vad jag har anfört i det föreg[1endc framgftr all jag anser att kom

nnmcr. företagare och andra fastighetsägare hör ta ett större ansvar för att 

utan statligt stöd ff1 till ständ energihushållnings<°1tgiinler i sina byggnader 

och anl;iggningar. Energispar- och oljcersättnings:'1tg;irder har numera bli

vit sf1 lönsamma att priset på energin i princip hör utgöra elt tillri\ckligt 

styrmedel. Det giiller naturligtvis ocks<°1 för statliga myndigheter att energi

spar- och oljeers[ittnings[1tgiirder skall genClmforas i den utstriickning som 

de är lönsamma. Dlirmed kan statens utgifter för uppviirmning minskas 

under kommande iir. 

Av den sammanstiillning av de statliga myndigheternas oljereduktions

planer som statens energiverk har gjort framg:°tr att det finns mi'mga ekono

miskt lönsamma åtgiirdcr att vidta inom statliga byggnader. Det framgfir 

vidare att frågan om finansiering av planerade investeringar m[1ste lösas. 

Energiverket har siirskilt pekat på problemen med finansiering av oljeer

sättande [1tgärder inom försvaret. För de statliga afförsverken. som i högre 

grad iir inriktade pf1 företagsekonomiskt lönsamma f1tgärder. synes finan

sieringsfrf1gan vara ett mindre problem. 

Av bl. a. statsfinansiella skiil är jag emellertid inte beredd att förorda 

särskilda medel för oljeersättningsåtgiirder i statliga byggnader. Jag räknar 

dock med att frt1gan om resurser för nämnda investeringar kan komma att 

tas upp p;°1 nytt vid behandlingen av anslagsframstiillningarna frfm berörda 

myndigheter hösten 1985. 
Jag har i dessa frågor samrf1tt med cheferna for försvars-. linans-. bo

stads- och civildepartementen. 

6 Värmeförsörjning 

6.1 Inledning 

Värmeförsörjningen svarar för ca 29% av den totala slutliga energian

viindningen. Energin utnyttjas för att värma byggnader och för att heredn 

tappvarmvatten. 
Hur värmeförsörjningen ordnas är av viisentlig betydelse for möjlighe

terna att nå de lf111gsiktiga målen för landets energiförsörjning. Med ut-
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!dn!!srunkt i hehY!!!!clsens energihehov nch kraven r:I flnihilitet och god 

ekonomi i viirmeforsörjningen rfiverkas iiven kraft\'itrmeuthyggnaden. rl

förhrukningen. utnyttjandet av inhemska hrii1l'den och miljiin av hur upr

viirmningen anordnas. 

Viirmeförs(itjningen har under en tioiirsreriod gcnumgfitt en snahh fiir

iindring. Jaµ har nyss (avsnitt 5.4. Il redogjurt for viirmehehuveh utveck

lin!! och J[1 hl. a. angivit att nctlocncr!!ihchovet fiir urrviirmnin!! vid mitten 

av 1970-talet var det hittills hiigsta. Genom ett omfattande energisparande. 

i första hand med enklare och hilligare iit!!iirder. har nettoenergi be hovet 

per fir. trots en iikad hyggnadsvol~·m. minskat fr[111 90 TWh [1r 1975 till 

drygt 80 TWh [ir 1983. Sparandet har inte skett lika snahht i alla typer av 

hehyggelse. Den rrncentuella minskningen av energianviindningcn har 
varit l[111gsamrnarc i flcrhostadshm och lokaler iin i sm;'ihus. 

I takt med en minskning av nettuenergihehoven i byggnaderna har 

viirmeforsör:iningcn giitl iiver fri111 ett wstem huvudsakligen grundat pf1 
oljeeldade individuella rannor till försiirjning med ljiirrviirme och clviirme i 

hiilnen av a!I heny!!gdse. Jag har tidigare redovisa\ viirmeför.,iir:jningens 

fördelning pii olika hvggnadssektorcr (tabell 5.11. 

En hiirnsten i riksdagens hesl11t viirrn 1981 om riktlinjer fiir energiroliti

ken var cl\ oljeersiiltningsprof!ram för 1480-talet. Programmet hestiir av tre 

delar: {1tgiirder for att ersiitla olja genom konvertering till andra energi-;lag. 

[11giin.lcr for att utnyttja Jen goda clrn)d11ktionslrnraciteten under 1980-ta

lct samt [1tgiirder för att ii'1adkomma ett icke oljchaserat viirmeförsör:i

ningssystem i Storstockholm. Jag i'1terkommer senare till fri'1gorna om 

oljeersiittningsqödet I avsnitt 8.1) och till .storsUidernas cnergiforsiir:ining 
(avsnitt 9). 

Huvuddelen av hittillsvarande oljeersiittning har uppni'1tts inom viirme

försör:iningsnmr<°1det. 

Tahcll 6.1 Andel olja inom \·ärmcförsiirjningl'n, nclln, 'k 

Är 

1970 
197." 
19XO 
l9XJ 

Andel (11.ia. ':; 

Oljcersiittningen har varit siirskilt snahh inom sm[1husområdet. Oljan 

svarade si'dumla för knappt 40~+ av netloenergianviindningen för smt1hu

sen i'tr 1983. Motsvarande andel för flcrbostadshuscn var 70'/r och för 

Inka ler 6~ r:r-. Genom hyte av viirmesystcm har tillkommit som mest 90000 

elviirmda sm[1hus per [ir. Vidare har antalet stora clpannor och viirmepum

par ökat kraftigt i framför allt tjiirrvärmcverk men iiven i blockecntralcr. 

Övergången till el sker sfilcdes huvudsakligen i nexihla och omstiillbara 

system. Fasta inhemska hriinslen. hiide torv och triidbränslen. har vunnit 

insteg i produktionen av viirme. Även koleldningen har ökat men i betyd-
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ligt liigre takt iin vad som förviintades vfircn 1981. Mindre viirmepumpar 

har ökat i en omfattning som fi'i förutsf1g i höi:ian av 1980-tale\. Är 198'.'i 

hcriiknas antalet installerade mindre viirmepumpar totalt uppgt1 till ca 

100000. 

Energihushf1llningen har bedrivits effektivt under samma tid. vilket yt

terligare har begriinsat anviindningen av olja för viirmeproduktion. 

År 1983 indelades viirmeförsörjningcn enligt statens energiverk pf1 föl

jande uppviirmningsformer: 

Tabell 6.2 Energitillförsel fördelad på värmeförsiirjninJ!ssyslem, hrullo år 1983 
(TWhl 

Fjlirrviirme (värmeleveranserl 
Blockccntraler och enskild 
uppviirmning. varav 

Totalt 

olja 
cl 
inhemskn briinslcn 
övrig! 

26 

45 
l!U 
10,4 
I.I 

IOI 

I enlighet med vad jag nyss (avsnitt 5.4) har redovisat kommer enligt 

energiverkets prognoser. den totala energianviindningen brutto för upp

viirmning att minska frfm 101 TWh [ir 1983 till ca 84 TWh iir 199'.'i. Detta 

innebär att den utveckling som påbörjades under slutet av I 970-talet fort

sätter. Förutom den minskning av energianviindningen som sker genom 

åtgiirder i hyggnader och ändrade vanor pf1går en kontinuerlig överföring 

av omvandlingsförluster från anviindningssidan till produktionssystem för 

ledningsbunden energi. Samtidigt minskar de totala förlusterna. Ett exem

pel kan förtydliga denna utveckling. Genom ljiirrviirmeanslutning kan viir

meförlusterna vid oljeeldning i en konventionell mindre panna med ca 6'.'i r;-;. 

total verkningsgrad undvikas. Fjärrviirmeproduktionen sker i större pan

nor med betydligt högre verkningsgrad. ca 85-90%. och liven med hiinsyn 

till 5- IQo/r, distrihutionsförluster, motsvarande ljärrviirme i tiitorter. i'iter

står 80% av briinslets viirmeinneh[1ll i den nyttiga viirmeenergi som lcven~

ras till hyggnaden. 

Under första hälften av 1980-talet har betydande insatser gjorts för att fä 

fram ekonomiska och tekniskt acceptabla solviirmcsystem. fag fiterkom

mer i det följande till bl. a. solviirme- och viirmepumpsteknikcn (avsnitt 

6.5). 

Den under innevarande år p[1började introduktionen av naturgas i Syd

gasniHet innebär också ett visst tillskott till värmeförsöt:iningen. Enl">art 

inom Malmö kommun kommer ca 1.3 TWh att avsiittas per fir för upp

värmning. Naturgas har av kostnadsskiil f. n. svi\rt att konkurrera med 

andra bränslen i ljiirrvärmcsystcm. Gasens speciella egenskaper st'isom 

renhet och goda reglcringscgenskaper kommer biist till sin riitt i nnHigg
ningar för byggnadsuppviirmning och vid industriella processer. Inom upp-
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viirmningsområdel konkurrerar gusen således främsl med elvärmen. Ga

sens roll i värmeförsörjningen kommer i ett nationellt perspektiv att vara 

begränsad under 1980-talet. Läget kan dock komma att förändras inför 

Lirnkrafts:wveckfingen. då gas kan komma att bl. a. ersiitta elviirme i 

enskilda byggnader. Jag återkommer senare (avsnitt 8.3) till denna fråga. 

De fasla briinslena har hillills ökat starkt i användning under 1980-talet. 

Delta har till stor del varit resultat av statliga insalser for utvinning, 

omvandling och briinsleföriidling samt för förbränningsanläggningar. Jag 

äterkommer i det följande till briinslcnas utnyttjande i värmeförsörjningen. 

Innan jag går över till att redovisa de skilda värmeförsörjningssystemen 

finns det anledning att beröra frågan om avvägning mellan åtgiirder för 

tillförsel och hushållning med energi samt mellan olika tillforselsystem. 

Under hösten 1984 har riksdagen beslutat om riktlinjer för utvecklad 

kommunal energiplanering m. m. (prop. 1984/85: 5. BoU 6, rskr 82). Beslu

tet innehär att kommunerna får ett ökat ansvar för att planera för tillförsel, 

distribution och användning av energi. De rnr också möjlighet att ange 

områden där leverans av el till värmepumpar inte skall behöva ske. 

Kommunerna bör enligt beslutet senast den I januari 1986 fastställa 

heltäckande energiplaner genom särskilt beslut i kommunfullmäktige. Ett 

väsentligt syfte med planerna är att de skall fungera som underlag för 

insatser inom värmeförsörjningsområdet liksom inom andra områden av 

betydelse för energiförsörjningen. Planerna kommer genom den särskilda 

beslutsprocessen att bli föremål för en öppen olTentlig debatt. Detta inne

bär att den inriktning av energiplaneringens lre komponenter - tillförsel, 

distribution och användning - som planerna ger uttryck för. kommer att 

avviigas mot kostnader och effekter såväl inom som utom energisektorn. 

Vid min anmälan om den utvecklade kommunala energiplaneringen fram

förde jag även synpunkter på behovet av en helhetssyn pi'1 energiplanering

en i kommunerna. Denna helhetssyn innebär att åtgärder i olika led av 

energisystemet, t. ex. encrgisparåtgärder i byggnader och nya produk

tionsanläggningar i fjärrvärmesystemet. planeras i ett sammanhang så att 

dessa samverkar till ett väl fungerande system. Energiplaneringen skall 

iiven säkerställa att hushållningsmöjligheter och energisnål teknik tas till 

vara inom försörjningssystemet. Av stor vikt vid denna avvägning, och för 

genomförandet av planer. iir den prisinformation som på olika säll förs ut 

till kommunens innevånare. 

Betänkandet (SOU 1981: 69) Pris pi'1 energi innehåller en analys av olika 

principer för prissällning av el. fjärrvärme och briinslen. Slutsatsen är att 

överviigande skiil talar för att samhällsekonomiska vinster kan göras om 

kortsiktiga marginalkostnader i ökad utstriiekning får styra prissättningen 

på energi. För f]iirrvärmesystem som är baserade pi\ olika briinslcn finns 

det t. ex. skäl att ltita briinslekostnadernas varialioner mellan olika t1rstider 

avspeglas i differentierade energiavgifter. 

De kommunala taxorna bör således sf1 viil som möjligt avspegla de 
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verkliga kostnaderna för en energileverans. Diirigenom kan t. ex. kostna

derna för en sparåtgiird bedömas mot den besparing den leder till. eller mot 

andra tillförselmetoder. 

En annan avvägning är fördelningen mellan olika tillförselmetoder. Ge

nom framsynt planering kan kommunen i ett tidigt skede vidta åtgärder för 

att utnyttjandet av el. fjärrviirme eller sm[1skaliga system skall kunna ske 

på bästa möjliga sätt. 

Ett problem i samband med investeringar i ny energiteknik för värmefiir

sörjning har tidigare varit osäkerheten hos framför allt de mindre viirme

verken och förvaltarna av byggnader vid upphandling av viirmeteknisk 

utrustning. Under åren 1983 och 1984 har energiupphandlingsdelegationen 

stärkt beställarfunktionen genom olika insatser. Som jag senare kommer 

att redovisa (avsnitt 10.4) har deleg;1tionen bidragit till tillkomsten av ett 

särskilt organ för organiserad gemensam upphandling. kallat Svenska viir

meverkens ekonomiska förening. V ÄRM EK. 

6.2 Fjärn·iirmc 

Fjiirrvärmcuthyggnaden påbörjades under slutet av 1940-talet i Karlstad 

och några andra mellansvenska städer. Utbyggnaden har diirefter skett i 

snabb takt. Under 1970-talets andra hälft var expansionen särskilt kraftig. 

F. n. ökar ansluten abonnerad värmeeffekt med ca 900 MW per år. vilket 

motsvarar effektbehovet i ca 150 000 lägenheter. Värmelcvcranscrna har 

f. n. ett försäljnings värde av ca 7 500 milj. kr. per i'ir. 
Fjärrvärme utnyttjas i första hand för uppvärmning av bebyggelse i mer 

tåtbebyggda områden. Riiknat i förhållande till total uppvärmd yta inom 

resp. byggnadstyp var fördelningen av tjärrviirmeförsörjd bebyggelse mel

lan olika byggnadstyper år 1982 följande: nerbostadhu5 47 '71r. lokaler 39 r:~ 

och småhus 5 %. Vid glesare bebyggelse ökar hastigt s;iväl kostnaderna för 

distributionssystemct som förlusterna från nätet. Även framgent kommer 

således nyanslutningar till fjärrvärme att i huvudsak ske i tätare bebyggel

se. 

Ett mått på bebyggelsens lämplighet för olika värmeförsörjningssystem 

är den s. k. värmetätheten. som anger {\fligt energibehov fördelat per m~ 

områdesyta. Statens energiverk redovisar i rapport. Energiperspektiv 

1970-95 (Rapport 1984: 7). följande uppgifter. 

Tahell 6.3 Fiirdelning av hcbyggelsen på områden med olika ,·ärmetäthct, '11-

Andel av vtan som 
ligger i omrf1den med högre 
viirmetiithet än. 50 kWh/m~ och år )() kWh/m~ CJCh i'ir 

Smi'ihus ) 
rlerhostadshus f>!I 
Lokaler ht 
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30 kWh per m2 och år motsvarar radhusbebyggelse medan 50 kWh per 

m" överenstiimmer med förhlillandena vid större s. k. lamellhus. Gränsen 

för lönsam G~irrviirmeutbyggnad brukar enligt statens energiverk dras vid 

30 kWh per m2
• Även glesare bebyggelse kan emellertid vara av intresse 

att ansluta, om viirmeförsö1jningen sker med t. ex. spillvärme. 

Under senare år har skett en snabb övergång från olja till andra energi

källor i ljärrvärmens produktionssystem. Denna utveckling har delvis skett 

med statligt stöd. Inom en tioårsperiod kommer därmed merparten av 

landets G~irrviirmesystem att försörjas med åtminstone delvis nya produk

tionsanl~iggningar. 

Statens energiverk redovisar i sin rapport en prognos över Giirrvärmens 

utveckling under perioden fram till år 1995. 

Även Svenska Värmeverksföreningen (VVF) har under år 1984 genom

fört en omfattande enkät hos medlemsverk och kommuner om förutsätt

ningarna och planerna för senare Gärrvärmeutbyggnad. Enligt dessa båda 

undersökningar kommer utvecklingen av ljärrvärmen att med nuvarande 

förutsättningar få följande förlopp. 

Tahell 6.4 Fjärrvärme under år 19114 samt proi:nos för år 1990 och 1995, TWh 

År 19114 1 199() 1995 

Statens VVF Statens VVr 
energiverk energiverk 

Leveranser 31.5 36 37 37 39 
Tillförsel 39 42.7 47 44,5 49 
Olja Il 7.6 6 7.3 6 
Kol I0.5 14.7 15 16.6 17 
Torv I 

} 9.4 
3 

} 11 
4 

Triidbriinslcn 2 5 5 
Avfall 4 5 5 
Viirmerumpar 3 7.5 7 7.6 7 
El pannor 5 lU 2 0.2 I 
S.rillvärme 2 2.6 3 2.8 3 
Ovrigl 0.5 0.6 I 0.7 I 

1 Preliminära uppj!ifter för år 1984. fi.iilla: VVF. 

Statens energiverk. EK 81 och byggforskningsrådets (BFR) utredning 

Energi 85 är försiktiga i sin bedömning av fjiirrvärmens utveckling. EK 81 

framhåller att ett på lling sikt kraftigt minskat energibehov kan medföra att 

den nu pf1gående expansionen avstannar. 

BFR visar bl. a. rå den under de senaste åren kraftiga minskningen av 

viirmcleveranserna per kilometer Giirrvärmekulvert. En större andel av 

Giirrviirmenätcn har under senare fir byggts i glesare bebyggelse. t. ex. 

sm<'thusområden, vilket ger denna effekt. Även energisparandet har mins

kat värmelcveranserna i utbyggda nät. Statens energiverk anger att jämfört 

med tidigare prognoser är hedömningen av viirmeleveranserna f1r 1995 

drygt 15 TWh lägre. Den främsta orsaken iir enligt verket. att energispa-
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randet har underskattats i 1iJigare prognoser. Verket har även en från VVF 

skild bedömning av fördelningen av bränslen till fjärrvärmesyslemen. 

Verket anger att den framtida utvecklingen för fasta bränslen inom 

fjärrvärmesystemen torde mattas till följd av den ökade användningen av 

värmepumpar som baslast och elpannor som spetslast sommartid. Den 

oljebaserade produktionen kommer att minska men en viss andel måsle 

enlig! verket vara kvar p. g. a. oljans goda reglerbarhet och låga kapilal

kostnad. Den slutsats verket drar härav är att såväl olja som elpannor och 

värmepumpar kommer att begränsa möjligheterna att föra in fasta bräns

len. 

När det gäller fördelningen mellan olika fasla bränslen konstalerar ver

kel att kol i allmänhet ger lägre värmekostnader. även om de lokala 

variationerna är betydande, men att trädbränslena på längre sikt har en 

egen livskraft som väntas öka i takt med att elenergin blir dyrare. Verkets 

slutsats är att framför allt kol kommer att få en minskad betydelse jämfört 

med tidigare VVF-bedömningar. 

Som framgår av vad jag tidigare redovisat grundas en betydande del av 

fjärrvärmeproduktionen f. n. på elenergi, i huvudsak m·koppli11Rshar el

krqf(. Under år 1984 levererades således nära 5 TWh elenergi för avkopp

lingsbara pannor i fjärrvärmeanläggningar, och ca 1.5 TWh levererades till 

pannor inom industrin. 

Förs. k. avkopplingsbar elkraft gäller bl. a. särskilda skatteregler enligt 

följande. 

En avkopplingsbar elpanna är en panna för vilken slulits ett särskilt avtal 

med elleverantören om tillfälliga elleveranser och enligt vilket denne. när 

så erfordras av kraftsystemskäl, kan avbryta elleveransen. 

Sedan 1950-talet har under vissa förutsättningar återbetalning av energi

skatt medgivits för elleveranser till avkopplingsbara elpannor. Nu gällande 

regler beslutades av riksdagen hösten 1983 (prop. 1983/84: 28. SkU 9. rskr 

96 och 97). Dessa regler innebär i huvudsak alt riksskalteverkel får medge 

återbetalning av energiskatt för avkopplingsbara elpannor med effekt stör

re än I MW när ingen oljebaserad kraftproduktion förekommer eller har 

förekommit av energibalansskäl under en sammanhängande period av fem 

dygn. Effekterna av nuvarande regler för avkopplingsbar elkraft bör enlig! 

riksdagsbeslutet, utvärderas så att ställning kan tas under år 1987 till frågan 

om behovet av fortsatt skatteåterbetalning. 

Sedan de nya reglerna för återhetalning av energiskatt infördes har av

kopplingsbara elpannor om ca 500 MW installerats. Vid årsskiftet 1984185 

var den installerade effekten ca 2 500 MW. varav drygt 1600 MW an

viindes i landets fjärrvärmesyslem. Under år 1985 förväntas elpannor om 

tillsammans ytterligare 500 a I 000 MW bli inslallerade. 

Sammanfattningsvis innebär detta att användningen av avkopplingsbara 

clpannor i fjärrvärmesystem under år 1985 väntas nå el! toppvärde upp 

mot 6 TWh för att därefter minska. 
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Som framgår av vad jag nyss har n:dovisat om cncrgitillförsdn till 

ljärrvärmcsys1emen (tabell 6.4). skiljer sig VVF:s bedömning av anviind

ningen av el på 1990-t<tlet från statens energiverks prognos. Enlig! 

VVF-prognosen kommer elpannor även under 1990-lalcl all användas för 

viirmeförsörjning sommarlid i fjärrvärmesystem som saknar andra möjlig

heler till försörjning med billiga bränslen. 

Merparkn av de större fjärrviirmesyslemcn har installerat avkopplings

hara elpannor. Pannorna utny11jas på ett sådant siitt att de lill hell övervä

gande del ersätler olja i produk1ionssys1cmet. I några fall förekommer 

också all den avkopplingshara elen marginellt ersä11cr fasla briinslen. 

Hiirvidlag spelar produktionssystemens utformning och kraftavtalets form 

en avgörande roll. Om r~1kraftskostnaden understiger den rörliga driftkost

mlllcn för en fasthränsleeldad panna finns ekonomiska motiv att ersätta 

fastbränsle med dkraft. För all marknaden för inhemska briinslcn inte 

skall pi\vcrkas negativ! är 1.kt emellertid av stor vikl all avkopplingsbar cl 

inte crsiiller s{1dana hr~inslen i större omfattning. Jag kommer siirskill alt 

följa denna friiga och vid behov ta initiativ till i\tgiirdcr för all undvika en 

siidan utveckling. 

Avviigningcn mellan avkopplingsbar elkraft och inhemska hriinslcn vid 

planeringen av ny produktionskapacitet är i första hand en fdga för den 

kommunala energiplaneringen. Som jag senare (avsnill 8.6.4) kommer all 

redovisa har jag bl. a. i denna fr{iga hafl övcrliiggningar med förelriidarc för 

kommunerna. 

Det linns anledning all slit fast all andndningen av billig elkraft i 

(iiirr\'i1rmesys1emcn har en pusitiv inverkan pi\ deras ekonomi. Det förh[ll

landi:t att Jen goda 1illgi111gen pil cl nu anviinds inom ljiirrviirmcsystemcn 

ger vidare forbiillrade föru1sii1tning;1r för en ~enare kiirnkraftsavvc<.:kling 

cfterslllll elenergin thi kan ersittta~ av annan energi. Under tiden kan 

\'iirmckoslnadcn bcgri111sas for \'iirmi:abonnenterna. Detta gor all vinster

na av bga dpriscr i större utstrii..:kning iin tidigare kan komma iiven denna 

kategori till del. El o..:h viirmepumpar i tji1rrviirmcsystem bn s{ilcdes bidra 

. till att hiilla genomsnittstaxan pi1 bg niv{1 och di1rigenom underhitta intro

Juk1ioncn av ny 1eknik fört. ex. inhemska briinslen. 

For all minimern totalkostnaden för ett större viirmcproduk1ionssys1cm 

krii\'s en kombination av viirmekiillor som tillsammans ger bgst.<1 totalkost

nad. Som baslastanliiggning \'iiljs diirvid siidana system som har en st1 bg 

rörlig kostnad som möjligt. Fasta briinslen. spill\'iirme uch \'iirmepumpar 

i1r exempel pii siidana kiillor som idag kan betrnktas Sllln tekniskt och 

ekonomiskt re;iliserbara för m{111ga Llrler. För s. k. spetslastanliiggningar 

diircmot kommer friimsl oljepannor i fr;-iga. 

Situatilmen i hörjan av 1980-talet \·ar en annan. Varki:n viirmcpumpar i 

lji1rr\'iirme\'erk eller pannor med goda miljöegenskaper för fasta br;inslen 

fanns tillgiingliga som tekniskt och ekomimiskt fullgl1d<1 alternativ. Del var 

dii1for fördelaktigt <lit parallellt med introduktionen av dcss<1 baslastkällor 
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utnyttja billig överskottsel som ett skydd mot höga kostnader till följd av 

bortfallande pannkapacitet för fasta bränslen vid bl. a. driftstörningar. Ut

nyttjandet av avkopplingsbar el innebär också att investeringsbeslut i ny 

pannkapacitet har kunnat förläggas till tidpunkler då kunskaperna om 

fjärrvärmenäh:ts utbyggnad är mer tillförlitliga. Användningen av elpannor 

har som jag tidigare har visat även minskat användningen av kol. 

Den avkopplingsbara elenergin har även en funktion som i viss mån 

garant för en senare mottrycksproduktion. Detta beror framför allt på två 

faktorer. Genom att utnyttja elenergi har taxehöjningarna dämpats. Då 

fjärrvärmeutbyggnaden i stor utsträckning styrs av de taxor som erbjuds 

abonnenterna har utbyggnaden kunnat vidmakthållas. 

Den andra orsaken hiinger samman med att fjärrvärmeverk med elpan

nor kunnat begränsa investeringarna i baslastanläggningar. Vid stigande 

elpriser kommer därför incitament att finnas för komplcttcringsinveste

ringar, t. ex. i kraftvärmeanläggningar. Jag kan sammanfattningsvis kon

sl<Jtera att utnylljandct av avkopplingsbara elpannor är bra för värmever

kens ekonomi, underlättar i introduktionen av ny förbränningsteknik, för

bättrar möjligheterna till senare elproduktion i kraftvärmeverk samt inte 

innebär någon långsiktig bindning till el. 
Utbyggnaden av stora l'iirmcp11mpar har nått en omfattning som få 

förutsåg i början av 1980-talet. Kostnaderna för att bygga stora värmepum

par har även blivit betydligt lägre än vad tidigare kalkyler har visat. De 

hittills största beställda viirmepumpanliiggningarna i fjärrvärmesystem re

dovisas i följande tabell. 

Tabell 6.5 De största värmepumpanläggningarna i fjärrvärmesystem 

System Värmccffekt Varmekälla 

Stockholm Yiirtan 
Stockholm Hammarby 
Solna/Sundbyberg 
Göteborg 
Malmö 

75 MW 
HJO MW 
120MW 
l!JO MW 
40MW 

Havsvallcn 
Avloppsvatlen 
Avloppsva\len 
Avloppwallcn 
Avloppsvallen 

Under innevarande år bedöms större och mindre värmepumpar sam

manlagt producera ca 6 TWh, varav värmepumpar i fjärrvärmenät svarar 

för drygt hälften. Värmepumparna bedöms åren 1990-1995 enligt redovi

sade prognoser producera 7-8 TWh/år i fjärrvarmesystemen. 

Elbehovet för en större viirmepump ligger mellan 25 och 30S-C av produ

cerad värmemängd. Anläggningen kan med nuvarande elpriser ekonomiskt 

skrivas av på mellan 3 och 8 år. Därefter kommer kostnaden för värmepro

duktion att vara mycket liig, även med stigande elpriser. Mycket tyder 

enligt EK 81 därför på att värmepumparna kommer att linnas kvar i 
tjärrvärmesystemen även efter år 2000. Användningen av värmepumpar 

kan därför enligt min mening senare behova avvägas så att tillräckliga 

underlag för mottrycksproduktion kan vidmakthtillas. Kulmen för utbygg-
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nad a\' viirmepumpar i tjiirrviirmentit bör nits redan under 1980-talets 

slutskede. 

/ll(/11srrie/I spil/1·iir111e utnyttjas f. n. i t]iirrvärmeproduktionen motsva

rande ca 2 TWh per år. Dc kommuner som främst utnyttjar spillvärme är 

Göteborg, Helsingborg, Piteä, Malmö, Köping och Sundsvall. I Lulcii 

utnylljas stora mängder masugnsgas. 

Under {iren 1983 Ol'.h 1984 har bidrag l<'imnats för utbyggnad av distribu

tionslcdningar för spillviirme. Dessa bidrag har utnyttjats i mycket bcgrän

sad utstriickning, i förhållande till potentialen i landet för spillvärmelcve

ranser frtin industrin. Jag har tidigare (avsnitt 5.2) redovisat min avsikt att 

w upp O\'erliiggningar med industrin för all åstadkomma en effektiv ener

gianviindning. Jag avser iiven alt ta upp spillv<irmefnlgorna vid dessa 

överliiggningar. Tidigare redovisade prognoser anger att användningen av 

indu~triell spillviirmc kommcr att öka till ca 3 TWh pi\ 1990-talet. Jag vill 

hiir betona att enstaka projekt kan föriindra denna bild. 

Pannor för i11/ie111sk11 hrii11s!t·11 har som en följd bl. a. <1v 1983 och 1984 

iirs investeringsprogram planerats och uppförts i ett stort antal. Under år 

198.:i kommer ljiirrviirmesyslem all försör:ias med inhemska bränslen mot

svarande knappt 8 TWh. Utbyggnaden av pannor för inhemska bränslen 

innebiir att ljiirrviirmens konkurrenskraft stiirks pä läng sikt samtidigt som 

sysselsiittning skapas inom den tillverkande industrin och i briinslcförsörj

ningslcdet. Som framg;ir av vad jag tidigare n:dovisat (tabell 6...\l bedöms 

amkkn inhemska briinslen fortsi1tta att öka under perioden 198.'i-1995. 

VVF anger i sin progno~ en anviindning av inhemska briinslen pil 

1990-talet som i1r 2--l TWh per ~1r högre iin vad statens ent:rgiverk anger i 

sin prognos. Skillnaden giiller framförallt avfall och triidbriinslcn. Statens 

ent:rgi\'erk anger att lön~amht:ten för inhemska briinslen f. n. förefaller 

\'arn d;11ig jiimfört med kol och \'iirmepumpar. Skillnadt:rna i totalkost

nadt:r fi.lr olika alternativ ar dock sm{i. och lokala förhallamkn avgör 

anliiggningarnas ekl1rwmi. 

Ett inhemskt briinslc a\' siirskild karakt:ir iir u1:fi1fl. Förbr<inning. kom

post.:ring och sorteringh1tt:ranvi111dning iir olika mctodt:r for tillvarawgan

de. En stor del av avfallet lagras trots detta fortfarande p:i upplag och 

tippar. 

Undt:r <ir 198-l \'ar viirmt:produktionen med avfollsbriinslt: ca -l TWh. 

Problem i samband med förbriinning av a\'fall iir utsliipp a\· miljöstörande 

i1mnen. behovet av en jiimn viirmeproduktion för att undvika lagringsprn

blt:m samt relativt höga kostnader för förbränningsanliiggningar. M;inga 

kommuner med avfallsförbriinning utnyttjar avfall fri111 niirliggande regiu

n.:r för all ni\ en ekonomisk storlek p:·i anliiggningen. Genom sin karakt<ir 

av baslastanliiggningar och behovt:t av stora anliiggningar för ekonomisk! 

utnyujande iir dessa siirskilt liirnpade för samtidig elproduktion. Jag vill 

hiir framhålla att en förutsiittning för förbriinning av avfall är all en miljö

viinlig teknik kommer till utnyttjande. Jag äterkornmer strax till rniljöprn-
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blem vid avfallsförbränning (avsnitt 8.1 ). Jag ilterkommer vidare till frr1gor 

om inhemska bränslen (avsnitt 8.6) och till frågan om elproducerande 

avfallsanläggningar (avsnitt 7 .4). 

Kol för fjärrvärmeproduktion användes under år 1984 i ett tiotal anliigg

ningar. Sammanlagt förbrukades 1,7 miljoner ton för viirmcproduktion och 

0, 15 miljoner ton för elproduktion i kraft värmeanläggningar. Enligt tidigare 

planer förutsågs en kraftigt ökad kolförbrukning under återstående delen 

av 1980-talet i fjärrvärmeanHiggningar. Denna utveckling har brutits. Sta

tens energiverk och VYF anger att kolanvändningen år 1990 i fjärrvär

meanläggningar bedöms bli ca 2 miljoner ton, dvs. betydligt lägre än 

tidigare planer. Kolet ersätts av ett ökat utnyttjande av spillvärme, in

hemska bränslen, el och värmepumpar. 

Jag ser med tillfredsställelse på denna ut veckling, som ligger helt i linje 

med de riktlinjer för kolanvändningen för tiden fram till år 1990 som 

regeringen i mars 1984 föreslog i prop. 1983/84: 158, och som godtogs i sin 

helhet av riksdagen (NU 44, rskr 390). Dessa riktlinjer innebar en skärp

ning av kraven för koleldning; kol skall komma i fråga endast när det intt: 

är tekniskt och ekonomiskt rimligt att använda inhemska bränslen. 

Ny koleldningsteknik i fjärrvärmeverk har under 1980-talet utvecklats 

bl. a. till följd av de skärpta reglerna för utsliipp av svaveldioxid och stoft. 

Nya verk utnyttjar ofta olika typer av s. k. fluidiserade bäddar (svävbäd

dar) för vilka svensk industri nått en tätplats på världsmarknaden. Tekni

ken innebär förbättringar av biide effektiviteten och miljöegenskaperna. 

Kol uppblandat med vatten clkr pulveriserat och renat används även i 

ett fåtal anbggningar. Jag kommer strax att mer utförligt redovisa kolfrå

gorna \avsnitt 8.4). 

Olja svarade under år 1984 for ca 30<:+ av energitillförseln till ljärrvärme. 

Oljeandelen har därmed minskat med t v[i tredjedelar sedan år 1980. Ol

jeandelen fortsätter att minska i snabb takt. Olja kommer dock att finnas 

kvar i fj;irrvärmeproduktionen under överskf1dlig framtid. Orsaken ;ir ol

jeeldningens stora fördelar som reserv- och spetsvlirmekälla. Vid kortare 

drifttider än ca l 000 timmar per år iir total.kostnaden för oljeeldning lägre 

iin för andra jämfi:irbara energikällor. Enligt statens energiverk kommer 

andelen olja vid fj;irrvärmeproduktion inte att understiga 10 l/r-20'.k. 

EK 81, Energi 85 samt statens energiverk anger att det kan föreligga en 

risk att fjärrvärmen byggs ut alltför långt. Skäl som anförs är att energi

sparandet i bebyggelsen har n{itt längre än vad som förutsatts i många 

planer för utbyggnad av fjärrviirmesystcm och att energisparandet förutses 

fortsii\la. Denna utveckling kan. om inte den fortsatta tjärrvärmcutbyggna

dcn planeras med hänsyn härtill. kda till överdimensionerade produktions

anläggningar, betydande värmeförluster i utbyggda nät och försämrad 

ekonomi för tjiirrviirmeverken. 

Följande faktorer bestiimmer fjärrvärmens fortsatta utveckling. 

- E11ergi.11}(1rt111det.1 effekter i ansluten bebyggelse 
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- Alternativa tillfi'irsd111etodff för viirme i hchyggelsc, hl. a. utvc1:kling

en av olja/clpannor. sm[1 viirmepumpar, luftvärmcsystem och smii fast

hriinskanliiggningar. 

- Ovcrgilngen till produktionssystem för ljärrviirme med god ekonomi 

och hög fkxihilitet. Hiiri ingar även hehovct av riktig dimensionering, 

utnyttjandet av viirmeackumulering m. m. 

- Möjligheterna till förhi1ttrad )jiirn·iirmedi.1trih11tio11. lHiri ingår liign: 

drifttemperaturer, renoveringar av äldre nät, nya ledningsmaterial m. m. 

- Taxesiitt11i11ge11 på fjärrvärme. Frågan har blivit allt mer viisentlig 

genom att produktillnssystcmets samrnansiittning iim.lrats friin enhart olje

pannor till en kombination av produktionsanläggningar med låga resp. 

höga rorliga kostnader. 

- Viiruet för värmeabonnenterna och för tjärrvärmeverken av att ut

nyttja fjiirrvärmenätet för kraji1•iirmeprod11ktio11. Värmeverk med fost

hränslehaserad kraftvärme kommer vid högre elpriser att kunna prodw.:cra 

värme till betydligt lägre kostnad iin utan elproduktionsmöjlighcterna. 

Frågorna kring taxeutvecklingen spelar enligt statens energiverk en hu

vudroll. Värmeverken hör enligt verket av egenintresse tillämpa taxor som 

leder till ett effektivt utnyttjande av anläggningarna. Den av abonnenten 

pi\verkhara delen av taxan bör normalt motsvara den rörliga kostnaden för 

värmcproduktionen. Kapitalkostnaderna kan vidare. enligt verket, tas ut 

via fasta avgifter som fördelas över investeringens hela livslängd. Taxans 

utformning avgörs i många fall av kommum:n. Verket anser därför att en 

rimlig lönsamhetsbedömning av fjärrvärmeutbyggnaden tillsammans med 

en effektiv taxesättning av fjärrvärmen hör till huvuduppgiftcrna i den 

framtida kommunala energiplaneringen. Även BFR behandlar i Energi 85 

taxcfragorna för fjärrvärmen. BFR konstaterar att tj~irrvärmens framtida 

utveckling påverkas av taxornas utformning. En taxa med stor rörlig del 

och liten fast del stimulerar enligt BFR energihushållningen. 

Jag har. när det giiller fjärrvärme, haft överläggningar med Svenska 

Kommunförbundet och VVF. Vid överläggningarna har bl. a. frågor om 

finansiering och taxeutveckling behandlats. Vid överläggningarna har 

framkommit att flera värmeverk. med en sammanlagd värmeleverans över

stigande hälften av landets samlade fjärrvärmeförsörjning, på senare tid 

övergått till säsongsdifferentierade taxor. 

För att klarliigga alternativkostnaden för fjärrvärmeabonnenter har VVF 

vidare våren 1984 inbjudit de största värmeintressenterna på bostadsmark

naden till diskussioner rörande den s. k. riktpristaxan. En översyn av 

riktpriserna har därefter inletts. I arbetet deltar VVF, Sveriges Fastighets

iigareförbund, Hyre~gästernas Riksförbund. SABO, HSB och Riksbyggen. 

När det gäller finansieringens inverkan på taxekonstruktionen har vid 

överläggningarna konstaterats att en jämnare fördelning av kapitalkostna

derna över anläggningarnas livslängd gör det möjligt att tillämpa lägre 

taxcnivåer under de första åren. En metod för en sådan jämnare fördelning 

8 Rik.l'dai:en Jlitl.Jl85. I sam/. Nr 120 
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redovisas i Kommunförhundds skrift. Kapi1alkos111;1Jer i kummunal vak

samhd. fog all!rkomml!r stra\ till t"m;msil!ringsfragan lll.:h twriga fragor 

som hd1anJla1s vid tlVl!rl:iggning;arna. 

Av vaJjag liJigar.: har rl!dovisal framg;1r all lj;irrvarm.:ah mojligh.:1.:r :1r 

hq.:riinsaJe all 1111.:d god l!kllflllflli svara för vi1rm.:forsi11jning.:n i gl.:sar.: 

hyggnadsomr;iden. D.:n u1hygg11aJ Sllfll kon1111er ;111 bli aktudl omfa11ar i 

slor ulslrii.:kning omriiJc:n mc:d htig viirml!liilhd dar ljiarrv;irm.:n i1r J.:1 

fr;imsla all..:rnalivd silviil av d:onomiska skial som m.:d hiansyn 1ill miljon. 

l·jiirrviirm..:n har i d..:ssa omradc:n manga fiinklar: 

- d..:n kan göras miljöviinlig jian1fiir1 ml!d forbriinning lo kall. 

- d..:n minskar hd10ve1 av uirymmc:n o.:h sklilsd ;1v vianneanliiggningc:n 

i ..:n byggnad. 

- d..:n kan u1ny11ja lilika l!Bl!rgikiilllir od1 iir lUrfiir lk\ihd. 

- dl!n gc:r mi.ijlighl!I 1ill .:n ralil1ndl dprnduktion i krahvi1rml!v.:rk. 

- dl!n utgör en hasmarknad for ny 1.:i..nil-; for pn1duktil1n och omvand-

ling av en.:rgi och skapar diirmc:J ocksii ftirutsiitlningar for öplirt fran 

svensk industri. 

- d..:n ger möjlighc:t till att ekonomisi..1 1illvarata avfall o.:h spill,·iirm.: 

och förbiittrar diirigcnl1m ocksii miljön. 

- d.:n ga ..:tt högl hriinsl.:utnyttjandc: i,:.:nom hög .:tfrk1ivi1.:t. 

- d.:n gc:r forutsiittningar al\ utnyl\ja inh..:mska brianslc:n. 

Jag hc:döm..:r sammanfa11ningsvis att dc:I mc:d hiinsyn iagc:n 1ill .:n c:lfrkti

vare energihusht1llning fonfarande linns c:n h.:1yJ;111d.: potc:ntial f11r c:n 

fortsatl ljiirrviirm.:utbyggnad. 

Jag gär nu över till alt redovisa mina n;irmar.: öv.:rv;igan1kn och forsbg 

niir d.:t giiller ljiirrviirm.:. 

För att bib.:hillla (jiirrdrm.:ns .:ffektivitd iir J.:1 v;isemligt all ljiarrdr

mesystemen undc:rhiills. Detta giiller saviil prnJuktionsanl;iggningar llCh 

rörsystem inom Jct .:gentlig;1 fji1rrviirmesys1em.:1 som lc:dningsniit.:n i an

slutna äldre blockc.:ntrabys1.:m. Dessa har i miinga fall ursprungligen 

byggts meJ en teknik som ar av liigr.: kvalit..:t iin normal s. k. tji1rrviirm.:

standard. 

Under är 1984 har kommun.:rna haft möjligh.:t all utnyttja s:irskilda 

meue\ för rcnoveringsarbl!len i bl. a. ledningssyst.:men for v:irme. vallen 

och avlopp. Stödet har bestiill av tvii delar. dels bidrag inom arbetsmark

nadspolitikens ram, Jds vidgade hlneramar hos kommunhin.:institu1cn för 

kommunala renoveringsprojekt. Stlidet har inte utnyttjats i niigllll större 

omfattning för fjärrvärm.:arbet.:n. Mot denna bakgrund har jag tagit upp 

överläggningar med företrädare för kommuner. viirmeverk och berörda 

organ för att åstadkomma en snabbare upprustning av äldre niit. 

Vid överläggningarna har framförts att det finns en allmän linskan att 

förbättra funktionen hos de kommunala ledningsniiten. Inom ljiirrvärme

sektorn är huvuddelen av niiten av god standard och kräver Jiirför f. n. 

inga särskilda insatser. Det finns dock enskilda nätdelar som kriiver sådana 
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insatser. Ett särskill problem i delta sammanhang iir de olika linansierings

villkor som gäller för invi:steringar i värmen~it inom resp. utanför hostads

bebyggelscn. Jag återkommer strax till denna friiga. 

För finansiering av fjärrvärmt:invcsteringar tillämpas i dag särskilda s. k. 

ljärrvärmcliin. finansiering med kommunala medel. lån och avgifter från 

abonni:nter eller upplåning pil den öppna kreditmarknmkn. 

Sedan år 1977 tillämpas ell speciellt finunsieringssystem för kommunala 

fjärrvärmesystem inkl. produktionsanliiggningur. Detta tillkom efter över

läggningar mellan representanter för industridt:partementet. riksbanken 

och kapitalmarknaden och syftade till att stimulera en fortsatt utbyggnad 

av fjärrvärme. Det nya systemet innebar att dels riksbanken medgav en 

viss upplåning på kapitalmarknaden speciellt för ljärrvärmeinvesteringar, 

dels amorteringstiderna för sådan upplåning gjordes betydligt längre än för 

traditionella län för kommunala investeringar. Mot tidigare normalt högst 

15 år med rak amortering har fjärrvärmelänen sedan år 1977 haft amorte
ringstider på 20- 23 år med lika annuitet eller serieamortering (låg amorte

ring i början av lånetiden). 

Från den I januari 1983 infördes en förbättring av villkoren för fjärrvär

melån genom att kravet på utlandsupplåning togs bort. Härigenom kunde 

annuiteterna minskas vilket reducerar den finansiella belastningen för 

kommunen. 

Finansieringssystcmet har inneburit betydande fördelar för fjärrvärmen 

jämfört med andra kommunala investeringar och industrins investeringar 

genom att systemet medger garanterat utrymme på kapitalmarknaden och 

längre återbetalningstider. Någon speciellt förmånlig räntesättning har 

dock inte tillämpats - den längre amorteringstiden har medfört en högre 

räntesats än för andra kommunlån. 

Utvecklingen har under den senaste tiden gf1tt i den riktningen all 

villkoren för att finansiera fjärrvärmen har förbättrats yllerligare. Det 

allmänna ränteläget har sjunkit, vilket betyder lägre räntekostnader. Efter

frågan på krediter för andra ändamål är svag. Överläggningen med Kom

munförbundet och VVF har klarlagt att finansieringen f. n. inte innebär 

någon avgörande begränsning för fjärrvärmeutbyggnaden. Jag gör sam

manfattningsvis den bedömningen att formerna för finansiering av fjärrvär

meinvesteringar f. n. är tillfredsställande. 

För att underlätta en avveckling av kärnkraften är det väsentligt att 

fjärrvärmesystemen i största möjliga utsträckning kan utnyttjas för elpro

duktion där detta kan ske med fördel för såväl anslutna abonnenter som 

värmeverk. Jag kommer strax att ytterligare behandla förutsättningarna 

för sådana mottrycksanläggningar (avsnitt 7.4). 

Möjligheterna att utnyttja fjärrvärmenät för spillvärme. värmepumpar 

och solvärme samt för elproduktion är bl. a. beroende av temperaturni

väerna i näten. Även värmdörlusterna från fjärrvärmeledningarna påver

kas av drifttemperaturerna. 
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Fji1rrviirm..:ni1t dim..:nsioni:ra~ id;1g huvu,b;1klig..:n f,lf . ..:n lwg~ta fr;1111-

kdningstempi:ratur av 120 '{' lh:h en s;1mtidig returk,\ni11g,1emp..:r;11ur a\· 

70 "C. El"t.:rsom (j;1rrvarmevall n..:t viJ dprndukt i,111 i krafl' ;irm..:vi:rk utgör 

kylm..:dd, inn..:hi1r d..:n IHiga t..:mp..:raturniv;in ..:n hegransning av dproduk

tionsförmiigan. 

Ett s:itl all forh;iltr;1 dfrkli\·it..:t..:n :1r all anpassa lj;1rrv:irm..:systi:111 till 

s. k. l<igt..:mp..:ratur. 

P:i flirsök piig:ir f. n . ..:n s;idan ombyggnad i ..:Il hdlntligt n;it i Knivsta i 

Uppsala kommun. Förddar föru1,1m ökad..: möjligh..:t..:r till dprndukti,111 iir 

all bl. a. snlv;inne ,1..:h v:irm..:pumpar ti;illr..: kan 11tny11jas. 

Nya tjiirrvi1rm..:syst..:m kan m..:d fön.ld anordnas för lagt..:mpi:ratur redan 

vid uthyggnad..:n. I d..:ssa fall kan vid ny b..:bygg..:ls..: hiinsyn tas till it\'l!n 

tkn lilgre framkdningst..:mp..:ra!llren viJ dimensi,m..:ring av hyggnad..:ns 

V<irm..:systi:m. I hdln1lig<1 n:it kan li..:1 finnas möjligh..:1..:r all ansl111a viss 

h..:byggdse till returblningen. 

Jag avser nwt bakgrund av vad jag nu har anfört alt för..:slii r..:g..:ring..:n ;1ll 

uppdra till statens c:nergiv..:rk att utn.:da tjiirrv;1rm..:sys1..:m..:ns o..:h hki..:k

cc:ntrakrnas försörjningssituation och föruts:illningarna för all genom oli

ka iltgiinkr i viirmdiirsö1jningssys1cmcn anpassa dessa till li1grc drifll..:m

pc:ratur. 

Hiiri ingär bl. a. att utr..:da förutsiillningarna för upprustning av :1ldre 

viirmeniit. inom och utom tj:irrviirmesyst..:men. 

M{mga kommuner m..:d tjiirrv;irmdörsörjning har ime möjlighet att till

riicldigt utnyttja de basviirmek.iillor man förfogar över. En orsak kan \·ara 

all v:irmeövc:rföringskapacitc:ten mellan olika tjiirrviirmc:omriiden iir for bg 

eller helt saknas. Genom all anhigga tj:irrv:irmeledningar som kopplar iht1p 

olika delar av näten kan oljecrsiittningen öka od1 niitet bli mindre s;irbart. 

För större niit finns därtill möjligh..:terna all i ett senare sk..:d..: anlagg;1 

kr<1ftvärmevc:rk. Hopkopplingsll!dningarna blir diinnc:d strategiska. 

Fri\gan om viirmesystcmens förutsiittningar att i ett senare skede funge

ra som kraftvärmeunderlag iir. som jag senare redovisar. av strategisk 

betydelse inför kiirnkraftsavvc:d.:lingen. Det finns enligt min mening beho\' 

av ett tillfälligt statligt stöd till t11giirder som ökar de sammankopplad..: 

värmeundc:rlagc:n inför kärnkraftsavvecklingen. Jag iitcrkommcr till fhigan 

om medel härför under anslaget E :!2. Vissa åtgiinkr for omsti1llning av 

energisystemet. 

6.3 Blockccntralcr 

Med blockcentraler avses vanligtvis de större anli1ggningar för produk

tion av värme, som försörjc:r mer än en byggnad och som inte drivs som 

fjärrvärmerörelse. Blockcentraler kan variera i storlek från el! par hundra 

kW till centraler av fjärrvärmestorlek. dvs. 50-100 MW. Normalt iigs och 

förvaltas blockcentralcn av ägaren till anslutna byggnader. Fkrtalet bygg

nader som värms av blockcc:ntraler är hyres- ellc:r k1.:mtorshus. 
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Yiirmdiirsii1:jningcn med hlockccntrakr iir inte viil definierad och siikra 

upppiftcr <'m antalet centraler. deras \'iirmd;iillllr lH:h ll·verl'rad energi iir 

diirfiir sv;'ira att erh;'\lla. 

EK 81:s delutredning tDs I 198): 1.~l S~1 kan vi \iirma Sverige anger 

hruttplcveranscrna frfm hlPckcentralcr ;1r 1980 till :!O TWh och iir 1990 till 

10 TWh. Utvecklingen under 1480-talct hedim1s ske s;°1 att hiilften av 

hlockcentralerna till f1r 1990 övcrgfir till tjiirrviirme. ;mtingen genom direkt 

anslutning eller genom organisat1,risk fiiriindring. Studier anger. cnli!!t 

delutredningen. att det föreligger m;
0

1nµa praktiska hinder tlir att introdw.:c

ra fasta hriin-;lcn i hlockcentralcr. varfi\r enda-;! 20- :!.'i r·; av de iitcr-;tiiende 

har konvert crats till [ir J 990. 

EK 81 har inµen egen hediimning av viirmeleveransens o;tl'rkk friin 

hlockcentraler. Diiremot konstaterar man att hlockccntralsviirmd hehyµ

gelse hittills i liten grad kunnat minska ko-;tnaderna fiir -;in viirmcfiirsiirj

ning. Prohlem som redovisas vid konverterin!! a\· centraler iir hl. a. risken 

för miljöstörningar vid övergiing till fasta hriinslcn. ~fojlij:!hetcrna att ut

nyttja viirmepumpar anges som goda. om dessa ut vecklas ytterligare. 

BFR an!!er i utredningen Energi 85 leveranserna under [ir 1985 till 14 

TWh per iir. ()m enhart pannor iiver I 1\-1\.V effekt inriiknas finns det G1 

1400 hlockcentraler inom hnstadssektorn och ytterligare drygt 4 000 cen

traler i lokalsektorn. 

Ungefär hiilften av alla hlockcentralcr hediims enligt Energi 85 ligga i 

omrfalcn diir fjiirrviirme finns eller kommer att hli uthygµd. Merparten av 

l'entralerna iir i dag oljeeldade. Genom s. k. avhrythara eller avkopp

lingshara elleveranser och viirmepumpar har dock elenergi alltmer ersatt 

olja. Även inhemskt fasthriinsle utnyttjas. friimst i större centraler. 1.liir 

kostnaden for hemanning kan sl{1s ut över en stor energiproduktion. 

Mot denna hakgmnd hediimcr jag att en hetydandc del av hlockcentra

lerna ligger i omr{1den som inom överhlickhar framtid kommer att viirmas 

med fjiirrviirme. En an-;lutning av centralerna ter sig dii naturlig. Hiinsyn 

m[1o;te dock tas till de skiftande tekni-;ka och ekonomiska förhiillandena i 

olika omdden och för olika anliiggningar. Utnyttjandet av elenergi. som 

kan ske med såviil l[1g investeringskostnad som lf1g driftkostnad. kan 

tillsammans med anslutningsavgifter till fjiirrviirme medföra en försenad 

övergf1ng till (iiirrviirme. Energisparandet har diirtill ökat i llerhostadshu

sen vilket pf1verkar ekonomin vid fjiirrviirmeanslutning. En möjlighet som 

hehandlats vid överliiggningar med Kommunförhundet och YVF iir att 

genom organisatoriska lösningar li\ta viirmeverken svara för driften i 
hlockcentralerna. EUD har under i'1r 1984 heslutat om stöd till YVF för att 

utreda ett s{1dant vidgat ansvar för viirmeverken. Utredningen kommer att 

slut foras under <°ir 1986. 

Som jag tidigare har anfört iir ett viktigt energipolitiskt mi'1I att utnyttja el 

under 1980-talct för oljeersättning p;'1 ett sådant siitt att lfingsiktiga hind

ningar undviks. Elanviindning i hlockcentraler iir ell exempel rfi detta. Del 
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är önskviirt att blockcentralernas niit i ett Hingre perspektiv försörjs med 

andra energislag. El kan om den används för att driva viirmepumpar dock 

erhjuda ett lf1ngsiktigt alternativ. Enligt statens energiverks studie Fasta 

briinslen !rapport nr 1984: 5). iir viirmepumpsbaserad fiir~örjning f. n. den 

mest kostnadseffektiva. om förutsiittningar föreligger att utnyttja naturliga 

värmekiillor. 

Mot bakgrund av denna redovisning av nuvarande viirmeförsörjning 

med blockcentralcr övergi'tr jag till mina förslag. 

rtera utredningar har visat på de stora fördelarna av att utnyttja viirme

pumpnr i blockcentraler som saknnr möjligheter att konvertera till fast

briinslc eller gi'1 över till fjiirrvärme. Jag delar denna uppfattning. Det bör 

vara möjligt att inom ramen för energiforskningsprogrammet stödja en 

utveckling nv viirmepumpar Himpliga for blockcentraler. Det arbete som 

bedrivs av statens vattenfallsverk inom detta omriltlc bidrar också till en 

s;°idan utveckling. 

För att förbiittra viirmeförsörjningens ekonomi p[1 l;°tng sikt och öka 

möjligheten att utnyttja viirmeunderlagen för elkraftproduktionen i kraft

värmeverk finns mot bakgrund av vad jag nyss redovisat ett stort behov att 

noggrann! klarliigga blockcentralernas försöijningssituation. Som jag tidi

gare redovisat (avsnitt 6.2) avser jag föresl[1 regeringen att denna fråga 

utreds av statens energiverk. 

6.4 Enskild uppl'ärmning 

Värmeforsörjningen i fastigheter med enskilda uppviirmningsanordning

ar har förändrats kraftigt sedan f1r 1980. Flcrt'lostadshus och lokaler har i 

betydande omfattning anslutits till t]iirrvärmeniit och blockcentraler. Inom 

småhussektorn har denna utveckling endast haft en marginell betydelse. 

Här har i stället en omfattande övergång till direkt eller vattenburen 

elvärme ägt rum. 

Enskilda uppviirmningssystem dominerar helt inom sml°1husscktorn. För 

den uppvärmda ytan i 1982 års småhusbestfmd har man funnit att 43'7r· i 

huvudsak använde olja för uppvärmning och 27 'T utnyttjade direktel

viirme. Endast 5 % av småhushebyggelscn var ftr 1982 ansluten till tjiirr

värme eller blockcentral. För flerbostadshus och lokaler skedde 40 resp. 

44 %· av värmeförsörjnin(!en brutto genom enskild oljeeldning och 3 resp. 

13 o/c genom användning av elviirme. 

Statens energiverk gör i sin rapport 1984: 7 Energiperspektiv 1970-95 

bedömningen att takten i anslutning till fjärrvärme för flerbostadshus kom

mer att sjunka obetydligt fram till år 1990. Anviindningen av elviirme 

bedöms öka något fram till år 1990. för att därefter i'ttergå till 1982 f1rs nivå. 

Vidare antas användningen av värmepumpar komma att öka fr;'m niistintill 

ingenting till ca 6% av den uppvärmda ytan är 1990. Sammanfattnin[!svis 
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innehiir Jetta att endast 21 r; av v:irmefop,(irjnin!!en i tkrhostadshus he

riiknas ske !!L'nom enskild oljeeldning ;·ir 1990 nwt 40"1 iir 198~. 

Vad helriiffar lokalhest[111Jc1 fiirviintas inte cn'>kild uppviirmning mirhka 

i samma takt som i tlerhostadshusen. eftersom elv:irme i olika fl,rmcr iir en 

'>!ark konkurrent till t)iirrviirme i m;inga lokaler. Elviirmens andel av v:ir

mefiirsiirjningen fön·:intas iika till 18 r; och viirmcpumparnas andel till 

4r;. t\r 1990 fiirviintas ~()(;av viirmcfiirsiirjnin!!en i lokalhesii1ndel tillgo

doses med hriinslcförhriinning i enskilda panncentraler. 

fiir srnilhuscn'> del stiir valet mellan \1lja. cl och uppviirmning med fo.sta 

hriinslen. friimst ved. El\'iirme hediim' som det ekonomi'>kt mest gynn

samma alternativet under den niirmaste tioilrsperioden. Statens energiverk 

har antagit alt ca hiilften av de smiihus som fortfarande har nljccldning 

kommer all konverteras till clviirme i n[1gon form fram till iir 1990 och 

sammanlagt 7~r; fram till ilr 194~. I de tlesta fall kommer komhipannor att 

vi1ljas. Viirmepumpar. friirnst i komhination med ol.ia som utnyttjao.; under 
hiiglastperiPdcr. lwmmer enligt statens cncrgivcrl.; all ~ucccso.;ivl iika i 

hetvdelse och ta hand om mer iin en femtedel av de viintade konvertering

arna till elviirme. 
En sammanfattning av energiverkets prognos iiver viirmefiirsiii:iningcn 

for befintliga smt1hus görs i tabell 6.6. 

Tahrll 6.6 Enrrgislai:~m andrlar a,· drn upp,iirmda ~·tan i 19112 års sni:'ihushrstlind 

Andel i pnH:cnt 148~ 14911 144~ 

Olja 4.'1 21 16 
Fi;irr\'armc 7 ~ 

Ved 14 14 I 'I 
Viirmepumpar 2 7 10 
Annan clvi1rmc ··-~ 48 52 
01'J·i!!I I ~ 2 

För n}-·hyggda sm;'1hus har andelen med cl11ppviirmning i ntigon form 

iikat friin 55 r; till 65 (; Min {ir 1979 till år 198). Statens cneq?iverk riiknar 

med att denna andel kommer att iika något under o'iren framöver. Dessutom 

antas andelen viirmcrumpar öka. I de smf1hus som kommer att hyggas 

under perioden 1990-1995 hcriiknas 77':·( av den urrviirmda ytan utnyttja 

clviirmc eller viirmerumpar. En sammanfattning av energiverkets prognos 

över viirmeforsiirjningen i nybyggda småhus giirs i tahcll fi.7. 

Tahrll 6.7 Eneri:dslagens andrlar a,· drn upp,·ärmda )'Ian i n)·b)·ggda småhus 

t\ndel i procent 1482-1440 1990-1995 

Olja 5 5 
1-jarrv;irme .j 4 
Ved 14 14 
V iirmepumpar 16 :!:! 
Annan ch•iirme 61 55 
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Som framgår av tabellen förviintas ingen iiknin(! i anviindningen av 

triidhriinslcn som primiir viirmekälla. Detta utesluter emellertid inte att 

vedeldning som komplement till elviirme kommer att öka under resten av 

1980-talet. Denna ökning forviintas ske i tiitorter utanfiir fjiirrviirmeomd1-

den diir god lokal tillgiing p:'1 hriinslc föreligger. Uppskattningsvis har 40<:-i 

av sm[1huscn utrustning för att elda med ved i kamin eller viirmepanna. 

Ved i n:'1gon omfattning eldas i rn 70% av dessa anliiggningar, vilket 

motsvarar 30S'r· av samtliga sm<°1hus. Den totala vedanviindningen i sm:°i 

pannor uppskattas till f. n. ca 10 TWh/år. 

Fiin•dra 1:andcn.1· 1Jl'<'rt'ii 1:andc11 

Den förväntade utvecklingen i fastigheter med enskilda uppviirmnings

anliiggningar, som innchiir en överg;°mg till inhemska energikiillor och 

kollektiva uppviirmningssystem. anser jag i huvudsak uppfyller de krav 

som jag tidigare har redovisat betriiffande viirmeförsörjninµen. Jag avser 

dock att noga följa utvecklingen inom dett::i omr;°1de. i synnerhet v<1d giillcr 

clanviindningen. 

Niir det svf1rersiittlig::i elbehovet viixer, kommer delar av de elhaserade 

viirmesystemt:n att behöva ersättas med andra viirmekiillor. Det iir diirför 

betydelsefullt all anviindningen av direktverkande elviirme i hostiider och 

lokaler kan hegriinsas. eftersom denna form av elviirme inte iir nexibel. 

Riksdagen heslutadc år 1981 (prop. 1980/81: 133, CU 31. rskr 384) att 

anviindning av dird;.tverkande clviirme endast skall ti!li1tas i speciellt ener

gisnf1la byggnader. Detta villkor anses vara uppfyllt för byggnader diir 

behovet av elenergi för uppvärmning och tappvarmvattenberedning iir i 

genomsnitt 40'J·(, lägre iin vad motsvarande energibehov varit om byggna

derna utförts enligt minimikraven p[1 viirmeisolering och luftomsiittning i 

SBN 1975. En omprövning av dessas. k. ELAK-krav aviserades till milten 

av 1980-talet. De senaste i'1rens utveckling inom energihushållningsomr[1-

det tyder pi'1 att nybebyggelsen i allmänhet uppfyller ELAK-kraven, oav

sett typen av uppvärmningssystem. 

Det kan således finnas fog för en översyn av dess;1 hyggnadstekniska 

krnv. Jag är dock medveten om att en skiirpning av dem kan leda till 

olägenheter i skilda avseenden såsom höga kostnader. risk för uppkomst 

av fukt- och mögelskador m. m. En viig som diirför hör uppmiirk~ammas 

och prövas är möjligheterna att med stöd ::iv olika planinstrument styra 

användningen av direktverkande elvärme. Jag tiinker friimst pi'1 det förslag 

till plan- och bygglag som avses komma att redovisas för riksdagen under 

detta riksmöte och de möjligheter som denna ger. atl genom omrf1deshe

stämmelser eller bestiimmclser i detaljplan iiven pf1verka uppviirmnings

sättet. Jag tänker ocksi'1 pi't den ändring i lagen om kommunal ener)!iplane

ring som riksdagen nyligen har heslutat om. Energiplanens huvudsyfte iir 

att tjäna som underlag för kommunernas insatser inom energiomrf1det och 

inte minst som plancringsundcrlag för beslut enligt annan lagstiftning. 
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Om anviindningcn av direktverkande elvtirmc i nytillkommande hehyg

gelse ökar i en sf1dan omfattning att de långsiktiga energipolitiska miilen 

s~itts i fara. mf1ste anviindningen av direktcl kunna begränsas. 

I det l[inga perspektivet kan även värmeförsörjningen för de hyggnader 

med dircktclviirme som byggdes under 1960- och 1970-talen medföra kost

nader och problem. när tillg;lngen på cl blir mer hegriinsad och elpriset 

stiger. I första hand bör clhehovet i dessa byggnader minskas med hjälp av 

energihushftllningsi\tgärder. Om en övergång från elvärme till annan ener

giform trots detta blir nödvändig kan kostnaderna i vissa fall bli betydande 

genom att nya viirmedistrihutionssystem mfiste installeras. Möjligheterna 

att. med hjiilp av forsknings och utvecklingsinsatser inom detta område. 

<°1stadkomma kostnadssänkningar och finna nya systemlösningar bedömer 

jag dock som goda. Enligt vad jag har erfarit pt1går forskningsprojekt 

finansierade av BFR med denna inriktning. 

Som jag tidigare har nämnt ingår det i ELIN:s uppgifter att niirmare 

analysera utvecklingen avseende användningen av direktverkande el

värme. Resultaten härav kommer att redovisas senare i år. Utredningen 

kommer också att redovisa vilka olika alternativ som står till buds för att 

begränsa elanvändningen. 

I denna fr~1ga har jag samrått med chefen för hostadsdepartementet. 

Det är enligt min mening värdefullt med användning av inhemska fasta 

hriinslen som crsiittning för olja även i mindre anläggningar. Småskalig 

eldning med fasta bränslen kan lämna betydelsefulla bidrag till oljeersätt

ningen i landet. Förekomsten av ved- och kombipannor samt braskaminer i 

småhushebyggelse har ett värde också från heredskapssynpunkt. 

skapssynpunkt. 

Enlig! lagen ( 1981: 599) om utförande av eldningsanliiggningar för fast 

hränsle skall bl. a. småhus som värms med olja även kunna värmas med 

inhemska bränslen. Även i elvärmda småhus lir det av bl. a. heredskaps

skiil önskvärt att en alternativ värmekälla finns. Här kan braskaminer 

utgöra ett liimpligt komplement till det primära uppvärmningssystemct. 

De miljöprohlem som kan uppstå i tätbehyggda omrf1den där en omfat

tande anviindning av fasta bränslen förekommer måste emellertid beaktas. 

Dessa problem kan lösas dels genom att pannor och kaminer konstrueras 

srt att utsläppen minimeras. dels genom att användning - när utsläppen 

orsakar oHigenheter för de kringboende - regleras inom ramen för den 

kommunala hillsovfirdslagstiftningen. Det är viktigt att i de fall miljöolä

genheter hefaras. anviindningen av fasta briinslen regleras. Det rör sig här 

l'm u!sliipp som i allmiinhet inte råverkar miljön p:'1 större ;ivsti\nd fri\n 

utsliirrskiillan. Jag anser diirför att avviigningen mellan lokala encrgiför

siir:jningsaspckter och miljöaspekter i dessa fall liimpligen avgörs pf1 kom

munal niv{i. I detra sammanhang hör ii\'en möjligheterna !as till vara att 

minska utsliippen genom information om eldningsteknik och liimpligt 

hriinsleval. 
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6.5 Solvärme, värmepumpar m. m. 

I riksdagens beslut med anledning av prop. 1978179: 115 (NU 60, rskr 

429) fastlades det s. k. Sol 85-programmet som innebar en viisentligt likad 

satsning p:°t forskning. utveckling och experimentbyggande kring sol

värme. värmelagring och värmepumpar. Målet för insatserna inom solviir

meområdet var att de från i huvudsak mitten av 1980-talet skulle kunna ge 

underlag i tekniskt och ekonomiskt hänseende för beslut rörande införande 

av solviirme och for inriktningen av eventuella fortsatta forskning~- och 

utvecklingsinsatser inom området. 

Satsningen på dessa områden avsägs leda till ett minskat oljeberoende 

och ett ökat sparande. Dessutom bedömdes solvärmetekniken snkna 

nämnvärda nackdelar från hälso- och miljösynpunkt. I riksdagens energi

politiska beslut ftr 1981 anges att det 1ir 1990. genom en insats av 3 TWh 

drivenergi. bör vara möjligt att erhålla ca 7 TWh värme från värmepumpar 

vilket motsvarar en 10 TWh olja i pannor för småhus. Skulle stl1ra eldrivna 

viirmepumpar komma att utnyttjas i ljiirrviirmesystem skulle ytterligare 

kvantiteter olja kunna ersättas genom användning av värmepumpar. Bidra

get från solvärme via solffingare beräknades till mellan I och J TWh [ir 

1990. 

Vad giiller solvärmetekniken har huvuddelen a\' insalserna hittills under 

1980-talet avsett solvärmt tappvarmvatten och stora anläggningar med 

siisongslager samt solfångarfält kopplade direkt till gruppcentraler och 

ljiirrviirmesystem. 

Forsknings- och utvecklingsinsatserna inom värmcpumpsområdel har 

under samma period i första hand inriktats mot utveckling av viirmepum

par med utcluft eller vatten som värmekälla. avsedda för liefintliga olje

värmda bostadshus. Dessutom har relativt stora insatser gjorts \'ad giiller 

bl. a. briinsledrivna värmepumpar och värmepumpar i komliination med 

solenergi samt eldrivna värmepumpars inverkan p{1 kraftsystemet. Ansva

rig<! programorgan iir BFR och styrelsen för teknisk utveckling (STU). 

Forsknings- och utvecklingsarhete har samtidigt bedrivits av bl. a. 

Studsvik Energiteknik AB. statens provningsanstalt och statens vatten

fallsverk. Statens vattenfallsverks insatser har. i synnerhet inom viirme

pumpsområdet. varit hetydande och verksamt hidragi! till den gynsamma 

utvecklingen inom omd1det. 

Vidare har ekonomiskt stöd till prototyp- och demonstrationsanHigg

ningar inom solvärme- och värmepumpsomrädet förmedlats av statens 

industriverk. oljeersättningsfonden och statens energiverk. 

Uti·iirdcrinR ar So/-85 pr<>Rrammet 

BFR har mot bakgrund av de intentioner som angavs i prop. 1978/79: 115 

utviirdcrat insatserna inom solvärmeomrftdet. Utviirdcringcn redovisas i 

rapporten (G2o: 1984) Energi 85 - Energianviindning i hebyggelsc. Materi-
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alet har remissbehandlats. En sammanfattning av rapporten samt remiss

sammanställningen f1tcrfinns i Bila1:a 23. 

[ffR konstaterar att den hittillsvarande satsningen på forskning och 

utveckling samt expcrimenthyggandc har lett till att vi i dag har nya 

cncrgihesparandc tekniska system på marknaden. Det gäller främst värme

pumpar men även solvärmt tappvarmvatten för llcrhostadshus. solfftngar

fiilt. dvs. markförlagda solfångare anslutna till blockcentral eller fjärrvär

menät och vissa typer av markvärmclagcr. 

Enligt BFR:s mening hör en kraftfull satsning på forskning, utveckling 

och experimentbyggande även fortsilttningsvis vara en av hörnstenarna i 

encrgihushällningsplanen för bebyggelse. Det är särskilt viktigt att värna 

om den lfmgsiktiga kunskapsuppbyggnaden på detta område vid högsko

lorna. B rR pekar också på vikten av experimcnthyggande i full skala. Med 

hiinvisning till det material som lagts fram inför utvärderingen av Sol 

85-programmet har BFR hemställt om utökade resurser för forskning och 

utveckling inom delprogrammen solvärmeteknik. värmepumpar, värme

lagring samt system- och genomförandefrågor. 

BFR anser vidare att ett visst statligt införandcstöd för värmepumpar. 

solvärme och energilager även fortsättningsvis behövs. Stödet bör dock 

endast ges till sf1dan teknik m:h sådana tekniska lösningar som har prövats 

i forskning. utveckling och experimenthyggandc och torde inte behövas 

annat än i de fall ditr marknaden ännu inte iir etablerad. 

En mer detaljerad redovisning lämnas av områdena solvärmeteknik. 

energilagring och värmepumpar. 

Solriirmetcknik: Utvecklingen av solvärmesystem var fram till slutet av 

1970-talet splittrad. Man kan därför inte hedöma den nya tekniken med 

utgfrngspunkt i dessa tidiga projekt. Nu har kompetensen byggts upp till 

en. även internationellt sett. hög nivå. Detta har. framhftller BFR. gett 

!!Oda resultat. Solrnngarnas prestanda har ökats. väderbeständigheten och 

den allmänna kvaliteten har förbiittrats samtidigt som kostnaderna väsent

ligt har reducerats. För stora solffmgarfält har systemkostnaden under en 

tid av endast tre år sänkts till hiilftcn samtidigt som systemverkningsgra

den har fördubhlats. För tappvarmvattensystem till !lerbostadshus har 

kostnaden halverats. 

Förutsiittningarna för att fft fram nya och bättre solvärmesystem är 

sf1ledes enligt BFR goda. Fortsatt forskning och utveckling behöver främst 

inriktas pf1 åtgiirdcr för att ytterligare minska kostnaderna. Förutom bättre 

system mf1ste biittre prestanda för solffmgarna uppnås. Utvecklingsmålet 

for solffmgarfält iir enligt BFR:s bedömning att komma ned till en kostnad 

per producerad kWh av 15 öre och för system med säsongsvärmclager att 

ni'1 en kostnad av :!5-30 öre/kWh. Ett viktigt mf1l är att sänka nuvarande 

energikostnad for blockcentralcr med siisongsvärmelager med 30-50% 

samt fortsatt utveckling och energikostnadssiinkning för tappvarmvatten

system och komhincrade tappvarmvatten/uppvärmningssystem. Utsik-
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tema att nå dessa mål är enligt rildets bedömning goda. Resultaten kan 

emellertid inte uppn[1s med enliart forskning och utveckling. Minst 10000 

m~ solfångare per ltr liehöver installeras för att vidmakthtilla industrins 

intresse. En utveckling av detta slag kriivcr ett fortsatt samarliete mellan 

statliga myndigheter. industri. kommuner. liyggherrar och forskare:. 

Dcn tekniska utvecklingen inom solviirmeomrihkt har således enligt 

Bf-R:s bedömning gjort betydande framsteg under de senaste i\ren. Solvär

metekniken lielinner sig emellertid ännu i ett introduktionsskede. vilket 

innebär att fortsatt ekonomiskt stöd till solviirmeanbggningar lichövs. 

E11crgilagri11g: Lagring i jord. berg och vattenmagasin t~·cks enligt BFR 

erbjuda de största möjligheterna till hilliga siisongslager. Viirmeförluster 

och kostnadsskäl gör att lagren måste vara relativt stora. Sverige har 

genom sin glaciala jordartsgeologi och urherget mycket goda förutsiittning

ar för undermarkshaserad värme lagring. 

Enligt HfR:s bed(imning kan den framtida tekniska och ekonomiska 

marknadspotentialen för olika typer av viirmelager hli ca 10-15 TWh sett i 

ett 20-ärsperspektiv. För att skapa förutsiittningar att uppm°t denna mark

nadspotential. framhiiller BFR. fordras fortsatt forskning och utveckling 

samt fortsatt hyggande av värmelager som exreriment- och demonstra

tionsprojekt i full skala för olika värmekiilkir och för konventionell värme

produktion. 

Kostnadsuppskattningar för olika typer av värmelager är osäkrare iin för 

t. ex. system med viirmerumpar och naturvärmekiillor. eftersom endast ett 

ffttal experimentanliiggningar finns byggda. Kostnaderna för lager är ocksil 

storleks- och systemberoende. 

Hittills framkomna resultat från experimentanHiggningar tyder enligt 

BFR:s bedömning på att den del av energikostnaden som iir direkt relate

rad till lagret kan hli så låg som 3-10 öre/kWh. 

Viir111ep11111par: Utvecklingen på värmepumpsomn°1det ser ut att över

träffa de bedömningar som gjordes i prop. 1980/81: 90. Detta giiller särskilt 

för uppvärmning av bl1stiider. där viirmerumpar av BFR nu bedöms kunna 

producera ca 9 TWh omkring år 2010. Till detta kommer produktionen från 

värmepumpar i fjärrvärmenäten. Även inom andra sektorer diir kraven på 

temperaturnivåer är måttliga. t. ex. lokaluprvärmning och industriell J;'\g

temperaturviirme. finns en framtida marknad för vtirmepumpar. 

Den totala teknisk-ekonomiska marknadspotentialen för viirmepumpar i 

fjiirrviirmeniit. gruppcentraler och större byggnader iir. enligt r{1dets be

dömning. ca 40 TWh. exkl. industrins J?1gtemperaturvärme. I småhus be

döms potentialen vara ca 7 TWh. 

Flertalet remissinstanser anser att rarporten ger en värdefull och hittill

giinglig lieskrivning av kunskapshiget och den tekniska utvecklingen inom 

v:irmepumps- och solvärmeområdet. Ett antal rcmissinstanser anser dock 

att vissa aspekter inte behandlats i tillriicklig. omfat1ning i rarporten. RI. a. 

saknar .l"/af<'llS c'111•rgin•r/... t'lll'rg(f{1rsk11i11g.111ii11111de11 !Efnl m. n. en utviir-
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dt:ring av olika s1yrmcdt;')s effcklt:'r och en beskrivning av olika ak1ört:rs 

inllytamk iiver utvecklingen. 

Vad g;iller for1sat1a insatser inom solv;irme-, vit1"111l'l;1grings- och viirme

pumpSl)mri\Jet betonar, i likhet med BFR. ett stort alllal remissinstanser 

behlivel av utbildning, information och r{iJgivning. En uppföljning av Je 

miljöproblem och h;ilsoeffekter snm kan uppstii i samband med ti!Himpning 

av nya byggmctoJer och nya tekniska system efterlyses också av ett flertal 

rt:rnissinstanser. 

Av dt: remissinstanser som yllrat sig i frilgan anser en majoritet all 

BFR:s ansökan om 111ökaJe resurser till forskning oeh experimentbyg

gande inl)m solv;irmc-, viirmelagrings- och värmepumpsområdet inte bör 

bifallas. Behovet av forskningsresurser till högskolorna betonas dock av 

bl. a .. \llllt'l/.1· <'ll<"rgil·crJ.. oi:h i11ge1(j.-ir.1·1·,·1<'11.1J..11ps11J..ade111i<'11. Flera av re

missinstanscrna som inte tillstyrker UFR:s förslag betriiffanJc fortsatt 

experimenthyggandc iir dim.:mot positiva till en fortsatt prototyp- och 
demon st ralions n:rksamhc.:1. 

Vad giiller fortsatt intrnduktionsstöd till viirmepumpar iir remissopi

nionen delad. Oiirenwt anser man med fä undantag att introJuktionsstödet 

till solviirmeanliiggningar hör hibeh;illas. 

En utviirdc:ring av energiforskningsstödets d'fektivitet inom solviirme

och \';irmepumpsomrillkna har genomförts av Efn. UtviirJeringen redovi

sas i rapporten Sl)lviirme oi:h viirmepumpar - Har Jet statliga energiforsk

ningsstödet varit effektivt'! I Efn-rappl)J'I nr 13). Ern framh;lller i rapporten 

all ~:1dant forsknings- och ut\'eckling~arhete Sllm iir inriktat p;i all n:1 

marknad~effekter pii kortare sikt. i hiigrc grad im hi11ills biir styras av 

marknad~fi.irutsiittningarna. Industrins kompcten:, hiir i högre gradengage

ras \'id m[1lformulering och genomforandc av forskning och Ll!vcckling. 

Vad giiller v;irmepumpstekniken anser Efn all forsknings- och utveck

lings~tödel till eldrivna \'iirmcpumpar kan begrimsa~ och koncentrer;1s till 

fri1glH llm hur de fungerar i upp•;i1rmningssystem ldimen~ionering, drift

klHHnill m. m.). Vad giiller solvarmetc:kniken anser Efn alt de senast.: 

:1rens fram~t.:g. s:i\'ill prötanda- Sllll1 kostnadsmi1s~igt. nrnti\'erar fortsall 

st1)J till forskning och Ut\·cckling. H:1r avses siiviil solfongarblt fi.ir lj<irr

viirm.: eller gruprcelllrakr ~om kombinerade suh·armöystem for upp

\'iirmning llCh varmvall.:nberedning. :\fakt hör pa kort sikt vara icknikut

veckling. I ett nytt pn)gramarhe1e hör enligt Efn liimplig strategi och 

omfattning bestiimmas med utg;ingspunkt i stril\'<lll att heh:llla och Ut\'eck

la befintlig kompetens med koppling till industriell! Ut\'eL·klingsarhete. 

För egen del anser jag all de bedömningar som B FR m. Il. har gjlm tyder 

p{1 att ,.i kan se fram emot en fortsatt e.\pansion inom viirmepumpsomr[1-

de1. Viirmepumpstekniken har pi1 ett fatal {ir fall sill kommersiella genom

brott, \·arigenLllll möjlighet.:rna till en effektivisering i energianvändningen 

och en fortsatt oljeersiittning ytterligare fi.irbiittrats. Jag har tidigare und.:r

strukit att nya c:nergi1eknikcr inte hlir erh{1lla hest;iende sub,·erllioner. I 
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linje med detta grundläggande synsätt, och med hänsyn till det faktum att 

värmepumpsteknikcn nu är känd och etablerad, har det ekonomiska stöd 

till investeringar i värrnepumpsanläggningar som har lämnats umkr ett 

introduktionsskedc avvecklats. 

Den snabba tekniska utvecklingen inom värmcpumpsområdet kan i vis

sa fall medföra att värmepumpens tekniska prestanda eller installationens 

utformning inte helt uppfyller de krav som konsumenten har rätt att ställa. 

Det är således angeläget att konsumenterna kan ges fullgoda garantier niir 

det gäller utrustningens prestanda, materialkvalitct m. m. 

Regeringen uppdrog därför åt delt:gationen (I 1982: 07) för upphandling 

inom energiområdet <EUD) att redovisa förslag om försäkringssystcm och 

niigon form av auktorisationsforfarande eller motsvarande prövning av 

leverantörer av mindre värmepumpar. Efter förhandlingar mellan EUD. 

konsumentverket och företrädare för branschen har en överenskommelse 

om ett enhetligt garantisystem för värmepumpar träffats. Garantin bestiir 

av dels en femårig effektgaranti. dels en tvåt1rig materialgaranti. För att 

förbättra informationen till konsumenterna beträffande värmepumpstekni

ken har EUD även låtit utarbeta en informationsbroschyr som nyligen har 

distribuerats till landets smiihusiigarc. 

I takt med att värmepumpstekniken blir kommersiellt tillgänglig har, i 

enlighet med de riktlinjer för energiforskningen som har lagts fast av 

riksdagen med anledning av prop. 1983/84: 107 om forskning bil. 91NU 45. 

rskr 407), det statliga stödet till värmepumpsteknik inom ramen för cnergi

forskningsprogrammet minskats. Fortsatt :-.töd hör i huvudsak inriktas pii 

viirmepumpsutnyttjande i blockcentralcr. systemaspekter samt nya typer 

av viirmepumpar. Energiverket framhåller att forsknings- och utvecklings

stöd till de högskoleinstitutioner som nu byggt upp en kompetens inom 

området bör fortsätta liksom det introduktionsstöd till prototyp- och 

demonstrationsanläggningar som lämnas inom nu gällande oljcersättnings

program. Jag instiimmer i energiverkets uppfattning. 

Vad gäller solviirmetekniken visar BFR:s utvärdering att tidigare be

domningar av solvärmens möjliga roll i vår cnergiförsörjning har varit 

alltför optimistiska. Samtidigt har betydande framsteg inom forskningsom

rildct gjorts under senare år. Jag anser därför att forskning och utveckling 

inom solenergiomrädet även fortsättningsvis är motiverad. 

Bland de forskningsomraden som är av speciellt intresse märb solfång

arfält i anslutning till blockccntraler och utveckling av system for solvarmt 

tappvarmvatten. 

Jag vill i likhet med !lera remissinstanser betona att utvecklingen a\' 

solvärmetekniken bör ses i ett liingre tidsperspektiv. Forskningsanslagcn 

hör diirför koncentreras till forskargrupper, inom vilka förutsättningar for 

en lilngsiktig kompetensuppbyggnad finns. Samtidigt hör en nära kontakt 

med industrins praktiska utvecklingsarbete efterstriivas. for att de prak-
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tiska rn:h ekonomiska aspekterna inte skall skjutas i bakgrunden. Hiirige

nom skapas en kl>ntinuitet som möjliggör i.:n hög kompetensnivå. 

BFR:s utviirdering har visat alt en betydande potential för framför allt 

markvärmelager finns. I likhet med statens energiverk anser jag att viirme

lagring i stora system iir c.:tt angeliiget utvccklingsområde. Långtidslager 

fLirbiittrar möjligheterna för kraftviirmeproduktion. spillviirmeutnyttjande, 

effektutjitmning m. m. MeJ anledning av regeringens proposition om forsk

ning lprop. 1983/84: 1071 beslutaJe riksdagen om fortsatt stöJ till forskning 

och utveckling inom viirmclagringsomrädet. Jag anser all det totala statliga 

stödet till viirmelagring inom ramen for cncrgiforskningsprogrammct har 

i.:n tillfredstallanJe omfat1ning. 

Med hiinvisning till det material som har tagits fram inför ut viirderingen 

av Sol 85-programmcl har HFR hemstiilll om ökade resurser. Mol bak

grund av vad jag just har anfört anser jag i likhet meJ flertalet remissinstan

scr all en höjning av giillande medelsram inte bör ske. Till anslagsfri1gorna 

aterkommer jag i det följande (avsnitt 14 punkt E I::!>. 

De framsteg som har gjorts beträffande forskning och ut veckling inom 

solviirmeomr;idet undt:r de senaste iiren visar all tekniken iir utvecklings

har inom tkra tilliimpningsomriil.kn. För all möjliggöra industrins medver

kan i utvcckling-,arhctet m:h en marknad-,etahlcring pil sikt iir emellertid 

ett fonsall in1r0Juktionsstöd nöJvimJigt. Jag anser Jiiri"ör att introJuk

tillllssttidel till :-.olviirmeanliiggningar bör förliingas l. o. m. utg{1ng-.:n av iir 

198h. 

fag aterkomm-.:r till tbgan om m-.:del h;irför i det följande 1avsni11 14 

punkt E22.l. 

7 Elförsörjning 

7.1 lnkdning 

ElprnJuktilrnl.'n 11wm land.:t under ;ir 1984 uppgick enligt preliminiira 

uppgifti:r till 120 TWh. D;irav utgjordes h7 TWh a\" vat1enkraf1 och nitra 49 

T\Vh a\· kiirnkraft. I mollrycksanliiggningar producerades 4 TWh. 

Under <ir 1985 \"iintas yllerligar-.: td karnkraftblock, Forsmark 3 lll.:h 

Oskarshamn 3 om t 050 l\I W vankra. komma att flira' in i kraft:-.ystemel. 

Delta inndi;ir ett produk1ion,1illskl1ll om m.:r iin 13 TWh per ar niir 

hlocken nitlt full tillgimglighet. Tillgimg-.:n pit pniduktion,kapaciti:t hi:Jöms 

diirfor bli god i d-.:t sv-.:n-.ka kraft~ysteml.'l umkr di:n n;mnaste framtiJ-.:n. 

Om n{1gra ar. niir k;irnkraftcn har uppnalt full tillgiinglighet och \"allen

kraften blivit yllerligari: utbyggd. komm-.:r ca 125 TWhiar all kunna prndu

c.:ra~ under m.:delvat1en~1r med utnyl!j<tmk a\" .:nhan vall-.:nkrafl llCh 

kiirnkrafl. ElprnJuktilHlssystemet klllllllll.'r tlllalt Sl.'lt i Jet liiget att kunna 

producera niirmare 135 TWh/:1r. Dclla motsvarar en ml.ijlig elanviindning 

e.xkl. niilforlust-.:r om ca 115 resp. ca 125 TWhiiir. 
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För att tillgodose eventuella ökningar av elbehovet p{1 Hingre sikt och 

samtidigt skapa förutsättningar för att avveckla kärnkraften iir del nödvän

digt att hålla olika möjligheter öppna alt bygga ut elproduktionen. Vad 

gäller motlryckskraft. vindkraft och vattenkraft kommer jag i det följande 

att n.:dovisa åtgärder som ökar kunskapen och ger handlingsberedskap 

inför framtida beslut. I förhållande till de behov av clproduktionskapacitet 

som kan komma att föreligga niir kärnkraften skall börja avvecklas kan 

möjligheterna att hygga ut mottryckskraft, vindkrafi och vattenkraft visa 

sig vara otillräckliga. Även andra alternativ kan därför senare behöva 

övervägas. 

Den kolanvändning som kan komma att behövas i landet bör ske med 

hög verkningsgrad. Den låga verkningsgraden vid kolkondens medför vid 

en mera omfattande kolkondensutbyggnad att miljöförorenande ämnen i 

hetydande omfattning släpps ut. även om åtgärder vidtas för höggradig 

rening av rökgaser och lång! gående kväveoxidreduktion. Därtill kommer 

all en introduktion av kolkondens belastar handelsbalanscn genom de 

betydande mängder kol som måste importeras. Sil t. ex. förbrukar e!l 600 

MW kolkondcnsblock som används för basproduktion ca I miljon ton kol 

per år. Kolkondens bör därför övervägas först sedan alla andra alternativ 

prövats och under förutsättning av radikalt förbiittrade miljöegenskaper. 

I det följande hehandlar jag dels kärnkraften (avsnitt 7 .2), dels var för sig 

de kraftslag som i första hand kan hli aktuella för utbyggnad (avsnillcn 

7 .3- 7 .5). Jag behandlar också frågor om ny elproduktionsteknik (avsnitt 

7.6). clövcrforing och eldistrihution (avsnitt 7.7) samt export och import av 
ckktrisk kraft (avsnitt 7 .8). 

7 .2 Kärnkraft 

Under tir 1983 svarade kärnkraften för 37C:{ och under år 1984 för drygt 

40<:{ av landets elproduktion. 

F. n. är tio svt:nska kärnkraftblo..:k i drift. Driftsresultaten har år för lir 
wcccssivt forbiittrat~ och kan för [1r 1984 betraktas som mycket goda. 

Tabell 7.1 Elproduktion i de S\'Cnska karnkraftnrkcn ar 1984 

(hlrnr,hamn I 
Oskar,humn '.! 
Ringhab I 
Ringh<ds 2 
Ringhals 3 
Ringhab 4 
Barsl!back I 
l:farscbäck 2 
Forsmark 1 
Forsmark 2 

Summa 

ElrrnJuk-
tion !TWh nettoJ 

:!.% 
4.73 
4.9:! 
4.18 
5,35 
5,99 
4.16 
4.02 
b.46 
.'i.91 

48,64 

Enagitill
ganglighct ~
faktor t'ii) 

77.:. 
91,I 
74,8 
tiO,O 
ti6,6 
74,9 
113.4 
81.1 
82.0 
75,0 

Medeltal 76,6 
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Den genomsnittliga energitillgängligheten för de tio kärnkraftblocken 

överstiger de tillgänglighetsfaktorer som använts som underlag när kärn

kraftutbyggnaderna planerades ( energitillgänglighetsfaktor 70 % ) . 

Ytterligare två kärnkraftblock, Forsmark 3 och Oskarshamn 3, om 1050 

MW vardera är nästan färdigställda. Blocket Forsmark 3 har tillförts 
bränsle och nukleär provdrift har inletts under hösten 1984. Infasning till 

nätet beräknas ske i början av mars 1985. För blocket Oskarshamn 3 har 

bränsle tillförts reaktorn under december 1984. Första infasning till nätet 

avses ske i april 1985. 
Jag har i det föregående (avsnitt 3) redovisat en strategi för avvecklingen 

av kärnkraften. 

7.3 Vattenkraft 

7.3. I Utgångspunkter 

Vattenkraftproduktionen motsvarar i dag närmare två tredjedelar av den 

totala elproduktionen i Sverige. Den tekniskt utbyggbara vattenkraften har 
uppskattats motsvara en energiproduktion av ca 130 TWh/år varav ca 95 
TWh/år har bedömts vara ekonomiskt möjlig att bygga ut. Av de åter
stående ekonomiskt utbyggnadsvärda vattenkraftsresurserna faller hälften 
- eller ca 17 TWh/år - på de fyra outbyggda huvudälvarna i Norrland, 

nämligen Torne-, Kalix- Pite- och Vindelälven. Förutom dessa älvar finns 
betydande utbyggnadsmöjligheter i bl. a vissa skogsälvar i Norrland samt 
Ljusnan och Dalälven. 

1975 och 1981 års energipolitiska beslut (prop. 1975: 30, CU 28, NU 30. 
rskr 202-203, prop. 1980/81: 90, NU 60, rskr 384) innebär att vattenkraften 
skall svara för en energiproduktion om 66 TWh/år år 1990. 

År 1977 beslutade statsmakterna om riktlinjer i den fysiska riksplane
ringen för vattendrag i norra Svealand och Norrland (prop. 1977178: 57, CU 
9. rskr 100). Beslutet innebär att de fyra huvudälvarna samt vissa andra 
älvar och älvsträckor med en sammanlagd utbyggnadsvärd energiproduk
tion om mer än 20 TWh/år tills vidare tagits undan från utbyggnad. Beslu
tet har senare kompletterats med undantag för vissa ytterligare älvar och 

älvsträckor. 
I syfte att skapa garantier för att gällande utbyggnadsmål skulle kunna 

uppnås bemyndigade regeringen mig år 1982 att tillkalla vattenkraftbered
ningen (VKB) med uppgift att föreslå en plan för vattenkraftens utbygg
nad. VKB lämnade i augusti 1983 betänkandet (SOV 1983: 49) Vattenkraft. 

Vissa kompletterande frågor rörande vattenkraftsutbyggnaden har på 
regeringens uppdrag belysts av statens energiverk i rapporten (1984: 1) 
Vattenkraftsutbyggnad under 1980-talet. 

Regeringen tog våren 1984 ställning till VKB:s betänkande i proposition 
1983/84: 160 om fortsatt vattenkraftsutbyggnad. I propositionen föreslogs 
att en plan för vattenkraftsutbyggnaden bör läggas fast av riksdagen. Jag 

9 Riksdagen 1984185. 1 sam/. Nr 120 
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framhöll därvid att planen är ett led i en strategi för att tillgodose det av 
riksdagen fastställda målet för vattenkraftsproduktionen under de när
maste tio åren, för att skapa sysselsättning samt för att bevara kompeten
sen hos kraftföretagen och i den tillverkande industrin. Mot bakgrund av 
den stora osäkerheten och m. h. t. behovet av en marginal inför prövningen 
enligt vattenlagen borde enligt propositionen den plan som fastställs för 
vattenkraftens utbyggnad under den närmaste tioårsperioden omfatta pro
jekt motsvarande en vattenkraftsproduktion om ca 3.8 TWh/år. 

Enligt vad jag anförde i propositionen borde planen utformas med störs
ta möjliga hänsyn tagen till miljön och till möjligheterna att uppnå en bred 
politisk förankring. Viktiga utgångspunkter är de bedömningar som har 
gjorts i den fysiska riksplaneringen. Dessa skäl talade för att ett begränsat 
tillskott från vattenkraften bör uppnås i första hand bland projekt. som kan 
genomföras utan hinder av tidigare riksdagsbeslut. En stor del av projek
ten är om- och tillbyggnader av befintliga kraftverk. En komplettering av 
planen borde enligt vad jag anförde göras utifrån de bedömningar av 
projekt som gjorts i tidigare vattenkraftsutredningar. Givetvis är det viktigt 
att även beakta de omarbetade och förbättrade utbyggnadsprojekt som i 

vissa fall utarbetats senare. 
Vid riksdagsbehandlingen av propositionen slogs fast, att en plan med 

den förordade omfattningen bör utformas så att största möjliga hänsyn tas 
till miljöaspekterna och till de lokala sysselsättningseffektema. Bl. a. är det 

viktigt att utbyggnaderna planeras så att förhållandevis varaktig sysselsätt
ning skapas. Riksdagen beslutade att planen för vattenkraftsutbyggnad bör 
omfatta 3,8 TWh/år för att uppnå en utbyggnad av minst 2,5 TWh/år (BoU 
1983/84: 30, rskr 388). I förhållande till propositionens förslag till vilka 
projekt som borde ingå i planen gjordes vissa ändringar. 

Riksdagen beslutade sålunda att Nedre Långan och Hm·erö inte skulle 
tas med i planen. I stället för Nedre Långan fördes projekten Hotags

strömmen och Edsoxforsen i Hårkan till planen. 
Riksdagen beslutade att Ammersåns överledning skall tas med i planen 

liksom om- och tillbyggnader i fem kraftstationer nedströms överledning
en. Riksdagen förordade att frågan om Hy/strömmen och den fortsatta 

vattenkraftsutbyggnaden i övrigt i Gävleborgs län ytterligare skulle över

vägas. Jag avser återkomma till dessa frågor i det följande. 
Den av riksdagen antagna planen omfattade projekt motsvarande ca 2,8 

TWh/år. I syfte att komplettera planen med ytterligare projekt har en 

arbetsgrupp med representanter för finans-, jordbruks-, bostads- och in

dustridepartementen utarbetat en promemoria (Ds I 1984: 26) Komplette
ring av planen för vattenkraftsutbyggnad. I promemorian redovisas projekt 

motsvarande 0,7 TWh/år som kan komplettera planen för vattenkraftsut

byggnad. Promemorian har remissbehandlats. Promemorian och en re

missammanställning återtinns i bilaga 9. Promemorian innehåller ett 20-tal 
nybyggnader eller kompletteringar av befintliga kraftverk och förslag till 
ändrade vattenhushållningsbestämmelser. 
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På regeringens uppdrag har statens energiverk närmare utrett frågan om 

uthyggnad av små vattenkraftverk. Utredningen har redovisats i rapporten 

( 1984: 4) Små vattenkraftverk. Rapporten har remisshehandlats. En sam

manfattning av rapporten och en sammanställning av remissynpunkterna 

återfinns i hilaga 14. 

EK 81 har utrett frågan om vattenkraftens långsiktiga roll i energisyste

met, mot bakgrund av beslutet att avveckla kärnkraften. Enligt EK 81 

skulle en större utbyggnad av vattenkraften om exempelvis ca 10 TWh/år 

förutsätta att någon eller några av de nu inte utnyttjade större älvarna 

byggs ut. En sådan utbyggnad, med en genomsnittlig kostnad av exempel

vis 2 kr/kWh, år. skulle enligt kommitten ge en kostnadshesparing av 
storleksordningen 1,5-2 miljarder kronor per år järnfort med utbyggnad av 

kolkondenskraftverk. 
EK 81 har särskilt behandlat frågan om behovet av ytterligare beslutsun

derlag inför kommande energipolitiska beslut. Eftersom en av de viktigaste 
förutsättningarna för kärnkraftens avveckling är att kraftföretagen i god tid 

kan planera elproduktionen föreslås statsmakterna klargöra vilka förutsätt
ningar som från statens sida skall gälla för utbyggnad av elproduktionen. 

Det gäller bl. a. vilka älvar och älvsträckor som kan byggas ut. Besked i 
dessa frågor. som enligt EK 81 kräver ett omfattande fortsatt utrednings

och planeringsarbete i samråd med bl. a. berörda myndigheter, kraftprodu

center och övriga intressenter. bör ges före år 1990. EK 81 föreslår vidare 

att regeringen tar initiativ till förprojekteringar av några vattenkraftverk 

för att förkorta ledtiden för nya kraftverk. Enligt EK 81 bör beaktas att en 
utbyggnad av vattenkraftverk i regel kräver avsevärt längre ledtid än 

utbyggnad av kondenskraftverk. Enligt EK 81 finns, mot bakgrund av den 
goda ekonomin, möjligheter att få till stånd en från miljösynpunkt skonsam 

vattenkraftsutbyggnad. 

Frågan om behovet av ytterligare underlagsmaterial för kommande ställ
ningstaganden till den långsiktiga utbyggnaden av vattenkraften har även 

behandlats av statens vattenfallsverk i anslagsframställningen för budget

året 1985/86. 

7.3 .2 Öven1äganden och förslag 

Vattenkraften är en viktig energikälla eftersom den är inhemsk och 
förnybar samt av strategisk betydelse för möjligheterna att avveckla kärn

kraften. Även från miljösynpunkt erbjuder vattenkraften stora fördelar 
eftersom den kan medverka till minskade utsläpp av försurande förore

ningar från förbränningsanläggningar. Vattenkraftsutbyggnad kan emeller

tid medföra starka konflikter gentemot motstående markanvändnings- och 
miljöintressen. 

När det gäller frågan om erforderligt produktionstillskott för att uppnå 
den av riksdagen angivna utbyggnadsnivån om 66 TWh/år vill jag erinra om 

att jag i prop. 1983/84: 160 om fortsatt vattenkraftsutbyggnad konstaterade 
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att det råder både osäkerhet och oenighet om hur stort tillskott som fordras 
för att nå upp till en årsproduktion om 66 TWh. Jag konstaterade därvid att 
det inte är möjligt att med någon större säkerhet uttala sig om den exakta 
storleken på det tillskott som krävs för att den av riksdagen beslutade 
nivån på 66 TWh/år skall uppnås. En slutsats som man måste dra var dock 
enligt vad jag anförde i propositionen att en plan bör innehålla utbyggnads
projekt av en sådan omfattning att det kan vara möjligt att uppnå ett större 

utbyggnadstillskott än 2.5 TWh/år. Riksdagen anslöt sig till mina bedöm
ningar i denna del (BoU 30. rskr 388). 

Frågan om fortsatt vattenkraftsutbyggnad kan enligt min uppfattning ses 
i två perspektiv. På kort sikt gäller det att komplettera den av riksdagen 
antagna planen för att uppnå den av riksdagen angivna produktionsnivån 
om 66 TWh/år. På lång sikt gäller det att klarlägga vattenkraftens roll i 
samband med kärnkraftens avveckling. 

Beslut om vattenkraftens energipolitiska roll på lång sikt behöver inte 
fattas förrän i början av 1990-talet. I likhet med vad EK 81 föreslår behöver 
enligt min mening vissa åtgärder vidtas så att vi när erforderliga beslut 
måste fattas har ett tillräckligt underlag. Vidare är det inför framtida 
ställningstaganden till vattenkraftens mer långsiktiga roll väsentligt att 
inom landet bevara den kompetens som finns inom kraftindustrin och den 
tillverkande industrin. Den plan för vattenkraftsutbyggnad som riksdagen 
beslutade om i juni 1984 är ett konkret uttryck för denna strävan. 

Riksdagen bör därför nu beredas tillfälle att i ett sammanhang ta ställ
ning till frågan om vattenkraftsutbyggnad på såväl lång som kort sikt. 

Jag anser i likhet med bl. a. EK 81 och VKB att stora krav måste ställas 
på kraftbolagen så att olika markanvändnings- och miljöintressen beaktas. 
Det gäller bl. a. samernas intressen. Jag delar EK 81 :s uppfattning att 

studier bör genomföras för att närmare utreda vattenkraftens roll i det 
framtida energisystemet i samband med avvecklingen av kärnkraften. Ett 
syfte med sådana studier bör enligt min mening vara att genom samman
ställning av befintligt underlagsmaterial och vissa kompletterande invente
ringar av tänkbara utbyggnadsprojekt få fram ett underlag för ställningsta
ganden till hur vår långsiktiga elproduktionskapacitet bör utformas. Jag 
har i avsnitt 3 närmare utvecklat vilka ytterligare utredningsinsatser som 

erfordras för att mer i detalj ta ställning till hur kärnkraften skall avvecklas. 
Vad gäller åtgärder på kort sikt har riksdagen beslutat att en utbyggnad 

av vattenkraften skall uppgå till 66 TWh/år år 1990. Riksdagens beslut i 
juni 1984 rörande vattenkraftsutbyggnad innebär att en plan har lagts fast 

för att nå en vattenkraftsutbyggnad motsvarande minst 2,5 TWh/år inom 
en tioårsperiod. Beslutet innebär vidare att regeringen bör återkomma till 

riksdagen avseende den del av planen som erfordras för att ge planen den 
av riksdagen beslutade omfattningen. 

Genom beslutet har bred enighet uppnåtts om fortsatt vattenkraftsut
byggnad inom ramen för vad riksdagen tidigare har beslutat om. Regering 



Prop. 1984/85: 120 133 

och riksdag har därigenom klarlagt förutsättningarna för fortsatt vatten
kraftsutbyggnad under de närmaste åren. Efter riksdagsbeslutet har jag 

haft kontinuerliga överläggningar med kraftföretagen. den tillverkande 

industrin samt berörda myndigheter, kommuner och fackliga organisatio

ner. Dessa överläggningar syftar till att främja ett genomförande av i första 

hand de projekt som ingår i planen för vattenkraftsutbyggnad. Dessutom 
syftar överläggningarna till att främja förnyelse av äldre vattenkraftverk 

samt till att säkerställa kompetensen inom den tillverkande industrin ge
nom samarbete mellan berörda företag och kraftföretagen. 

Kraftsam har i samband med dessa överläggningar redovisat en sam
manställning av vattenkraftsutbyggnaden i Sverige åren 1985 till 1995. 
(Sammanställning av vattenkraftsutbyggnader i Sverige, PM 1985-01-18). 
Av sammanställningen, som är preliminär, framgår att kraftbolagen beräk
nar en utbyggnad av maximalt 3 .5 TWh/år fram till år 1995. Denna siffra är 
dock enligt Kraftsam en överskattning på grund av att tillstånd i några fall 
inte kan erhållas eller att vissa projekt inte bedöms vara lönsamma. Om 
man tar hänsyn till ekonomiskt osäkra projekt och sådana som förmodligen 

inte kan komma till stånd m. h. t. motstående intressen bedömer jag det 

dock som sannolikt att en utbyggnad av drygt 2,5 TWh/år till år 1995 kan 
genomföras. Flertalet av de projekt kraftföretagen redovisar ingår i planen 
eller i den komplettering av planen som jag föreslår i det följande. Genom 
det beslut som riksdagen fattade år 1984 och det förslag som nu läggs fram 
skapas enligt min mening förutsättningar för en fortsatt vattenkraftsut
byggnad av tillräcklig omfattning för att uppnå gällande utbyggnadsmål om 
66 TWh/år. Jag kan vidare med tillfredsställelse konstatera att denna 
utbyggnad bör kunna komma till stånd med stor hänsyn tagen till mil
jöintressena. Jag återkommer senare till att redovisa sysselsättningseffek
terna av kraftbolagens planer. 

För att det skall vara möjligt att genomföra planen krävs dock att 

kraftföretagen verkligen genomför de redovisade projekten. Genom den 
ökade aktivitet när det gäller utbyggnad av vattenkraften som kan förutses 
under de närmaste åren kommer antalet vattenlagsärenden att öka kraftigt. 
Det kommer därför att ställas stora krav på bl. a. kraftföretagen, myndig

heterna, vattendomstolarna och kommunerna för att det skall bli möjligt 
att fullfölja vattenkraftsutbyggnaden i enlighet med riksdagens beslut och 
redovisade planer. De överläggningar som har genomförts och kommer att 
genomföras med kraftföretagen, berörda fackliga organisationer etc. har 
som jag tidigare konstaterade bl. a. till syfte att följa upp genomförandet av 

planen. 
Mina förslag i det följande syftar till att för berörda parter ytterligare 

klarlägga förutsättningarna för och underlätta genomförandet av den fort
satta vattenkraftsutbyggnaden. Inledningsvis redovisar jag tillståndsläget 
när det gäller planen för vattenkraftsutbyggnad och vissa frågor om Am
mersåns överledning som riksdagen önskade att regeringen särskilt skulle 
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redovisa. Därefter lämnar jag förslag till vilka projekt m. m. som bör kunna 
komplettera planen för vattenkraftsutbyggnad samt redovisar inriktningen 

av fortsatt vattenkraftsutbyggnad i Gävleborgs län. Slutligen redovisar jag 
mina ställningstaganden angående reinvesteringar i vattenkraftverk samt 
utbyggnad av små vattenkraftverk. 

Regeringen skall enligt vattenlagen (VL) avgöra tillåtligheten av vissa 
vattenföretag. Regeringen har hittills tagit ställning till följande projekt 
som ingår i planen: Sikfors i Piteälven, Mjödvattenforsen och Falmarksfor

sen i Bure älv samt Hamre. Smedjemorasjön och Härjeåsjön i Ljusnan. 
Regeringen fann att hinder inte mötte mot något företag utom Hamre. 
Regeringen fann i detta fall att företaget stred mot allmänna planeringssyn
punkter och därför var otillåtet enligt VL. Regeringen har vidare nyligen 
lämnat tillstånd till Gallejaur och Vargfors i Skellefteälven. Dessa projekt 
ingår i förslaget till komplettering av planen för vattenkraftsutbyggnad. I 
flera andra ärenden kommer beslut inom kort att fattas. Jag vill i samman
hanget betona att planen för vattenkraftsutbyggnad inte innebär att VL:s 
tillåtlighetsregler sätts åt sidan. 

Ammerså11s överledning 

I propositionen föreslogs att Ammersåns överledning bör tas med i 
planen liksom om- och tillbyggnader av fem kraftstationer i Indalsälven 
nedströms Gesunden, vilka även skulle utnyttja det överledda vattnet från 
Ammersån. Det är Krångede-Gammelänge. Hammarforsen, Svarthålsfor
sen och Stadsforsen. Riksdagen fann att överledningen var nödvändig för 
att om- och tillbyggnaderna skall komma till stånd. Riksdagen beslutade att 
överledningen samt om- och tillbyggnaderna skall ingå i planen. Vissa 
frågor borde dock enligt riksdagsbeslutet klarläggas. Exempel på sådana 
frågor är hur Ragunda kommun skall kunna tillföras ekonomisk ersättning 
utöver den som kan bli följden av prövningen enligt VL. Vidare borde 
klargöras att nuvarande FRP-riktlinjer avseende Ammersån inte skall änd

ras, något som innebär att ytterligare utbyggnad i Ammersån inte kommer 
att ske. Det borde övervägas hur utbyggnaden skall ske så att sysselsätt

ningen kan fördelas så som förordas i propositionen, dvs. att den sträcks ut 
över en period om ungefär sex år. Vidare borde behandlas frågan om vilka 

åtgärder som kan behöva vidtas i avsikt att i möjligaste mån bevara fisket. 
Riksdagen önskade att få en redovisning av hur nämnda frågor behandlats i 

förening med regeringens syn på frågan i samband med att förslag till den 

andra delen av planen för vattenkraftsutbyggnad läggs fram. 
Jag vill inledningsvis erinra om att Vattenfall redan fått tillstånd enligt 

VL till Stadsforsen 4. Enligt vad jag har erfarit avser Bålforsens Kraft AB 

(BÅKAB) att inlämna en ansökan avseende Ammersåns överledning till 

vattendomstolen under våren 1985. Övriga kraftföretag som berörs av 
överledningen kommer också under våren att inlämna sina ansökningar till 
vattendomstolen. Berörda företag vill enligt vad jag har erfarit inte före-



Prop. 1984/85: 120 135 

gripa kommande prövning enligt VL genom att dessförinnan träffa avtal 
om ekonomisk gottgörelse med kommunen. Enligt vad jag har erfarit har 

berörda bolag nyligen, som en förberedelse för prövningen enligt VL, 
inlett överläggningar om Ammersåns överledning med kommunen. 

Mot denna bakgrund vill jag efter samråd med chefen för jordbruksde
partementet och chefen för bostadsdepartementet framhålla följande. 

Jag anser självfallet att det är väsentligt att kommunen kan ges en rimlig 

ersättning för det intrång som Ammersåns överledning medför enligt de 
förutsättningar som VL ger. Enligt VL skall ersättning lämnas för alla 
skador till följd av en vattenkraftsutbyggnad. Regeringen kan vid sin 
prövning av tillåtligheten av företaget föreskriva villkor för att tillgodose 
allmänna intressen. Regeringen brukar vid prövningen av större företag 
föreskriva att sökanden skall utge vissa belopp för t. ex. främjande av 
näringslivet i bygden, s. k. särskilda villkorsmedel. Enligt VL utgår sådan 
bygdeavgift även för vattenkraftsföretag. Storleken av dessa avgifter, som 
är indexreglerade. är beroende av det intrång företaget medför. Bygdeav
giften skall användas till allmänna ändamål i den bygd som berörs av 
företaget. Det förutsätts i förarbetena till den nya VL att kommunerna blir 
huvudmottagare av bygdeavgifterna. Enligt den nya lagstiftningen kan 
avgiftsmedel ställas till kommunens förfogande också för framtida ända
mål. Därigenom har öppnats möjlighet för kommunen att ta medlen i 
anspråk för bildande av exempelvis en kommunal fond för den berörda 
bygdens näringsliv, vilket innebär att beslutanderätten om den slutliga 
användningen av medlen flyttas från länsstyrelsen till kommunen. 

Jag anser mot denna bakgrund att VL ger tillräckliga möjligheter att 
kompensera kommunen i enlighet med riksdagens beslut. Enligt min me
ning bör överledningen härvid ses som en helhet innefattande om- och 
tillbyggnaderna nedströms Gesunden. En förutsättning för att detta skall 
vara möjligt är att prövningen enligt VL av de olika företagen samordnas. 
Enligt min mening bör därför regeringen förbehålla sig prövningen enligt 
VL av både Ammersåns överledning samt om- och tillbyggnaderna. Enligt 
vad jag har erfarit avser chefen för jordbruksdepartementet att återkomma 

till regeringen rörande frågor om förbehåll. 
Genom denna samordning skapas enligt min uppfattning tillräckliga ga

rantier för att samlat ta ställning i tillåtlighetsfrågan och att samtidigt 
reglera bl. a. de ekonomiska frågor riksdagen särskilt har pekat på. Ett 
ytterligare motiv för en samlad tillåtlighetsprövning är att så långt möjligt 
skapa garantier för att om- och tillbyggnaderna verkligen kommer till 
stånd. Detta har varit ett viktigt krav från kommunens sida för att kunna 
acceptera en överledning. 

När det gäller miljöundersökningar som har genomförts och kommer att 
genomföras vill jag erinra om att regering och riksdag vid ställningstagan
det till om ett projekt bör ingå i planen för vattenkraftsutbyggnad endast 
har gjort en översiktlig bedömning av förutsättningarna för att genomföra 
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projektet. Det är först i samband med prövningen enligt VL som det är 
möjligt att slutligt ta ställning till ett projekts tillåtlighet och därmed möjlig
heterna att genomföra det. Mer detaljerat underlag för ställningstagande 
till ett visst projekt utarbetas därför vanligen först i samband med 
YL-prövningen. Skälet till detta är bl. a. att kostnaderna för sådana under
sökningar ofta kan vara betydande. 

Vissa miljöfrågor rörande Ammersån har på uppdrag av länsstyrelsen 
utretts av Umeå universitet. Ytterligare studier erfordras dock för att det 
skall vara möjligt att ta ställning till om överledningen är tillåtlig enligt VL. 
Sådana studier bör självfallet ingå i underlaget inför en vattendomstols
prövning. Det bör i sammanhanget erinras om att tillfredsställande minimi
tappning i Ammersåns nedre del ingick i förutsättningarna för riksdagens 
beslut i våras. 

När det gäller frågan om riktlinjer i FRP kan konstateras att de för 
Ammersån innebär att Ammersån uppströms Överammer är undantagen 
från vattenkraftsutbyggnad. Gällande riktlinjer innebär att en utbyggnad i 
enlighet med av kraftbolagen i äldre utredningar redovisade planer inte kan 
komma att aktualiseras uppströms Överammer om inte riksdagen ändrar 
riktlinjerna i FRP. Det är inte aktuellt att från regeringens sida föreslå 
ändringar av dessa riktlinjer. 

Med anledning av vad jag nu har anfört anser jag att riksdagens önske
mål om särskild redovisning från regeringen har tillgodosetts. Tillåtlighets
frågan liksom de slutliga villkoren för att tillgodose fiskets intressen, 

särskilda villkorsmedel etc. kan således slutligt regleras först i samband 
med regeringens prövning enligt VL. Genom en sådan samordnad pröv

ning kan vidare vissa garantier skapas för att om- och tillbyggnader ned
ströms Gesunden verkligen kommer till stånd. Genom dessa projekt skulle 

också sysselsättning skapas under flera år. 

Komplettering av planen för vattenkraftsutbyggnad. 

Utgångspunkten för promemorian om komplettering av planen för vat
tenkraftsutbyggnad har varit att lägga fram ett förslag till framtida vatten
kraftsutbyggnad som innebär så begränsade skadeverkningar och kon

flikter gentemot motstående intressen att det från övergripande utgångs
punkter skall bedömas ha förutsättningar att kunna genomföras. En annan 

viktig utgångspunkt är att planen i sin helhet utformas så att sysselsättning 

skapas i särskilt utsatta regioner. Syftet med att remissbehandla prome
morian har självfallet varit att fördjupa och komplettera bedömningarna 
för att kunna göra mer säkra bedömningar om möjligheterna att genomföra 

olika projekt. 

Remissutfallet över promemorians förslag är splittrat. Statens energi

verk, Landsorganisationen, Svenska byggnadsarbetareförbundet, företrä
dare för kraftindustrin m. fl. remissinstanser anser att promemorians för-
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slag till komplettering är för begränsat för att det skall vara möjligt att 

uppnå riksdagens mål med vattenkraftsutbyggnaden. Kammarkollegiet. 

statens naturvårdsverk. fiskeristyrelsen. Älvräddarnas samorganisation 

m. fl. anför mycket starka invändningar mot flera av projekten i prome

morian. Även flera länsstyrelser och kommuner är kritiska mot eller av

styrker flera av de redovisade utbyggnaderna. Ett stort antal organisatio

ner och enskilda har kommit in med synpunkter över förslaget. 

Beträffande ett antal projekt motsvarande närmare 300 GWh/år har å 
andra sidan betydande enighet uppnåtts. Jag anser sålunda att det trots 

rcmissutfallet beträffande vissa projekt är möjligt att komplettera planen 

med ett antal projekt som inte mött mer betydande motstånd vid remissbe

handlingen och som därför bör vara möjliga att genomföra. Ett viktigt 

motiv härför är i enlighet med vad jag tidigare anfört att det är värdefullt 

för kraftbolagen, kommunerna m. fl. att förutsättningarna för fortsatt vat

tenkraftutbyggnad så långt möjligt kan klarläggas. Slutlig ställning till 

förutsättningarna att genomföra ett projekt sker nämligen först i samband 

med prövningen enligt YL. Följande projekt anser jag. efter samråd med 

chefen för jordbruksdepartementet och chefen för bostadsdepartementet, 

bör kunna komplettera planen. 

Skellefteäl ven 

Umeälvcn 

lndalsälven 

Ljusnan 

Gavleån 

Dalälvcn 

Motala ström 

Göta älv/Klarälven 

Ändrade vattenhushållnings

bestämmelser 

Bergnäs 

Slagnäs 

Gallejaur 

Vargfors 

Gardikfors G2 

Belne 

Los bron 

Ängra 

Mackmyra 

Skiffsforsen 

Älvkarleby 

Fiske by 

Borensberg 

Mangen-Viggen 

28 GWh/år 

30 " 

20 .. 

Il" 
10 .. 

7 .. 
8 .. 

35 .. 

15 .. 
8 .. 

5 .. 

41 .. 

Vargön G3 m. m. 40" 

30 .. 

ca 290" 

Detta innebär att planen skulle kunna kompletteras med namngivna 

projekt motsvarande ca 260 GWh/år. I promemorian föreslogs också att 

ändrade vattenhushållningsbestämmelser motsvarande 60 GWh/år borde 

föras till planen. Mot bakgrund av remissutfallet är jag endast beredd att 

föra ändrade vattenhushållningsbestämmelser motsvarande hälften (eller 
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30 GWh/år) till planen. Det får ankomma på berörda kraftbolag att. med 
ledning av promemorians förslag och remissutfallct över densamma, hos 
berörd vattendomstol aktualisera frågan om ändrade vattenhushållnings
bcstämmelser. Jag återkommer senare med en redovisning av hur komplet
teringen i sin helhet föreslås bli utformad. 

Innan jag närmare kommenterar projekten i planen vill jag. framhålla att 
det för vissa projekt är osäkert om de verkligen kommer att genomföras. 
Det gäller i första hand Gardikfors och Sk.if]'sforsen. Jag bedömer emeller
tid att det för kraftbolagens planering är av värde att för olika projekt få 
regeringens och riksdagens bedömning av förutsättningarna att genomföra 
projekten framförallt mot bakgrund av motstående intressen. Detta bör 
således kunna medverka till att ytterligare klarlägga förutsättningarna för 
vattenkraftsutbyggnad. 

Jag kommer nu att redovisa mina överväganden angående olika projekt 
och mina bedömningar rörande fortsatt vattcnkraftsutbyggnad i Gävle
borgs län. 

Projekten Bergnä.1· och S/agnäs i Skellcfteälven anser jag bör kunna 
genomföras utan :större konflikter med motstående intressen. Regeringen 
har nyligen lämnat tillstånd enligt YL till Gal/ejaur och \/arg.fors. Dessa 
projekt medför inget energitillskott men skapar ett sysselsättningstillskott 
som kan medverka till att överbrygga en senare nedgång av sysselsättning
en i regionen. Gardikfors i Umeälven borde också kunna genomföras utan 
nämnvärda konflikter med motstående intressen. Projektets ekonomi har 
dock ifrågasatts av statens vattenfallsverk. 

Projektet Belne i lndalsälven ligger inom s. k. obrutet fjällområde och 
berör en älvsträcka som i FRP är undantagen från vattenkraftsutbyggnad. 
Uppgiften om produktionen har justerats mot bakgrund av kraftföretagets 
remissyttrande. I promemorian bedömdes projektet vara förhållandevis 
okontroversiellt och möjligt att genomföra inom ramen för gällande rikt
linjer. Ingen av remissinstanserna motsätter sig att projektet genomförs. 
Länsstyrelsen i Jämtlands län och statens planverk anser att projektet bör 
kunna genomföras inom ramen för de riktlinjer som gäller för obrutna 
fjällområden. Statens naturvårdsverk anser att tillåtligheten av projektet 

bör kunna prövas. 
Jag finner att projektet bör ha goda förutsättningar att kunna genomföras 

inom ramen för gällande riktlinjer. Det bör därför kunna föras till planen 

för vattenkraftsutbyggnad. Jag har i denna fråga samrått med chefen för 
bostadsdepartemcntet. 

Jag återkommer senare i min redovisning till projekten i Gävleborgs län 
som enligt riksdagens beslut särskilt skall redovisas av regeringen. 

Projektet Skiffsforsen avser dels ett alternativ, som utnyttjar enbart 
fallhöjden i den nuvarande anläggningen. dels ett mer omfattande projekt 
som också tar i anspråk fallhöjd nedströms Skiffsforsen. Skiffsforsen ingår 
inte bland de älvar och älvsträckor som omfattas av FRP-riktlinjer. Det 
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större projektet berör dock en älvsträcka som omfattas av sådana rikt

linjer. Inga remissinstanser motsätter sig att det mindre projektet Skiffsfor

sen förs till planen. Fallrättsägaren framhåller emellertid att projektet inte 

iir aktuellt att genomföra. Det större projektet - som berörs av FRP-rikt

Jinjer och som bolaget förklarar sig berett att genomföra - avstyrks dock 

av kommunen, länsstyrelsen, fiskeristyrelsen. statens naturvårdsverk. 

Älvräddarnas samorganisation m. fl. remissinstanser. 

I den uppkomna situationen förefaller det osäkert om en utbyggnad av 

något av alternativen är möjlig. Fortsatta överläggningar mellan parterna 

bör enligt min uppfattning kunna ytterligare klarlägga förutsättningarna. 

Älvkarleby kommun och länsstyrelsen i Uppsala län tar inte ställning till 
om projektet Äll'karlehy bör föras till planen. Förslaget lämnas utan erin
ringar av statens planverk. Kammarkollegiet, fiskeristyrelsen och statens 
naturvårdsverk motsätter sig inte att projektet förs till planen, men fram
håller att stor hänsyn måste tas till det betydande fiskeintresset. Detta 
projekt torde ha förutsättningar att kunna genomföras. Frågan om fiskets 

intressen får bedömas i samband med prövningen enligt vattenlagen. 

De projekt som aktualiserats i Motala ström - Fiskeby och Barensberg 

- bör kunna genomföras utan konflikter med motstående intressen. Det

samma gäller Vargön GJ, m. m. i Göta älv. Projektet Mangen-Viggen i 

Klarälven bör trots vissa konflikter med motstående intressen föras till 

planen. Regeringen avser inom kort ta ställning till detta projekt. Därvid 

får beaktas de av länsstyrelsen och kommunen framförda kraven på mini

mitappningar etc. 

Som jag nyss nämnt har riksdagen beslutat att regeringen särskilt skall 
redovisa denfortsatta vattenkraftsutbyggnaden i Gävleborgs län. I prome

morian rörande fortsatt vattenkraftsutbyggnad föreslogs att Hy/strömmen i 
Voxnan och Edänge i Ljusnan borde föras till planen för vattenkraftsut
byggnad. I linje med förslaget borde Gafrån samt Finnstuga och Vinström

men i Voxnan inte föras till planen. 

Förslagen beträffande vattenkraftsutbyggnad i Gävleborgs län är de som 

varit mest omstridda i den lokala debatten. Lokala organisationer som 

motsätter sig utbyggnad har stått emot andra lokala organisationer som 
kräver utbyggnad. Flera centrala myndigheter har framfört invändningar. 

Länsstyrelsen i Gävleborgs län har valt att inte ta ställning till omfattning

en av den fortsatta vattenkraftsutbyggnaden. men har rangordnat projek
ten med avseende på deras bevarandevärden från 1 till 7 (7 mest skydds

värt). Motivet härför är att länsstyrelsen inte anser det möjligt att från 

länets horisont bedöma hur många av de i promemorian behandlade pro
jekten inom och utom länet som bör ingå i planen. 

Länsstyrelsen rangordnar projekten enligt följande: (I) Mackmyra i 

Gavleån; (2) Jädraån mellan Tallås och Gammelboning (2 projekt); (3) 

Kölsjöån-Testeboån mellan Hedsjön och Vallsjön (4 projekt); (4) Ängraån: 



Prop. 1984/85: 120 140 

(5) Edänge: (6) Galvån: (7) Voxnan uppströms Vallhaga. Projekten vid 2 

och 3 avser i första hand små vattenkraftverk. 

Bollnäs kommun motsätter sig all vattenkraftsutbyggnad, bl. a. i out

byggda älvsträckor i Voxnan och Mellanljusnan och dess biflöden. Projek
tet Ediin1-:c avstyrks av Ljusdals kommun, kammarkollegiet, fiskeristyrel

sen. statens planverk, Älvräddarna m. tl. samt av ett antal lokala organisa

tioner och enskilda personer. 
Ovanåkers kommun, inom vilken Hy/strömmen ligger. har inga invänd

ningar mot att projektet förs till planen om inga andra åtgärder åstadkom

mer motsvarande llödesdämpning. Ljusdals kommun (inom vilken en be

tydande del av det planerade regleringsmagasinet ligger) fiskeristyrelsen, 

statens naturvårdsverk, statens planverk, Älvräddarna samt flera lokala 
organisationer och enskilda motsätter sig att projektet förs till planen. 
Bollnäs kommun och fiskeristyrelsen motsätter sig en utbyggnad av Galv

ån. Flera remissinstanscr - däribland statens naturvårdsverk. statens 
planverk och Älvräddarna - föreslår att Galvån förs till planen som 
alternativ till Hylströmmen och Edänge. Projekten Losbron och Ängra 

avstyrks av Ljusdals kommun. Statens naturvårdsverk är inte berett att ta 
ställning till projekten i avsaknad av tillräckliga kunskaper. Fiskeristyrel

sen motsätter sig Ängra och tillstyrker med tvekan Losbron. Statens 

planverk anför inga erinringar mot projekten. Inga remissinstanser anför 

erinringar mot att Mackmyra förs till planen för vattenkraftsutbyggnad. 
När det gäller fortsatt vattenkraftsutbyggnad i Gävleborgs län konstate

rar jag att remissutfallet är mycket splittrat. Jag anser att det f. n. saknas 

förutsättningar att föra projekten Hy/strömmen, Ediinge och Galvån till 

planen för vattenkraftsutbyggnad. Di1remot anser jag att det bör finnas 

förutsättningar att genomföra projekten Losbron, Ängra och Mackmyra. 

De invändningar som har framförts mot Losbron och Ängra bör kunna 

prövas i samband med YL-behandlingen. Det underlagsmaterial som sta

tens naturvårdsverk önskar bör också kunna erhållas i samband med 

prövningen enligt VL. Även för vissa andra projekt som föreslogs ingå i 
planen är remissutfallet entydigt negativt från bl. a. berörda kommuners 

sida. Det gäller framför allt regleringarna i Malån i Skellefteälven samt 

Storån och Hocksjö i Ångermanälven. Jag finner att det f. n. saknas förut

sättningar att föra dessa projekt till planen. 

När det gäller projektet Vemsjön i Ljusnan har bl. a. Härjedalens kom

mun motsatt sig en utbyggnad. Regeringen har nyligen lämnat undersök

ningskoncession för torv enligt minerallagen avseende Gullhögsfloarna 

som ligger inom det område som omfattas av Vemsjöprojektet. Eftersom 

ambitionen är att långsiktigt skydda övriga delar av det omfattande myr

komplex Gullhögsfloama ingår i från exploatering torde det inte längre 

finnas förutsättningar att få till stånd projektet Vemsjön. Projektet bör 

därför inte föras till planen. 
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Remissinstanserna har vidare i några fall redovisat andra projekt som 

borde kunna genomföras utöver den föreslagna kompletteringen eller som 

alternativ till promemorians förslag. Det gäller bl. a. överledning från Lais

iilren till Ske([efteälven; Byskeälven; Siivarån i Skellefteälven; Forsbäck 

och Gardsjönäs i Umeälven: Lögdeiill'en; Saxån, Ra11.rnr/11spen och Ra11-

sarå11 i Ångermanälven: Nedre Längan och Storrensjön i lndalsälven samt 

Sy/sjön i Neaälven. Vidare har föreslagits utbyggnad av någon eller några 

av de.fvra lzuvudiill"llma, 1jäkol"llrats i Luleälven, Mcllan/jusnan. l'äster

dalälven och Sträng.~f(men i Klarälven. 

Yttrandena över förslagen har således visat att meningarna är starkt 

delade beträffande vissa projekt. Jag anser det därför inte meningsfullt att 
föra dessa projekt till planen. Vidare har flera nya projekt aktualiserats 

under rcmissbehandlingen av promemorian. Dessa kräver i vissa fall ytter
ligare överväganden. Promemorian och remissinstansernas synpunkter 

bör kunna ge vägledning för kraftbolagens interna utbyggnadsplanering 
och underlag för fortsatta överväganden hos olika myndigheter och organi

sationer. 

Flertalet av de projekt som ingår i promemorian omfattas inte av 

FRP-riktlinjer varför det är möjligt för kraftbolagen att hos berörd vatten

domstol ta initiativ till prövning av tillåtligheten enligt vattenlagen. Detta 

gäller även för projekt som omfattas av FRP-riktlinjer, men med den 

skillnaden att regeringen alltid skall underställas frågan om tillåtlighet 

enligt YL. 

När det gäller FRP-riktlinjernas utformning vill jag erinra om vad som 

anfördes i promemorian om komplettering av planen för vattenkraftsut

byggnad. En genomgång av de projekt som omfattas av FRP-riktlinjer 

visar, enligt promemorian, att det kan finnas vattenkraftsföretag som i 

vattenkraftutredningarna bedömts ha lägre bevarandevärden än vissa pro

jekt som inte omfattas av sådana riktlinjer. Ytterligare kunskaper om olika 

älvsträckor och projekt kan enligt promemorian också påverka grunderna 

för beslutet om undantag. Samtidigt kan självfallet älvar och älvsträckor 

som inte omfattas av riktlinjer visa sig ha sådana bevarandevärden, att de 

bör omfattas av FRP-riktlinjer. Enligt promemorian kan det slutligen påpe

kas att ett relativt stort antal projekt som nu är aktuella inte var kända vid 

tidpunkten för vattenkraftsutredningarnas arbete. 

Jag vill också erinra om vad statsrådet och chefen för bostadsdeparte

mentet anförde i den lagrådsremiss med förslag till Lag om hushållning 

med naturresurser m. m. som nyligen överlämnades till lagrådet (s. 138): 

Trots den osäkerhet som råder bl. a. genom att riksdagen under våren 
1985 skall ta ställning till ytterligare ett antal projekt som bör ingå i planen 
för utbyggnad av vattenkraften och till riktlinjer för energipolitiken, anser 
jag att en uppräkning av de älvar och älvsträckor som bör undantas från 
vattenkraftsutbyggnad bör ske redan nu i NRL. En sådan angivelse före
griper inte kommande riksdagsbeslut om vattenkraftens roll i den svenska 
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cnergiförsörjningen. Riksdagen är självfallet när som helst, t. ex. när man 
nästa gång tar ställning till energipolitiken. oförhindrad att ompröva tidi
gare beslut. Jag kan inte heller se att det skulle innebära någon praktisk 
skillnad att göra en ändring i NRL jämfört med att ändra i gällande 
riktlinjer i den fysiska riksplaneringen och i vattenlagen så som nyligen 
skett i fråga om Bure älv. 

Reim·e.l'teringar i iildre vattenkraffl•erk 

På grund av att tillgången på elektrisk kraft bedöms vara god under de 
närmaste åren är det möjligt att i betydande utsträckning genomföra för

nyelse och ombyggnader av äldre vattenkraf~verk. Nödvändiga avställ

ningar kan göras utan att det menligt påverkar kraftsituationen samtidigt 
som sysselsättning kan skapas såväl lokalt som i tillverkningsindustrin. 
Genom förbättringar av verkningsgraden i de ombyggda kraftverken be
räknar jag vidare att ett visst tillskott till planen för vattenkraftsutbyggnad 

kan erhållas. Jag återkommer senare till denna fråga. Vidare medför dessa 
åtgärder inga eller mycket små kontlikter med motstående intressen. 

I prop. 1983/84: 160 framhöll jag att jag avsåg att ta initiativ till överlägg
ningar med företrädare för kraftindustrin och den tillverkande indu~trin i 
avsikt att uppnå en överensstämmelse mellan kraftindustrins upphandling

ar och den tillverkande industrins produktionsmöjligheter. Sådana över

läggningar har som tidigare nämnts ägt rum under hösten 1984. Vid över
läggningarna har också diskuterats förutsättningarna för förnyelse och 

ombyggnad av äldre vattenkraftverk. 

I den tidigare nämnda sammanställningen av vattenkraftsutbyggnad som 

Kraftsam har redovisat har även kraftföretagen bedömt omfattningen av 
framtida reinvesteringar. Det bör noteras att uppgifterna är preliminära 

varför förändringar av kraftföretagens planer kan komma att ske. De 

åtgärder som enligt Kraftsam avses är sådana som syftar till att bibehålla 
befintlig produktionskapacitct genom byte av utslitna komponenter m. m. 

Det kan enligt Kraftsam noteras att den dominerande delen av reinvcste

ringarna avser elektrisk utrustning (ca 50% eller mer). Åtgärder avseende 

turbiner bedöms till IS% och resterande del (30-35 %) avser byggnadsåt

gärdcr. De totala investeringarna uppgår till 400-500 milj. kr/år. Samman

lagt uppgår dessa rcinvesteringar till ca 2 300 milj. kr. fram t. o. m. år 1990. 

Underlag för perioden efter år 1990 kan enligt Kraftsam inte redovisas 

p. g. a. att reinvesteringar i allmänhet inte planeras med längre framförhåll

ning än ca 5 år. Sannolikt torde reinvesteringarna efter år 1990 vara av 

minst samma storleksordning p. g. a. att anläggningarnas ålder successivt 

ökar. I sammanhanget kan konstateras att statens energiverk i rapporten 

(J 984: I) Vattenkrafts utbyggnad under 1980-talet uppskattade kostnaderna 

för förnyelsearbeten fram till sekelskiftet till 3 370 milj. kr. 

För egen del vill jag framhålla följande. Överläggningarna och Kraft

sam:s redovisning har visat att de planerade reinvesteringarna som kraft-
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företagen har redovisat är av betydande omfattning och torde komma till 

stånd utan ytterligare insatser från statsmakternas sida. Jag anser därför 

inte att det f. n. finns anledning från statsmakternas sida att särskilt stimu

lera dessa investeringar. I sammanhanget vill jag erinra om att jag i propo

sitionen om vattcnkraftsutbyggnad förra våren (prop. 1983/84: 160, sid 32-
33) framhöll att invcsteringsfonder normalt bör kunna få utnyttjas för ny

eller reinvesteringar i vattenkraftverk t. o. m. år 1990. Jag avser att vid 

mina fortsatta överläggningar med kraftbolagen och tillverkningsindustrin 

följa upp hur de av Kraftsam redovisade åtgärderna genomförs. Regering

en får anledning att återkomma till statens vattenfallsverks framtida er

sättningsinvestcringar i det ordinarie budgetarbetet. 

Små vattenkrqfiverk 

I den av riksdagen förra våren antagna planen för vattenkraftsutbyggnad 

ingår små vattenkraftverk motsvarande 200 GWh/år. Den angivna utbygg

nadsnivån byggde på VKB:s bedömning. Enligt VKB 1'.r denna utbygg

nadsnivå rimlig förutsatt att utbyggnaden inte påverkas genom någon form 

av styrmedel. Det underlagsmaterial VKB utgick från pekade mot att det 

finns en utbyggnadspotential om ca 2 TWh/år men att den verkliga poten

tialen kan ligga betydligt högre. 

Statens energiverk konstaterar i rapporten ( 1984: 4) Små vattenkrafts

verk att det i effektregistret 100-1 500 kWh finns ca 520 anläggningar i 

drift med en installerad effekt av ca 275 MW och en medelårsproduktion på 

ca 1,2 TWh/år. Den teoretiska utbyggnadspotentialen för små vattenkraft

verk uppskattas till ca 540 GWh/år vid utbyggnadskostnaden högst 2 

kr/kWh. år resp. till ca 3 690 GWh/år vid kostnaden 3 kr/kWh,år. Om 

hänsyn tas till beslut om undantag från vattenkraftsutbyggnad reduceras 

siffrorna till 455 «2 kr/kWh.år) resp. 2 505 ( <3 kr/kWh.år) GWh/år. Det är 

angeläget att framhålla att detta är en teoretisk potential. De angivna 

siffrorna behöver reduceras väsentligt med hänsyn till motstående intres

sen, ägarförhållanden m. m. 

Verket föreslår följande åtgärder för att stimulera tillkomsten av små 

vattenkraftverk: 

Om statligt stöd till energiinvesteringar skall utgå för år 1985 föreslår 

energiverket att små vattenkraftverk bör komma i åtnjutande av sådant 

stöd. Stödet bör ges med 15 % av investeringskostnaden. 

För att öka antalet projekterade anläggningar föreslår verket att statligt 

bidrag utgår med ca 50% av förprojekteringskostnaderna för små vatten

kraftverk. Stödet bör utgå under en begränsad tidsperiod. förslagsvis två 

år. 

Verket föreslår att skattefrihet ges för kraft producerad i anläggningar 

under 100 kW (f. n. gäller gränsen 50 kW). För att tröskeleffekter skall 

undvikas bör en skattefri produktion om 0,4/år GWh medges för anlägg

ningar mindre än 1500 kW. 
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Verket föreslår att de regionala utvecklingsfonderna ges i uppgift att 
översiktligt informera om administrativa och tekniska frågor i samband 
med en utbyggnad av små vattenkraftverk. Lämplig kompletterande ut
bildning bör då ges medarbetare vid utvecklingsfonderna. Verket har i 
denna fråga samrått med statens industriverk. 

Oklarhet råder enligt energiverket om det är tillåtet att uppföra små 
kraftverk i vattendrag som har undantagits från vattenkraftsutbyggnad i 
den fysiska riksplaneringen och i tillflöden till dessa vattendrag. Verket 

anser det angeläget att regeringen snarast avgör inneliggande ärenden och 
härigenom klargör frågan. 

Statens energiverks rapport har remissbehandlats. Flertalet remissin
stanser delar eller har inga erinringar mot verkets förslag. Vattenöverdom
stolen. statens naturvårdsverk. fiskeristyrelsen, länsstyrelsen i Jämtlands 
län, Älvräddarnas samorganisation m. fl. remissinstanser pekar på de star
ka konflikter med motstående intressen som kan bli följden av utbyggnad 
av små vattenkraftverk, framför allt i helt orörda älvar och älvsträckor. 
Svenska kraftverksföreningen pekar på problem i samband med utbyggnad 
av små vattenkraftverk med hänsyn till den i många fall dåliga ekonomin. 

Flertalet remissinstanser stöder eller har inga erinringar mot förslagen 
om investeringsstöd och projekteringsbidrag för små vattenkraftverk. För
slagen rörande ändrade skatter och de regionala utvecklingsfondema mö
ter med något undantag inte heller några invändningar i remissbehandling

en. 
För egen del anser jag att det till följd av statens energiverks rapport och 

remissutfallet över densamma har klargjorts att det finns betydande förut
sättningar för fortsatt utbyggnad av små vattenkraftverk. 

Jag delar i princip remissinstanscmas uppfattning att en utbyggnad av 
små vattenkraftverk i helt orörda älvar och älvsträckor kan medföra svå
righeter med hänsyn till konflikterna med motstående intressen samt kan 
vara svåra att få till stånd med hänsyn till kostnaderna. Jag bedömer att 
små vattenkraftverk i första hand har förutsättningar att uppföras i anslut
ning till befintliga regleringar. Verkets kartläggningar tyder på att det finns 
ett stort antal dammar som kan utnyttjas för små vattenkraftverk. Dessa 
dammar är i många fall beroende av insatser för att vidmakthållas. Installa

tion av små vattenkraftverk kan därvid vara en möjlighet att få till stånd 

sådana åtgärder. 
Eftersom ekonomin i regel är sämre i små vattenkraftverk anser jag det 

motiverat med ett tidsbegränsat investeringsstöd i enlighet med energiver
kets förslag. Vidare bör verkets förslag till särskilt bidrag om 50% till 

förprojektering av små vattenkraftverk införas. Dessa stöd bör gälla till 
utgången av år 1986. Jag återkommer till frågan om medel härför under 
anslaget E 22 Vissa åtgärder för omställning av energisystemet. 

Jag anser i likhet med statens energiverk att det kan vara lämpligt att de 
regionala utvecklingsfonderna översiktligt informerar om vissa frågor rö-
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randc små vattenkraftverk. Det kan exempelvis gälla möjlighett:rna att 

erhålla statligt stöd samt information om gällande vattenlagstiftning. Enligt 

vad jag har erfarit kommer statens energiverk att medverka vid sådan 

information till utvecklingsfonderna. Finansieringen av dessa informa

tionsinsatser har enligt vad jag har ertarit lösts i samråd mellan de berörda 

verken. 

Beträffande de av statens energiverk föreslagna skatteändringarna för 

små vattenkraftverk vill jag efter samråd med chefen för finansdeparte

mentet anföra följande. Förslaget att höja gränsen för skatteplikt för den 

som inte yrkesmässigt distribuerar kraft från 50 kW till 100 kW innebär 

energipolitiska fördelar. En höjning av gränsen leder dessutom till ett 

obetydligt skattebortfall och en viss skatteadministrativ förenkling. Med 

hänsyn härtill bör förslaget genomföras genom en ändring av 2 § andra 
stycket al lagen (1957: 262) om allmän energiskatt. Ett generellt infört 

bottenavdrag försvårar däremot skatteadministrationen och leder till ett 
betydande skattebonfall. Detta förslag bör inte genomföras. 

Vissa remissinstanser har pekat på att kapitalbelastningen under de 

första åren är mycket hög för speciellt privatpersoner vid byggande av små 

vattenkraftverk. Detta skulle enligt remissinstanserna innebära hinder för 

fortsatt utbyggnad av små vattenkraftverk. Jag delar remissinstansernas 

uppfattning att tillkomsten av små vattenkraftverk i vissa fall kan försvåras 

av den betydande kapitalbelastningen. Enligt vad jag erfarit överväger 

statens energiverk f. n. möjligheterna att utforma en finansiering inom 

ramen för vad som är möjligt att uppnå i dag på kreditmarknaden som är så 

långsiktig och i övrigt så fördelaktig som möjligt. Verket avser att inom 

kort redovisa denna fråga till regeringen. Jag är f. n. inte beredd att föreslå 

ytterligare åtgärder på detta område. 

När det gäller förutsättningarna för utbyggnad av små vattenkraftverk 

inom ramen för gällande riktlinjer vill jag hänvisa till vad statsrådet och 

chefen för bostadsdepartementet anförde i lagrådsremissen med förslag till 

Lag om hushållning med naturresurser (s. 142). 

Även om jag allmänt sett är positivt inställd till en ökad satsning på 
minikraftverk, följer enligt min mening direkt av gällande riktlinjer att i 
princip ingen utbyggnad för vattenkraftsändamål kan tillåtas i de nu av
sedda älvarna och älvsträckorna. Jag anser dock att det i vissa speciella fall 
bör kunna komma i fråga att göra undantag från en sådan princip. Jag 
tänker då på fall där andra alternativ för att ordna den lokala energiförsörj
ningen kan få större inverkan på miljön än ett minikraftverk eller på fall då 
det på den aktuella platsen redan tidigare har vidtagits ett ingrepp, t. ex. i 
form av en <lammanläggning. I det senare fallet kan tillkomsten av ett 
minikraftverk t. o. m. innebära vissa fördelar, t. ex. om det innebär att en 
befintlig, dåligt underhållen flottningsdamm samtidigt kan restaureras. En 
förutsättning för att utbyggnad i sådana fall skall tillåtas bör dock alltid 
vara att åtgärden kan vidtas utan att syftet med bestämmelsen om undan
tag från vattenkraftsutbyggnad förfelas. Jag anser också att man bör kunna 
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ställa särskilda krav på åtgärdernas utformning med tanke på naturvården. 
fisket och landskapsbilden. 

Det kan enligt min mening inte heller tillåtas att ett flertal minikraftverk 
med var för sig obetydlig miljöpåverkan. men med en sammantagen nega
tiv effekt på miljön. kommer till stånd i en viss undantagen älv eller 
älvsträcka. Detta skulle direkt strida mot syftet med skyddet för älvarna 
och älvsträckorna. 

När det gäller tillåtligheten av ersättningsbyggnader och andra smärre 

åtgärder i undantagna vattendrag som hänför sig till redan föreslagen 

reglering. anförs följande i lagrådsremissen (s. 141): 

I prop. 1977178: 57 och riktlinjer i den fysiska riksplaneringen för vatten
drag i norra Svealand och Norrland anfördes att ett undantag från utbygg
nad inte bör innebära att smärre åtgärder som hänför sig t. ex. till redan 
företagen reglering helt skall förhindras. Civilutskottet (CU 1977/78: 9) 
uttalade med anledning av propositionen i denna del att tillåtligheten av 
ersättningsbyggnader samt ombyggnader och effektiviseringar i redan be
fintliga kraftverk under vissa förutsättningar skall kunna prövas av rege
ringen utan hinder av att åtgärden berör ett undantaget område. Enligt min 
mening bör ett sådant synsätt gälla också i fortsättningen. 

Ersättningsbyggnader. ombyggnader och effektiviseringar bör kunna 
tillåtas om de har endast obetydlig miljöpåverkan, dvs. om åtgärderna 
endast i ringa utsträckning påverkar de bevarandevärden som utgjort mo
tiv för att älven eller älvsträckan skall undantas från vattenkraftsutbygg
nad. 

I lagrådsremissen diskuteras också frågan om i vilken utsträckning bi

och källflöden till de vattendrag som föreslås undantagna från vattenkrafts

utbyggnad skall omfattas av sådana bestämmelser. Enligt vad som föreslås 

i lagrådsremissen bör bestämmelserna om undantag omfatta också bi- och 

källflöden till de älvar som är helt outbyggda samt biflöden till och vatten

områden uppströms undantagna älvsträckor i de fall områdena uppströms 

är outbyggda. Motiven härför är att skydda de orörda vattendragen som 

sammanhängande ekologiska och hydrologiska system. När det gäller 

övriga från vattenkraftsutbyggnad undantagna älvsträckor omfattar riktlin
jerna endast själva huvudflödet. 

Därutöver vill jag erinra om alt utbyggnad av vattenkraftverk i biflöden 

kan stå i konflikt med utbyggnader i huvudflödena. 

Mot bakgrund av de åtgärder jag nu har föreslagit och med hänsyn till de 

klarlägganden som skett angående FRP-rikllinjerna beräknar jag ett möjligt 

tillskott till planen med närmare 200 GWh/år i form av små vattenkraftverk 

utöver de 200 GWh/år som nu finns i planen. 

Sysselsättningseffekter till följd av vattenkraftsutbyggnaden 

Enligt riksdagens beslut bör vid utarbetandet av planen största möjliga 

hänsyn tas till de lokala sysselsättningseffekterna. Bl. a. är det viktigt att 
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utbyggnaderna planeras så att förhållandevis varaktig sysselsällning ska
pas. 

I den tidigare redovisade sammanställningen för Kraftsam anges beräk

nade sysselsättningseffekter av kraftföretagens utbyggnadsplaner. Det bör 

betonas att siffrorna är preliminära och att vissa av de projekt som ingår 
inte torde komma till utförande under den aktuella perioden. 

Under perioden 1985-1990 erhålls en sysselsättning om 1000-1500 
personer. Under den därpå följande perioden 1990-1995 sjunker syssel
sättningen successivt för att nå nivån 500 personer omkring år 1995. Ett 
tillskott av ytterligare projekt skulle eJfordras för att undvika denna kraf
tiga nedgång. Det torde vara praktiskt möjligt att skapa sådana projekt 
under förutsättning all besked härom lämnas under de närmaste åren. 

inom Norrbottens län beräknas sysselsättningen uppgå till 400-500 
personer under de närmaste 2 åren för all därefter successivt minska till ca 
150-300 personer. Utbyggnadsplanerna är dock fortfarande osäkra bl. a. 
för Råneälven vaJför förändringar kan ske. 

Inom Västerbottens län torde en nedgång till ca 70 personer/år ske under 
åren 1986/87-1988/89 p. g. a. att bl. a. utbyggnaden av Stornorrfors G4 
slutförs under 1985/86. Under förutsättning att främst Klippens och Vojm
åns utbyggnad påbörjas under 1988/89 och 1989/90 kan en sysselsättning på 
nivån 200-300 personer/år upprätthållas under perioden I 989/90-1991/92 
för att därefter successivt minska. 

Inom Jämtlands och Västernorrlands län planeras utbyggnad av ett 
betydande antal mindre projekt under perioden 1985/86-1989/90. Syssel
sättningen varierar under nämnda period inom intervallet 150-700 perso
ner/år med en topp under åren 1987/88-1989/90. Under den därpå följande 
5-årsperioden torde sysselsättningen reduceras till nivån 50-100 perso
ner/år. 

Sysselsättningen i södra delen ar Norrland (söder om Jämtlands och 
Västernorrlands län) beräknas uppgå till 250-300 personer/år under peri
oden 1986/87-1988/89 och upphör därefter helt under resterande del av 
den studerade perioden. 

Inom regionen Dalarna-Upp/and-Västmanland bedöms sysselsättning
en öka till ca 150 personer/år omkring år 1990 för att därefter minska. Det 
största projektet är om- och utbyggnaden av Älvkarleby kraftstation. 

Sysselsättningen i Värmland kan uppgå till 150-200 personer under 
större delen av perioden om redovisade projekt kan genomföras. 

Inom övriga regioner är sysselsättningen mycket begränsad och knap
past av någon större betydelse för den totala sysselsättningen. 

När det gäller reinvesteringar uppgår sysselsättningen under resten av 
1980-talet till 300- 350 personer. Detta har inkluderats i den föregående 
redovisningen. Några uppgifter om sysselsättningen inom tillverkningsin
dustrin har inte redovisats. I sammanhanget kan erinras om att statens 
energiverk i rapporten (1984: I) Vattenkraftsutbyggnad under 1980-talet 
bedömde den direkta arbetsvolymen för förnyelsearbeten fram till sekel
skiftet till drygt 4000 årsarbeten. 

För egen del anser jag, trots den osäkerhet som Kraftsam:s uppgifter är 
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behäftade med, att det finns goda möjligheter att uppnå ett väsentligt 
sysselsättningstillskoll genom planen för vattenkraftsutbyggnad. Det ska
par goda förutsättningar till en stadigvarande sysselsättning i regioner med 
stor arbetslöshet. Jag avser att följa upp denna fräga vid mina överlägg
ningar med kraftföretagen. den tillverkande industrin och berörda fackliga 

organisationer. 

SammanfattninR 

Till följd av mina förslag i del föregående beräknar jag ett tillskott till 
planen för vattenkraftsutbyggnad om ca 700 GWh/år. Det består för det 
första av projekt motsvarande ca 300 GWh/år som föreslagits i departe
mentspromemorian. Utöver projekten i promemorian beräknar jag ett 
tillskott till planen från effektiviseringar och förnyelse av äldre vattenkraft
verk om sammanlagt 300-400 GWh/år. 

Den av mig föreslagna kompletteringen av planen för vattenkraftsut
byggnad innebär inte att det inte skulle kunna finnas projekt utanför planen 
som kan aktualiseras. I samband med arbetet med promemorian och 
remissbehandlingen av densamma har sålunda ett antal projekt aktualise
rats som inte tidigare varit föremål for bedömning men som torde kunna 
betraktas som genomförbara. Därigenom torde det vara möjligt att uppnå 
en plan som sammantaget motsvarar de 3.8 TWh/år som enligt riksdagens 
beslut erfordras för att garantera att gällande utbyggnadsmål uppnås. 

I enlighet med vad jag har anfört i det föregående avser jag att genom 
fortsatta överläggningar med kraftföretagen. den tillverkande industrin, 
berörda fackliga organisationer etc. noga följa hur planen för vattenkrafts

utbyggnad genomförs. Jag avser därutöv <:r föreslå regeringen att ge statens 
energiverk i uppdrag att på samma sätt som gäller på kolområdet, följa den 
fortsatta vattcnkraftsutbyggnaden och redovisa till regeringen hur planen 
genomförs. Detta underlag är enligt min uppfattning värdefullt som kom
plement till de redovisningar som kraftföretagen avser att utarbeta. 

Sammanfattningsvis syftar de riktlinjer som jag nu har angivit till att på 
kort sikt komplettera den av riksdagen antagna planen för vattenkraftsut
byggnad för att uppnå den av riksdagen angivna produktionsnivån om 66 

TWh/år med stor hänsyn till olika markanvändnings- och miljöintressen. 

På lång sikt gäller det att klarlägga vattenkraftens roll i samband med 

kärnkraftens avveckling. 
I enlighet med vad jag nu har anfört har efter samråd med chefen för 

finansdepartementet inom industridepartementet upprättat förslag till Lag 
om ändring i lagen ( 1957: 262) om allmän energiskatt. 

Lagrådets hörande av förslaget skulle uppenbarligen sakna betydelse. 
Jag förordar i enlighet med det anförda att regeringen föreslår riksdagen 

dels att godkänna de av mig angivna riktlinjerna för en fortsatt vattenkraft
utbyggnad, dels att antaga förslaget till lag om ändring i lagen (1957: 262) 
om allmän energiskatt. 
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7.4 Mottryckskraft 

Med mottryckskraft avses samproduktion av elenergi och värme. Ånga 
från en bränsleeldad ångpanna driver en turbin som är kopplad till en 

elektrisk generator. Efter att ha passerat turbinen används ångan i industri
ella processer eller för att värma vatten till fjärrvärme. I det förra fallet 

talar man om industriell mottryckskraft, i det senare om kraftvärme. 
Vcrkningsgraden i ett mottryckskraftverk är hög och uppgår till ca 85 % 

räknat på energiinnehållet i tillfört bränsle. Detta är en mer än dubbelt så 
hög verkningsgrad som i ett kondenskraftverk, där en stor del av den 
tillförda energin förloras i kylvattnet. En förutsättning för mottryckspro· 
duktionen och för att den skall kunna nå denna höga verkningsgrad är dock 
att det finns fullvärdig avsättning för värmeproduktionen. Detta innebär 
omvänt att värmebehov är en förutsättning för mottrycksproduktion. 

Industriellt mottryck 

F. n. finns i landet närmare ett 70-tal turbiner för industriellt mottryck 
med en sammanlagd installerad eleffekt om drygt 900 MW. Merparten av 
anläggningarna finns inom massa· och pappersindustrin. I en del fall drivs 
mottrycksturbinerna med ånga från flera olika pannor eldade med olika 

bränslen. Ungefär en tredjedel av mottryckseffekten eldas endast med 

olja. 
Elproduktionen år 1983 i industriella mottrycksanläggningar var knappt 

2,5 TWh, vilket skall jämföras med att anläggningarna vid fullt utnyttjande 
bedöms kunna producera ca 5 TWh. Orsaken till att bara en del av den 
möjliga produktionen utnyttjades var i första hand den goda tillgången på 
el i kraftsystemet. Olja ingick till endast obetydlig del som bränsle för 
denna produktion. 

Processindustrin anser i regel att det f. n. inte är tillräckligt lönsamt att 
investera i nya mottrycksanläggningar eller att konvertera mottrycksan
läggningar från olja till fasta bränslen. Orsaken är industrins höga avkast

ningskrav i kombination med dagens låga elpriser. 
Hittills under 1980-talet har mottrycksanläggningar om tillsammans ca 

50 MW el lagts ned. Anläggningar om ytterligare ca 100 MW el planeras 
eller bedöms vara i riskzonen att bli nedlagda. Då det inom kraftindustrin 
finns ett intresse av att vidmakthålla anläggningarna i driftdugligt skick har 
Kraftsam och Ångpanneföreningen nyligen arbetat fram ett förslag till s. k. 
vidmakthållandeavtal som rekommenderas medlemmarna. Enligt avtalet 
ersätter ett kraftföretag de kostnader som ett industriföretag har för att 
hålla en mottrycksanläggning i driftdugligt skick. 

Kraftvärme 

Den installerade mottryckseffekten i landets kraftvärmeverk uppgår f. n. 
till 2 300 MW el. Merparten av effekten finns i oljeeldade verk. Närmare 
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500 MW el finns installerade i koleldade kraftvärmeanläggningar. De störs
ta anläggningarna finns i Helsingborg, Norrköping, Stockholm och Väster

ås. 
Under år 1983 var elproduktionen i kraftvärmeverken ca I TWh, vilket 

skall jämföras med en bedömd möjlig produktion om ca 7 TWh. 
Den goda tillgången på el i kraftsystemet begränsar kommunernas benä

genhet att nu eller i den närmaste framtiden satsa på nya kraftvärmeanlägg
ningar. Även intresset att bygga om befintliga oljeeldade verk till fast
bränsleeldning är svagt. Under perioden fram till 1990 förutses endast ett 
fåtal fastbränsleeldade kraftvärmeverk tillkomma. 

På något längre sikt är en fortsatt kraftvärmeutbyggnad angelägen ur 
energipolitisk synvinkel. I det läget bedöms emellertid också elpriserna ha 
börjat stiga, och kommunerna får då ett incitament till att satsa på kraftvär
meutbyggnader. 

Utbyggnaden av kraftvärme riskerar emellertid att bli mindre omfat
tande än vad man tidigare räknade med. Det finns två huvudorsaker härtill. 

Den ena huvudorsaken är att ökningen av värmebehoven i fjärrvärme
systemen - och därmed värmeunderlaget för mottrycksproduktion - inte 
fortsätter på det sätt som man har antagit i tidigare bedömningar. Bakgrun
den är, som jag nyss har anfört (avsnitt 6.2). att värmebehoven i de 
fastigheter som redan har anslutits till fjärrvärme i många fall har kunnat 
minskas till följd av förbättrad energihushållning och att den nybebyggelse 
som ansluts blir allt energisnålare. Dessutom ökar inte nybyggandet i den 
utsträckning som förutsattes tidigare. Samtidigt har många potentiella 

fjärrvärmeabonnenter valt andra lösningar för att tillgodose sin värmeför
sörjning. Den utglesning av värmebehoven som blir följden härav medför 
att det inte blir ekonomiskt rimligt att utsträcka fjärrvärmenäten så långt 

som tidigare planerats. 

Den andra huvudorsaken är omstruktureringen av värmeproduktionen i 
fjärrvärmesystemen. Spillvärme och värme från sopförbränning har införts 
som basproduktion i många fjärrvärmesystem. Sådan värmeproduktion 
utnyttjas i första hand och före eventuell värmeproduktion från kraft
värme. Stora eldrivna värmepumpar finns numera i många fjärrvärmesy
stem och antalet ökar. Om sådana värmepumpar redan finns i ett fjärrvär

mesystem motverkar de intresset att också satsa på att bygga kraftvärme

verk så länge elpriserna är låga eller måttligt höga. En annan viktig faktor i 
detta sammanhang är ökningen av antalet fjärrvärmesystem där hetvatten

centraler eldade med fasta bränslen såsom trädbränsle. torv och kol instal
lerats. Denna ökning ligger helt i linje med regeringens energipolitiska 
intentioner. Samtidigt måste emellertid noteras att om det i ett fjärrvärme
system redan finns en fastbränsleeldad anläggning, som täcker en del av 

värmebehovet och värmebehovet dessutom stagnerar, minskar det ekono
miska incitamentet att satsa på kraftvärmeutbyggnad för lång tid. 

EK 81:s delutredning (Ds I 1983: 15) Så kan vi värma Sverige bedömer 
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att elproduktionen i kraftvärmeverk skulle kunna byggas ut från nuvarande 

möjliga produktion om ca 7 TWh/år till 12-14 TWh/år. Utredningen pekar 

dessutom på att utvecklingen av ny teknik för småskalig kraftvärme skulle 

kunna leda till att det blir ekonomiskt rimligt med kraftvärme även i mindre 

fjärrvärmesystem. Denna extra potential kan uppskattas till storleksord

ningen några TWh/år. Jag återkommer strax (avsnitt 7.6) till utvecklingen 

av småskalig kraftvärme. Å andra sidan kan en kraftigare minskning av 

värmebehovet och en större avmattning av fjärrvärmeutbyggnaden än vad 

som förutsetts i delutredningen leda till att möjligheterna till utbyggnad av 

kraftvärmen blir mindre. 

Statens energiverk bedömer i sitt remissvar på EK 81 :s betänkande att 

produktionskapaciteten i kraftvärmeverk kommer att vara ungefär kon

stant fram till år 1995. Den väsentligaste förändringen under denna period 

är att några av de oljeeldade verken konverteras till eldning med fasta 

bränslen. Den mindre kapacitetssänkning som är förenad med konverte

ringarna kompenseras av ett visst tillskott av nya anläggningar. Produk

tionskapaciteten kommer då att uppgå till 6 a 7 TWh/år år 1995. 

I detta sammanhang bör nämnas att Svenska Värmeverksföreningen och 

kraftföretagen f. n. gemensamt utreder potentialen för kraftvärmeverksut

byggnader i landet. 

Överväganden och förslag 

Enligt min bedömning kommer elproduktionen i industriella mottrycks

anläggningar inte att öka nämnvärt så länge nuvarande låga elpriser består. 

En produktion av storleksordningen 2,5 TWh el per år kan därför förväntas 

under resten av 1980-talet. Först på längre sikt med höjda elpriser torde 

ombyggnad från olje- till fastbränsleeldning och nybyggnad av industriella 

mottrycksanläggningar bli aktuella. 

Jag ser med tillfredsställelse på kraftindustrins initiativ till vidmakthål

landeavtal. Det är väsentligt att befintliga mottrycksanläggningar bibehålls 

när så är rimligt och att nya anläggningar på sikt tillkommer. Statens 

energiverk har på regeringens uppdrag utrett utvecklingen av det industri

ella mottrycket och har ställt samman resultatet i en rapport. Jag kommer 

senare i detta avsnitt att förorda ett fortsatt uppdrag till energiverket på 

detta område. 

Enligt min mening är det angeläget att fjärrvärmenäten utnyttjas så långt 

som detta är rationellt på ekonomiska grunder för att säkra största möjliga 

värmeunderlag för mottrycksproduktion. Även möjligheterna att utnyttja 

mindre fjärrvärmenät för nya typer av småskalig kraftvärme bör därvid 

beaktas. Genom fastbränslelagen säkras att nya anläggningar inte blir 

oljeeldade. De oljeeldade kraftvärmeverk som nu finns bör successivt 

byggas om till fastbränsleeldning. 

Vad gäller kraftvärme är det viktigt att alla möjligheter att i framtiden 

använda kraftvärmeanläggningar beaktas i den kommunala energiplane-
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ringen och i de fall där så är rimligt ingå i planeringen för resp. fjärrvärme
system. Jag betraktar en sådan planering som en naturlig följd av lagen om 
kommunal energiplanering och som ett krav som bör uppfyllas med hänsyn 
till denna. Det är också viktigt att det för resp. fjärrvärmesystem på 
tidigast möjliga stadium reserveras plats för kraftvärmeverket som sådant. 

för lager och transportanordningar för bränsle samt för el- och hetvatten
ledningar. Detta bör garanteras i kommunens fysiska planering (marköver
sikter och detaljplaner). Vid behov bör erforderlig mark lösas in eller på 
annat sätt säkerställas i detta syfte. Därutöver bör förprojektering av 
tillkommande kraftvärmeverk initieras och genomföras på ett så tidigt 

stadium som möjligt. Detta aktualiserar alternativet kraftvärme och under
lättar den kommunala beslutsprocessen samt en tidig tillståndsprövning. 
Det är härvid en fördel om erlorderlig prövning och tillståndsgivning 
förbereds och genomförs så att tillstånd kan föreligga redan något eller 
några år före planerad byggstart. 

Som jag har nämnt är det angeläget att alla möjligheter till utbyggnad av 
mottrycksproduktion tas till vara. Därför är det väsentligt att följa de 
potentiella mottrycksunderlagens utveckling. Jag avser därför att ge sta
tens energiverk i uppdrag att fortlöpande följa och till regeringen redovisa 
såväl det industriella mottryckets utveckling och potential som utveckling
en av kraftvärmeunderlagen i fjärrvärmesystemen. 

När ombyggnad eller nybyggnad av värmeproduktionsanläggningar pla
neras bör alltid möjligheterna övervägas att utföra dessa med ångpannor 
som förberedelse till kommande anslutning av mottrycksturbiner. Dessa 

överväganden bör redovisas i samband med ansökan resp. anmälan till 

statens energiverk enligt fastbränslelagen. När så är lämpligt bör förpro
jektering av anläggningen i slutligt mottrycksutförande ske redan inför 
ansökan resp. anmälan. Jag vill i sammanhanget erinra om att i den 

energipolitiska prövning av koleldade anläggningar som för mindre än ett 
år sedan tillstyrktes av riksdagen (prop. 1983/84: 158, NU 44. rskr 390, JoU 
28, rskr 389) ingår som riktlinje att de koleldade anläggningarna i största 
möjliga utsträckning bör planeras så att de senare kan kompletteras med 
anordningar för elproduktion. 

Sökanden resp. anmälaren bör före projekteringsarbetets igångsättning 
diskutera inriktning och omfattning med statens energiverk. Om energiver

ket finner det angeläget att förprojektering för mottryck genomförs bör 
stöd kunna utgå för att täcka en del av merkostnaderna för denna. 

För att stimulera kommunerna att på tidigt stadium genomföra förpro
jekteringar av kraftvärmeanläggningar som avses tillkomma på längre sikt 

bör energiverket ges möjlighet att ge ekonomiskt bidrag för att täcka en del 
av kostnaderna för förprojekteringen även i detta fall. Viktigt är därvid att 

berörda kommuner diskuterar energipolitisk lämplighet och arbetets om
fattning med energiverket innan förprojekteringsarbetet igångsätts. 

I den mån det är möjligt och lämpligt, bör de nya fastbränsleeldade 
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värmeverk som byggs utrustas med ångpannor och i övrigt utformas så att 

en senare komplettering med mottrycksångturbiner är möjlig. Särskilt 

viktigt är det att anläggningar för avfallsförbränning förbereds för framtida 

elproduktion på detta sätt. eftersom dessa utnyttjas kontinuerligt över året 

och används före annan värmeproduktion. För att öka incitamenten att 

genomföra åtgärder av dessa typer kan det i vissa fall vara lämpligt med 

en möjlighet till statligt stöd i form av bidrag. 

Det bör ankomma på regeringen att besluta om den närmare utformning
en av de stöd som syftar till att bevara handlingsfriheten för en framtida 
utbyggnad av mottrycksproduktionen som jag här har förordat. Jag åter

kommer till frågan om medel härför under anslaget E22. Vissa åtgärder för 
omställning av energisystemet. 

7 .5 Vindkraft 

Det svenska vindkraftprogrammet inleddes år 1975 som en del i det 

omfattande program för forskning inom energiområdet som då startade 
efter beslut av riksdagen. Efter ett skede av teoretiska studier och försök 

kom tyngdpunkten i vindkraftprogrammet att inriktas på utveckling av 
stora vindkraftaggregat, dvs. aggregat i storleksklassen flera MW. År 1979 

beställde dåvarande nämnden för energiproduktionsforskning (NE) två 

fullskaleprototyper på totalentreprenad, den ena från Karlskronavarvet 

AB (ansvaret för fortsatt vindkraftsverksamhet inom Svenska Varvskon

cernen övertogs efter en tid av Svenska Varv Vindenergi AB som seder
mera övergick i Götaverken Energy Systems AB) med placering vid Mag
larp i Skåne, den andra från Kamewa AB (sedermera Boving KMW Turbin 
AB) med placering vid Näsudden på södra Gotland. Syftet med att bygga 

prototyperna var bl. a. att få underlag för att kunna utvärdera stora vind

kraftverks driftsegenskaper och stämma av dessa mot de teoretiska beräk

ningarna. 

Vindkraftverket i Maglarp anslöts till elnätet i augusti 1982. Sydkraft AB 
svarade för uppföljning av leveransen samt provning och utvärdering. 

Efter årslång provdrift överlämnades anläggningen i september 1983 av 

leverantören till beställaren, statens energiverk. Efter en period av talrika 

kortvariga driftsavbrott i samband med intrimningen har verket gått med 

hög tillgänglighet och utan väsentliga problem. Sydkraft har på energiver
kets uppdrag kört verket i automatisk, obemannad drift. Energiproduk

tionen har vid alla vindhastigheter blivit större än den teoretiskt beräkna
de. I november 1984 hade 4 500 driftstimmar och 7 GWh energiproduktion 
uppnåtts. 

Vindkraftverket vid Näsudden anslöts till elnätet i april 1983. Statens 
vattenfallsverk svarade för leveransuppföljning och provdrift. Anläggning
en togs över formellt av beställaren, statens energiverk, i augusti 1983 som 
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därefter lämnade över driftansvaret till vattenfallsverket. Efter några må
naders drift drabbades vindkraftverket av en växelskada som ledde till 

stillestånd under ca ett halvt år. Sedan våren 1984 har anläggningen gått i 

obemannad automatisk drift med förhållandevis god tillgänglighet och utan 

större tekniska problem. Fram till i november 1984 har driftstiden I 500 
timmar och den totala energiproduktionen 1,5 GWh uppnåtts. 

Statens energiverk anser i sin rapport (1985: I) Vindkraft - Resultat och 

slutsatser från det svenska vindcnergiprogrammet att erfarenheterna från 
driften av de båda vindkraftsprototypcrna visar att det är möjligt att på ett 

tekniskt tillfredsställande sätt bygga och driva stora vindkraftsaggregat. 

Verket drar av gjorda utvärderingar slutsatsen att anläggningarna generellt 
sett har utförts korrekt i förhållande till verkliga lastsituationer och teknisk 
miljö. De bör således enligt verket kunna utgöra grund för fortsatl utveck
ling av aggregat. 

Parallellt med utvärderingarna av prototyperna har Sydkraft, vattcn

fallsverket och de båda vindkrafttillverkande företagen i samråd med ener
giverket genomfört studier inom s. k serieanpassningsprojekt av möjlighe
ter och kostnader att tillverka vindkraftsaggregat i stora serier. Resultaten 
av dessa studier pekar på att det hundrade aggregatet i en serie skulle 

kunna få en energiproduktionskostnad om 25-30 öre/kWh på platser med 
landets bästa vindförhå\landen och 30-35 öre/kWh på platser med näst 

bästa vindförhållanden. Till dessa kostnader bör vid ett större antal aggre

gat läggas kostnader för förstärkningsåtgärder i kraftnäten samt för utreg

lering av vindkraftens variationer. Dessa kostnader har av kraftindustrin 

beräknats till ca 5 öre/kWh vid en elproduktion i vindkraftverk om ca 10 
TWh per år motsvarande storleksordningen I 500 vindkraftsaggregat om ca 

3 MW vardera. Vid större vindkraftproduktion krävs mera omfattande 

åtgärder i kraftsystemet varför kostnaderna då stiger avsevärt. 

Vindkraftens kostnader synes därmed på längre sikt kunna komma att 
nå ungefär samma nivå som de bedömda framtida kostnaderna för kolkon

dens med långt gående utsläppsrening. Det bör härvid betonas att dessa 

kostnader för kolkondens starkt beror av kolprisets utveckling. vilket 

givetvis innehär en betydande osäkerhet i en ekonomisk jämförelse som 

görs i dag. 

Områden med de båda högsta vindenergiklasserna finns främst utefter 

västkusten, i Skåne samt på Öland och Gotland. Den möjliga potentialen i 
dessa områden uppskattas till ca 30 TWh med hänsyn till bl. a. fysiska 

begränsningar i form av topografi och krav på minimiavstånd till bebyggel

se. Om områden med starka bevarandeintressen undantas kan ca hälften 
av denna potential bedömas utnyttjningsbar. 

En placering av vindkraftverk på bottenfasta fundament till havs skulle 

öka vindkraftpotentialen avsevärt. Tänkbara havsområden upptar ca 3000 

km1. För en utbyggnad av 10 TWh/år vindkraft krävs ca 600 km2. Havsba

serad vindkraft tilldrar sig ett betydande internationellt intresse och kan bli 



Prop. 1984/85: 120 155 

aktuell i större skala sedan vindkraften på land har uppnått en tillfredsstäl

lande teknisk mognad. Energikostnaderna vid havshaserade aggregat be

döms enligt två nyligen gjorda svenska studier hli ca 5 öre/kWh högre än 

för landbaserade aggregat i bästa vindencrgiklass och motsvara kostna

derna för landbaserade aggregat i näst bästa vindenergiklass. 

Energiverket har som program för en fortsatt utveckling av vindkraften 

för de närmaste åren föreslagit att pågående projekt fortsätter. Detta 

innebär bl. a fortsättning av det s. k. baskunskapsprojektet (innebärande 

grundläggande och tillämpad forskning inom vindkraftsområdet) vid flyg

tekniska försöksanstalten samt av projekt vid Chalmers tekniska högskola 
(elsystem för stora vindkraftsaggregat samt provning av små vindkraftsag
gregat) och vid Uppsala universitet (turbulens och vakar i samhand med 
vindkraft). Vidare fortsätter vindmätningsprogrammet i samarbete med 
SMHI med mätningar på sex platser. Provdriften vid de båda vindkrafts
prototyperna Maglarp och Näsudden bör enligt verket fortsätta även efter 
avtalad tid intill juni månad 1985. Eventuellt bör Maglarpsanläggningen 

modifieras för att minska bulleremissionerna. Statens vattenfallsverk 
avser att även uppföra ett 0,2 MW aggregat vid Näsudden för att användas 

för utprovning av material och komponenter. Energiverket menar att stor

leken på detta aggregat skulle kunna ökas till 0,5 MW vilket på kort sikt 

skulle kunna vara en intressant storlek med tanke på exportmarknaden. 

Slutligen pekar energiverket på att Sverige deltar i det internationella vind

kraftssamarbetet inom IEA. 

Energiverket bedömer kostnaderna för det föreslagna programmet till ca 

55 milj. kr. för treårsperioden 1984/85-1986/87. 
För egen del vill jag anföra följande när det gäller den fortsatta utveck

lingen av vindkraften. Mina förslag innebär att det program för vindkraf
tens fortsatta utveckling i Sverige som energiverket föreslagit bör komplet

teras i vissa avseenden. 
Utgångspunkten för mina förslag är att vi under 1990-talet behöver fatta 

beslut om den utbyggnad av ytterligare elproduktion som behövs för att 

ersätta kärnkraften. 

Möjligheterna att bygga ut ytterligare mottryckskraft - såväl inom indu

strin som i kommunerna - och vattenkraft är begränsade. Kolkondensut

byggnader bör övervägas först sedan alla andra möjligheter prövats efter
som utsläpp av luftförorenade ämnen trots långtgående reningsåtgärder 
inte kan undvikas vid kolkondens. En utbyggnad av kolkondens skulle 
sannolikt komma att innebära att de totala svaveldioxidutsläppen i Sverige 

åter ökar. En sådan utveckling vore olycklig med hänsyn till bl. a. de 
åtaganden och utfästelser Sverige har gjort i internationella sammanhang 
att minska utsläppen. I det läget torde därför även andra faktorer än rent 
kraftekonomiska inverka på vilken typ av tillkommande elproduktionska

pacitet som bör väljas. Sannolikt kommer vi därvid i en jämförelse mellan 

kolkondens och vindkraft att särskilt värdera att vindkraften inte medför 
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några utsläpp, att den inte påverkar klimatet och att anläggningarna kan 

avlägsnas utan bestående spår den dag de inte längre behövs. 

Enligt en utredning som jämför sysselsättningsaspekterna vid utbyggnad 

av vindkraft resp. kolkondens blir det inhemska arbetskraftsbehovet ca 

4 700 årsarbeten per TWh/år för vindkraft jämfört med I 500 för kolkon
dens. 

Det är mot denna bakgrund utomordentligt viktigt att den tidsfrist vi har 

tills vi behöver fatta beslut om mera omfattande kraftutbyggnader utnytt

jas till att utveckla vindkraften till en sådan teknisk nivå att den kan bli ett 

realistiskt alternativ i en fortsatt utbyggnad av det svenska kraftsystemet. 

Givetvis bör en sådan utveckling beakta den internationella utvecklingen 
på vindkraftområdet. 

De båda vindkraftsprototyperna vid Näsudden och Maglarp tillhör förs
ta generationens stora vindkraftsaggregat. I de tidigare nämnda seriean

passningsstudierna har samma grundkoncept bibehållits i avsikt att ge 
högre säkerhet i bedömingarna. Vid en fortsatt utveckling bör den ökande 

kunskapsnivån om vindkraftstekniken i förening med växande tillverk
ningserfarenheter leda till att anläggningar kan konstrueras med mer eko
nomiskt utnyttjande av material och andra resurser. Dessutom finns det ett 

antal delvis kända tekniska lösningar som skulle kunna införlivas i nya 
aggregatkonstruktioner och ytterligare sänka kostnaderna, t. ex. nya blad
konstruktioner, andra material. variabelt varvtal, nya typer av reglering 

och direktdriven generator. 

Den fortsatta utvecklingen av vindkraften i Sverige bör enligt min me

ning ske i flera steg, i vilka ytterligare generationer av vindkraftaggregat 

successivt kan byggas och utvärderas. Genom att när så är möjligt placera 

· aggregaten i grupper erhålls teknisk<. erfarenheter av gruppstationsdrift, 

samtidigt som man får praktiska erfarenheter av vindkraftgruppers inver

kan på miljön i vid bemärkelse. 

En sådan utveckling skulle samtidigt få stor betydelse för möjligheterna 

till export av stora vindkraftverk. De svenska vindkrafttillverkande företa

gen skulle få referensanläggningar och fortsätta att ligga i täten i världen i 

fråga om teknisk kompetens. 

Staten har hittills svarat för de huvudsakliga kostnaderna för vindkraf

tens utveckling i Sverige. 270 milj. kr. har lagts ned i det statliga vindkrafts

programmet. Därav har ca 170 milj. kr. använts för de båda vindkraftspro

totyperna och till dessa knutna aktiviteter. 

Det ankommer på kraftföretagen att planera och utveckla kraftsystemet 

så att landets behov av el kan tillgodoses. Som jag nyss har nämnt bör 

kolkondens i det längsta undvikas vid en eventuellt fortsatt utbyggnad av 

kraftsystemet. Möjligheterna att utnyttja vindkraft bör därför prövas innan 

någon form av kolkondensutbyggnad övervägs. Det bör i det läget vara 

naturligt att kraftföretagen tar på sig ett betydande ansvar för att genomfö-
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ra de utvecklingsinsatser som behövs för att ytterligare utveckla vindkraf

ten till ett verkligt komplement i det svenska elsystemet. 

Med utgångspunkt i vad jag nu har anfört anser jag alltså att ett betydan

de ansvar för den fortsatta utvecklingen av vindkraften i Sverige bör läggas 

på kraftföretagen. Bl. a. räknar jag med att kraftföretagen kommer att 

svara för de beställningar av stora vindkraftsaggregat som är nödvändiga 

för den fortsatta utvecklingen. Jag har därför för avsikt att ta upp överlägg

ningar med kraftföretagen om dessas ökade framtida engagemang för ut

vecklingen av vindkraften. 
I ett övergångsskede kan det antas att det kommer att finnas behov av 

visst kompletterande statligt stöd för att underlätta den fortsatta utveck
lingen av vindkraft i Sverige. Jag återkommer till frågan om medel härför 
under anslaget E 22. Vissa åtgärder för omställning av energisystemet. 

Vid sidan om de insatser för vindkraftens utveckling som jag här har 
förordat bör den statliga satsningen inom vindenergiprogrammet genomfö
ras i huvudsak enligt energiverkets förslag. Kostnaderna härför får finansi
eras inom ramen för energiforskningsprogrammet. 

Parallellt med den fortsatta tekniska utvecklingen av vindkraften bör 
frågan om lokalisering av vindkraftanläggningarna studeras närmare. Om

fattande studier av vindförhållanden och tänkbara lokaliseringsområden 

har redan genomförts och det finns i dag en översiktlig bild av var i landet 
det kan vara möjligt att lokalisera vindkraftverk. Samtidigt måste i fråga 

om markanvändningen hänsyn tas till olika motstående intressen. 

Mot denna bakgrund bör enligt min mening en särskild utredning tillsät

tas med uppgift att närmare studera lokalisering av vindkraft i Sverige. 

Denna studie bör omfatta en vindkraftpotential för en produktion om minst 
10 TWh/år i landbaserade aggregat samt minst 20 TWh/år i havsbaserade 
aggregat. Utredningen bör arbeta så att den kan ge underlag för de beslut 

som skall fattas kring år 1990. Jag har i denna fråga samrått med cheferna 

för jordbruks- och bostadsdepartementen. 

7.6 Ny elproduktionsteknik 

Möjligheterna till mera omfattande utbyggnader av elproduktionssyste

met i Sverige är som jag tidigare har framhållit relativt begränsade om vi 
håller oss till den teknik som i dag finns kommersiellt tillgänglig. Utveck
lingen av ny teknik för elproduktion är därför av strategisk betydelse för 

ett land som Sverige. 
El kan produceras på många olika sätt och ny elproduktionsteknik är 

följaktligen ett brett forsknings- och utvecklingsfält som inrymmer en stor 

mängd vitt skilda teknologier. 
Här finns avancerade tekniker såsom maxnetohydrodynamiska pro

cesser (MHDJ, där värmenergi i en gas som strömmar mellan två suprale-



Prop. 1984/85: 120 158 

dande magneter omvandlas till elenergi. och bränsleceller. där energiinne

hållet i gasformigt bränsle omvandlas till elektrisk energi via elektroke

miska reaktioner. Andra exempel är solceller i vilka solstrålning direkt 

omvandlas till elenergi eller lågtemperaturprocesser som använder media 

som ammoniak eller fluorkolväten vilka förångas vid låga temperaturer 

och därför kan utnyttja lågtempererade energikällor för att driva turboge

neratorer. 
Men här finns också en rad sätt på vilka mer eller mindre etablerade 

tekniker för energiomvandling kan utvecklas eller kombineras för att höja 

uttaget av elenergi. förbättra brä.nsleutnyttjandet eller minska utsläppen av 

miljöskadliga ämnen. Som exempel kan pekas på kombinat av bränsll!för

gasningsanläggningar. gasturbiner och ångturbiner och olika tekniker för 

samproduktion av el och värme. 
Vindkraften är ett utvecklingsområde som jag nyss särskilt har behand

lat (avsnitt 7.5). 
Internationellt sett görs mycket stora insatser för forskning och utveck

ling inom fältet ny elteknik. I många länder är förutsättningarna för elpro
duktion sådana att priset på el är avsevärt högre än i Sverige. Detta ger 
dessa länder starka incitament till att utveckla och introducera ny elpro

duktionsteknik. 
I Sverige utvecklas etablerad teknik för samproduktion av el- och vär

me. T. ex. utvecklas avancerade ång- och gasturbincykler av de stora 
anläggningstillverkama. Kraftindustrin bekostar och driver en omfattande 

forsknings- och utredningsverksamhet på elteknikområdet och angrän

sande områden, t. ex. området förbränningsteknik. Staten finansierar och 

styr genom energiverket och energiforskningsnämnden en avsevärd forsk

ning- och utveckling inom området. Omfattande bevakning av teknikut

vecklingen utomlands bedrivs av bl. a. energiforskningsnämnden och In

genjörsvetenskapsakademien. Inom universitets- och högskoleinstitu

tioner pågår grundforskning på många områden med direkt eller indirekt 

anknytning till ny teknik för elproduktion. På det internationella planet 

deltar Sverige genom ett samarbetsavtal med den europeiska atomenergi

gemenskapen (Euratoml i utvecklingen av fusionskraften inom EG-länder

nas fusionssamarbete. 

Energiverket bedriver verksamhet på elproduktionsteknikens område 

inom ramen för det statliga cnergiforskningsprogrammet. Fr. o. m. inneva

rande treårsperiod, 1984/85 - 1986/87. ingår elproduktionsteknik som ett 

särskilt delprogram i energiforskningsprogrammct. För perioden har av

satts 30 milj. kr. härför. 
Ca hälften av denna insats, 15 milj. kr., planeras för tillämpad forskning 

inom delområdet småskaliga kraftvärmeanläggningar. Därmed avses an

läggningar för samtidig produktion av elenergi och värme i enheter med 

effekter i registret 0.2 - 20 MW värmeeffekt. l själva verket är detta ett 

synnerligen brett storleksregister med olika typer av tekniska system för 
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att till fullo utnyttja möjligheterna i olika storleksklasser. Bl. a. studeras 

ångturbin-. förbränningsmotor- och stirlingmotorprocesser. Småskalig 

kraftvärme är ett sätt att ta till vara små fjärrvärmesystem som underlag 

för mottrycksproduktion: något som - förutsatt att ekonomin blir rimlig 

för dessa anläggningar - kan avsevärt öka kraftvärmepotentialen i landet. 

Inom delområdena nya eltillförselsätt och kombinerade processer plane

ras att avsätta tillsammans ca 12 milj. kr. Studier pågår bl. a. beträffande 

bränsleceller, solenergi, vågkraft, MHD, lågtemperaturprocesser. högtem

peraturteknik i gasturbiner och gasrening vid höga temperaturer. 
Resterande ca 3 milj. kr. för elproduktionsforskningen ägnas åt miljö

och systemfrågor samt grundläggande forskning och utveckling. 
Inom delprogrammet Teknikbevakning inom det statliga energiforsk

ningsprogrammet har energiforskningsnämnden ansvaret för en rad elpro

duktionsrelaterade forskningsprojekt bl. a. rörande solkraft, vågkraft, 
avancerade bränsleceller och MHD. 

Av insatser i övrigt som nu görs i Sverige och som kan få betydelse på 

lång sikt vill jag särskilt peka på det vågenergiprojekt som f. n. pågår inom 
Götaverken Energy Systems AB. 

En teknisk och ekonomisk utvärdering av denna vågenergiprincip har 
nyligen gjorts på uppdrag av energiforskningsnämnden. Resultatet tyder 

på att denna teknik skulle kunna utvecklas till ett stadium där den utgör en 

ekonomiskt intressant energikälla vid placering i stora hav med stora 

vågrörelser. Tillämpningen av denna teknik torde därför främst komma att 

ske utanför Sverige. 

Jag har här gett en kortfattad översikt över några olika tekniker för att 

producera el som är under utveckling. Det finns skäl att anta att vi på 
åtminstone några av dessa områden kan få genombrott för nya tekniker 

som kan bli kommersiellt intressanta i samband med kärnkraftsavveck

lingen. 

7. 7 Eldistribution, elsäkerhet m. m. 

7.7.l Distrihution uv elektrisk ström 

Kraftöverföring 

De flesta elproduktionsanläggningar av betydelse är anslutna till det 

riksomfattande stamnätet, som består av ledningar och transformatorsta

tioner för 220 kV och 400 kV. Stamnätet utnyttjas för överföringen av 
elenergi på större avstånd mellan produktionsanläggningar och konsum

tionsområden. Som jag strax kommer att redovisa (avsnitt 7.8) är det 
svenska systemet även hopkopplat med grannländernas nät. Stamnätet 
fyller en viktig funktion i svensk och nordisk energiförsörjning. Genom det 
samkörande nätet skapas möjligheter att utnyttja elkraftproduktionen på 
ett ekonomiskt sätt, vilket minskar behovet av kraftverksutbyggnader och 

ger låga kostnader för elproduktionen. Stamnätet bidrar därigenom till låga 
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elpriser. Genom det samkörande stamnätet erhålls också en mycket hög 
tillgänglighet. vilket bidrar till att elleveranserna blir av hög kvalitet. 

Den helt dominerande delen av de elavbrott som drabbar konsumen
terna beror på fel på nät med lägre spänningar än 220 k V. Tillfälliga 

störningar i produktionssyslemet liksom fel på större ledningar m. m. kan i 

de allra flesta fall klaras utan avbrott för abonnenterna. Ca 110 fel drabbar 
årligen stamnätet. Endast 5 % av dessa, eller 5 a 6 fel per år, leder till 

konsekvenser för abonnenterna. De flesta felen varar ungefär I minut och 

gäller endast någon del av stamnätet. Den genomsnittliga avbrottstiden är 

5 minuter. En ändamålsenlig utbyggnad och drift av stamnätet är sålunda 
ett villkor för en säker och ekonomisk elförsörjning. 

Grundläggande bestämmelser om att dra fram och begagna starkströms
ledningar finns i lagen (1902: 71 s. I), innefattande vissa bestämmelser om 
elektriska anläggningar ( ellagen) och kungörelsen ( 1957: 60 I ) om elektriska 
starksströmsanläggningar. Därtill kommer de starkströmsföreskrifter en
ligt vilka statens energiverk meddelar närmare föreskrifter om utförande 
och skötsel av elektriska anläggningar. 

Enligt ellagen krävs tillstånd (koncession) för att dra fram eller begagna 
elektrisk starkströmsledning. Sådant tillstånd meddelas av regeringen eller 
av statens energiverk. En förutsättning för koncession är behandling i 

enlighet med 20 * naturvård slagen ( 1964: 822) om ledningen kan komma att 
väsentligen påverka naturmiljön. Samråd sker därvid med företrädare för 
län. kommuner och regionala sektorsorgan. l förekommande fall tas även 

kontakt med regionplanekontor eller kommunalförbund och andra intres

seorganisationer. 

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 kon

trollera att kraven på säkerhet är tillgodosedda. 

l syfte att bättre samordna planeringen av ledningsnätets utbyggnad med 

den fysiska planeringen i övrigt genomför vattenfallsverket och övriga 

större kraftföretag ett samrådsförfarande på frivillig basis. Bl. a. informe

rar kraftföretagen länsstyrelser och kommuner om planerade utbyggnader 

av ledningsnätet. Förfarandet avser ledningar för 50 kV och högre spän

ning. 

Riktlinjer för kraftledningsplaneringen har underställts riksdagen (prop. 

1981/82: 188. CU 34. rskr 306). Enligt riktlinjerna, som låg till grund för 

riksdagens beslut, är syftet med samrådsförfarandel bl. a. att klarlägga 

kraftindustrins anspråk på mark som underlag för den fysiska planeringen. 

Härigenom bör det bli möjligt att i god tid beakta behovet av mark för 

kraftledningar, i synnerhet sådana för höga spänningar, som ställer stora 

krav på mark. Härför krävs att kraftföretagen redovisar sina utbyggnads

planer för länsstyrelsen och berörda kommuner. Redovisningen skall syfta 
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till att initiera ett tidigare informationsutbyte och att göra behandlingen av 

frågor som rör kraftledningsutbyggnadcrna mer enhetlig i de olika länen. 

Det är enligt riktlinjerna inte meningsfullt att genomföra en detaljplane

ring av kraftledningar i ett betydligt längre tidsperspektiv än 10 fir. Sam

rädsförfarandet hör liksom hittills ske på frivillig väg. Skulle det därvid 

visa sig att de frivilliga rutinerna inte är tillräckliga får enligt riktlinjerna ett 

mer formaliserat förfarande övervägas. Jag avser att återkomma till denna 

fråga i avsnitt 7.7.2. 

Utbyggnad och drift av stamnätet ombesörjs av vattenfallsverket i sam

råd med de övriga kraftföretag som utnyttjar stamnätct. Villkoren för 

överföring på stamnätct är reglerade i ett avtal mellan vattenfallsverket 

och ett antal kommunala och enskilda kraftföretag. 

F. n. slutförs vissa större utbyggnader av 400 k V-nätet. Bl. a. pågår stora 
anläggningsarbeten i östra Svealand för anslutning av Forsmark 3 och för 

förstärkning av Stockholmsområdets elströmsförsörjning. Vidare pågår 
lednings- och stationsarbeten för anslutning av Oskarshamn 3 till stamnä

tet. Den framtida byggnationen vad avser stamnätet kommer under den 

närmaste tioårsperioden att omfatta i huvudsak åtgärder för att ersätta 

vissa befintliga 220 kV-ledningar med nya för 400 kV. 

Den regionala kraftöverföringen från kraftverk och från uttagspunkter 

på stamnätet (stamstationer) till storkonsumenter och återdistributörer 

ombesörjs av vattenfallsverket samt kommunala och privata kraftföretag. 

Det svenska kraftöverförings- och eldistributionssystemet kännetecknas 

vid en internationell jämförelse bl. a. av en hög driftsäkcrhet i elleveran

serna till såväl storförbrukare som övriga elkonsumenter. Kraftöverfö

ringssystemct byggs upp och drivs på ett sådant sätt att enstaka fel i 

lcdningsnätct - som normalt inträffar många gånger per år - inte påverkar 

elleveranserna 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 i allmänhet kort

variga. 

Den 27 december 1983 drabbades den svenska elförsörjningen av en 

allvarlig störning som ledde till att kraftleveranserna avbröts till södra 

hälften av landet. Regeringen beslutade den 12januari 1984 att tillkalla en 

kommission för att utreda elförsörjningens sårbarhet. Kommissionens 

uppgift har varit att lämna förslag till vilka åtgärder som bör vidtas för att 

minska sårbarheten i elförsörjningen och begränsa konsekvenserna av en 

omfattande störning. Enligt direktiven borde en sådan utredning närmast 

omfatta störningar i fredstid. 

Resultatet av arbetet har redovisats i betänkandet (SOU 1984: 69) Säker 

elförsörjning. Kommissionen anser att planerna för stamnätets utbyggnad 

och modernisering samt rutiner och principer för dess drift är iullt tillfreds

ställande. Totalt sett behövs inte någon betydande allmän ökning av re

servkraft. Kommissionen pekar dock på behovet av åtgärder för att säkert 

11 Riksdagen 1984185. 1 sam/. Nr 120 
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uppehålla vissa samhällsfunktioner såsom sjukvård, vatten och avlopp. 

uppvärmning, transporter/drivmedelsförsörjning och jordbrnk. Kommu

nerna bör få ansvaret för att genomföra en planering för att möta långa 

elavbrott. Informationen till allmänheten fungerade enligt kommissionen 

någorlunda acceptabelt vid det stora elavbrottet den 27 december 1983. 

Radion är enligt kommissionen den bästa kanalen för information vid 

elavbrott. Betänkandet har remissbehandlats. En sammanfattning av rap

porten och en sammanställning av remissynpunkterna återfinns i bilaga 5. 
Jag återkommer till kommissionens förslag i avsnittet 7 .7 .2. 

Niirdistribution m· elektrisk striim 

Distributionen från stamnätet vidare ut till konsumenterna sker via 

successiva nedtransformeringar till hl. a. 130, 70, 40, 10 kY och slutligen 

380/220 V för leverans av elektrisk ström till småindustri, butiker och 

hushällsabonnenter. Storförbrukare, främst industrier, kan ha sina leve

ranser vid högre spänning, från lO k V upp till 130 k V. 

Distributionen av elström till Sveriges ca 4. 7 miljoner abonnenter sköts i 

dag av drygt 300 företag. Kommunerna eller kommunalt dominerade bolag 
resp. vattenfalls verket och av verket dominerade bolag förser 68 % resp. 

11 % av abonnenterna med elenergi. Resterande 21 % förses med elenergi 

av privata bolag och elföreningar. 

De kommunala eldistributionsföretagen förser drygt 2.9 miljoner abon

nenter med el. Sydkraft AB, där vissa kommuner sammantaget har majori

tetsintlytande, har drygt 260000 abonnenter. Bolagets verksamhetsområde 

berör 65 kommuner i södra Sverige. Vattenfallsverkets eldistribution om

fattar i huvudsak landsbygdsområden med totalt ca 520000 abonnenter, 

varav ca 40% sköts av dotterbolag i vilka verket har ett dominerande 

inflytande. Antalet privata kraftföretag är 71 med ca 770000 abonnenter. 

Störst bland dessa är AB Skandinaviska Elverk. De tre största inom 

kategorin industriföretag med eldistribution är Graningeverken AB. Stora 

Kopparbergs Bergslags AB och AB Värmlandsenergi. Eldistributionsför

eningarna svarar för distribution till ca 212000 abonnenter. 

Eldistributionen har genomgått en kraftig förändring. Ett stort antal 

distributionsföretag har avvecklats. Rationaliscringsverksamheten har 

främjats av statsmakterna främst genom koncessionslagstiftningen och 

statligt ekonomiskt stöd. Sedan år 1944 har ca 2 700 företag slagits samman 

genom fusioner eller överlåtelser. 

Riksdagen fastställde våren 1976 riktlinjer för strukturomvandlingen på 

eldistributionsområdet (prop. 1975176: 100 bil. 15 s. 150-176. NU 45, rskr 

263). Dessa innebär att rationaliseringen skall fortgå på frivillig väg och att 

den bör ske med utgångspunkt i att huvudansvaret för distributionen åvilar 

det allmänna. De enskilda elkonsumenterna skall tillförsäkras gynnsamma 

distributionsförhållanden och kommunerna skall som företrädare för lo

kala intressen ges ett större inflytande på eldistributionen än de dittills 
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haft. Vauenfallsvcrkct förutsätts komma al! aktivt medverka till en ratio

nell utveckling på området och även framdeles fortsätta att bedriva en inte 

oväsentlig distributionsverksamhet. 

Distrihutionsföretag skall. där så hedöms lämpligt. föras samman eller 

gå upp i företag som medger rationell verksamhet som tillgodoser konsu

menternas krav på driftsäkerhet. störningsberedskap, elkvalitet och ser

vice. Uppmärksamhet bör fästas vid behovet av en rationell samordning 

mellan cldistributionen och den allmänna kommunala verksamhets- och 

samhällsplaneringen. 

Andra krav som enligt riktlinjerna bör tillgodoses i samhand med struk

turomvandlingen är bl. a. att möjligheterna till taxeutjämning tas till vara. 

Vidare Llr det enligt riktlinjerna önskvärt att sä långt som möjligt söka 

uppnå enhetliga lokala distributionsförhållanden genom en samordning av 

tätons- och landsbygdsdistribution. 

Det förutsattes att statens industriverk (numera statens energiverk). 

skulle fölia utvecklingen och pröva behovet av åtgiirder. 

Samtidigt genomfördes vissa ändringar i ellagen. Vidare infördes lagen 

( 1976: 240) om förvärv av eldistributionsanläggning m. m. som innebär att 

koneessionsmyndigheten fått bättre möjligheter att följa och påverka 

strukturomvandlingen. 

Jag övergår nu till att redovisa mina överväganden i fråga om närdistri

butionen av el. 

Vad gäller det kommunala inflytandet på eldistributionen framhölls i de 

riktlinjer som riksdagen fastställde våren 1976 för strukturomvandlingen 

på cldistributionsområdet att kommunerna som företrädare för lokala 

intressen skall ges ett större inflytande på eldistributionen. Under senare 

år har kommunerna kommit att få ett allt större ansvar för energifrågorna. I 

detta sammanhang kan jag bl. a. hänvisa till regeringens prop. 1984/85: 5 

om utvecklad kommunal energiplanering. som sedermera har antagits av 

riksdagen !BoU 1984/85: 6. rskr 82). Det är naturligt att abonnenterna 

genom kommunerna då också bör ha ett ökat inflytande på elnätens ut

byggnad. taxor m. m. Kommunerna har redan ett betydande inflytande på 

eldistributionen: de svarar f. n. för elleveranserna till ca 68% av landets 

abonnenter. Men det förekommer också kommuner som inte har något 

direkt inflytande på eldistributioncn. Dessa kommuner kan ha svårt att få 
sina synpunkter beaktade när det gäller eldistributionens ordnande. efter

som inflytandet måste grundas på ett frivilligt åtagande av den lokala 

cldistributören. l enstaka fall förekommer också konflikter som rör det 

kommunala inflytandet. 

Det är enligt min mening angeläget att kommunerna kan utöva ett 

erforderligt inflytande över eldistributionsfrågorna. Jag är emellertid inte 

beredd att föreslå några tvångsåtgärder för att tillförsäkra kommunerna ett 

sådant inflytande. Det bör vara ett gemensamt intresse för kommuner och 

eldistributörer att skapa bästa möjliga eldistribution för abonnenterna. Det 



Prop. 1984/85:120 164 

bör därför finnas förutsättningar att nå lösningar som kan godtas av berör

da parter i de enstaka fall där motsättningar räder om eldistrihutioncns 

ordnande. Sådana lösningar behöver inte innebära alt kommuner nödvän

digt vis själva äger \)ch driver elanläggningarna. Kommunalt inflytande kan 

också nås genom olika former av samarbett: med den lokala eldistributören 

och att kommunen siisom företrädare för abonnenterna t. ex. blir represen

terad i eldistributionsförctagcts styrelse. Det bör ankomma på statens 

energiverk att inom ramen för den pågående strukturomvandlingen verka 

för att abonnenternas intressen blir tillgodosedda i rimlig omfattning. 

En väsentlig fråga gäller förnyelse och upprustning av anläggningar. 

Eftersom distribution av elström i glesbygder ofta visar bristande lönsam

het har staten länge med olika stödåtgärdcr medverkat till utbyggnaden av 

eldistributionsanläggningar på landsbygden. En närmare redogörelse för 

denna verksamhet och mina förslag såvitt avser verksamhetens omfattning 

kommer jag att lämna vid min anmälan av anslagsfrågor för budgetåret 

1985/86 (punkt E 5). 

7.7.2 Beredskap mot sti.imingar i e(försörjnint:en 

Aven i väl utbyggda och underhållna nät kan störningar uppträda, t. ex. 

på grund av svi'l.ra väderförhållanden eller olika tekniska fel. För att klara 

sådana situationer finns resurser för driftberedskap hos eldistributörerna. 

Normalt kan fel avhjälpas inom ramen för distributörens normala organisa

tion. Särskilt vid mer omfattande avbrott samarbetar eldistrihutörerna för 

att avhjälpa fel. I vissa fall kan också militär personal bistå eldistributörer

na med röjningsarbete o. d. För krigsberedskapen finns en särskild plane

ring som vattenfallsverket ansvara;· för i samråd med den privata kraftin

dustrin. Denna beredskap berörs inte närmare i det följande. Därtill kom

mer beredskap som syftar till att öka tåligheten mot sabotage och liknande 

handlingar mot ett fredsorganiserat samhälle. Dessa frågor omfattas av 

beredskapsplaneringen. 

Som tidigare har nämnts, drabbades den svenska elförsörjningen av en 

omfattande störning den 27 december 1983 som ledde till att kraftleveran

serna avbröts till en stor del av landet. I betänkandet (SOU 1984: 69) Säker 

elförsörjning har överväganden och förslag redovisats med anledning av 

störningen. 

Beträffande elprod11ktionsanläggningar och stam11ät finner kommis

sionen sammanfattningsvis följande. Planerna för stamnätets utbyggnad 

och modernisering samt rutiner och principer för dess drift är fullt tillfreds

ställande. Kommissionens analys visar att det inom berörda organisationer 

bedrivs en kontinuerlig översyn av planer och driftprinciper för att anpassa 

elsystemets utveckling till drifterfarenheter och förändringar i omvärlden. 

Under de närmaste åren avser vattenfallsverket att anlägga ca 1200 km 

nya 400 kV-ledningar jämte ett flertal transformator- och kopplingsställ

verk. Det är enligt kommissionens mening angeläget att dessa anläggningar 
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färdigställs snarast möjligt och att möjliga förbättringar av systemets drift

~äkerhet därvid genomförs. Kommissionen finner det angeläget att myn

digheter och berörda organ gör fortsatta ansträngningar för att ytterligare 

minska handfaggningstiden och tiden för det samråd med kommuner och 

länsstyrelser som föregår koncessionsan-.ökan. 

Kärnkraftsblocken är byggda för att tåla vissa avvikelser i såväl spän

ning som frekvens utan frånkoppling från elnätet. Frånkopplas ändå bloc

ket från nätet är målet att driften av reaktor och turbin omställs till 

försörjning av det egna hjälpkraftnätet, s. k. husturhindrift. 

Ett av skiilen till att det vid denna störning tog så lång tid innan elström

men kom tillbaka på vissa håll var att endast ett kärnkraftaggregat (Fors

mark I) var i drift. De övriga aggregaten kunde inte vara i drift på gmnd av 

att övergång till husturbindrift misslyckades. Om kraftverken vid större 

avbrott på stamnätet kan övergå till husturbindrift kan de starta mycket 

fortare efter att felet rättats till än vad annars är fallet. 
I sammanhanget har kommissionen också belyst möjligheterna att inom 

geografiskt begränsade områden klara elförsörjningen trots att centrala nät 

slagits ut, s. k. ö-drift. Vid sina bedömningar har kommissionen funnit att 

detta är förenat med både praktiska och tekniska problem. Kommissionen 

har därför avvisat tanken på att bygga upp lokala elsystem i fredstid. 

Remissinstanserna delar i allmänhet kommissionens bedömningar. Någ

ra remissinstanser har påpekat att frågan om övergång till ö-drift bör ägnas 

ökad uppmärksamhet och att kommi~sionen överdrivit svårigheterna med 

en sådan övergång. Vattenfallsrer/.:.er har anfört att denna fråga studeras 

med inriktning på krigssituation och bcredskapsförhållanden. 

Enligt min mening måste driftsäkerhetcn i elkraftsystemet betraktas som 

god. En störning av den omfattning som skedde i december 1983 förekom

mer ytterligt sällan. Det är angeläget att driftsäkerheten i elkraftsystemet 

även i fortsättningen hålls på en mycket hög nivå med hänsyn till den 

centrala betydelse som elenergin har för samhället. En ändamålsenlig 

utbyggnad av kraftöverföringssystemet är därför nödvändig. Riksdagen 

har anslagit betydande belopp för bl. a. utbyggnad och förstärkningar av 

stam nätet. Efter att vissa nu pågående större utbyggnader av 400 k V-nätet 

har slutförts kommer investeringarna i stor utsträckning att avse bl. a. 

åtgärder för att bibehålla ett modernt distributionssystem. Mot slutet av 

investeringsperioden. fram t. o. m. budgetåret 1988/89, avses åtgärder vid

tas för att ocksii ersätta vissa befintliga 220 kV-ledningar med nya för 400 

kV. Sådana moderniseringar av ledningsnätet innebär bl. a. att övert'ö

ringsförlusterna minskar och att mark frigörs vid övergång till ledningar för 

högre spänning. De ledningsförstärkningar som kommissionen har pekat 

på och som bl. a. innefattar anläggningar för anslutning till stamnätet av de 

senaste kärnkraftsblocken i Forsmark och Oskarshamn är enligt min me
ning angelägna. I likhet med kommissionen har jag uppfattningen att den 

nuvarande avvägningen mellan åtgärder hos användare och i elnät i huvud-
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sak är rimlig med hänsyn till den totala sammansättningen av abonnenter 
samt kostnader och effekter av ytterligare nätförstärkningar. 

Flertalet viktiga samhällsfunktioner klarar elavbrott på tolv timmar till 
ett dygn med befintlig och planerad reservkraft utan större negativa sam

hällseffekter. 

I vissa fall har tillståndsgivningen för kraftledningar dragit ut på tiden 
och lcdningsutbyggnader även allvarligt försenats. Såvitt jag har funnit har 
dessa förseningar tidigare berott på att det samrådsförfarande som föregår 
en ansökan om koncession inte alltid har genomförts på ett tillfredsställan
de sätt. I likhet med statens energiverk vill jag framhålla att konkurrensen 
om markresurserna numera är betydligt hårdare än tidigare. Till detta har 
kommit ökad omsorg om miljön. Detta är något som ställer ökade krav på 
planeringen av kraftledningar. Rutinerna för informationsutbyte och sam
rådsförfarande har under senare år förbättrats och processen har kunnat 
genomföras på kortare tid än tidigare. Kraftföretagen planerar. enligt vad 
jag erfarit. att göra en ny redovisning under åren 1985 och 1986 för 
länsstyrelser och kommuner betr. planerade utbyggnader i ledningsnäten. 
Statens energiverk kommer därefter att utvärdera erfarenheterna av de 
förbättrade rutinerna. Utvärderingen får visa om det behövs åtgärder i 
syfte att påskynda tillståndsgivningen. 

I likhet med kommissionen vill jag inte förorda att man inom geografiskt 
begränsade områden vid driftuppbyggnad efter störning bygger upp el
distributionssystcm under fredstida förhållanden. Ett skäl för denna be
dömning är att detta torde ta förhållandevis lång tid och vara förenat med 
bl. a. vissa tekniska svårigheter. Till detta kommer att elavbrott i fredstid i 

allmänhet är förhållandevis korta och begränsade. Krig och sabotage krä
ver speciella förberedelser. Jag delar kommissionens uppfattning att ökad 
uppmärksamhet bör ägnas åt avbrott på några dygn. I vissa fall kan då 
lokalt uppbyggda system trots stora problem vara ett bättre alternativ än 
att lämna stora områden helt utan elektrisk ström. Det är därför angeläget 
att frågan om uppbyggnad av lokala elsystem ägnas fortsatt uppmärksam
het av eldistributörerna och råkraftlcverantörerna. Frågan bör lämpligen 

studeras också av kommunerna. 
Kommissionen framhåller att väsentliga förbättringar av driftsäkerheten 

i elnäten har skett genom förnyelse och modernisering under de senaste 15 

åren. Eldistributörernas moderniseringsarbete bör fortsätta enligt nuva

rande inriktning. Enligt kommissionen bör statens energiverk få i uppdrag 
att undersöka behovet av fortsatta åtgärder för upprustning a1· vissa 

landshygd.rnät. 

Remissinstanserna delar i allmänhet uppfattningen att inga större skador 
orsakas av kortare elavbrott. Några remissinstanser anser emellertid att 
även mycket korta avbrott kan medföra stora kostnader och risker för 
bl. a. vissa industrier. Några remissinstanser påpekar också nackdelarna 
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för abonnenterna med de spänningsvariationer som förekommer i näten 

och föreslår att denna fråga skall studeras ytterligare. 

Riksjhrb11nde1 Energiln'erwztiirema (REL) m. tl. remissinstanser anser 

att reparationsheredskapen för de regionala näten, 40 kV-linjer. måste 

förhättras. 

Delade uppfattningar råder om ett fortsatt stöd till upprustning av clan

läggningar. Sålunda anser starens rattenfallsl'erk att företag som övertar 

icke härkraftig distribution bör ha kapacitet själva att klara erforderlig 

upprustning. Andra remissinstanser, såsom .henska Ekktrikerji)rbundt't 

och S1·enska kommw~(iirhundet. tillstyrker att statens energiverk gör den 

av kommissionen föreslagna kartläggningen av upprustningsbehoven av 

vissa elnät och förordar alt statsbidrag även fortsättningsvis skall kunna 

lämnas för upprustningsändamål. 

Enligt min mening är det angeläget att också befolkningen på landsbyg

den tillförsäkras en tillfredsställande eldistribution. Det är emellertid ound
vikligt att avbrott ibland uppstår. bl. a. pä grund av svåra väderförhållan

den. Ytterst är det en uppgift för den lokala eldistributören att utforma sina 

nät på ett sådant sätt att avbrott motverkas så långt det är ekonomiskt 

rimligt och att ha en sådan beredskap att uppkomna fel snabbt kan avhjäl

pas. För att erforderliga underhålls- och förstärkningsåtgärder skall kunna 

vidtas och elnäten inte onödigtvis slitas ned är det viktigt att distributörer

na tar ut en taxa som täcker kostnaderna. Ett syfte med den pågående 

strukturomvandlingen av eldistributionen är att skapa bärkraftiga distribu

tionsföretag som skall vara i stånd att vidta sådana åtgärder. Det ankom

mer på statens energiverk att gemensamt med berörda cldistributörer och 

hranschorgan följa utvecklingen inom eldistributioncn och mot bakgrund 

av gjorda erfarenheter vidta erforderliga åtgärder. Häri bör enligt min 

uppfattning också ingå att undersöka behovet av upprustning av lands

bygdsnäten och föreslå åtgärder. 

En annan fråga som energiverket bör uppmärksamma och som vissa 

remissinstanser har behandlat i sina remissvar är hur störningsbcredska

pen kan förbättras för regionala nät. Energiverket bör också med anled

ning av vad några remissinstanser anfört ägna ökad uppmärksamhet åt 

följderna av korta elavbrott och icke önskvärda spännings variationer. 

Kommissionen har också analyserat tåligheten mot elavbrott, nuvaran

de läge beträffande reservanordningar samt bchol' av åt1-1ärder inom en rad 

samhällsfunktioner såsom sjukvård, transporter. drivmedclsförsörjning. 

uppvärmning och kommunalteknisk försörjning. Med utgångspunkt från 

dessa analyser föreslår kommissionen fördjupade utredningar på vissa 

områden. 
Kommissionen föreslår sålunda att socialstyrelsen får i uppdrag att i 

samråd med Landstingsförbundet inventera reservkraftsläget vid landets 

.1j11kh11s och föreslå åtgärder för att ge äldre sjukhus en rimlig uthållighet 

mot elavbrott. 
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Socialstyre/sen har i sitt remissvar anfört att detta måste vara en första 

insats i ett större åtgärdspaket, som inte bara skall tillgodose sjukhusens 

behov utan även behoven hos primärvårdsanläggningar, större sjukcen

traler och sjukhem. Eftersom förhållandena bör avse även beredskap och 

katastrofaspekter i både freds- och krigstid bör försörjningen med såväl 

vatten och avlopp som värme och el undersökas. Aven av andra remissvar 

framgår att det är en mycket angelägen uppgift att förse viktiga sjukvårds

inrättningar med reservkraft. Jag har därför. efter samråd med chefen för 

socialdepartementet, för avsikt att återkomma till regeringen med förslag 

att ge socialstyrelsen i uppdrag att göra den inventering som kommissionen 

har föreslagit. Jag anser en sådan kartläggning vara angelägen. 

Normalt är dril'mede/spumpar beroende av elektrisk ström för att funge

ra, och bensinstationer saknar reservkraft. Många människor är beroende 

av en fungerande drivmedelsdistribution även vid elavbrott. Det finns skäl 

att betrakta även drivmedelsdistribution som en funktion som i viss ut

sträckning skall kunna upprätthållas också under elavbrott. Kommis

sionen föreslår att transportrådet i samråd med överstyrelsen för ekono
miskt försvar (ÖEF) får i uppdrag att utreda hur man uppnår en rimlig 

uthållighet i drivmedclsförsörjningen för prioriterade behov vid elavbrott. 
En fråga som enligt kommissionen bör ägnas särskild uppmärksamhet är 

försörjningen med dieselolja, för bussar och annan kollektivtrafik och för 

drift av reservkraftaggregat. Förslaget har tillstyrkts av transportrådet. Jag 

delar kommissionens uppfattning att det är viktigt att veta hur drivmedcls

försörjningen kommer att fungera under ett elavbrott. så att de som har 

behov av drivmedel för samhällsviktiga funktioner kan bedöma om de 

måste skaffa egna reserver eller ej. Jag avser därför, efter samråd med 

chefen för kommunikationsdcpartementet, att inom kort föreslå regeringen 

att lämna ett sådant uppdrag till transportrådet som kommissionen har 

föreslagit. 

Viktigare larmsystem måste enligt kommissionen fungera även vid elav

brott. Det gäller dels att komma till rätta med problem med falska larm på 

grund av elavbrott, dels att säkerställa att trygghets- och driftlarm fungerar 

även vid elavbrott. Elavbrott leder också till problem med hissar, kodlås 

m. m. Kommissionen föreslår att det planerade centrala räddningsverket 

ges i uppdrag att se över funktionssäkerheten vid elavbrott hos viktiga 

tarmsystem. I uppdraget bör också ingå att utreda behovet av åtgärder för 

att kunna föra hissar till närmaste våningsplan och att eventuellt föreslå 

nya normer för larmsystem. 

Jag delar kommissionens uppfattning om det angelägna i att viktiga 

tarmsystem m. m. fungerar även vid elavbrott. Jag avser därför att åter

komma med initiativ till en översyn av denna fråga. 

Jag finner vidare i likhet med kommissionen att det är viktigt att studera 

sJ...yddssystem som har införtsjbr att undvika person- och miljöskador. Av 

remissbehandlingen av kommissionens förslag framgår att arbetarskydds-
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styrelsen har en fortlöpande bevakning av hithöramk frågor. Oiirl.ör he

hövs f. n. inte nagra ytterligare initiativ i denna fråga. 

Av kommissionens betänkande framgår att det niirmast är abonnenten 

som får avgöra om han med hänsyn till sin elberoende verksamhet är 

hcredd att investera i en reserv kraftanläggning. Niir det gäller Jordhruker 

är det emellertid enligt kommissionen önskvärt att Ocr djurhållande lant

bruk anskaffar resen·krafi. Detta är också ett starkt beredskapsintrcssc. 

särskilt vad avser mjölkproduktionen. Kommissionen anser inte att det 

finns tillräckliga skäl att föreslå direkta statliga bidrag till sådan anskaff

ning. Detta bör övervägas inom det ekonomiska försvarets ram. Jag delar 

kommissionens uppfattning på denna punkt. La11thruku·tyn•/.1·t'11 har i sitt 

remissyttrande föreslagit en försöksvcrksamhet mcd gemensamma re

servkraftverk inom ramen för jordbrukets bercdskapsplanering. Även jag 

anser att en sådan försöks verksamhet bör övervägas av berörda myndighe

ter och organisationer. Det hör i första hand ankomma på lanthruksstyrel
sen och statens jordbruksnämnd att ta de initiativ som behövs. Jag anser 

vidare. i likhet med kommissionen. att 5tatliga lånegarantier bör kunna 

lämnas för investeringar i reservkrafl. Lånegarantier bör kunna lämnas 

inom den kreditgarantiram som lantbruksstyrelsen disponerar för jordbru

kets rationalisering. Enligt min mening är det också värdefullt att statens 

energiverk och Svenska Elverksföreningen har inlett ett arbete som syftar 

till standardisering av reservelverk främst för lantbruktets behov. I denna 

fråga har jag samrått med chefen för jordbruksdepartementet. 

Självfallet är det angeläget att de av kommissionen föreslagna åtgärder

na kommer till stånd. Det är dä1för med tillfredsställelse jag konstaterar att 

statens energiverk avser att göra en uppföljning av i vilken utsträckning 

åtgärderna om utökning och förbättring av reservelverken har kommit till 

stånd. 

Redan i dag har kommunerna ett långt gående ansvar för olika verksam

hetsgrenar inom kommunen. Det är därför enligt kommissionen rimligt att 

kommunerna får ansvaret för all genomföra en planering f{"ir att möta 

/ån{!a e/m·brott. Ett flertal remissinstanser har yttrat sig över detta förslag 

och tillsl}'rkt det. Flera remissinstanser pekar på bl. a. de fördelar som är 

förbundna med en samordnad planering av dessa frågor och den kommu

nala krigsberedskapsplanläggningen. Eftersom kommunerna har ansvar 

för kommuninnevånarnas välfärd är det också enligt Svenska kommunfiir

bundet motiverat att kommunerna planerar för att så långt möjligt minska 

de olägenheter som långa elavbrott innebär. Flertalet kommuner har i 

varierande omfattning beaktat detta i sin planering. 

Kommissionen föreslår vidare att en cl!ntral arhetsgrupp bör tillsättas 
för att utarbeta allmänna råd och anvisningar med syfte att samordna 

kommunernas planering för att möta långa elavbrott och den kommunala 

beredskapsplanläggningen. Arbetsgruppen bör enligt kommissionen även 

behandla frågor om finansiering av reservanordningar m. m. som är till 
nytta både under freds- och krigstid. 
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Flera rcmissinstanser har yttrat sig över och tillstyrkt dessa förslag. 

I hithörande frågor har jag överlagt med Svenska kommunförbundet. 

För egen del vill jag framhålla följande. Landets kommuner förbereder i 
fred sin verksamhet under bered.~kap och krig. Kommunernus sky·Jdigheter 

regleras i Jagen ( 1964: 63) om kommunal heredskap. Enligt 6 ~ lagen är 

kommun och landstingskommun efter Hinsstyrelsens förordnande skyldiga 

att vidta reservanordningar för gas-. vatten- m:h elektricitetsförsörjningen. 

För sådana åtgärder utgår statsbidrag med 90'/b eller den större del av 

kostnaden som regeringen medger. Några medel har iinnu inte utgått för 

ändamålet. 
Kommissionen föreslår att den nämnda arbetsgruppen behandlar frågan 

om finansiering av reservanordningar m. m. som är till nytta både under 

freds- och krigstid och därvid erforderliga ändringar i 6 * lagen om kommu

nal beredskap. 
Under senare tid har flera förslag lämnats som rör frågan om den 

kommunaltekniska försörjningen och reservanordningar för denna. 

Inom försvarsdepartementets verksamhetsområde har 1982 års prov

planläggningskommitte i sitt betänkande CSOU 1984: 57) Kommunerna i 

totalförsvaret bl. a. anfört att kommunerna kan bedömas ha fredsnytta av 

många reservanordningar som anskaffas för beredskaps- och krigsförhål

landen. Någon jämförande värdering mellan fredsnytta och nytta för be

redskap och krig har dock inte gjons. Provplanläggningskommitten före

slår att frågan om reservanordningar ytterligare utreds. Därvid hör ingå att 

belysa nyttan av olika typer av n:servanordningar såväl för fredsverksam

heten som under krigsförhållanden och att överväga om en ändring av 

kostnadsfördelningen mellan stat och kommun bör ske. 

Vidare har överstyrelsen för ekonomiskt försvar <ÖEF). i den skrivelse 

till regeringen i maj 1984 i vilken ÖEF redovisar uppdraget att studera hur 

ett krigsskydd bör utformas inom ljärrvärmeområdet, bl. a. föreslagit att 

6 § lagen om kommunal beredskap ändras så att lagen skulle omfatta även 

värmeförsörjning samt förutom reservanordningar även skyddsanordning

ar. 

Det föreligger således tre olika förslag som avser reservanordningar för 

den kommunaltekniska försörjningen. Genom att behovet av reservanord

ningar inte är tillräckligt klarlagt är det angeläget att den frågan övervägs i 

ett sammanhang tillsammans med frågan om framtida finansiering. Det är 

angeläget att skyndsamt få förslag till en samlad syn i dessa frågor. 

Allvarliga störningar i den normala livsföringen kan inträffa även under 

fredsförhållanden, då ett långvarigt avbrott i elförsörjningen inträffar. Er

farenheten visar att dessa störningar är av sådan karaktär att kommunerna 

bör ha beredskapsplaner för att möta dem. Störningarna gäller såväl den 

normala kommunala verksamheten som näringsliv och de enskilda med

borgarnas försörjning med värme. ljus. mat m. m. Jag har med tillfredsstäl

lelse noterat att en sådan planering har genomförts eller pågår i ett ston 
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antal kommuner. En sadan planering är enligt min uppfattning delvis av 

annan karaktär än den som sker inom ramen för heredskapsplaneringen. 

En planering för att möta elavbrott är emellertid värdefull m:kså för hered

skapsplaneringen. 

Kommunförhundet har framhållit att det behöv~ en närmare beskrivning 

av kommunernas ansvar för {ttgärder och investeringar som kan bli följden 

av kommissionens förslag. Jag delar denna uppfattning. Av min tidigare 

redogörelse framgår att ytterligare överväganden om bl. a. finansieringen 

av reservanordningar för den kommunaltekniska försörjningen kommer att 

göras. Andra frågor som också bör belysas ytterligare är vilken omfattning 

den av kommissionen föreslagna planeringen bör ha med hänsyn till den 

centrala beredskapsplaneringen och kommunernas beredskapsplanering. 

Enligt min mening behövs en närmare redovisning av de åtgärder som 

bör planeras och genomföras av kommunerna för att möta elavbrott i fred. 

Jag avser därför att ta initiativ till en översyn av dessa frågor. Med 

anledning av vau jag nu har anfört saknas anleuning att tillsätta den 

centrala arbetsgrupp som kommissionen har föreslagit. 

J dessa frågor har jag samrått med chefen för försvarsdepartementet. 

ÖEF begär i anslagsframställningen medel för ett åtgärdsprogram avse

ende reserv- och skyddsanonlningar. Jag kommer strax. vid min anmälan 

av anslaget E 20. Beredskapslagring och industriella åtgärder för budget

året 1985/86. tillbaka till detta. 

Kommissionen har funnit att informationen till allmänheten fungerade 

någorlunda acceptabelt vid strömavbrottet den 27 december 1983. Kom

missionen anser bl. a. att information i första hand bör lämnas till dem som 

kan informera vidare och att radion är den bästa kanalen för information. 

Några förslag till åtgärder som kräver riksdagens eller regeringens medver

kan finns inte i betänkandet. Remissinstanserna delar i allmänhet kommis

sionens överväganden. 

Jag anser att det är ytterst allvarligt om inte allmänheten snabbt och 

säkert kan informeras vid allvarliga störningar i samhället. I likhet med 

bl. a. beredskaps nämnden för psykologiskt försvar anser jag att det därför 

är av största vikt att radio- och telefonförsörjningen kan upprätthållas även 

vid längre tids avbrott i elförsörjningen så att myndigheter och massmedier 

kan informera allmänheten. lnformationsfrågorna har vidare uppmärksam

mats av bl. a. televerket. elleverantörerna och Sveriges Radio AB. som 

vidtagit och planerat åtgärder för att förbättra informationen vid elavbrott. 

Det får nu närmast ankomma på berörda myndigheter, elleverantörer och 

branschorgan att överväga på vilket sätt informationen vid elavbrott kan 

förbättras ytterligare. 

7.7.3 Tillsyn över elektriska anliigRninRar 

Statens elektriska inspektion är den lokala statliga organisationen för 

ärenden om tillsyn över elektriska starkströmsanläggningar och därmed 
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sammanhiingande frågor. Statens energiverk. som är chefsmyndighet for 

inspektionen. har utrett pii vilket siitt inspektionen med tillgängliga re

surser bäst skall hedriva sin verksamhet. Rl.'sultatet av arbetet har redovi

sats i rapporten Statens elektriska inspektion (SEI) - uppgifter. organisa

tion och resurser. I utredningen konstateras bl. a. dels att genom inneva

ranck hudgetårs medelstilldelning ett lägsta behov av personella och övriga 

resurser kan tillgodoses. dels att elektriska inspektionens verksamhet inte 

är lämpad att avgiftsbeläggas. Utredningen utgår också från att statens 

tillsyn även fortsättningsvis har sin utgångspunkt i elektriska inspektionen. 

En närmare redogörelse for verksamheten vid statens elektriska inspek

tion och mina förslag såvitt avser den fortsatta verksamheten kommer jag 

att liimna vid min anmälan av anslagsfrågor för budgetåret 1985/86 (punkt 

E 3). 

7.8 Export och import 3\' el 

De nordiska ländernas elförsörjningssystem har olika karaktär. Detta 

skapar goda förutsättningar for elutbyten. Det nordiska elsamarbctct bör

jade redan år 1915. då den första sjökabeln mellan Danmark och Sverige 

togs i hruk. Sedan dess. och framför allt under de senaste decennierna. har 

samkörningsförbindelserna byggts ut och förstärkts kraftigt. I dag finns 17 
förbinddselänkar. 

Mellan Sverige och Danmark är överföringsförmågan ca I 000 MW. 

mellan Sverige och Norge ca I 500 MW och mellan Sverige och Finland ca 

900 MW. 

F. n. utnyttjas samkörningsförbindelserna i huvudsak för utbyten av 

s. k. tillfällig kraft. Si\dana uthyten grundas på uppgörelser för kortare 

perioder (ofta timme). Uppgörelserna utgår från det s. k. marginalvärdet på 

kraft i resp. lands kraftsystem. Med marginalvärde menas värdet av en 

liten ökning eller minskning av kraftproduktionen. Prissättningen sker 

enligt den s. k. mittprisprincipen innebärande att priset på den utbytta 

kraften läggs på en nivå mitt emellan marginalkraftvärdena i de båda 

system mellan vilka utbytet äger rum. 

Utbytena av tillfällig kraft mellan länderna varierar kraftigt både kvanti

tativt och prismässigt. Variationerna är stora mellan olika år, mellan olika 

årstider, mellan olika veckor och mellan olika timmar på dygnet. 

Principerna för elkraftssamarbetet har utarbetats av Nordel. Nordel är 

ett rådgivande och rekommenderande organ med upgift att verka för 

nordiskt elsamarbete. Medlemmar i Nordel är företrädare för elförsörj

ningen i Danmark. Finland. Island. Norge och Sverige. 

År 1983 präglades av rekordstora kraftutbyten mellan de nordiska län

derna. Under år 1984 har utbytena varit av mera normal omfattning. 

Kraftutbytena fördelade sig för svenskt vidkommande på följande sätt 

ffWh). 
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Tabell 7.2 Import och export a\· el åren 1983 och 198-' 

Norge 
Danmark 
Finland 

Summa 

• Prcliminiira viirdcn. 

Svensk 
import 

9.5 
0.2 
0.7 

10,4 

1983 
Svensk 
export 

0.5 
3.6 
1,4 

s.s 

Svensk 
import 

5, I 
0.2 
0.4 

5,7 

1984' 
Svensk 
export 

O.h 
3, l 
1.6 

5.3 

173 

Utöver uthyten av tillfällig kraft förekommer också uthytcn av s. k. fast 

kraft. Utbyte av fast kraft innebär att avtal tecknas för viss tid av leverans 

av kraft till viss bestämd effekt och till viss bestämd tillgänglighet. F. n. 

pågår fft utbyten på fastkraftbasis. 

De utbyten av tillfällig kraft som förekommit under årt:n I 983 och I 984 
har i stort sett kunnat ske i optimal omfattning och i huvudsak utan 

inskränkningar på grund av begränsningar i överföringskapaciteten. 

I och med att kärnkraftblocken Forsmark 3 och Oskarshamn 3 tas i drift 

och uppnår full produktionskapacitet erhålls ett tillskott av elproduktion 

med l{1g rörlig kostnad av storleksordningen 13 TWh i det svenska kraft

systemet. I första hand bör detta tillskott användas inom landet i flexibla 

system för att ersätta olja och kol. Det kan emellertid inte uteslutas att 

vissa kvantiteter cl kan bli tillgängliga för ökad export till våra nordiska 

grannländer. Denna M1ga behandlas inom utredningen Il 1984: 02) om el 

och inhemska bränslen (ELIN) som började sin verksamhet under hösten 

1984. ELIN har i början av år 1985 uppdragit åt statens vattenfallsverk att 

genomföra en delutredning om möjligheterna att öka exporten av el. 

Mellan östra Svealand och södra Finland finns i dag inte någon överfö

ringskdning. Inom ramen för det förslag till nordisk handlingsplan från 

Nordiska Ministerrådet som avses fastställas av Nordiska Rådet i mars 

1985 föreslås att möjligheterna att bygga en sådan ledning undersöks. 

Statens vattenfallsverk och det finska kraftföretaget Imatran Voima har 

startat vissa preliminära bedömningar av behovet av en sådan förbindelse. 

Ledningsförbindelserna mellan Själland och Sydsverige förstärks under 

år 1985 med en andra 400 kV kabel. 

Den befintliga överföringsförbindelsen mellan J ylland och Västsverige 

<den s. k. Kontiskankabelnl är nu 20 år gammal och kan behöva tas ur drift 

om ca 10 år. Om ersättningsinvesteringen tidigareläggs erhålls en fördubb

lad överföringskapacitet under några år. Statens vattenfallsverk och det 

danska kraftföretaget ELSAM har träffat en preliminär överenskommelse 

om en ersättningsanläggning med planerad idrifttagning år 1989. lnveste

ringskostnaderna delas mellan ELSAM och vattenfallsverket på samma 

sätt som har gjorts för befintlig ledning. Medelsbehovct återkommer jag till 

senare under anslaget E 11. 
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8 Bränsleförsörjning 

8.1 Inledning 

O/jecr.1iittningsprogrnmmet 

I det energipolitiska beslutet år 1981 fastlades ett program för oljeer

sättning. Programmet heräknades sammanlagt komma att medföra en årlig 

oljeersättning om ca 9 miljoner ton olja år 1990. Detta skulle åstadkommas 

genom att ersätta olja med bl. a. kol och inhemska briinslen. Därtill beräk

nades att en konvertering från olja till el samt vissa åtgärder inom stor

stockholmsområdets värmcforsörjning skulle medföra viss oljeersättning. 

Redan i mitten av 1980-talet skulle oljeersättningen kunna uppgå till ca 3.5 

miljoner ton. Om även de åtgärder medräknas som ingår i det s. k. energi

hushällningsprogrammet beräknades oljeersättningen år 1990 uppgå till 12 

miljoner ton per år. Det angav~ att en mer omfattande översyn av oljeer

sättningsprogrammet borde ske senast år 1985. Översynen borde åligga 

statens energiverk. 

De sena~te åren har målmedvetna insatser genomförts för att nå de 

uppställda målen. Som exempel kan nämnas det fortsatta stödet för oljeer

sättande åtgärder som lörer t. o. m. budgetåret 1986/87 (prop. 1983/84: 62. 

NU 9. rskr 124) samt 1983 och 1984 års investeringsprogram. Dessutom 

har riksdagen fastställt reviderade riktlinjer för användningen av kol crrop. 

1983/84: 158, NU 44. rskr 390) som innehiir att kolanvändningen har be

gränsats i förhallande till den kolanvändning som angavs i 1981 års beslut 

samt väsentligt skärpta miljökrav. Jag återkommer till detta strax (avsnitt 

8.4). 

Oljans andel av vår energiförsör:jning har minskat friln det sena 1970-ta

lets nära 70% till i dag ca 50%. Vi har alltsa kommit en bra bit på väg mot 

de mål som har satts upp för oljeersättningen fram till är 1990. Detta 

innehär att vi har skapat goda och i många avseenden nya förutsättningar 

för hur vi skall gå vidare i arbetet på att utveckla framtidens energisystem. 

Stödet för oljeersättande åtgärder har funnits sedan januari 1981. 

Stödet har haft mycket stor hetydelse för utvecklingen av inhemska 

hränslen. För den första treårsperioden beräknades det totala behovet av 

medel till 1 700 milj. kr. I enlighet med riktlinjerna i prop. 1980/81: 49 

utvärderades stödverksamheten år 1982. Detta resulterade bl. a. i ett fort

satt stöd för åtgärder för alt ersätta olja. m. m. (pror. 1983/84: 62. NU 9. 

rskr 124). Nuvarande ~tödverksamhet omfattar perioden den I januari 1984 

till den 31 juni 1987. Det totala stödet uppgår till 1650 milj. kr. varav bidrag 

och villkorliga bidrag uppgår till 660 milj. kr .. samt lånegarantier till 915 

milj. kr. Därtill kommer anslag om sammanlagt 75 milj. kr. för att täcka 

förväntade förluster i garantigivningen. 

Riksdagen har också som jag tidigare nämnt beslutat anslå I 650 milj. kr. 

till konjunkturanpassade investeringsprogram för åren 1983 och 1984 
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(prop. 1982/83: 50 bil. 6. NU 18. rskr 111: prop. 1983/84: 62. NU 9. rskr 

124). 

Vidare mi.:dgav riksdagen i december 1984 att de medel som återstår 

inom ramen för 1983 och 1984 ärs investeringsprogram får användas för 

vissa tilgiirder inom energiomrf1det iivcn efler utgiingen av år 1984 \prop. 

1984/85: 25 bil. 8, NU 12, rskr 87i. 

Jag finner det angeliiget att energiverket fortlöpande prövar möjligheter

na att effektivisera nuvarande stödverksamhet för att åstadkomma oljeer

sättning. Det hör också ankomma på statens energiverk att så småningom 

göra en systematisk utvärdering av hda oljcersättningsstödet. Resultatet 

av en sådan utvlirdering hör föreligga under andra hälften av ~ir 1986. Jag 

avser att senare återkomma till regeringen i denna fr{1ga. 

Briinslemi(iöjimden 

De sammanlagda effekterna av bl. a. hushållnings- och oljeersättnings

programmet är att forbränningsanliiggningarnas miljöprohkm har minskat 

radikalt. Det finns dock fortfarande mycket vi kan göra för att förbättra 

miljön. Jag vill dä1for nu efter samråd med chefen för jordbruksdeparte

mentet föreslå vissa åtgärder när det gäller kol miljöfonden. 

Kolmiljöfonden inriittades år 1983 (prop. 1982/83: 100 bil. 14, NU 22. 

rskr I fi6). Fonden finansieras genom en särskild avgift på oljeprodukter 

svarande mot 10 kr. per mJ olja. Statens energiverk disponerar medlen i 

fonden för stöd till anordningar för att minska utsläppen av svavel vid 

förhriinning av kol enligt förordningen ( 1983: 5891 om statligt stöd till 

åtgärder för att minska utsläppen av svavel vid förbränning av kol Uindrad 

genom SFS 1984: 639). 

Riksdagen beslutade \•åren 1984 Cprop. 1983i84: 158 bil. 2. NU 44. rskr 

390) om riktlinjer för svavelutsläppen från koleldade anläggningar. Enligt 

dessa får utsläppen för större anläggningar, med ett årligt totalt utsläpp 

överstigande 400 ton svavel. uppgå till 0,05-0.10 gram svavel per mega

joule tillfört hränsle. För mindre anläggningar gäller ett intervall på 0.10-

0.17 gram svavel per megajoule. I princip bör lika striinga miljökrav gälla 

oavsett bränsle. De angivna utsläppsnivåerna skall uppfattas som riktlinjer 

för tillämpningen av miljöskyddslagen. Det innebiir att goda möjligheter 

finns att vid tillämpningen ta hänsyn till de omstiindigheter som föreligger i 

de enskilda fallen. Olika tekniska lösningar kan hiirvid provas och kraven 

successivt skärpas i takt med den tekniska utvecklingen. 

Förutom svavel nedfall spelar ocksf\ nedfallet av hävcfiireningar en stor 

roll i försurningsprocessen. Hittills har åtgärder vidtagits i mycket hegrän

sad omfattning för att minska kväveoxidutsläppen. 

Regeringen tillsatte i början av år 1984 en särskild aktionsgrupp för att 

samordna och ytterligare intensifiera insatserna mot försurning. På upp

drag av aktionsgruppen har statens naturvårdsverk utarbetat en aktions

plan mot luftföroreningar och försurning. Aktionsplanen överlämnades till 
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regeringen i augusti 1984. Chefen för jordbruksdepartementet kommer att 

återkomma med förslag till åtgärder i samband rrn.:d aktionsplanen. Jag vill 

dock redan nu föreslå vissa åtgärder som har betydelse inom energiomrt1-
dct. 

I aktionsplanen förcsli1s ett program som, om det genomförs. skulle 

minska Je svenska utsläppen av svaveldioxid och kvliveoxiJ med totalt 65 

resp. 30'~{ räknat från utsUippsnivån år 1980 fram till år 1995. 

l aktitinsplanen ges en översiktlig redovisning av en rad tekniska åtgär

der som bör övervägas om kväveutsläppen från förbränningsanläggningar 

skall kunna minskas i föreslagen omfattning. 

Aktionsgruppen konstaterar att det vid stora kolpulvereldade anlägg

ningar kommer att krävas långtgående krav när det gäller bl. a. förbrän

ningsteknik. Användning av trycksatt fluidiserad bädd bedöms vara en 

möjlig utvecklingsväg för att klara kraven. Vid mindre koleldade anlligg

ningar kommer sannolikt förhriinningstekniska åtgärder att vara tillräck

liga. 

Anläggningar för biobränslen anses i allmänhet redan nu kunna klara 

långtgående krav. Aktionsgruppen konstaterar att ett betydande utveck
lingsarbete pågår inom detta område. En utveckling pf1 det förbrännings

tekniska området ger. enligt aktionsgruppens bedömning, utrymme för 

ytterligare minskning av utsläppen. 

Kostnaderna för de olika åtgärder som aktionsgruppen anser bör över

vägas för att minska förbränningsanläggningars kväveoxidutsläpp kan 

komma att bli mycket höga. upp till 30000 kr. per ton avskilt kväve. Enligt 

aktionsgruppens bedömning kan det behövas särskilda ekonomiska stödåt

gärder för att dessa insatser skall kunna fullföljas på ett riktigt sätt. Ak

tionsgruppen föreslår därvid att bidrag övervägs ur den s. k. kolmiljöfon

den. 

För egen del delar jag aktionsgruppens slutsatser beträffande behovet av 

utökade stödmöjligheter ur kolmiljöfonden. Jag föreslår därför att kolmil

jöfonden utvidgas på så sätt att åtgärder för att minska utsläpp av kvä

veoxid inkluderas. 

Det bör ankomma på regeringen att närmare fastställa de villkor som 

skall gälla för sådant stöd. 

Som jag nämnde tidigare kommer chefen för jordbruksdepartementet 

inom kort att återkomma med ytterligare förslag med anledning av aktions

gruppens plan mot luftföroreningar och försurning. 

Jag går nu över till att redovisa miljökonsekvenser vid förbränning av 

/OIT. 

I rapporten Förbränning av torv - Hur kan miljökraven tillgodoses? har 

statens energiverk redovisat möjligheter att begränsa utsläppen av försu

rande ämnen. 

Energiverket bedömer härvid att i de fall svavelinnchållet i bränslet är så 

högt att de fastställda riktvärdena för svavelutsläpp vid kolförbränning 
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skulle komma att överskridas bör det vara möjligt att tillgripa emissionsbe

griinsade åtgiirder till rimliga kostnader. Med något undantag kommer de 

torveldade anläggningarna att ge ett årligt svavelutsläpp som är mindre än 

400 ton. Skulle nf1gon torvcldad anläggning bli av den storleksordningen att 

utsHippsnivån 400 ton svavel/år överskrids. dvs. den utsläppsgräns där 

normerna för svavelutsläpp vid koleldning skärps, får ytterligare åtgärder 

vidtas. Det hör då vara möjligt att klara rikt värdet 0.10 g svavel/Ml tillfört 

bränsle eller strax därunder genom att använda lågsvavlig torv, blandning 

av olika torvsorter, inblandning av trädbränsle och/eller kalktillsats. Där

emot kan krav på 0,05 g svavel/MJ tillfört bränsle medföra att extraordinä

ra avsvavlingsågärder i form av rökgasavsavling erfordras. De torveldade 

anläggningar. som antas vara i drift i början av 1990-talet, beräknas komma 

att släppa ut ca 2 000 ton svaveldioxid per år. Som jämförelse kan nämnas 

att de totala utsläppen år 1990 av svaveldioxid i Sverige beräknas bli ca 

200000 ton S02/år. 
En beräkning har gjorts av de årliga utsläppen av kväveoxider från 

förbränning av ca 5 TWh torv bränsle. Totalt beräknas ca 3 700 ton per år 

släppas ut, vilket kan jämföras med naturvårds verkets uppskattning av det 

totala kväveoxidutsläppet för år 1990 på ca 280000 ton per år. Kväveoxid

utsläppet från torveldning beräknas således i början av 1990-talet bidra 

med mindre än 1.5 % till det totala utsläppet av kväveoxider. 

Frågan om riktlinjer beträffande högsta tillåtna svavelutsläpp från kolel

dade anläggningar har nyligen behandlats av riksdagen. Till följd av den 

alltmer avancerade tekniska utrustningen som kommit fram under senare 

år har utsläppsnormerna successivt kunnat skärpas. Det är viktigt att ta till 

vara de möjligheter att förbättra miljön som den pågående omställningen 

av energisystemet och den tekniska utvecklingen erbjuder. 

I propositionen om vissa kolfrågor framhålls att det är nödvändigt från 

miljösynpunkt att en användning av andra bränslen inte ger upphov till 

större miljöproblem än vad som skulle bli följden vid kolanvändning. 

Därför skall i princip lika stränga miljökrav gälla för alla nya eller om

byggda förbränningsanläggningar oavsett bränsle. 

En betydande del av de svenska torvmarkerna bör enligt energiverket 

kunna hålla sådano:i svavelhalter att torven vid förbränning ger utsläpp som 

understiger riktvärdet 0.17 g svavel/Ml tillfört bränsle. Den torv som 

överskrider detta riktvärde bedöms kunna användas i blandbränslen eller i 

sådana anliiggningar där reningsåtgärder till en rimlig kostnad kan vidtas. 

Remissinstanserna anser att det är värdefullt att underlag för normer för 

torvbriinslets sammansättning från miljösynpunkt utarbetas. Samtliga re

missinstanser delar således energiverkets bedömningar. 

För egen del finner jag mot bakgrund av vad jag nu har redovisat att 

mindre torveldade förbränningsanläggningar inte kommer att ha några 

svårigheter att klara nuvarande uppställda riktvärden för svavelutsläpp. · 

För att f1stadkomma så lfiga värden som möjligt bör i största_ möjliga 

Riittclsc: S. 178. mellan slutet pr1 rad 39 och böi:ian på rad 40 Tillkommer: 
Mot bakgrund av vad jag nu har föreslagit betrMfande kolmiljöfondcn 
föror 
rad 41 Står: 198fi Rättat till: 1985 

12 Ribdag,·11 1984185. I sam/. Nr 120 
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utstriickning lägsvavlig torv användas. I övrigt bör blandbränsle eller_ kalk

Lillsats användas. 

Även större torveldade anhiggningar bör klara uppställda riktlinjer med 

de niimnda åtgärderna. I vissa fall kan det dock behövas extraordinära 

åtgärder. typ rökgasavsvavling. Detta innebär en betydligt högre kostnad 

och kan därför vara svårt att åstadkomma. Jag förordar dänör att stöd bör 

kunna utgå för ;'\.tgärdcr för att tillgodose långtgående miljökrav vid för

bränning i torveldade anläggningar inom ramen för kolmiljöfonden som 

enligt vad jag anför i det följande bör byta namn. 

En förutsättning för att av(al/ över huvud taget skall få eldas är att 

förbriinningen sker på ett miljömässigt acceptabelt sätt. Miljöpåverkan som 

uppkommer vid avfallsförbränning är framför allt utsläpp av försurande 

ämnen. stoft. metaller och organiska ämnen. 

Dagens stoftutsläpp från avfallsförbränning uppgår till totalt 600 ton per 

år. I nya avfallsförbränningsanläggningar beslutar koncessionsnämnden 

för miljöskydd som regel att stoftutsliippen inte får överstiga 50 mg/Nm'. 

Krav stiills ocksf1 på nivån på utsläpp av saltsyra och kvicksilver. 

Vid flera tillfällen har det uttryckts oro för att avfallsförbränning kan 

medföra utsliipp av skadlige.: ämnen, bl. a. dioxiner. Jag ser med stort allvar 

på denna M1ga och har därför haft en rad överläggningar med representan

ter för forskning. miljövård och användare på området. Under senare år 

har emellertid biittre metoder utvecklats för rökgasrening samtidigt som 

förbränningstekniken har förbättras. I takt med den tekniska utvecklingen 

och de ökade kunskaperna om rökgasernas sammansättning har myndighe

ternas krav på rening successivt skärpts. Det råder dock fortfarande en 

viss oslikerhet om vilka villkor som skall råda i framtiden. Denna fri'1ga bör 

därför enligt min mening följas med stor uppmärksamhet. 

Mot bakgrund härav avser jag efter samråd med chefen för jordbruksde

partementet att föreslå att regeringen uppdrar åt statens energiverk och 

statens naturvårdsverk att utreda såväl energitekniska förutsättningar som 

att klarlägga vilka utsläppskrav. m. m. som bör gälla vid förbränning av 

avfall. 
Jag har för avsikt att i samarbete med chefen för jordbruksdepartemen

tet ha fortsatta överläggningar för att noga följa utvecklingen när det gäller 

förbränning av avfall för energiändamål. 

Det bör enligt min mening finnas en möjlighet att erhålla stöd från 

kolmiljöfonden för åtgärder som avsevärt minskar miljöpåverkan vid av

fallsförbränning. Det bör ankomma på regeringen att utforma riktlinjerna 

hänör. Mot bakgrund av vad jag nu har föreslagit beträffande kolmiljöfon

den förordar jag att fonden ändrar namn till Bränslcmiljöfonden fr. o. m. 

den 1 juli 1985. Som jag tidigare nämnt finansieras kolmiljöfonden genom 

att en särskild avgift på IO kr. per mJ olja tas ut. 

Jag bedömer att den föreslagna utvidgningen medför ökat medelsbehov 

för fonden. särskilt under de närmaste åren. För att inte stödbesluten skall 
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behöva senardiigga~ hör fonden tillfiiras ytterligare meJel. Statens energi

verk hör Jiirfor fil riitt att fatta beslut om stöd ur hriinslemiljöfonJcn i en 

omfattning som inncbiir att utbetalningarna kommer att motsvara influtna 

avgifter jämte högst 120 milj. kr. Jag kommer strax att under anslaget E 22. 

Vissa t1tgärder för omstiillning av energisystemet att förorda att 120 milj. 

kr. reserveras av anslaget intill dess anspd1ken pf1 bränslcmiljöfonJen är 

kända. 

l-"iirutsiitt11i11i,:11r för hrii11slcpolitikc11 

För Je olika bränslena i värt energisystem giiller i korthet följande 

förutsättningar för <le närmaste ären. 

Användningen av olja har minskat kraftigt. Målet att reducera oljans 

andel friln nuvarande ca 50% av energitillförseln till ca 40(::{, år 1990 står 

fast. Riksdagen godkände våren 1984 riktlinjer för oljepolitiken (prop. 

1983/84: 110. NU 43. rskr 391 ). Regeringen har därvid nyligen redogjort för 

målsiHtningen for den statliga oljepolitiken. Riksdagen har också nyligen 

antagit riktlinjer för bereJskapslagring av olja (prop. 1984/85: 53. FöU 6. 

rskr 94). Jag finner ingen anledning att föreslå någon ändring i dessa 

riktlinjer. 

Naturi;asens betydelse för världens energiförsörjning har ökat succes

sivt. Naturgas utvinns i stort sett inom samma geografiska omriiden som 

oljan. !juni 1980 godkände riksdagen lprop. 1979/80: 170. NlJ 70. rskr4IO) 

ett avtal mellan regeringarna i Sverige och Danmark om naturgassamar

bete jämte riktlinjer för genomförandet av det s. k. Sydgasprojektet. Leve

ranserna p{1börjas i höst. På lång sikt kan naturgasen hli ett intressant 

alternativ inför avvecklingen av kärnkraften. När det gäller frägan om 

utvidgning på kort eller medellång sikt av naturgasanvändningen i Sverige 

bör gälla som en nödvändig förutsättning att den genomförs på kommersi

ell grund. 

Oijeersättningen skall i första hand ske genom övergång till inhemska 

bränslen och ny teknik. Men vi klarar sann,)likt inte oljeersättningen fullt 

ut och i rimliga former utan en viss andel kol. Vär inriktning dr dock alt så 

långt det är möjligt begränsa kolbehovet. Riksdagen beslöt i mars 1984 

(prop. 1984/85: 158. NU 44, rskr 390) en kolanvändningsniva om högst 3-4 

miljoner ton per år till år 1990. Nu finns det tecken som tyder p;I att 

kolbehovet kan komma att sjunka ytterligare. Riksdagen fastställde i mars 

1984 vidare mycket stränga miljökrav för kol. 

De senaste årens satsningar på inhemska bränslen har varit framgångs

rika. P[1 relativt kort tid har användningen av tor\'. 1riiJhriinslcn och m:fii/I 
ökat friin en låg nivå till att i dag svara för en icke obetydlig del av 

värmeförsörjningen. Man får dock räkna med att marknaden för flertalet 

inhemska bränslen kommer att växa något långsammare under andra hälf-
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ten a\· 1980-lalct. Pa längre sikt. under 1990-talel och framöver. bör de 

inhemska bränslenas konkunenskraft komma att stärkas genom att dels 

elpriset stiger. dels genom teknisk utveckling som ger hättrc ekonomi. 

Målet bör vara att den nya tekniken skall klara sig på egna meriter och att 

trygga ett energisystem för framtiden som är säkert och hilligt. utan behov 

av fortsatta sulwentioner. 

Riktlinjer för introduktionen av ulternatil'l1 dril'lnedel godkändes av 

riksdagen våren 1983 (prop. 1982/83: IOO bil. 14. NU 33. rskr 280). Riktlin

jerna innebär att de statliga insatserna främst bör imiktas mol att utveckla 

ett rent alkoholbränsle. Jag kommer strax (avsnitt 8.7J ta upp frågan om en 

särskild utredning för att i första hand klarlägga förutsättningarna för 

låginblandning av motoralkoholer i bensin. 
Jag går nu över till att redogöra för användningen av de olika bränslena 

och vilka åtgärder som krävs för att det skall vara möjligt att uppnå de av 

mig förordade riktlinjerna på sikt. 

8.2 Olja 

Riksdagen godkände våren 1984 de riktlinjer för oljepolitiken som rege

ringen föreslagit i prop. 1983/84: 110, om vissa oljefrågor (NU 43, rskr 391). 

Riksdagen har också hösten 1984 antagit en ny lag om beredskapslagring 

av olja och kol samt godkänt de riktlinjer för beredskapslagring av olja som 

regeringen föreslagit (prop. 1984/85: 53, FöU 6, rskr 94). Mot denna bak

grund redogör jag nu först kortfattat för några väsentliga utvecklingsdrag 

på den internationella och den svenska olje marknaden. Därefter erinrar jag 

om de gällande riktlinjerna för oljepolitiken och ger sedan avslutningsvis 

min syn på några viktiga problemområden som berör oljans roll på Sveri

ges framtida cncrgimarknad. 

Globalt sett nådde oljeefterfrågan sin hittills högsta nivå år 1979. Däret~ 

ter har efterfrågan minskat oavbrutet fram till sista kvartalet 1983. Frän 

början av år 1984 har en svagt uppgående tendens varit skönjbar. Produk

tionskapaciteten har inte förändrats på samma sätt som efterfrågan. vilket 

medfört att oljemarknaden nu kännetecknas av kapacitetsöverskott i alla 

led från källa till konsument. Det är viktigt att konstatera att det vid sidan 

av konsumtionsminskningen också har skett en förändring i efterfråge

mönstret. nämligen från tunga till lättare produkter. Delvis förklaras detta 

av att olja ersatts med kol, naturgas och cl. Denna substitution kombinerad 

med olika besparingsåtgärder har främst påverkat konsumtionen av eld

ningsoljor, i synnerhet de tjocka. Förhållandet kan åskådliggöras genom 

att jämföra olika oljeprodukters andel av oljekonsumtionen i Västeuropa 

mellan åren 1979 och 1983 i procent vilket görs i följande tablå. 
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Är Hensin Mellan-
dcstillal 

1979 20 35 
1983 24 37 

Tjm:k eld-
nini;solja 

p 

24 

Övrigt 

13 
15 

Summa 

100 
100 

181 

Prisgapd mellan lätta och tunga produkter har krympt under de senaste 

åren. Till viss del sammanhänger detta med utbyggnaden av s. k. krackers 

som medfört en ökad efterfrågan på tjock eldningsolja som råvara för 

raffinaderierna. Samtidigt har också utbytet av bl. a. bensin ökat vilket 

påverkat priserna. 

En viktig förändring på pmd11ktinn.1sidan är att OPEC:s <Organization of 

Oil Exporting Countries) andel av världsmarknaden har minskat drastistk. 

Mellan åren 1979 och 1983 minskade medlcmsliindernas marknadsandel 

från 64 % till 44 9i. Samtidigt skedde betydande produktionsökningar i 

Mexico och Västeuropa. Ar 1983 svarade dessa två områden for nära L! % 

av världsproduktionen mot knappt 2 9i: ett decennium tidigare. 

En konsekvens av utvecklingen vad gäller konsumtion och produktion 

är att världshandeln med olja har minskat kraftigt under senare år. Sedan 

M 1979 har världshandeln gått ner med drygt 30 % till en volym år 1983 om 

ca I 200 miljoner ton, varav drygt tre t]ärdcdelar utgörs av råolja och resten 

av färdigprodukter. 

Jag vill peka på några ytterligare förändringar som har inträffat på den 

internationella oljemarknaden och som är av betydelse när det gäller att 

bedöma utvecklingen på sikt. 

I början av 1970-talet hade de sju stora internationella oljebolagen pro

duktionsrättigheterna till 60 o/r av råoljan i världen <exkl. statshandelslän

derna). Motsvarande andel är i dag mindre än 30';}. Huvudsakligen är det 

de oljeproducerande staterna själva. eller av dem kontrollerade bolag. som 

har tagit över produktionen. En konsekvens av detta är att nya aktörer 

tillkommit på den internationella oljemarknaden, samtidigt som den verti

kala integrationen som kännetecknat de multinationella bolagen brutits 

upp. Detta har i sin tur medfört att den s. k. spotmarknaden ökat i betydel

se och omfattning. 

Den hårdnande konkurrenssituationen på olika marknader och den för

sämrade lönsamheten kan också speglas i den omfattande strukturom

vandling som genomförts under de senaste åren. Således har Gulf och 

Chcvron !Socal) i ~lort lämnat den Västeuropeiska marknaden. Huvudpar

ten av Gulfs tillgångar i Västeuropa köptes av det nationella kuwaitiska 

oljebolaget (KPCl. Etableringar av detta slag skapar framdeles möjligheter 

för en betydande export av oljeprodukter från Mellersta Östern. 

för att illustrera oron på oljemarknaden vill jag också något beröra 

händelserna under år 1984 som resulterade i att OPEC i slutet av oktober 

detta år beslöt begränsa oljeproduktionen från 17 .5 till I 6 miljoner fat per 
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dag. Den svaga eflerfriigeutvccklingen i kombination med iikande produk

tion och export utanför OPEC medförde att OPEC ytterligare begränsade 

sin produktion som ett led i försöken att försvara prisstrukturcn pil råoljor. 

Av stor betydelse var vidare att de prisskillnadcr som uppkommit mellan 

lättare och tyngre riioljor inte återspeglade råoljornas inbördes värde i 

form av färdigprodukter. Sålunda har efterfrageutvecklingen pi1 skilda slag 

av oljeprodukter och överskottet på konverteringskapacitet medfört att de 

lättare riloljorna blev överprissatta medan det motsatta gällde för tyngre 

råoljor. vilket naturligtvis påverkade efterfrågans inriktning. Denna ut

veckling i kombination med en ökad rabattgivning ledde till att det av 

norska staten iigda bolaget Statoil i. oktober 1984 beslutade siinka sina 

oijepriser. Detta beslut följdes sedan av prissänkningar på brittisk och 

nigeriansk rfwlja. 

Kapacitetsutnyttjandet inom den internationella raffinaderiindustrin har 

sjunkit. Mellan frren 1979 och 1983 minskade utnyttjandegraden i världen 

från 75 % till 70%. Motsvarande tal för Viisteuropa var 69r;f, resp. 66%. I 

Viistcuropa har betydande kapacitet lagts ner samtidigt som investeringar 

har genomförts i olika uppgraderingsanläggningar för omvandling av tjock

olja till destillat. dvs. lättare produkter. Enligt flera bcdömare föreligger i 

dagsläget ett överskott förutom när det gäller primärdestillation även på 

konverteringskapacitet, särskilt avseende s. k. katalytiska krackcrs. l en 

katalytisk kracker vidareförädlas gasolja till lättare nrodukter. huvudsakli

gen hensin. 

8.2. I Den s1•enska oljenwrknaden 

År 1983 uppgick oljeleveranserna till den svenska marknaden till 17, 7 

miljoner m3
. 

Leveranserna av flytande bränslen och drivmedel sjönk under år 1983 

jämfört med föregående år. Nedgången blev 2,3 miljoner m3 eller 11 %. 

Även år 1984 har kännetecknats av fortsatt nedgång. 

Av föjande sammanställning framgår utvecklingen av oljeleveranser se

dan år 1979. Inom loppet av fyra år har volymen minskat med sammanlagt 

10.8 miljoner m3 eller med 38 liL 

Tabell 8.1 Oljeleveranserna i miljoner m·' 
1exkl utrikes bunkers) 

9(. </(: 

1983 198~ 1979 83/82 83179 

Motorbensin 4,8 4.7 4.9 T 2 - 2 
[)ieseloljor ') ') 2.3 2.b - 4 -15 ..:...-
Ovriga drivmedel 0.9 0,9 0,9 ± 0 ± \) 

Tunna eldningsoljor 4,9 5.7 8,5 -14 -42 
Tjocka eldningsoljor 4.9 6.4 l l.6 -23 -58 

Summa 17.7 20.0 28.5 -Il -~8 
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Eldningsoljor, och specidlt de tjodrnre kvaliteterna som anv~inds inom 

friimsl industrin samt för fj:irrviirmc- och elproduktion. uppvi~ar den störs

ta tillbakag{ingen. Totalt har leveranserna av eldningsoljor uttryckt i volym 

halverats sedan år 1979. 

Beträffande utvecklingen under de första åtta månaderna är 1984 kan 

nämnas att importen av råolja sjönk med 5 % volymmässigt jämfört med 

motsvarande period år 1983. 

Importen av raffinerade oljeprodukter minskade i volym med 20% -

från 6,7 till 5,3 miljoner ton. Totalt minskade importen av råolja och 

raffinerade oljeprodukter mellan dessa perioder volymmässigt från 15,6 till 

13,8 miljoner ton eller med 12%·. 

Under januari-augusti 1984 uppgick exporten av oljeprodukter till 8,4 

miljarder kronor jämfört med 8, I miljarder under motsvarande period året 

innan, vilket medförde all nettoimporten av oljeprodukter värdemässigt 

sjönk från 19 ,2 till 16, 7 miljarder kronor eller med 13 %. 

Tabell !1.2 Import a,· råolja och raffinerade oljeprodukler samt den värdemässiga 
exporlen a,· dessa produkter under januari-augusti 1983 och januari-augusti 1984 

jan-aug jan-aug Procentuell 
1983 198..\ förändring 

Råolja. milj. ton 8.9 8.5 - 5 
Råolja. miljarda kr. 1..\,9 1..\,7 - I 
Raffinerade oljeprodukter, milj. ton 6,7 5.3 -20 
Raffinerade oljeprodukter. miljarder kr. I:!...\ 10,..\ -17 
Totalt räolja o.::h raffinerade 

oljeprodukter. milj. ton 15.6 13,8 -12 
Totalt r;\olja och raffinerade 

olji:produk1er. miljarder kr. :!7.3 25.1 - 8 
Export. miljarder kr. 8.1 8,..\ + ..\ 
Summa nelloimport, miljarder kr. 19.2 16.7 -13 

Jag övergår nu till att redogöra för huvuddragen i giillande riktlinjer för 

oljepolitiken. 

8.2 .2 Oljepolitikens i11rikt11i11g 

Riksdagen godkände våren 1984 de riktlinjer som regeringen hade före

slagit i prop. 1983/84: 110 om vissa oljefrågor. Det uttalade målet för den 

statliga oljepolitiken är att inom ramen för de övergripande energipolitiska 

riktlinjerna trygga landets försörjning med råolja och petroleumprodukter 

till rimliga kostnader för samhället. Detta skall ske på ett sätt som beaktar 

och tar till vara industriella intressen. 

De samhällsekonomiska aspekterna talar för att landets försör:ining med 

råolja och produkter sker på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt. 

Kostnaderna för den svenska neuoimporten av råolja och petroleumpro

dukter år 1983 uppgick till över 30 miljarder kronor, vilket utgjorde nära 

20t;iC av kostnaderna för den totala varuimporten. Som jämförelse kan 

Rärrelse: S. 183, l"abell 8.2, rad:! od1 4 
Står: miljarder ton Riillat till: miljarder kr. 
rad 8 Står: kr Rättat till: kr. 
rad 9 Står: miljadcr kr. Rättat till: miljarder kr. 



Prop. 1984/85:120 184 

nämnas att motsvarande tal för år 1972 var 3 miljarder kronor. trots att 

importen i volym då var 30% större. Mol denna bakgrund är det också 
naturligt att ge oljepolitiken en sådan inriktning att positiva samhällseko

nomiska och industripolitiska effekter kan uppnås. Detta är särskilt viktigt 
för att bl. a. sysselsättningsmässigt kunna kompensera den neddragning av 

aktiviteter inom oljemarknadens olika led, som är ofrånkomlig. 
Följande moment i den svenska oljepolitiken är en precisering av de mål 

som tidigare fastslagits av riksdagen i samband med behandlingen av prop. 

1983/84: I JO om vissa oljefrågor. 

Engagemang i prospektering och utvinning 

Det finns ett statligt intresse för engagemang i prospektering efter och 
utvinning av olja och naturgas. Energipolitiska och industripolitiska skäl 
talar härför. Riksdagen anslog våren 1984 som en engångsanvisning 600 
milj. kr. till ett program för prospektering efter olja och naturgas. Syftet 
med detta program är att skapa förutsättningar för en så omfattande och 
uthållig aktivitet som möjligt inom Nordsjön och angränsande havsområ
den. Av särskilt svenskt intresse är verksamheten på den norska kontinen
talsockeln. Det är också av vikt att följa upp engagemanget så att svenska 
företag kan få en mer aktiv och omfattande roll inom offshoreområdet. 

Goda och j("irstärkta relationer till oljeproducerande länder 

Den hittillsvarande utvecklingen inom oljeområdet talar för att det är ett 
väsentligt svenskt intresse ur både energipolitisk och industripolitisk syn

vinkel att vidmakthålla och utveckla nära relationer med oljeexporterande 
länder. Bland Sveriges samarbetspartneras på industri- och energiområdet 

intar Norge en särställning. 

Aktii· medverkan i det internationella energisamarbetet 

Målet att uppnå en långsiktig och tryggad energiförsörjning är gemen
samt för de flesta länder. Information om internationella utvecklingsten

denser och prognoser som grund för nationella beslut är därför av största 

vikt. Av speciellt försörjningspolitiskt intresse är Sveriges medlemsskap i 

IEA (lncernational Energy Agency). Sverige ingår därmed också i det 

oljetilldelningssystem som syftar till att underlätta en rättvis fördelning av 

oljetillförseln mellan medlemsländerna under en oljekris. 

Det finns vidare starka skäl för att främja regelbundna och systematiska 

diskussioner mellan regeringar i alla ländergrupper om utvecklingen på 

internationella energimarknader. Sådana dialoger skulle förbättra förut

sättningarna för en stabil och förutsebar utveckling på oljemarknaden. 

Tillräcklig rafjltwderikapacitet inom landet 

Målsättningen för den inhemska raffinaderikapaciteten är att med före

tagsekonomiskt acceptabel lönsamhet kunna förse marknaden med olika 
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petroleumprodukter i såväl normala marknadssituationer som vid kriser 
genom omvandling av råolja till färdiga produkter. Kapaciteten bör vara 

flexibelt utformad. Denna målsättning motiveras således bl. a. av bered

skapsskäl. 

Staten hör ha ett direkt enf.:agemang i oljcverksamlzcten 

Även om de energipolitiska insatserna till stor del är inriktade på att 

minska vårt oljeberoende kommer oljan att under lång tid vara det enskilda 
energislag som ger det största bidraget till vår encrgiförsörjning. Detta är 
ett huvudskäl till att staten genom Svenska Petroleum AB (SP) har ett 
organ med direkta kontaktvägar in i oljeverksamhetens olika led. Riksda
gen har också uttalat att SP bör ha en struktur som medger att bolaget vid 
normala marknadsförhållanden på kommersiella grunder kan bidra till 
landets försörjningstrygghet. En väsentlig slutsats av detta är att den 
oljepolitiska målsättningen skall klaras utan särskilda stödinsatser från 
samhällets sida. 

Begränsa oljeanvändningens negativa inverkan på hälsa och miljö 

Ett viktigt inslag inom oljepolitiken är att verka för en begränsning av 
oljeanvändningens negativa effekter. Insatserna bör här göras inom ramen 
för vad som är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. 

Statens energiverk har på uppdrag av regeringen utrett de energipoli
tiska konsekvenserna av en övergång till blyfri bensin. Energiverket har 
redovisat sina överväganden i rapporten Övergång till blyfri bensin -
Energipolitiska konsekvenser. Jag skall strax återkomma till denna fråga i 
samband med att jag nu går över till att ge min syn på några förhållanden 
som är av betydelse för oljans framtida roll på den svenska energimarkna
den. 

I enlighet med de riktlinjer som riksdagen godkänt och som jag nu 
redovisat har under år 1984 tagits olika initiativ i syfte att trygga landets 
oljeförsörjning. Bl. a. har överläggningar på ministernivå påbörjats med 
Norge. Syftet med dessa överläggningar är att utveckla samarbetsfor
merna på energi- och industriområdena på sätt som är till ömsesidig fördel 
för de två länderna. Regeringen har också initierat förhandlingar mellan 
OK (Oljekonsumenternas Förbund) och Svenska Petroleum AB. Syftet 
har varit att finna sådana lösningar som medger att bolagens resurser kan 
utnyttjas på ett effektivt och konkurrenskraftigt sätt. Förhandlingsarbetet 
är ännu inte slutfört. 

De tendenser på den internationella oljemarknaden som jag har pekat på 
är betydelsefulla som utgångspunkt för en bedömning av oljemarknadens 
utveckling på sikt. I det kortare perspektivet torde förhållandena på ut
buds- och efterfrågesidan föra med sig en fortsatt svag oljemarknad. Som 
jag ser det finns det knappast några starkare krafter som verkar för reala 
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höjningar av råoljepriset på den internationella oljemarknaden. Detta un

danskymmer naturligtvi!> inte att tillfalliga prislluktuationer kan förekom

ma. På medellång och l[mg sikt iir utvecklingen osiiker och det iir svärt att 

uttala sig om prisstabiliteten. Viktiga osiikerhetsmoment p[1 i:ficrfi·1/i;1·.1i

da11 är världskonjunktun:ns utvel:kling samt dTckten av den teknologiska 

utveckingen och effektiviteten i energisparande och oljeersättning. Pt1 

111h11dssid1111 tillkommer i det längre perspc::ktivet osiikerhet betriiffande 

oljereserver, produktionskapacitet samt möjligheterna att producera syn

tetisk olja och andra oljeersättande energislag. En riskfaktor att ta hiinsyn 

till är också sannolikheten för betydande produktionsbortfall beroende på 

krig eller andra orsaker. 

I sin analys av den framtida oljeprisutvecklingen framhilller EK 81 att 

energipolitiken bör utgå från att oljepriserna på lång sikt kan komma att 

öka och att det även i framtiden finns risk för snabba prisföriindringar. 

Kommitten grundar bl. a. sina bedömningar på att de ått:rstående och 

lättåtkomliga oljetillgångarna i hög grad är koncentrerade till Mellanöstern. 

Om inte mycket stora fynd görs på andra håll i världen iir det troligt, 

framhåller kommitten, att en allt större del av oljeutvinningen kommer att 

koncentn:ras dit. 

I sitt remissvar på EK 81 :s betänkande framhåller statens cnergiverk att 

energipolitiken bör grundas på att sannolikheten är stor för oföriindradc 

eller lägre världsmarknadspriser på olja under 1980-talct och en minskad 

risk förs. k. prischockcr. Verket framhåller emellertid att det fortfarande 

är sannolikt att oljan stiger i pris under 1990-talet och att risk.en för mer 

dramatiska prisstegringar inte kan uteslutas. 

Även jag kan i huvudsak ansluta mig till denna syn. Jag bedömer det 

emellertid inte som otroligt att vi redan före år 1990 kommer in i en period 

med realt stigande oljepriser. 

Hur stort genomslaget på den svenska oljemarknaden blir är förutom 

råoljepriset beroende på utvecklingen av kursen på den amc:rikanska dol

larn. Jag vill i sammanhanget erinra om alt den årliga reala prisstegringen 

på råolja inkl. skatter var 8,5 % för perioden 1980-1984. Motsvarande tal 

var 0,4 % för bensin, 4,9% för Eo I och 8.3 % för Eo 5. 

Den princip som jag förordar är att tillfälliga höjningar eller sänkningar 

av oljepriserna inte automatiskt skall leda till skattesänkningar eller skalle· 

höjningar i utjämnade syfte. En sådan ordning skulle motverka en sund 

priskonkurrens och i onödan öka konsumenternas kostnader. Målsättning

en att reducera oljans andel, av skäl som jag tidigare redogjort för. från 

nuvarande c:a 50% av energitillförseln till omkring 40% år 1990 bör 

emellertid stå fast. 

Utvecklingen på den svenska oljemarknaden och raffinaderiernas kon

kurrenssituation har tagits upp i skrivelser från Svenska fabriksarbetare

förbundet och företrädare för raffinaderiindustrin i Sverige. I skrivelserna 

har framhållits att svensk raffineringsindustri är utsatt för krav och pålagor 
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som inte är konkurrensneutrala i förh~lllande till raffineringsinduqrin ut

omlands eller till de icke -raffineramlc företagen pii den svenska oljcmark

naden. Ulpekade omdckn iir hl. a. uttagsnidn av farledsvaruavgifler vid 

import av olja, borträknande! av viss miingd råolja som del av beredskaps

lagringen samt uttag av energiskatt p{1 viss del av raffineringsbriinskt. Det 

har ocksii framhållits att nya aktörer på den svenska oljemarknadcn kan 

allv<1rligt hota raffinaderiernas avsiiltningsmöjligheter. 

Beträffande d1.:ssa fragor vill jag erinra om att Jet är ett oljepolitiskt mf1I 

att säkra en tillriicklig raffinaderikapacitet i Sverige av bl. a. beredskap

skäl. Tillgång till raffinaderier ökar också flexibiliteten i oljeförsöi:_jnings

systemet. Det pågår också arbete inom regeringskansliet med all klargöra 

konsekvenserna av m.:h förutsiitlningarn•1 för alt vidta åtgiirder inom de 

områden som berörts av olika intressentgrupper. 

Jag vill dock här något beröra frågan om farlcdsvaruavgiften vid import 

av olja. Det avgiftssystem som g~lller för sjöfarten sedan år 1978 utgår från 

att sjöfa11sverkets kostnader för farledsverksamheten exkl. isbrytningen 

skall täckas genom avgifter. Avgiftssystemel är dessutom så utformat att 

en kostnadsutjämning sker mellan olika kustavsnitt och hamnar. Vid stats

makternas beslut år 1977 om nuvarande avgiftssystem fastslogs att de 

större säkerhetskrav som hör stiillas på transporter av olja och annat farligt 

gods också motsvarar en avgiflsdifferentiering mellan sådant gods och 

övrigt gods. Samtidigt är avgiftsnivån för oljeprodukter. f. n. 4.89 kr./ton 

exkl. distanstillägg, avvägd så att avgiften för importerade mineraloljor -

råolja och oljeprodukter - också täcker avgifterna för de oljeprodukter 

som lämnar landet. Någon farlcdsvaruavgift utgår således inte vid export 

av oljeprodukter. För övrigt gods uppgår farleds varuavgiften exkl. distans

tillägg till 2.13 kr./ton vid import resp. export. 

En generell sänkning av farledsvaruavgiften exklusivt för olja är inte 

möjlig att genomföra inom ramen för gällande avgiftssystem och konst

nadsansvar. Jag har emellertid av chefen för kommunikationsdepartemcn

tet erfarit att sjöfartsvcrket har möjlighet att rabattera färledsvaruavgiften 

från kommersiella utgångspunkter. Om t. ex. raffinaderierna genom en 

rabattering kan medverka till ett bättre utnyttjande av farledssystemct är 

också enligt vad chefen för kommunikationsdepartementet inhämtat. sjö

fartsverkct utifrån kommersiella och trafikpolitiska utgångspunkter berett 

att utnyttja rabattmöjligheterna. Det bör sålunda vara möjligt för de i 

Sverige raffinerande bolagen att genom förhandlingar med sjöfartsverket 

nå en rimlig uppgörelse i denna fråga. 

Den svenska oljemarknaden tillhör en av de mest öppna i världen och jag 

har hittills inte funnit skäl att föreslå ändringar härvidlag. Om förhållan

dena däremot drastiskt skulle ändras i sådan riktning att målsättningen att 

upprätthålla en rimlig raffinaderikapacitet allvarligt hotas kommer jag före

slå regeringen att vidta nödvändiga åtgärder. Regeringen kommer därför 

att noga följa utvecklingen på den svenska och internationella oljemarkna-
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den och ha en hcrcdskap att vidta de åtgärder som är motiverade med 

hänsyn tagen till de övergripande energipoliti~ka målen. Jag vill i samman

hanget anmäla att jag inlett överHiggningar med bolagen om situationen pil 

den svenska oljcmarknaden. 

Jag övergär nu till alt redogöra för vissa energipolitiska aspekter av 

frågan om införandet av blyfri bensin i Sverige. Regeringen har i olika 

sammanhang framhiillit vikten av att slidan hensinkvalitet introduceras på 

den svenska marknaden. 

Som jag nyss nämnde har energiverket på regeringens uppdrag analyse

rat de energipolitiska konsek venscrna av en övergång till blyfri bensin. I 

studien belyses bl. a. effekterna för raffinaderierna samt konsekvenser och 

kostnader i distributions- och lagring'iledet. 

Borttagandet av bly minskar bensinen~ oktantal. Verket konstaterar att 

raffinaderierna i princip har tre handlingsalternativ för alt möta det ökade 

oktantalsbehovet, niimligen: 

I. Import av högoktaniga bensinfraktioner och export uv lågoktaniga ben

sinfraktioner. 
.., Tillsiittande av oktantalshöjandc komponenter (oxygenaterl vid raffina

derierna eller vid kustdepilerna. 

3. Anpassningsinvesteringar vid raflinaderierna. 

För att ersätta blyet måste raffinaderierna importera högoktaniga ben

sinfraktioner och tillsätta oktantalshöjande komponenter, vilket medför en 

försämrad driftekonomi. Denna skulle försämras ytterligare om raffinade

riernas möjligheter att exportera och importera bensinblandningar in

'ikränktes. 

Den bästa oktantalshöjande komponenten är enligt energiverket för 

närvarande MTBE (metyltcriärbutyleterl som redan används vid svenska 

raffinaderier. Även alkoholbaserade tillsatskomponenter kan komma i frå

ga men användningen försväras av komponenteras kemiska egenskaper. 

Bl. a. blandas de lätt med vatten vilket förhindrar sjötransporter av alko

holinhlandad bensin mellan raffinaderierna och depåerna. Alkoholer måste 

därför enligt verket tillsättas på depåerna vid utlastning till tankbil. Att 

höja oktantalet med hjälp av inblandning av motoralkoholer ställer därför 

enligt verket stora krav på hantering och kontroll i hela distributionsledet. 

Verket framhåller vidare att etanol inte kan ersätta blytillsatsen i dagens 

bensinkvaliteter. Av tillgängliga alternativ har etanol det liigsta tekniska 

och ekont)miska värdet som oktantalshöjare. Jag återkommer till frågan 

om användningen av etanol som drivmedel. 

Enligt enagiverket kommer raflinaderierna vid introduktion av blyfri 

bensin att öka användningen av MTBE. Utrymmet för etanol som bensin

ersättare minskar därvid. Låginblandning av alkoholer har främst till syfte 

att vinna tekniska erfarenheter av att hantern och distribuera motoralko

holer. I Viisttyskland förekommer f. n. låginblandning av mctanol/butanol

blandningar samt av MTBE. 
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Möjligheterna att tillverka och impo11era blyfri bensin redan frfm den I 

juli 1985 är enligt energiverket begränsade. Med hänsyn till nödvändig 

omställningstid i b[ide Sverige och Västeuropa bedömer verket att den I 

juli 1986 är en Hlmpligare starttidrunkt. 

Energiverket framhåller att de raflinerande bolagen förr eller senare 

tvingas ta stiillning till behovet av <1npassningsinvesteringar. Bestämmande 

härför blir dels tidtabellen för införande <1v blyfri bensin i Sverige och 

Västeuropa dels den nya bensinkvalitet som skall introduceras. Uppgifter 

från branschen antyder att de erforderliga investeringskostnaderna för 

raffinaderierna kan komma att uppgti till 700-800 milj. kr. 

Regeringen kommer senare i vår att för riksdagen föreslå åtgärder i syfte 

att minska utsläppen av försurande ämnen m. m. l detta sammanhang 

kommer även frågan om de närmare formerna för introduktionen av blyfri 

bensin att behandlas. 

8.3 Naturgas 

År 1979 angav riksdagen vissa förutsättningar för introduktion av natur

gas i Sverige <NU 1978/79: 60, rskr 429). l juni år 1980 godkände riksdagen 

(prop. 1979/80: 170, NU 70, rskr 4IO) ett avtal mellan regeringarna i Sveri

ge och Danmark om naturgassamarbete jämte riktlinjer för genomförandet 

av det s. k. Sydgasprojektet. Vissa styrmedel för introduktion av naturgas 

genom ändringar i lagstiftning rörande el och fjärrvärme infördes efter 

riksdagsbeslut år 1982 (prop. 1981/82: 64. Cl.i 8, rskr 81). Genom detta 

beslut gäller numera i stort sett samma regler för att främja användningen 

av naturgas som för att främja användningen av fjärrvärme. 

Regeringen inhämtade hösten 1983 riksdagem bemyndigande att god

känn<1 ett konsortialavtal jiimte protokoll mellan staten. Malmö kommun, 

Helsingborgs kommun, Lunds kommun och Sydkraft Aktiebolag lprop. 

1983/84:47. NU 10, rskr 125). Enligt avtalet inträdde staten som hälftcn

delägarc i Sydgas AB. Genom det sistnämnda beslutet togs ett avgörande 

steg för att säkra en introduktion av naturgas i Sverige. 

Jag övergår nu till att kort redogöra för några aktuella naturgasprojekt i 

Sverige. Därefter belyser jag vissa tendenser på den internationella natur

gasmarknaden och anger kriterier för en ökad användning av naturgas på 

den svenska marknaden. 

8.3./ i'liarurgasprojekt i S1·eriRe 

Sydgasprojektet 

Projektet avser dels import av upp till 440 miljoner m 3 naturgas från den 

danska delen av Nordsjön till Sverige under perioden 1985-2003, dels 

transitering av gas via det danska naturgasnätet. Den totala kontrakterade 

volymen som skall levereras av Dansk Olie och Naturgas A/S (DONG), 
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uppgiir till ca 6600 miljoner m'. Ledningssystl!met ;ir dimensionerat så att 

en firlig övc1föring av 2000 miljoner m' är möjlig. Naturgassystemet består 

av ett högtrycksnät dels i Öresund fr~in Dragör till Klagshamn utanför 

Malmö. dels stamledning pli land från Klagshamn till Hasslar-p norr om 

Helsingborg. Till högtrycksnätct hör aven grcnlcdningar till mottagnings

stationer på förhrukningsorterna. Förutom högtrycksnätct ingår lagtrycks

ledningar fran mottagningsstation till konsument. Naturgasen kommer i 

huvudsak att ersätta olika oljeprodukter till en total volym av ca 0,5 

miljoner m'lår. Man beräknar därvid att ungefär 3Wl av nuvarande olje

konsumtion inom försörjningsområdet kommer att ersättas av naturgas. 

En grov uppdelning på kundkategorier visar att större industri beräknas 

svara för 401/( av förbrukningen. småindustri for 40%· samt småhus peh 

övrig användning för 20<:''1:. Intressenterna i projektet är Swedegas AB. 

som är helägt av statens vattenfallsverk och Sydgas AB som iig~ av statens 

till 501/1 och i övrigt av Malmö. Helsingborg. Lunds kommuner och Syd

kraft AB. Av de inblandade parterna svarar Swedegas för tillförseln och 

äger stamlcdningssystemct från Dragör til Hasslarp. Sydgas AB svarar för 

drift och underhall av Swcdcgas ledningssystem samt äger grenlcdningarna 
och mottagningsstationerna i högtrycksnätct. För förs~iljning och distribu

tion till de slutliga användarna ansvarar energiverken i Malmö. Lund och 

Helsingborg samt Sydkraft. Dessa distributörer äger egna lagtrycksnät. 

Leveranserna kommer att påböi:jas under sommaren år 1985. 

Sydgas Il och \lii.stgas 

Swedegas undersöker f. n .. bl. a. genom förhandlingar med DONG 

(Dansk Olie- och Naturgas A/S) möjligheterna att bygga ut naturgassyste

met till trakten av Halmstad (Sydgas ll) och till Göteborg och Göta Älvdal 

(Västgas). Bolaget har också i februari i år mottagit en option från DONG 

avseende leverans av upp till .250 miljoner m3 naturgas till fastställda 

villkor. 

Öst gasprojektet 

Swedegas som sedan år 1980 har utrett förutsättningarna för det s. k. 

Östgasprojektet, dvs. import av naturgas till Mellansverige från Sovjet

unionen via Finland och Bottenhavet. överlämnade i september 1984 en 

rapport i ärendet till regeringen. De kalkyler som presenterats utgår från 

ett lcdningssystcm som fängar in en årlig marknad på ca I miljard m' gas 

per år. lnvesteringskostnaderna för att genomföra projektet har uppskat

tats till 7 .5 a 8 miljarder kr. i dagens penningsv;irde. I detta belopp ingår 

investeringar i en reservförsörjningslcdning söderut med ca 1.5 miljarder 

kronor. Krav på en reservförsörjningsledning har framförts av potentiella 

kunder. Motiveringen är risken för leveransavbrott orsakade av skador ptt 

sjöledningen samt det oförmånliga i ett ensidigt beroende i samband med 

prisförhandlingar. De kalkyler som Swedegas har genomfört visar att 
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projektet inrymmer betydnnde afförsmiissiga risker och stor ekonomisk 

helastning för de företag som skall genomföra projektet. Initialinvestering

arnas omfattning motverkar dessutom möjligheterna till en stegvis upp

byggnad. Detta förhållande gör. enligt Swedegas hedömningprojektet sär

skilt känsligt om en strukturomvandling p;'\ den svenska energimarknaden 

går snabhare i riktning mot ett minskat g;:isutrymme iin vad som förutsatts. 

Swedegas sammanfattande bedömning iir att projektet framstår som lön

samhetsmässigt mycket riskabelt och oproportionellt kapitalkriivande. 

Enligt min bedömning iir slutsatserna i rapporlen i de delar jag har 

redovisat viil grund;:ide. I konsekvens med detta har jag inte funnit skiil att 

föres!;\ regeringen att aktualisera detta projekt. 

l'l"<~jt•kt Gastra11sitcri11R 

Regeringen uppdrog i september I 9N I «it Statens vatrenfallsverk att i 

samarbete med Swedegas AB förprojektera en rörledning över svenskt 

omrf1dc för transport av naturgas från Nordnorge till kontinenten. Enligt 

överenskommelse med det norska företaget Statoil skulle Projekt Gastran

sitering (PGT) utgöra ett svenskt delprojekt inom en överonlnad norsk

svensk gasledningstudie <Trans Scandinavia Pipcline). Statens vattenfalls

verks förslag till ledningsstriickning presenterades i en rapport våren 1983. 

Förutom denna huvudrapport har vattenfall inom PGT-ramen genomfört 

och publicerat ett nertal delutredningar. Bl. a. kan nämnas ''Naturgas. 

siikerhet. markanvändning" (Vattenfall april 1983) och '"Naturgas-hälsa

miljö·· (Vattenfall september 1984). Den sistnämnda rapporten har remiss

behandlats. En sammanställning av remissvaren återfinns som bilaga 22. 

Djupgas 

Enligt gängse teorier har olja och naturgas bildats av förmultnade växter 

i sediment under innytande av höga tryck och temperaturer. En annan 

teori. utvecklad av professor Thomas Gold vid Cornell Univcrsity i USA, 

hävdar att gas från jordens inre kan sippra urp genom sprickor i jordskor

pan och uppsamlas under tätare skikt. Sedan m"1gra år bedriver statens 

vattenfalls verk studier av förutsättningarna för uppkomst avs. k. djupgas i 

Sverige. Bl. a. har förberedande provborrningar genomförts i Siljansområ

det. 

8.3 .2 Tc11dcn.1"cr pc/ den iflfema1io11clla 1w111rga.m1<1rknadc11 

Naturgasens betydelse för världens energiförsörjning har successivt 

ökat under efterkrigstiden. Andelen av världens totala encrgiförsörjning är 

ungefär 207<-. För Västeuropas del är motsvarande andel 15%. USA och 

Sovjetunionen svarar tillsammans för nära två tredjedelar av världens 

samlade förbrukning. Förbrukningsbilden återspeglar lokaliseringen av na

turgasreserverna. Omfattningen av reserverna vid utgången av år 1983 

fördelat på regioner framgår av följande tahell. 
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Tabell 11.3 Fastställda natur,,?asreserver i världen per den 31 december 19113, per 
rei:ion 

Region Kvantitet Procentandel Uthållighet 
tGm'l (år) 

Nordamerika 8 258 9.1 16 
Latinamerika 4431 6,0 74 
Västeuropa 5 340 5.9 30 
Afrika 5 832 6,5 J()() 

Mellersta Östern 22436 24.8 IOO 
Fjiirran Östern 6390 7.1 70 
Sovjet~inionen 

36638 (inkl. Ostcuropa) 40,6 61 

Totalt 90325 100.0 511 

Anm. Gm~ = miljarder m-'. Uthålligheten definieras som reservernas storlek divi
derad med 1983 års produktionsnivå. 

Som framgår är de Västeuropeiska reserverna av en relativt måttlig 
omfattning. Ungefär 80% återfinns i Norge och Nederländerna. Siffran 
sliger till 90% om även reserverna i Storbritannien inkluderas. Med beak
tande av den prospekteringsverksamhet som bedrivs på norsk sockel norr 
om 62a breddgraden är det troligt att de norska reserverna i framtiden blir 
de helt dominerande i Västeuropa. 

Förbrukningen i Västeuropa är till övervägande del uppbyggd kring 
inhemsk produktion. Av en total förbrukning på 210 miljarder m·1 år 1983 

uppgick den inhemska produktionen till 180 miljarder m3
. Huvudleveran

törer av naturgas till Västeuropa är Nederländerna, Norge och Sovjetunio

nen. Till detta kommer en viss import från Nordafrika. Möjligheterna till 
ökad import från Algeriet har vuxit sedan en gasledning till Italien under 
Messinasundet kom i drift år 1983. 

Medan antalet köpare och säljare av råolja och produkter är stort gäller 

det omvända förhållandet för naturgas. Ruhrgas. som är det ledande bola

get i Västtyskland har en marknadsandel på distributionssidan på 80%. 

Bolaget har dessutom stora ägarintressen i rörledningssystemen. I Neder
länderna och Belgien har Gasunie resp. Distrigaz monopol på import och 

försäljning. Gas de France har en marknadsandel på 75 % i sitt hemland. 

Det bör också framhållas att de nyss nämnda bolagen under 1970-talet 

bildade ett konsortium för köp av norsk gas. De förhållanden som jag nu 

har redogjort för har naturligtvis stor betydelse för prissättningen på gas 
och därmed den framtida utvecklingen på den Västeuropeiska naturgas

marknaden. 

När det gäller utvecklingen framöver är det viktigt att först notera att 

den obrutna snabba tillväxten av gasförbrukningen under 1960- och 

1970-talct upphörde fr. o. m. år 1979. En viss återhämtning har emellertid 

ägt rum under år 1983 och början av år 1984. Förklaringen till uppbroms

ningen ligger i en lägre ekonomisk aktivitet i kombination med en viss 

övergång till andra energiformer. Bedömningar av utvecklingen fram till 
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sekelskiftet präglas också av betydande osäkerhet. Spännvidden mellan 

olika studier är stor som en följd av detta. Ett medelvärde av ett femtontal 

aktuella analyser pekar på en tillväxt på drygt 1 % per år fram till sekelskif

tet. I förhållande till den totala energiförbrukningen innebär detta en oför

ändrad andel för naturgasen på ca 15 r.:'c. Den förväntade situationen där 

gasen behåller sin andel av energimarknaden innehåller emellertid en viss 

förskjutning mellan olika användarkategorier. Framför allt förväntas en 

tillväxt i leveranserna till hushåll. service och högvärdig användning inom 

industrin och en minskad betydelse for gasen vid elproduktion och inom 

delar av industrin. 

En bedömning av tillförselmöjligheterna till Västeuropa måste grundas 

på en analys av produktionsförutsättningarna för i första hand Nederlän

derna. Sovjetunionen och Norge. En sådan analys gör statens energiverk i 

rapporten Naturgas i Sverige (statens energiverk 1985). 

För 1990-talet gör verket den bedömningen att det är mycket osannolikt 

att 1980-talets överskottssituation förbyts i ett underskott. Det betyder att 

nya kontrakt måste slutas vilket med hänsyn till de långa ledtider som 

utmärker gasmarknaden kommer att kräva överenskommelser redan under 

1980-talet. Tänkbara försörjningskanaler är en utvidgad export från Neder

länderna. Norge (t. ex. Troll), Sovjetunionen och Danmark. 

En annan följd kan enligt verket bli att importberoendet kommer att 

successivt öka. Från dagens nivå på en importandel av ca 30% • kan den 

väntas öka till mellan 40 a 50 % kring år 1990 resp. till 50 a 60 % kring 

sekelskiftet. Det kommer att bli en av de allra viktigaste frågeställningarna 

på gasmarknaden under resten av 1980-talet hur efterfrågan skall säkras 

med beaktande av en rimlig avvägning mellan pris och leveranssäkerhet 

från olika källor. 

8 .3 .3 Naturgasens framtida roll i !:frerige 

EK 81 framhåller i sitt betänkande att förutsättningarna för en omfat

tande naturgasanvändning i Sverige beror på hur energiförbrukningen. och 

särskilt då förbrukningen av eldningsoljor. utvecklas på sikt. I en framtida 

situation när ett nytt värmeförsörjningssystem skall byggas upp och valet 

står mellan fjärrvärme och eldning med naturgas i de enskilda fastigheter

na. kan naturgasen med nuvarande prisrclationcr mellan naturgas och fasta 

bränslen vara ett fördelaktigt alternativ. Kommitten framhåller också att 

naturgas kan tänkas ersätta eluppvärmning. vilket skulle vara av särskilt 

intresse i samband med en kärnkraftsavveckling. Någon närmare analys av 

förutsättningarna för använding av naturgas görs inte. Det sistnämnda 

förhållandet påpekar Swedegas AB i sitt remissvar på betänkandet. Även 

Svenska Gasföreningen påpekar att kommitten inte har uppmärksammat 

möjligheterna att använda naturgas inom industrin. 

För egen del vill jag anföra att naturgas på lång sikt kan bli ett intressant 

alternativ inför avvecklingen av kärnkraften. Ur bl. a. miljösynvinkel och i 

13 Riksdagen 1984185. I sam/. Nr 120 
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processammanhang är naturgas ett energislag med avsevärda fördelar. 

Genom den pågående naturgasintroduktionen i Sydsverige erhålls erfaren

heter som är av betydelse vid ett framtida ställningstagande till naturga

sens långsiktiga roll. 

När det gäller frågan om utvidgning på kort eller medellång sikt av 

naturgasanvändningen i Sverige hör därför gälla som en nödvändig förut

sättning, att det kan ske på kommersiell grund. Om nya distributionssy

stem skall byggas ut måste detta således ske utan särskilda stödåtgärder 

från statens sida. De effektiva energisystem i form av el och fjiirrvärme 

som vi har i dagsläget medför att en mycket kännbar press sätts på 

betalbart gaspris vid svensk gräns. Det är också så att naturgasen f. n. i 

huvudsak konkurrerar med eldningsoljor. I och med att förbrukningen här 

påtagligt reducerats minskas också utrymmet för naturgas. Dessa förhål

landen i kombination med den osäkerhet som f. n. präglar den internatio

nella gasmarknaden gör att jag inte nu är beredd att ange vilken omfattning 

användningen av naturgas i Sverige kan få. Jag vill emellertid framhålla att 

det är angeläget att hålla öppet för en vidgad användning av naturgas i 

framtiden. 

Beträffande frågan om behov av särskilda studier för att belysa naturga

sens möjligheter på en framtida energimarknad vill jag erinra om den 

analys som statens energiverk gjort av naturgasens konkurrenskraft i stu

dien "Naturgas i Sverige". Bl. a. denna studie och "Naturgas-hälsa

-miljö" som framtagits av statens vattenfallsverk samt som jag nyss nämn

de. erfarenheter från Sydgasprojektet kommer att vara av vikt vid min 

bedömning av de projekt som kan komma att aktualiseras. 

8.4 Kol 

Regeringen lade i mars 1984 fram förslag till riktlinjer för kolanvändning

en för tiden fram till år 1990 (prop. 1983/84: 158). Förslagen godtogs i sin 

helhet av riksdagen <NU 44, JoU 28, rskr 390). Som följd av beslutet har 

bl. a. införts en energipolitisk prövning av nytillkommande koleldade an

läggningar i lagen ( 1981: 559) om utförande av eldningsanläggningar för fast 

bränsle. Prövningen avses bl. a. leda till att koleldade anläggningar endast 

kommer att uppföras när det inte är tekniskt och ekonomiskt rimligt att 

använda inhemska bränslen. Denna prövning skall ske från energipolitiska 

utgångspunkter medan miljökraven skall fastställas vid prövningen enligt 

miljöskyddslagen. I bil. 2 till propositionen informerade chefen för jord

bruksdepartementet om de riktlinjer som vid prövning enligt miljöskydds

lagen bör tillämpas för högsta tillåtna svavelutsläpp från nya koleldade 

... nläggningarna. De emissionsgränser för koledning som därmed har införts 

är mycket stränga. 

Under år 1984 förbrukades i Sverige enligt preliminära beräkningar ca 

1.85 miljoner ton kol för energiändamål. s. k. ångkol. Därutöver förbruka-
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<les ca 1.5 miljoner ton kokskol och 0,3 miljoner ton koks för industriella 

ändamål m. m. När jag i fortsättningen talar om kol avser jag, om inte 

annat särskilt anges. enbart ångkol. 

Av kolanvändningen om 1.85 miljoner ton är 1984 förbrukades ca I.25 

miljoner ton i anläggningar för fjärrvärme och kraftvärme. Därav åtgick ca 

0.15 miljoner ton för elproduktion i kraftvärmeverk. Inom industrin - i 

huvudsak massa- och pappersindustri. cementindustri. sockerbruk samt 

kemisk industri - förbrukades 0.55 miljoner ton kol/år. Viss ytterligare 

kolanvändning om ca 0.05 miljoner ton kol/år förekom för växthusupp

värmning i ett 60-tal handelsträdgårdar, de flesta i Skåne. 

Viss utveckling av nya kolbränslen pågår i Sverige. Hösten 1984 togs för 

första gången en kommersiell anläggning för framställning av kolvatten

blandning i drift i Skåne. I samband med framställningen sker svavelrc

ning. Sammanlagt tre företag i Sverige sysslar med att utveckla denna 

teknik. 

Kolanvändningen de närmaste åren uppskattas av energiverket enligt 

följande (miljoner ton/år): 

1985 
~.15 

1986 
:u 

1987 
2.45 

Ökningen äger i huvudsak rum i fjärrvärmeanläggningar. 

När det gäller kolanvändningen på något längre sikt vill jag peka på att 

riksdagen år 1981 förordade en kolanvändningsnivå om 4-6 miljoner ton

/år för slutet av 1980-talet. I propositionen om vissa kolfrågor konstaterade 

jag att denna nivå kunde sänkas till 3-4 miljoner ton/år. Enligt en nyligen 

gjord bedömning av statens energiverk kommer kolanvändningen vid ut

gången av 1980-talet att stanna vid ca 3 miljoner ton per år. 

Jag ser med stor tillfredsställelse på denna utveckling. Det är helt i linje 

med regeringens energipolitik att oljan i första hand ersätts med energihus

hållning. inhemska bränslen och cl. 

I propositionen om vissa kolfrågor framhöll jag att målet för den svenska 

kolförsörjningspolitiken även fortsättningsvis bör vara att inom ramen för 

de övergripande energipolitiska riktlinjerna sträva efter långsiktigt samar

bete med ett urval av exportländer. Därigenom tryggas försörjningen av 

från miljösynpunkt lämpligt kol till rimliga priser. Tanken är att genom en 

sådan aktiv kolförsörjningspolitik förebygga effekterna för vårt land av 

försörjningskriser och tillfälliga fluktuationer i den internationella kolhan
deln. 

Jag redovisade också utredningar av nordiska ministerrådet och sjöfarts

verket om tänkbara framtida kolexportländer samt om befintlig och plane

rad kolhamnsutbyggnad och drog därvid slutsatsen att några kapacitets

problem i landets kolhamnar inte kunde förutses. Jag konstaterade att 
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situationen i stället delvis tycktes vara den motsatta. nämligen att en 

orealistiskt hög kapacitet planerades i vissa av landets hamnar. 

Jag erinrade i det sammanhanget om att chefen för kommunikationsde

partementet i prop. 1983/84: 100 bil. 8 utcalat att staten mera aktivt borde 

verka för att skapa förutsättningar för samordning av hamninvesteringar

na. Det ankommer på sjöfartsverket och det till verket knutna hamnrådet 

att hålla ett planeringsunderlag aktuellt för landets hamnägare. Jag fram

höll i propositionen om vissa kolfrågor efter samråd med chefen för kom

munikationsdepartementet att även statens energiverk bör kunna förse 

sjöfartsverket och hamnrådet med underlagsmalerial. Detta bör bidra till 

att anpassa hamnstrukturen till det framtida kolbehovet och tillskapa en 

för landet rationell kolförsörjningsstruktur. 

F. n. är utbudet av kol på världsmarknaden gott och prisnivån bör 

betraktas som jämförelsevis stabil. Enligt många bedömare kommer dessa 
förhållanden att bestå för lång tid framåt. 

Det kol som importeras till Sverige härrör i huvudsak från USA. Polen 

och Sovjet. Det tonnage som används vid transporten frän Polen och 
Sovjet kan nå hamnar även i Mälaren och Vänern. 

Hösten 1984 lade regeringen fram en proposition om beredskapslagring 

av olja och kol m. m. (prop. 1984/85: 53), vilken bifölls av riksdagen (FöU 

6, rskr 94). Som riktlinjer för beredskapslagringen av kol angavs att en 

försörjningsreserv skall finnas för krig och avspärrning. De lager av kol 

som skall ingå i försörjningsberedskapsreserven är dels s. k. kommersiella 

lager som beräknas vara tillgängliga vid inledningen av en försörjningskris. 

dels tvångslager. För budgetåren 1985/86 och 1986/87 föreslås tvångslagren 

för kol uppgå till drygt 1,2 miljoner ton. 

Sammanfattningsvis noterar jag att reintroduktionen av kol i Sverige 

sker med iakttagande av skärpta miljökrav och med en sådan styrning från 

samhällets sida att kolanvändningen hålls på lägsta möjliga nivå. Denna 

inriktning bör även fortsättningsvis gälla. 

8.5 Kärnbränsle 

I detta avsnitt behandlar jag den del av bränslegången som ligger före 

reaktorn och som utgörs av anskaffning av urankoncentrat. omvandling av 

detta till uranhexafluorid, anrikning samt tillverkning av bränsleelement. 

Omhändertagandet av utbränt kärnbränsle och dess eventuella uppar

betning eller överförande till slutförvar tar jag upp. senare (kap. 11 ). 

Med det svenska kärnkraftprogrammet fullt utbyggt med tolv reaktorer i 

drift uppgår det årliga behovet av naturligt uran till ca 1 400 ton. Ca 90 % av 

de svenska köpen av natururan sker inom ramen för långtidskontrakt 

mellan kärnkraftsföretagen och producenter i leverantörsländerna. Svensk 

Kärnbränslehantering AB (SKBl har i detta sammanhang uppgiften att 

verka som stöd vid kraftföretagens bränsleanskaffning samt verka för 

samordning av uraninköpen. 
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Leverantörsländer och importkvantiteter kan variera något från är till 

år. För tioårsperioden 1983-1992 fördelar sig de svenska kraftföretagens 

levererade och kontrakterade köp av naturligt uran enligt följande: 

Australien I 530 ton 
Kanada 4 840 ton 
Frankrike fursprungsliindl!r Niger och Gahonl 950 ton 
USA 150 ton 

7 470 ton 

Huvudparten av leveranserna kommer som framgår av sammanställ

ningen från ickekärnvapenstater med långtgående åtaganden vad gäller 

icke-spridning. Det uran som levereras från Kanada härrör från den endast 

några år gamla gruvan Key Lake, som också är världens största uran

gruva. Dess produktionskapacitet är 4 600 ton uran per år. Köp av uran 

från Sydafrika förekommer inte. 

Tillgången på uran på världsmarknaden är f. n. god och priserna vid 

såväl långtids- som s. k. spotkontrakt är gynnsamma. 

Någon brytning av uranmalm är inte aktuell i Sverige. Brytning för 

export får enligt min mening inte förekomma och med nuvarande låga 

världsmarknadspriser är svensk brytning för vårt svenska behov inte in

tressant. 

De länder som svarar för merparten av leveranserna av uran till Sverige 

tillämpar samma grundläggande strålskyddsfilosofi som Sverige. Genom 

det breda internationella samarbete som finns inom strålskyddsområdet 

finns goda möjligheter för svenska myndigheter att följa miljö- och säker

hetsförhållanden i aktuella gruvor. 

Efter brytning omvandlas uranet till urankoncentrat genom en laknings

process vid gruvorna. Koncentratet förpackas i tunnor och transporteras 

till konverteringsanläggningar där det omvandlas först till urantetrafluorid 

(pulverform) och sedan till uranhexafluorid. Detta ämne är paraffinlik

nande vid rumstemperatur men gasformigt vid måttlig uppvärmning. Kon

verteringsanläggningar som utnyttjas för uran som skall användas i Sverige 

finns i bl. a. Kanada. Frankrike och Storbritannien. 

Halten klyvbart material i form av uran-235 är i natururan ca 0, 7 %. För 

att natururanet skall kunna användas som bränsle i svenska lättvattcnreak

torer krävs anrikning till ca 3 % vilket görs i särskilda anrikningsanlägg

ningar. Transponen av uranhexatluoriden till anrikningsanläggningarna 

sker per lastbil. tåg eller båt. Uranhcxafluoriden är därvid placerad i stora 

stålcylindrar. Vikten av själva uranhexafluoriden rör sig för Sverige som 

helhet om drygt 2000 ton/år. 

Det svenska uranet anrikas i ett flertal länder. De svenska kärnkrafts

företagen har i regel långtidskontrakt om anriktning. Kontrakten är i regel 

kopplade till resp. reaktor. Kontraktsläget är f. n. följande: 
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Reaktor 

Barsebäck I 
Barsebäck:! 
Oskarshamn I 
Oskarshamn :! 
Oskarshamn 3 
Ringhals I 
Ringhals :! 
Ringhals 3 
Ringhals 4 
Forsmark I 
Forsmark 2 
Forsmark 3 

198 

Anrikningskontrakt med 

Eurodif. Frankrike t. o. m. 1990: därefter DOE. USA 
DOE. USA 
Vissa kvantiteter från DOE. USA: i övrigt spotköp 
Eurodif. Frankrike 
Techsnabe xport. Sovjet 
DOE. USA t. o. m. 1985. därefter Eurodif. Frankrike 
DOE. USA t. o. m. 19K'i, därefter Eurodif, Frankrike 
DOE, USA t. o. m. 19116; därefter Eurodif 
DOE, USA l. o. m. 1986; därefter Eurodif 
DOE. USA t. o. m. 1986; därefter Urenco 
DOE, USA t. o. m. 1986; därefter Urenco 
DOE. USA t. o. m. 1986; därefter Urenco 

WOE betyder Department of Energy. administrerar USA 's anriknings verksamhet. 
Eurodif. har en anläggning i Frankrike, äg~ av statliga och halvstatliga företag i 
Frankrike, Italien. Belgien, Spanien och Iran. Tech.rnahexport exporterar Sovjets 
anrikningstjänster. Urenco. har anläggningar i Storbritannien och Nederländerna 
samt en anläggning under byggnad i Väs!tyskland, ägs av företag i Storbritannien, 
Nederländerna och Västtyskland.) 

Det svenska årsbehovet av anrikad uranhexafluorid uppgår till ca 450 

ton/år. Den anrikade uranhexafluoriden transporteras i mindre stålcylind
rar per lastbil, tåg eller båt till fabrikerna för bränsleelementtillverkning. 
Bränsleelement till svenska reaktorer tillverkas f. n. i Västerås och i Hanau 
i Västtyskland. 

De färdiga bränsleelementen transporteras slutligen per lastbil från 
bränsletillverkningen till kärnkraftverken. 

Länkarna i den här beskrivna transportkedjan är föremål för internatio
nella transportsäkerhetsrekommendationer. Jag avser att i korthet beröra 
säkerhetsfrågorna vid transporter senare. i kap. 11 Kärnsäkerhct. 

I en proposition om beredskapsfagring av olja och kol m. m. (prop. 
1984/85: 53) föreslog jag nyligen att nuvarande riktlinjer för beredskaps
lagring av kärnbränsle - innebärande kärnbränsle i lager för en produktion 
om 35 TWh - skall bibehållas oförändrade. Tillsammans med det arbe
tande bränsle som finns i reaktorernas härdar, det kärnbränsle som befin
ner sig i tillverkningsprocessen samt kommersiella lager av kärnbränsle 
blir den totalt möjliga produktionen i landets tolv kärnkraftblock 104-111 

TWh efter en total avspärrning av kärnbränsletillförseln. Lagstadgad lag
ringsskyldighet saknas i fråga om kärnbränsle. Kärnkraftföretagen har 

emellertid genom sitt gemensamma bolag SKB i ett avtal med staten åtagit 
sig atl svara för det aktuella beredskapsfagret. 

Sammanfattningsvis bedömer jag försörjningen av kärnbränsle för reak

tordriften vara tillfredsställande ordnad. 

8.6 Inhemska bränslen 

Jag går nu över till att redovisa förutsättningarna för inhemska bränslen 
på kort och på lång sikt. Jag börjar med att särredovisa torv, träd bränslen 
och avfall. Jag tar därefter upp gemensamma frågor och förutsättningar för 

inhemska bränslen. 
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8.6./ Torv 

Tillgången på ton· 

Torv är en organisk jordart som bildas av döda växtdelar i fuktig och 

syrefattig miljö. Förvandlingen från växtdelar till torv är en humificrings

process som orsakas av bakterier. svampar m. m. Humifieringsgraden. 

dvs. graden av nedbrytning. är ett väsentligt mått på torvens kvalitet. 

Torvens torrsubstans, som innehåller 50 a 60% kol. brukar betraktas som 

ett förstadium till brunkol. 

I motsats till de flödande energikällorna är torven en ändlig resurs som 

inom rimliga tidsperspektiv inte kan ses som förnybar. Torvtillväxten 
uppskattas till ca I mm per år. 

Mängden torv i Sverige gör oss till världens femte torvtätaste land med 

ungefär 4 W· av jordens tillgångar. Den helt dominerande mängden torv 

återfinns i Sovjetunionen (62%) följt av Kanada (10%), Finland (7%) och 
USA (6%). 

10% av Sveriges yta är myrmark med torvmäktighet över 30 cm, mot

svarande 5,4 miljoner ha. varav omkring 70% ligger i norra Sverige och 

15 % i mellersta och södra Sverige. 

Landets äldsta torvmarker finns i södra Sverige. I dessa områden har 

torven vuxit sig mäktig men är ofta täckt av låghumifierade torvslag. Längs 

norrlandskustcn finns mindre goda energitorvmarker då de relativt sent 

kommit att torrläggas och alltså är grunda. 

Torvtillgångarna kan alltså bedömas vara stora och spridda över i stort 

sett hela landet. Omfattningen av de exploaterbara tillgångarna är dock 

oklar, då torvinventeringarna fortfarande är bristfälliga, särskilt i Norr

land. Bl. a. saknas ofta uppgifter om torvens kvalitet i olika avseenden 

samt myrarnas dränerbarhet och djup. Hur stor andel av torvmarkcrna 

som är värda att bryta är därför svårt att bedöma. 

Helt avgörande för torvens bränsleanvändning är möjligheten att torka 

torven. Råtorven innehåller ca 90% vatten vilket genom dränering kan 

minskas till ca 80%. Lufttorkning på myren. som är den förhärskande 

metoden, leder vanligtvis till en fukthalt på mellan 35 och 50 %. 

Mängden torv i Sverige. uttryckt i 50 procentig fukthalt, uppskattas till 

15 miljarder ton, motsvarande 3 miljarder ton olja i värmevärde. Detta 

skulle kunna ersätta hela den nuvarande oljeförbrukningen i Sverige i 

närmare 200 år. I verkligheten kan av tekniska, ekonomiska. miljömässiga, 

skydds- och naturvårdsskäl endast begränsade delar av torvförekomsterna 

utnyttjas. 

Intensifierad torvmarksinventering 

Sveriges geologiska undersökning iSGU) genomförde åren 1979-1982 
en översiktlig torvmarksinventcring. Inventeringen gav som resultat att 

drygt 9000 enheter med en yta större än 50 ha avgränsades till en samman-
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lagd areal av ca I, 7 miljoner ha, dvs. 31 q. av totala arealen myrmark i 

landet. Om man tar bort myrar som är skyddade enligt naturvårdslagen. 

myrar som i fysiska riksplaneringen ( FRPJ har redovisats som riksintres· 
santa och myrmarker som inte är lönsamma att bearbeta med heprövade 

metoder samt även sådana myrmarker som ligger otillgängligt. är grunda 

eller är av dålig kvalitet m. m. återstår ca 350000 ha produktiv torvmark. 
Detta motsvarar ca 7% av landets totala myrareal. Varje förbättring av 

metoder för konstgjord avvattning, förädling och förbränningsteknik samt 

kombination av dessa ökar de praktiskt tillgängliga torvresurserna avse
värt. 

Inventering av torvtillgångar har vidare genomförts av flera länsstyrelser 

för att erhålla ett bättre beslutsunderlag vid beslut om koncessioner och 

täkttillstånd. 
Statens naturvårdsverk har sedan år 1977 regeringens uppdrag att från 

naturvårdssynpunkt inventera landets våtmarker. Syftet med projektet är 
att utveckla en metod för våtmarksinventering som dels ger ett enhetligt 
underlag för värdering och naturvårdsplanering. dels ger ett beslutsunder
lag vid handläggning av ärenden somt. ex. prövning av täkttillstånd. 

Trots de insatser som görs har hittills endast en mindre del av Sveriges 

våtmarker hunnit inventeras. framför allt i sydvästra Sverige. Resultatet 
av den första etappen redovisas i SNV PM 1681, 1682 och 1683. Genom de 

studier och den inventerings verksamhet som nu bedrivs bör successivt ett 
bättre underlag för bedömningar av olika våtmarkers skyddsvärde kunna 
tas fram. Som jag tidigare har berört finns det också stora brister i våra 

kunskaper om vilka torvmarker som är bäst lämpade för energiproduktion 

med avseende på torvens kvalitet samt myrarnas dränerbarhet och djup. 

Det är enligt min mening angeläget att inventeringsarbetet fortsätter och 

intensifieras. Ett bättre kunskapsunderlag än vad som finns f. n. är nöd
vändigt för att en lämplig bedömning och avvägning mellan exploatcrings

och bevarandeintressen skall kunna göras. Statens energiverk bör därför få 
i uppdrag att i samarbete med statens naturvårdsverk, Sveriges geologiska 

undersökning och Jantbruksstyrelsen vad avser frågor som rör rennäring

ens intresse genomföra en torvmarksinventering i syfte att öka våra kun
skaper i fråga om såväl torvmarkernas förutsättningar för energiproduk

tion som deras skyddsvärde från naturvårdssynpunkt. 

Användningen av torr 

De dominerande metoderna för att utvinna bränntorv är ytbearbetnings

metoderna frästorv och stycketorv lmaskintorv). Utveckling av nya torv

utvinningsmetoder pågår. En del utvecklingsprojekt syftar till en effektiva

re utvinning med de konventionella metoderna för stycketorvsbrytning 

och frästorvsbrytning. I andra fall försöker man åstadkomma produktions

system med ny teknik. Flertalet system med annan upptagningsteknik än 
stycketorvs- och frästorvsbrytning syftar till att lösa problemet med sol-
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torkning och därav föranledd kort produktionssäsong och stort väderbe

rocnde. 

Jag vill här erinra om att riksdagen i sitt beslut om forhatt energiforsk

ningsprogram våren 1984 (prop. 1983/84: 107 bil. 9, NU 45. rskr 407) 

avsatte betydande belopp för forskning och utveckling inom delprogram

met Torvbränslcn. Detta omräde omfattar bl. a. områdena torvinvcntering, 

olika torvutvinningsmetoder för åretruntbruk samt avvattningsteknik för 

torv. Jag framhöll då att teknik för utvinning av torvbränsle är särskilt 

angelägen med tanke på bl. a. det stora behovet av att få fram maskiner och 

utrustning somt. ex. möjliggör åretruntbrytning. 

För att utvinna torv med ett energiinnehäll motsvarande 1 TWh behövs 

en areal om ca 2000 ha. År 1983 bedrevs produktion på drygt I 100 ha på 30 

myrar. Den totala brytvärda arealen på dessa är ca 3 000 ha. SG U har 

bedömt att ca 30000 ha myrmark måste tas i anspråk för att producera 

torvenergi motsvarande 10 TWh/år. 

Utvecklingen på torvområdet har gått snabbt framåt de senaste åren. 

Detta beror till stor del på stödet i 1983 års investeringsprogram till inves

teringar i eldningsanläggningar avsedda huvudsakligen för torv. Stödet har 

gett goda resultat. År 1984 utvidgades stödet till att omfatta stöd även till 

pannor som eldas med andra inhemska bränslen. Riksdagen beslöt i de
cember 1984 (prop. 1984/85: 25, NU 12. rskr 87) om en förlängning av 

stödet t. o. m. den 30 juni 1985. Hösten 1982 fanns totalt sex torveldade 

anläggningar i landet. Under år 1983 har närmare 60 nya anläggningar 

beviljats stöd och är f. n. under uppförande. Det innebär att antalet torvel

dade anläggningar kommer att ha tiodubblats inom några år. 

Statens energiverk har låtit göra en utvärdering av 1983 års investerings

program. Utvärderingen visar bl. a. att panneffekten för torveldade anlägg

ningar kommer att stiga från ca 100 MW år 1984 till närmare I 000 MW vid 

utgången av år 1987. Om full drift förutsätts i samtliga bidrags projekt 

motsvarar detta en total oljeersättning om 335 000 ton oljeekvivalentcr. 

Nu beslutade och idrifttagna anläggningar kommer att producera mellan 

2 och 3 TWh värme på basis av torvbränsle under andra hälften av 

1980-talet. 

Vidare visar utredningen att torvanvändningen leder till ökad sysselsätt

ning, framför allt i skogslänen. För att driva torvförbränningsanläggning

arna beräknas att personalbehovet behöver öka med 200 manår under 

anläggningarnas brukstid, exkl. samordningsvinster i befintliga panncen
traler. Tillverkningen av de beställda fastbränsleanläggningarna kräver en 

arbetsinsats 1 anläggningsleverantörsledet motsvarande I 500- 2 000 

manår. Torvleverantörerna beräknar att investera drygt 400 milj. kr. för de 

planerade torvlevcranserna och personalbehovet uppskattas till motsva

rande 600- 700 helårsanställda för torvproduktionen. 

I sitt remissvar på EK 81 framhåller statens energiverk att det finns skäl 

att anta att ca 3 TWh energitorv kommer att produceras mot slutet av 
1980-talet. 
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För egen del kan jag konstatera att stora framsteg har gjorts på mycket 

kort tid när det gäller användningen av torv som hränsle. De senaste åren 

har antalet anläggningar nära nog tiodubblats. En viktig förutsättning för 

denna expansion har utan tvekan varit det generösa stöd som har lämnats 

under åren 1983 och 1984. Fr. o. m. nästa eldnings säsong kommer ett 60-tal 

pannor att tas i drift. Mot bakgrund av antalet beslutade pannor finns skäl 

att anta att energitorv motsvarande ca 3 TWh kommer att användas mot 

slutet av 1980-talet. 

Tack vare den snabba ökningen av torvanvändningen har många värde

fulla tekniska erfarenheter vunnits. Våra erfarenheter och det kunnande vi 

har förvärvat gör att vi nu i mindre omfattning behöver lämna statliga 

bidrag till energiområdet. Det är sannolikt att vi nu går in i ett skede där 

tillväxten på torvmarknaden dämpas något och där torvbränslets konkur
renskraft främst gör sig gällande på vissa regionala och lokala marknader 

med låga transportkostnader. På något längre sikt, när det nu gynnsamma 
läget på värrnemarknadcn med god tillgång på bl. a. billig el har förändrats, 

finns åter förutsättningar för en snabbt ökande torvanvändning. För att 

energitorven skall fä definitivt fotfäste på den svenska energimarknaden 
bedömer jag att ett fortsatt investeringsstöd till förbränningsanläggningar 

övergångsvis bör kunna utgå. Jag återkommer strax till detta !avsnitt 

8.6.4). 

Jag går nu över till att redogöra för vissa förändringar och förenklingar 

av tillståndsprövningarna för att undersöka eller bearbeta torv för utvin

ning av energi. 

Lag om vissa tonfyndigheter m. m. 

Sedan år 1975 är bearbetning av torv för att utvinna energi särskilt 

reglerad i lag. Bestämmelserna finns i lagen ( 1974: 890) om vissa mineral

fyndigheter. 
Regleringen i minerallagen innebär att det fordras särskilt tillstånd 

(koncession) för att undersöka eller bearbeta torv för att utvinna energi. 

Länsstyrelsen är prövningsmyndighet. 
Utvinning av torv prövas också enligt naturvårdslagcn ( 1964: 822). Även 

annan lagstiftning kan aktualiseras i samband med torvutvinning, bl. a. 

vattenlagen ( 1983: 291 ). 

Prövningen enligt naturvård slagen (18 § J gäller alla täkter av torv utom 

täkt för markägarens husbehov. Även beträffande täkttillstånd är länssty

relsen prövningsmyndighet i första instans. 

l april 1983 tillkallades en kommitte, Minerallagskommitten, med .upp

drag att göra en översyn av nuvarande minerallagstiftning och utarbeta 

förslag till ny lagstiftning. I fråga om utvinning av torv har kommitten haft 

uppgiften att lämna förslag till särskild reglering med hänsyn till att torv i 

flera avsseenden skiljer sig från övriga ämnen som omfattas av mineralla

gen. Kommitten avlämnade i maj 1984 betänkandet <Ds I 1984: 14) Lag-



Prop. 1984/85: 120 203 

stiftning om torv för energianviindning. På grundval av kommittens förslag 

har inom industridepartementet utarbetats förslag till lag om vissa torvfyn

digheter m. m. Förslaget innebiir att de nuvarande bestämmelserna om 

torv i minerallagen bryts ut och tas in i en särskild lag. lagen om vissa 

torvfyndigheter. Den nuvarande koncessionsprövningen behålls men vissa 

ändringar görs i förhållande till minerallagen. Prövningen av ersättnings

frågorna läggs i första instans pf1 fastighctsdomstolen i stället för som nu 

hos bergmästaren. Markägarens rätt att utan koncession bryta torv för 

energiändamål upphävs. Vissa förenklingar görs därutöver i prövningsför

farandet. Vidare samordnas koncessionsprövningen med prövningen en

ligt naturvårdslagen. Enligt förslaget sker även viss scimordning mellan 

koncessionsprövningen och prövningen enlig! vattenlägen. Samtidigt före

slås koncessionsprövningen och naturvårdsprövningen föras sammcin till 

ett förfarande. 

Förslaget som har granskats av lagrådet finns som tidigare nämnts i 

bilagci 1. 
Laxrådct, vars yttrande finns i bilaga 2. har på vissa punkter förordat 

förändringar och kompletteringar av främst lagteknisk och redaktionell art. 

Därutöver har lagrådet lämnat vissa kommentarer till några av de föreslag

na bestiimmelserna. För egen del tillstyrker jag lagrådets förslag och in

stämmer i de lämnade kommentarerna. 

Därutöver förordar jag en del andra språkliga och redaktionella ändring

ar i förslagen. 

Jag förordar i enlighet med det anförda att regeringen föreslår riksdagen 

att antaga de av lagrådet granskade förslagen till 

I. lag om vissa torvfyndigheter, 

2. lag om ändring i lagen ( 1974: 890) om vissa mineralfyndigheter, 

3. lag om ändring i gruvlagen ( 1974: 342). 

4. lag om ändring i naturvårdslagen (1964: 822). 
5. lag om ändring i vattenlagen (1983: 291 ). 

8.6.2 Trädhränslen, m. m. 

Trädbränsle är ett samlingsbegrepp för bränslen som fås från träråvara. i 

obearbetad form t. ex. som skogsbränsle, som biprodukt från industrin i 

form av bark och spån eller i förädlad form, som pelletter. briketter och 

pulver. 

Den på bränslemarknaden totalt tillgängliga energimängden från träd

bränslc. inkl. industribiprodukter och rivningsvirke men exkl. bark och 

lutar inom industrin, uppskattas av energiverket till ca 53 TWh/år. En 

energimängd som motsvarar ca 40 TWh/år kan enligt verket vara tillgänglig 

som bränsle genom direkt uttag från skogen om man räknar bort de 

tekniska. ekonomiska och ekologiska begränsningarna. 

Den totala trädbränsleanvändningen år 1983 inkl. industriernas använd

ning av lutar och bark, uppgick enligt statens energiverk till ca 50 TWh. Av 
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dessa utgjorde bark och lutar ca 25 TWh. industrins övriga trädbränslcför

brukning ca 12 TWh samt skogsbränsle för värmeproduktion i fjärrvärme

verk ca 2 TWh. Trädbränslebaserad fjärrvärme producerades i ett drygt 

60-tal större anläggningar. varav 15 utnyttjade förädlat skogs bränsle i 

någon form. Småhusens vedförbrukning år 1983 uppskattas till ca 9 TWh. 

Dessutom utnyttjas skogsbränsle i viss begränsad utsträckning i ett antal 

gruppcentraler utanför industri och fjärrvärmeverk. 

Sedan år 1979 har förbrukningen av trädbränsle ökat med ca 6 TWh. I de 

kommunala pannor som är beslutade eller planeras tillkomma under är 

1984 kommer ytterligare ca I TWh trädhränsle att förbrukas. 

Av den totala tillgången av halm. ca 3 miljoner ton. bedömer verket att 

en mängd motsvarande ca 5 TWh kan tas till vara som bränsle för förbrän

ning. Potentialen av naturligt växande vass som kan tas till vara för 

cnergiändamäl har uppskattats till ca I TWh. 

Möjligheterna att inom de närmaste årtiondena utnyttja enerxiskog och 

energigrödor som energiråvara är oklara. Betydande forsknings- och ut

vecklingsinsatser inom området görs dock i flera länder. däribland Sverige. 

Sannolikt kan energiodling fä en relativt stor betydelse i det svenska 

energisystemet på något längre sikt. Statt:ns energiverk har under hösten 

1984 gjort en utvärdering av energiskogsanvändning i Sverige. Verket 

bedömer härvid att ett fortsatt utvecklingsprogram bör bedrivas. Detta bör 

inriktas på en vidareutveckling av energiskogsodling på framför allt jord

bruksmark där det kan få ett kommersiellt genombrott på 1990-talet. Od

ling på torvmark bedöms utgöra en framtida reserv. Den möjliga bränsle

produktionen från odling påjordbruksmark bedömer verket är ca 7 TWh år 

2000. 

När det gäller skogsbränsle har en livlig diskussion tidigare förekommit i 

Sverige om konkurrensen mellan framför allt massa- och skivindustrins 

behov av träfiberråvara och användningen av ved som bränsle. Regering

ens inställning till denna fråga har länge varit klar, nämligen att skogsin

dustrins behov av råvara skall tryggas i första hand. Den skogsråvara som 

används för energiändamål skall vara sådan som skogsindustrin inte behö

ver. 

I en gemensam utredning av statens industriverk och skogsstyrelsen 

(SIND PM 1983: 9 Ökad eldning med skogsråvara) framhålls att en ökad 

eldning med ved är ett medel för skogspolitiken när det gäller att öka 

tillgången av barrvirke på både kort och lång sikt. Hel- och träddelsme

toder innebär att man kan öka mängden industrivirke och samtidigt få 
bättre ekonomi i tidiga gallringar. Därtill har man kalkylerat med ett 

särskilt lövvedsöverskott. 

Förbrukning av träfiberråvara prövas f. n. enligt 136 a § byggnadslagen 

(BL). Förslag till ny lag om hushållning med naturresurser !NRLJ och ny 

plan- och bygglag (PBL) granskas f. n. av lagrådet. De nya lagarna som 

avses träda i kraft den I januari 1986 komm.er att ersätta den nuvarande 

byggnadslagen. 
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I NRL föreslås ingå ett kapitel om tillåtlighetsprövning av industrian

läggningar m. m. vilket bl. a. ersätter 136 a § BL. Prövningen av hushåll

ning med träfiberråvara har dock inte tagits med i NRL- eller PBL-försla

gen. En interdepartemental arbetsgrupp med representanter för jord

bruks-, bostads- och industridepartementen överväger f. n. om och i så fall 

hur prövningen av hushållning med träfiberråvara bör regleras och prak

tiskt genomföras fr. o. m. den I januari 1986. 

För egen del vill jag anföra följande 

I 1981 års energipolitiska beslut beräknades trädhriinslen vara det störs

ta inhemska bränslet år 1990. Men introduktionen gick länge trögt, bl. a. 

beroende på konkurrens om skogsråvaran. 

Jag har bl. a av detta skäl tillsammans med chefen för industrideparte

mentet de senaste åren genomfört en rad överläggningar med berörda 

fackliga organisationer liksom med berörda företag och branschorganisa

tioner om användningen av skogsråvara för industri- resp. energiändamål. 

Mycket tyder på att det genom samarbete mellan berörda parter går att 

lösa eventuella problem och konflikter. Jag har därför för avsikt att under 

våren återigen inbjuda berörda parter för att bl. a. diskutera hur en riktig 

användning av träfiberråvara bäst gagnas. Sedan regeringen under senare 

år vidtagit en rad åtgärder för att lösa dessa problem har vi nu också fått 

fart på användningen av skogsbränslen. 

Utvecklingen inom trädbränslehanteringen har varit snabb under 

1980-talets första år. Som jag tidigare nämnt så uppgick den totala förbruk

ningen år 1983 till ca 50 TWh. Det särskilda investeringsstödet år 1984 till 

fastbränslepannor och terminaler avsedda för inhemska bränslen kommer 

att bidra till att öka efterfrågan på trädbränslen. Jag återkommer senare 

med förslag till visst fortsatt stöd (avsnitt 8.6.4). 

Av statens energiverks utredning ( 1984: 5) Fasta bränslen framgår att det 

i dag finns ett betydande överskott på bränsleflis. Jag har dock kunnat 

konstatera att tillgången är något ojämnt fördelad över landet. Mängden 

inkommande ansökningar enligt 136 a § BL angående hushållning med 

träfiberråvara tyder bl. a. på att man även i fortsättningen kan räkna med 

god tillgång på trädbränslen. Jag bedömer i likhet med energiverket att 

marknaden för trädbränslen inte kommer att växa lika mycket de närmaste 

åren. beroende bl. a. på effektivare energianvändning, krympande värme

marknad och konkurrensen från el. På längre sikt bedömer jag emellertid 

att trädbränslenas konkurrenskraft ökar i styrka. 

8.6.3 A ifall 

Den totala mängden hushållsavfall i landet uppgår till ca 2.5 miljoner ton 

och förväntas ligga kvar på denna nivå under de närmaste åren. F. n. 

bränns ca 40% av detta avfall. Genom pågående utbyggnader kommer 

eldningen att öka till ca 50 % år 1985. 

Det finns f. n. ett tjugotal anläggningar för avfallsförbränning i Sverige. 
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Under år 1983 brändes i dessa I, I miljoner ton avfall. varav ca I miljon ton 
i anläggningar med energiproduktion. Därvid producerades ca 2.1 TWh 

energi. Under är 1983 svarade avfallet för 7% av totalt levererad fjärr

värme. 

Till detta skall läggas den energi som kan utvinnas ur industriavfall. 

Mängden industriavfall i form av allmänt industriavfall. byggnadsavfall 

och rivningsavfall som kan utnyttjas vid förbränning uppskattas grovt av 

Svenska Renhållningsvcrksföreningen till ca 4,5 miljoner ton/år. Möjlighe

terna att återvinna detta avfall beror bl. a. på tillgänglig teknik. 

avsättningsmöjligheter och transportavstånd. Enligt Svenska Renhåll

ningsverksföreningen borde det vara möjligt att öka användningen av 

industriavfall för energiändamål till ca I .5 miljoner ton/år under 1990-talet. 
motsvarande ca 3.5 TWh. F. n. är mängden sådant avfall till förbrännings
anläggningar mycket liten. knappt 0.2 miljoner ton/år. 

En förutsättning för att utnyttja energin i avfallet är att ett fjärrvärmenät 
finns tillgängligt. En viktig förutsättning för ett effektivt utnyttjande av 
avfallsvärmen är att det finns ett utrymme inom den s. k. baslasten, dvs. 
att nätet under hela året kan ta emot hela energimängden. så att bortkyl
ning av energi inte behöver förekomma. Eftersom hushållsavfall produ

ceras i princip året om och inte är lagringsbart i någon nämnvärd utsträck

ning blir den dimensionerande faktorn storleken på baslasten under som

marmånaderna. Det är därför inte lönsamt att bygga förbränningsanlägg

ningar för en större mängd avfall än den som motsvarar baslasten. Avfalls

energin har i ökad utsträckning fått konkurrens från spillvärme och värme
pumpar. Ett alternativ till förbränning är deponering. 

För att öka kunskaperna inom detta område har inom regeringskansliet 

pågått ett intensifierat arbete i samråd med bl. a. energiverket och natur

vårdsverket. Dessutom har ett samarbete ägt rum mellan bl. a. naturvårds
verket och Svenska Rcnhållningsverksföreningen inom det s. k. DRA V

projcktet (Driftstudie Avfallsbehandling). Vidare inbjöd jag i november 

1984 berörda parter till överläggningar angående frågor kring energi ur 

avfall. Bl. a. diskuterades miljötekniska åtgärder i samband med förbrän

ning av avfall. Det framkom härvid bl. a. att enhetliga regler och tekniska 

åtgärder saknas på detta område. Dessutom efterlystes riktat stöd till av

svavlingsanläggningar genom kolmiljöfonden. I januari 1985 inbjöd jag 

vidare experter på frågor om dioxin och tungmetaller för att diskutera 

miljöaspekter vid förbränning av avfall. 

I sin rapport Energiperspektiv 1970- I 995 bedömer statens energiverk 

att avfallsbränsle i fjärrvärmeanläggningar komer att öka på sikt. Enligt 

verket kan insatserna av avfallsbränsle för åren 1990 och 1995 komma att 

uppgå till 3-4 TWh resp. 4-5 TWh. 

Som jag tidigare har påpekat är förbränningsanläggningar eldade med 

avfall genom att de är stora och används som baslast särskilt lämpade för 
samtidig elproduktion. 
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De förbränningsanläggningar som finns i dag utnyttjar till helt övervä

gande del oseparerat avfall. I slutet av 1970-talet och början av 1980-talet 

skedde en kraftig utbyggnad av anläggningar för separering och kompos

tering för s. k. RDF-bränsle !Refuse Derived Fuel). Eftersom RDF har 

bränsleegenskaper som väsentligt avviker från andra bränslen, krävs san

nolikt mer komplicerade anläggningar med stön-e krav på övervakning. 

Därmed ökar också kostnaderna. Flera projekt i Sverige satsar nu på 

teknik med fluidiserad bädd för förbränning av RDF. Det är ännu för tidigt 

att uttala sig om resultaten av dessa satsningar. 

När avfall bryts ner i ett avfallsupplag bildas gas. som kan tas till vara 

och användas för energiändamål. Samtidigt elimineras de negativa effekter 

såsom dålig lukt etc .. som gasen kan ge upphov till när den läcker ut från 

avfallsupplagen. Utvinning av gas från avfallsupplag görs framför allt i 

USA. 
Inom det statliga energiforskningsprogrammet pågår flera försök för att 

ta till vara gas ur avfallsupplag. Ännu återstår dock en hel del utveckling på 

detta område innan någon nämnvärd kommersiell produktion kan starta. 

För egen del anser jag att en förutsättning för att avfall skall kunna 

utgöra en användbar energiresurs är att en avfallsanpassad och tillräckligt 

miljövänlig förbränningsteknik kommer till utnyttjande. Jag har nyss tagit 

upp frågan om miljöproblemen vid avfallsförbränning (avsnitt 8.1 ). Om en 

tillräckligt miljövänlig teknik kommer att utnyttjas är avfall en inte ovä

sentlig varaktig inhemsk energiresurs. Förbränning är ett rationellt sätt att 

bli av med avfall så länge som det inte är praktiskt eller ekonomiskt 

försvarbart att återvinna det material som ingår i avfallet. Sve1ige har i dag 

ca 20 förbränningsanläggningar vilka tillsammans bränner ca I miljon ton 

hushållsavfall och en liten del industriavfall. Om miljökraven klaras är 

avfallet, och då främst industriavfallet, en resurs som bör kunna utnyttjas i 

större utsträckning för energiändamål än i dag. Jag kommer senare (avsnitt 

8.6.4) att förorda att nuvarande stöd till fastbränslcanläggningar förlängs. 

8.6.4 Gemensamma frågor får inhemska bränslen 

Fortsatt investerinRSStöd 

Regeringen har de senaste åren vidtagit en rad åtgärder av administrativ 

och ekonomisk karaktär för att bredda och underlätta introduktionen av 

inhemska bränslen. Motiven härför har varit dels det dagsaktuella behovet 

att Sverige snabbt skall komma ur det starka oljeberoendet, dels det mer 

långsiktiga intresset att omställningen av energisystemet skall ske på ett 

sätt som stärker by·tesbalansen och ger långsiktiga industripolitiska effek

ter. 

Genom 1981 års energipolitiska beslut infördes bl. a. lagen (1981: 599) 

om utförande av eldningsanläggningar för fast bränsle. Lagen innebär att 

nytillkommande anläggningar skall förberedas eller utföras för fasta bräns

len. Genom de kompletterande bestämmelser om energipolitisk prövning 
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av kolanvändning som infördes i lagen år 1984 säkerställs all kol endast 

används när det inte är tekniskt och ekonomiskt rimligt att använda in

hemska bränslen. 

Till skillnad från andra energislag är de inhemska bränslena befriade från 

energiskatt. De har också undantagits från mervärdeskatt och förmånsbe

skattning vid inkomsttaxering. Detta ökar förutsättningarna för en intro

duktion också i småskaliga system och ökar konkurrensförmi1gan gent

emot framför allt olja och kol i de större värmeccntralerna. 

Direkt ekonomiskt stöd utgår vidare via de särskilda investeringsstöden. 

stödet för oljeersättande åtgärder och det regionalpolitiska stödet. 

En betydande del av de statliga satsningarna på forskning och utveck

ling. vars verkningar dock är mera långsiktiga. riktar sig dessutom mot de 
inhemska bränslena. 

Dessa satsningar har varit framgångsrika. P[1 relativt kort tid har använd
ningen av torv. trädbränslen och avfall ökat från en låg nivå till att i dag 

svara för en icke obetydlig del av värmeförsörjningen. F. n. används totalt 

ca 59 TWh inhemska bränslen inkl. bark och lutar per år motsvarande 5 

miljoner ton olja. De tillfälliga stöd som lämnats sedan ar 1983 har lett till 
betydande investeringar med god sysselsättningseffekt, speciellt i glcs

bygdsområden. 

Ett huvudsyfte med de ekonomiska stödinsatserna är självfallet att de 

inhemska bränslena skall etablera sig på den svenska energimarknaden 

och klara sig på egna meriter utan några subventioner. Utvecklingen 

hittills pekar också i denna riktning. Som jag nyss har redovisat är det dock 

sannolikt att ökningstakten i användningen av inhemska bränslen kan 

komma att bromsas upp något under de närmaste åren. 

Jag förordar därför att nuvarande stöd till investeringar i förbränningsan

läggningar för inhemskt fastbriinsle bör förlängas till utgången av år 1986. 

Jag bedömer härvid att ett stöd om högst 10% bör lämnas. Därefter bör 

förbränningsanläggningar av detta slag vara så etablerade att stödet kan 

avvecklas. 

RcRional vch lokal sam1•crkan 

Det statliga stödet till inhemska bränslen har varit inriktat på att få till 

stånd fungerande system. där alla led i kedjan från framsHillning och 

distribution av bränslen till driftsäkra pannor som klarar ställda miljökrav 

utvecklas. Ansvaret för att åstadkomma en sådan systemutbyggnad bör 

vila såväl på kommuner som på kraftproducenter och distributörer. Jag vill 

här särskilt peka på betydelsen av regionala bränslebolag. På flera platser i 

landet har bl. a. med statligt stöd bildat~ sådana bolag. Bl. a. pågår ett 

systemuppbyggnadsprojekt mellan flera kommuner i Norduppland. Dess

utom bedrivs verksamhet inom ett regionalt energibolag i Jämtlands län 

och ett i Smålands län. 
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Konkurrens mellan el och inlu:msf.:u hränslen 

Som jag tidigare har nämnt (avsnitt 5.1) har jag nyligen inlett överlägg

ningar med företrädare för kommunerna om hur det kommunala ansvaret 

på energiområdet skall vidgas och fördjupas. I detta sammanhang disku

teras även frågan om el och inhemska bränslen som på en del håll förorsa

kar problem och konflikter i samband med de lokala energisystemens 

uppbyggnad och drift. För att bl. a. belysa denna fråga bemyndigade rege

ringen mig våren 1984 att tillkalla utredningen (I 1984: 02) om el och 

inhemska bränslen (ELIN). 
Utredningen framhåller i sitt delbetänkande Oljeersättning-Konllikter

Lokala lösningar? (Dsl 1984: 27) att det åtminstone under 1980-talet finns 
utrymme för att ersätta olja med såväl el som naturgas och fasta bränslen. 
Utredningen menar att det inte f. n. finns skäl att föreslå vare sig ytterligare 
subventioner på inhemska bränslen eller nya restriktioner för att begränsa 
el. Däremot finner utredningen att det kan finnas behov av en strukturering 
av oljeersättningen på såväl lokal som regional nivå. så att den inte genom

förs på ett sätt som strider mot de långsiktiga målen för energipolitiken. 

Utredningen föreslår mot den bakgrunden att regeringen tar initiativ till 

överläggningar med Svenska kommunförbundet, med statens vattenfalls

verk och övriga större kraftproducenter och med företrädare för aktörerna 
inom den inhemska bränslesektorn. Tanken med förslaget är inte att be
gränsa användningen av el för oljeersättning utan att organisera den bättre, 
så att både el och inhemska bränslen kan utnyttjas för att ersätta olja. 

De flesta remissinstanserna instämmer i utredningens förslag. Flera 
remissinstanser har dock fört fram synpunkter om att flera organisationer 
bör delta i överläggningarna. 

Den form av lokal samverkan som kommitten har föreslagit stämmer 
som jag nyss har påpekat väl överens med de tankegångar som jag har tagit 

upp i bl. a. propositionen om utvecklad kommunal energiplanering. Jag är 

övertygad om att många av de problem som finns i dag kan lösas genom en 
konstruktiv dialog mellan stat, kommun och andra berörda samt genom en 

god utvecklad kommunal energiplanering och regional samverkan. Jag har 
därtill redan vidtagit åtgärder för att få till stånd sådana överläggningar 

med bl. a. Kommunförbundet, som utredningen föreslår. 
Kommunerna har ett stort ansvar både när det gäller att genomföra 

strategiska investeringar i förbränningsanläggningar för användning av 

inhemska bränslen och för den lokala eldistributionen. I vissa fall bedrivs 
eldistributionen i enskild regi. I sådana fall kan finnas risk för avvägnings
konllikter mellan användning av el och inhemska bränslen. 

Jag delar därför utredningens uppfattning att överläggningarna bör resul
tera i att kraftleverantörerna eller eldistributörerna, innan en aktiv för

säljningsåtgärd av el vidtas, informerar och samråder med det kommunala 
organ som har ansvar för kommunens energiplanering. Finner kommunen 
att underlaget för ett långsiktigt lönsamt system för produktion och an-

14 Riksda1?en 1984185. I sam/. Nr 120 
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vändning av inhemska bränslen allvarligt skulle störas om den planerade 
elförsörjningen kommer till stånd, bör kommunen och eldistributören till
samman~ försöka finna en lösning som möjliggör den inhemska bränslean
vändningens fortbestånd men samtidigt inte förhindrar en elförsörjning. En 
sådan elförsörjning kan t. ex. styras till områden som har outnyttjad över
kapacitet eller till områden där, om en nätförsträkning måste göras, den 
beräknas få långsiktig användning it. ex. industriområden. 

8. 7 Alternativa drivmedel 

Gällande introduktionsplan 

I 1983 års budgetproposition (prop. 1982/83: 100 bil. 14) redovisades en 
plan för introduktion av alternativa drivmedel. I propositionen föreslogs 
att de statliga insatserna främst bör inriktas på att utveckla användningen 
av bränsle som består nästan enbart av motoralkoholer. De avgörande 
fördelarna från såväl försörjningstrygghets- som miljösynpunkt med an
vändning av alkoholer som drivmedel kan bara nås genom inriktning på ett 
rent alkoholbränsle. Den motoralkohol som förordades i propositionen var 
metanol. Målet för de statliga insatserna bör enligt propositionen vara att 
ge närmare underlag för ett beslut i slutet av 1980-talet om introduktion av 
ett rent alkoholbränsle som drivmedel i större skala. En övergång till ett 
rent alkoholbränsle förutsätter dock att nya bilmotorer utvecklas. I planen 
redovisades en strategi som syftar till att pröva ett rent alkoholbränsle i allt 

större fordonsflottor. 
Forsknings- och utvecklingsarbete för att få fram kommersiellt acccep

tabel teknik för inhemsk produktion av ett rent alkoholbränsle bör enligt 
planen även i fortsättningen vara en angelägen uppgift inom energiforsk
ningsprogrammet. I planen anges vidare att låginblandning kan vara ett 
sätt att påbörja en introduktion av motoralkoholer. Erfarenheter kan här
igenom erhållas av att hantera, lagra och distribuera motoralkoholer. 
Emellertid uppnås endast en mycket begränsad oljeersättning. Vidare pe
kas i planen på behovet av internationell samordning för att genomföra en 
mer omfattande ökning av användningen av alternativa drivmedel. Riksda
gen godtog planen (NU 1982/83: 14, rskr 280). 

I prop. 1983/84: 107 om forskning föreslogs bl. a. ett nytt treårigt energi
forskningsprogram. Jag framhöll därvid att transporter och samfärdsel är 
en sektor i samhället som i hög grad är oljeberoende och känslig för 

störningar i oljeimporten. Därför föreslogs intensifierade insatser för att 
utveckla nya motorer och drivsystem och för att få fram och pröva alterna
tiva drivmedel. Vidare föreslogs omfattande forskning och utveckling rö
rande energiskogsbruk och energigrödebruk på exempelvis åkermark och 

medel till intensifierad forskning och utveckling rörande omvandling av 
inhemska råvaror som biomassa och torv till flytande eller gasformiga 
bränslen. Riksdagen hade inget att erinra mot förslagen i dessa avseenden 
(NU 45, rskr 407). 
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Genom energiforskningsprogrammet stöds teknikutveckling som syftar 

till att ta fram en process som kan utnyttjas för produktion av metanol. 

Utvecklingsinsatsema har främst koncentrerats till teknik för förgasning 

av torv och trädbränslen. Vid Studsvik Energiteknik AB har uppförts en 

pilotanläggning (MINO PILOT) för experimentella försök med en nyut

vecklad förgasningsteknik. Försöksverksamheten pågår. En studie för att 

beräkna kostnaden för att producera metanol i en anläggning med denna 

förgasningsteknik har påbörjats. 

Statligt stöd har beviljats för ett antal projekt i syfte att demonstrera 

olika tekniska energitillförselalternativ. För att klarlägga förutsättningarna 

för produktion av etanol ur jordbruksprodukter har regeringen beslutat om 

stöd från oljeersättningsfonden till en produktionsanläggning för etanol i 

Lidköping. Inblandning av 4% etanol i bensin prövas sedan maj 1984 av 
OK i Stockholmsområdet inom ramen för det s. k. Skaraborgsprojektet. 

Projektet skall pågå i 3 år och hittills föreligger endast preliminära resultat. 
I syfte att minska luftföroreningarna från biltrafiken har i olika samman

hang frågan om introduktion av blyfri bensin och skärpta avgasreningskrav 

utretts. Övergång till blyfri bensin får framför allt effekter för bilindustrin 

och för raffinaderiindustrin. Denna fråga har jag nyss behandlat (avsnitt 

8.2). 
Statens energiverk avser inom kort redovisa arbetssituationen när det 

gäller genomförandet av introduktionsplanen för alternativa drivmedel i en 

lägesrapport till industridepartementet. Enligt vad jag erfarit löper arbetet 

med introduktionsplanen efter vissa förseningar i startskedet nu planenligt. 

En ny bensinspecifikation, som möjliggör låginblandning av motoralko

holer, är under remiss och väntas bli gällande under våren 1985. Försök 

med delar av den första fordonsflottan som drivs med renalkoholbränsle 

inleddes under sommaren 1984. Vid ingången av år 1985 är fordonsflottan 

komplett och består av ett 20-tal fordon. En första utvärdering av upp

nådda driftsresultat väntas under hösten 1985. 

EK 81 behandlar i sitt betänkande förutsättningarna för minskat oljebe

roende inom transportsektorn. EK 81 anser att oljeförbrukningen inom 

transportsektorn knappast kommer att minska i samma takt som inom 

industrin och värmeförsörjningen, i alla fall inte på 20-30 års sikt. Det är 

t. o. m. möjligt att den fortsätter att öka. 

EK 81 framhåller vidare att det är sannolikt att bensin och dieselolja 

kommer att vara de dominerande och billigaste fordonsbränslcna även i 

början av nästa århundrade. År 2010 kan oljeförbrukningen för samfärdsel 

antas ligga mellan 6 och 10 miljoner ton (60-100 TWh) per år och till större 

delen utgöras av bensin och dieselolja. 

Remissinstansema har inte kommenterat EK 81:s bedömningar i denna 

del. 
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I riktlinjerna för beskattningen av drivmedel har frågan om alternativa 
drivmedel behandlats (prop. 1983/84: 28). Enligt riktlinjerna skall beskatt
ningen av drivmedel främst fylla trafikpolitiska och energipolitiska syften. 
Häri ingår också miljöpolitiska bedömningar. Drivmedelsbeskattningens 
energipolitiska syfte är främst att stimulera till energihushållning. Detta 
innebär att den energipolitiskt motiverade beskattningen för olika drivme
del bör vara lika stor per energienhet. Om ställning har tagits till att ett 
visst drivmedel skall introduceras av energipolitiska eller miljöpolitiska 

skäl bör den ej trafikpolitiskt motiverade beskattningen kunna differentie
ras så att den främjar introduktionen. 

I regeringens prop. 1984/85: 45 om vissa ekonomisk-politiska åtgärder, 
m. m. föreslogs att skatten på bensin skall höjas fr. o. m. den 1 december 
1984. Detta beslut var delvis energipolitiskt motiverat. Vidare föreslogs att 
skatten på motorgas skulle höjas med 40 öre per liter och skatten på 
motoralkoholer med 25 öre per liter. Riksdagen biföll regeringens förslag 
när det gäller höjning av skatten för bensin. men avslog förslaget till 
höjning av skatten på motoralkoholer och motorgas. Skatteutskottet förut
satte att regeringen ingående prövar möjligheterna att skapa reella ekono
miska förutsättningar för utnyttjande av alternativa drivmedel varvid frå
gan om skattefrihet för motoralkoholer producerade av inhemska råvaror 
särskilt borde uppmärksammas. Riksdagen gav regeringen detta till känna 
(SkU 1984/85: 14, rskr 28). 

För egen del bedömer jag att möjligheterna att minska oljeberoendet 

inom transportsektorn f. n. är mer begränsade än inom exempelvis upp
värmningssektorn. Transportsektorn är det område där oljans specifika 
egenskaper - energitäthet. lätthanterlighet etc. - bäst kommer till sin rätt. 

Eftersom transportsektorn svarar för en allt större andel av vår totala 
förbrukning av olja måste vi dock intensifiera våra insatser för att effektivi
sera energianvändningen och minska beroendet av olja inom denna sektor. 
Den plan för introduktion av alternativa drivmedel som har beslutats av 
riksdagen och de omfattande insatser som nu sker inom ramen för energi

forskningsprogrammet är konkreta exempel på denna strävan. Dessa insat
ser måste fullföljas och målet bör vara att utveckla konkurrenskraftiga 
alternativ till oljan. Det är därför väsentligt att insatserna inom ramen för 
introduktionsplanen och energiforskningsprogrammet koordineras och lö
pande avstäms mot varandra. Energianvändning i transportsektorn har jag 

tidigare behandlat (avsnitt 5.3). 
I introduktionsplanen för alternativa drivmedel anges att låginblandning 

i bensin kan vara ett sätt att påbörja en introduktion av motoralkoholer. 
Jag vill i detta sammanhang särskilt understryka att låginblandning inte är 
ett energipolitiskt mål i sig eftersom det endast i mycket ringa omfattning 

innebär en oljeersättning. Avgörande för om man från samhällets sida bör 
stödja introduktionen av ett alternativt drivmedel. i inledningen som låg
inblandning, bör vara att det på sikt skall finnas förutsättningar att använda 
det som rent alkoholbränsle. 



Prop. 1984/85: 120 213 

I gällande introduktionsplan understryks också särskilt att de statliga 
insatserna främst bör inriktas mot att utveckla användandet av ett rent 

alkoholbränsle. De avgörande fördelarna från försörjningstrygghets- och 

miljösynpunkt kan enligt planen endast uppnås genom användningen av 
rent alkoholbränsle. 

När det gäller det fortsatta arbetet med introduktionsplanen noterar jag 

med tillfredsställelse att arbetet med att utveckla fordon för ren alkohol
drift fortgår planenligt. Det är enligt min uppfattning väsentligt att miljöför
delarna vid en övergång till ett rent alkoholbränsle kan tas tillvara. Jag 
finner det i enlighet med introduktionsplanen angeläget att mer omfattande 
erfarenheter av användning av alternativa drivmedel kan erhållas genom 
försök i större skala. Jag ser det som värdefullt att sådana fordonstlottor 
kan väljas som är av strategisk betydelse i samband med en krissituation 
eller andra störningar av importen. Försök i större skala kan exempelvis 
gälla försvaret eller andra viktiga samhälleliga funktioner som post, tele 
etc. Genom att medvetet välja sådana kategorier av fordonsflottor torde 
det finnas vissa förutsättningar att även på kortare sikt nå en tryggare 
bränsleförsörjning på drivmedelsområdet och en förbättrad miljö. En för

utsättning är därvid självfallet att de alternativa drivmedlen kan baseras på 
inhemska råvaror. Det ankommer på energiverket att överväga sådana 
insatser inom ramen för introduktionsplanen i samråd med berörda myn
digheter, bl. a. överstyrelsen för ekonomiskt försvar och statens natur
vårdsverk. 

Låginblandning av etanol 

Frågan om tåginblandning av etanol har aktualiserats på senare tid som 
en möjlighet att ersätta blyet i bensin. Denna fråga har också aktualiserats 
av Svenska Lantmännens Riksförbund som ett led i ansträngningarna att 
finna nya avsättningsområden för spannmål. Etanol produceras även av 

cellulosa inom skogsindustrin. Möjligheterna att importera etanol är f. n. 
goda. 

I regeringens uppdrag i juni 1984 till statens energiverk att närmare 
klarlägga de energipolitiska konsekvenserna av en övergång till blyfri 

bensin ingick också att undersöka möjligheterna att få till stånd en lågin
blandning av motoralkoholer. 

Verket konstaterar i rapporten Övergång till blyfri bensin - energipoli
tiska konsekvenser att förutsättningarna för låginblandning av etanol sna
rare torde minska än öka när blyfri bensin införts. Det beror bl. a. på att 
etanolens värde som oktanhöjande komponent enligt energiverket är otill
räcklig jämfört med andra på marknaden förekommande tillsatsämnen, 
exempelvis MTBE Cmetyltertiärbutyleter, oktantalshöjande ämne som kan 
inblandas i bensin). Det gör att etanolen endast kan komplettera någon 
annan oktanhöjande tillsats. Eftersom den nya bensinspecifikationen för 
blyfri bensin som kommer att fastställas sätter en gräns för möjlig inbland-
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ning av motoralkoholer och andra tillsatser begränsas därför utrymmet för 

inblandning av etanol. 
Mot denna bakgrund har överväganden skett inom en interdepartemen

tal arbetsgrupp i regeringskansliet för att klarlägga förutsättningarna för 
och konsekvenserna av en ökad användning av etanol för drivmedelsända

mål. Detta arbete har skett i samråd med berörda myndigheter och 
branschorganisationer samt mot bakgrund av statens energiverks utred
ning om förutsättningarna för inblandning av motoralkoholer vid övergång 
till blyfri bensin. Arbetsgruppen drar följande slutsatser av sina övervägan

den. 

Fördelen med att producera etanol ur spannmål eller skogsråvara är att 
ett sådant drivmedel grundas på inhemsk, förnybar råvara. En ökad an
vändning av sådan energiråvara ligger därför väl i linje med de energipoli
tiska riktlinjer som lades fast av riksdagen år 1981. 

Låginblandning har liten betydelse för att öka oktantalet i blyfri bensin. 
Etanol torde därför komma i fråga endast som komplement till någon mer 
effektiv oktanhöjande komponent, exempelvis MTBE. Detta kan i enlighet 
med vad statens energiverk framhållit begränsa möjligheterna till inbland
ning av motoralkoholer i bensin. Inblandning av etanol i blyfri bensin 
bedöms inte ge någon påvisbar miljöförbättring. Detta leder till slutsatsen 
att frågan om introduktion av etanol bör behandlas skilt från pågående 

överväganden rörande blyfri bensin. 
En annan fråga av stor betydelse är om etanol kan bli tillgänglig till 

konkurrenskraftiga priser i jämförelse med andra alternativ. Kostnaderna 

för att producera etanol ur spannmål eller skogsråvara är i dag inte tillräck
ligt klarlagda. Användning av etanol som låginblandningskomponent krä
ver därutöver anpassningar av distributionssystemet för bensin. 

Produktionen av de kvävegödselmedel som behövs för att odla spann
mål är f. n. delvis grundad på importerad ammoniak. Produktionskapacite
ten för ammoniak inom landet är inte tillräcklig för att vi i händelse av en 

krissituation skall kunna producera kvävegödsel för att odla spannmål 
både för etanolproduktion och för livsmedelsproduktion. Det är därför 

angeläget att klarlägga konsekvenserna från beredskapssynpunkt av eta
nolproduktion ur jordbruksprodukter liksom konsekvenserna för annan 

jordbruksproduktion, t. ex. oljeväxtodlingen. 

Ytterligare en fråga som kan behöva övervägas närmare är de alkoholpo

litiska konsekvenserna av en omfattande hantering av etanol. 
För egen del vill jag framhålla följande. Jag anser att det är angeläget 

från miljösynpunkt att vi kan få till stånd en introduktion av blyfri bensin. 

Statens energiverks överväganden avseende blyfri bensin samt övervägan

den av den nyss nämnda arbetsgruppen inom regeringskansliet leder till 
slutsatsen att frågan om införande av blyfri bensin och frågan om lågin
blandning av etanol kan ses frikopplade från varandra och att ytterligare 
utredningsinsatser erfordras när det gäller etanolens framtida roll inom 
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transportsektorn. Förutsättningar saknas i dag för att ta ställning till frågan 

om låginblandning av etanol i samband beslut om införande av blyfri 
bensin. Mot bakgrund av introduktionsplanen för alternativa drivmedel 

avser jag inom kort föreslå regeringen att tillkalla en utredning för att 
närmare studera förutsättningarna för låginblandning av motoralkoholer. 
Utredningen bör klarlägga de ekonomiska förutsättningarna samt utreda 

olika för- och nackdelar med låginblandning av motoralkoholer. Vidare bör 
klarläggas de långsiktiga förutsättningarna för användning av ren etanol 
som motorbränsle och etanolens betydelse från försörjningssynpunkt. I 
det sammanhanget bör frågan om ev. omprioriteringar av energiforsk
ningsprogrammet som berör alternativa drivmedel. motorer etc. övervä
gas. Även de alkoholpolitiska konsekvenserna av en mer omfattande eta

nolintroduktion bör beaktas. 

9 Storstadsområdenas energiförsörjning 

9.1 Inledning 

Inriktningen av storstadsområdenas energiförsörjning har en avgörande 
betydelse för fullföljandet av en aktiv energipolitik. Betydande delar av 
målen i fråga om energihushållning, oljeersättning och avveckling av kärn
kraften kommer att förverkligas genom åtgärder som vidtas av kommuner
na i dessa områden. Kommunerna har här ett avgörande inflytande, men 
statsmakterna har att ange de allmänna ramarna för verksamheten. 

På energihushållningsområdet är det angeläget att de möjligheter att 
spara energi som finns i storstadsområdena tas till vara, särskilt när det 
gäller flerfamiljshus och lokaler. Energisparåtgärder bör, som jag nyss har 
anfört (avsnitt 6. I), avvägas mot möjligheterna att utnyttja fjärrvärme, 

spillvärme och nya energikällor. 
När det gäller möjligheterna att ersätta olja med andra bränslen och att 

skapa förutsättningar för att avveckla kärnkraften har storstadsområdenas 
fjärrvärmenät en framträdande roll. 

För att under 1980-talet kunna uppnå en hög oljeersättning, och samti
digt behålla handlingsfriheten för elproduktion i kraftvärmeverk på 
1990-talet bör de åtgärder som vidtas i fjärrvärmesystem vara ekonomiskt 
avskrivna mot mitten av 1990-talet. Därigenom kan olja ersättas och vär
meabonnenternas kostnader hållas nere samtidigt som vägen ligger öppen 
för elproducerande kraftvärmeanläggningar, när ekonomiska faktorer talar 
för detta. 

Storstadsområdenas energiförsörjning har betydelse även för andra sam
hällsmål än de energipolitiska. Det gäller t. ex. för möjligheterna att totalt 
öka sysselsättningen och ge industrin tillfälle att leverera utrustning och 
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introducera ny teknik. Värmeförsörjningen bör också ges en sådan inrikt
ning att miljön i storstäderna förbättras. 

Storstadsområdenas värmeförsörjning år 1983 redovisas i följande ta
bell. 

Tabell 9. I Värmeförsörjningen i storstadsområdena år I 983, (TWh) 

Nettovärmebehov 
varav fjärrvärme 
varav övrig uppvärmning 

Fjärrvärmeandel (%I 
Oljeberoende, totalt (%1 
Oljeberoende inom fjärrvärme (%) 

Storstockholm Göteborg 

16 
7,5 
8,5 

47 
75 
64 

4,7 
2,3 
2.4 

49 
70 
55 

Malmö 

3,7 .., .., 
'-·~ 

1,5 
60 
75 
68 

I storstadsområdena finns en stor del av landets värmekraftsbaserade 
elproduktionskapacitet. Följande tabell anger situationen år 1983. 

Tabell 9.2 Värmekraftsbaserad elproduktion i storstadsområdena år 1983 

Storstockholm 

Installerad effekt (MW) 640 
Produktion <GWh) 200 
Bränsle (toe) 
avfall 2300 
kol 7000 
olja 17100 

1 Mottrycksdelen i Sydkrafts Öresundsverk ingår. 
2 Även viss del kol har förbrukats. 

Göteborg 

43 
130 

16 5002 

Malmö 

2701 

55 

5900 

Under åren 1983 och 1984 har ett omfattande arbete bedrivits i resp 

region för att nå en rationell energiförsörjning för både 1980- och 1990-ta
let. Företrädare för industridepartementet har i samband därmed deltagit i 
en serie överläggningar med företrädare för storstadskommunerna. 

Från Storstockholm har deltagit företrädare från flertalet kommuner 
inom Stor-Stockholms Energi AB (STOSEB). Från Göteborgsområdet har 

Göteborgs, Mölndal och Partille kommun deltagit. Från Malmöområdet 
har slutligen deltagit Malmö, Burlöv och Lunds kommun. 

Som utgångspunkt för arbetet togs rådande planeringsunderlag våren 
1983. Detta redovisas i det följande. 
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Tabell 9.3 Förväntad utveckling, under år 1983, av värmeförsörjningcn i storstäderna 
till år 1990 resp. år 2000. 

Stockholm Göteborg Malmö 

Är 1990 2000 Ar 1990 2000 År 1990 2000 

Nettovärmebehov !TWhJ 15.3 14.7 4.4 4.1 3,6 
Bruttovärmebehov !TWh) 17.1 16.8 5.2 4,9 4.1 
Övrig uppvärmning ITWhl 5.8 3,5 2.0 1,4 1.5 
Fjärrvärme (TWhl 11.3 13,3 3.2 3,5 2,ti 
Bränsle fjärrvärme !TWhJ 

avfall + spillvärme I.I I. I 2,1 0,8 1.4 
flis 0.3 0,3 
kol 6,2 9,7 1 0,6 2,3 1.2 
elenergi u 0,3 
olja 2.4 1.9 0,5 0.4 

1 Om spillvärme från Nynäshamn kan utnyttjas minskar mängden kol för värmeför
sörjning. 
i Underlag saknas enligt Malmö att på ett meningsfullt siitt och i siffror bedöma 
utvecklingen med sikte på år 2000. 

Planeringen i Storstockholm var baserad på en kombim1tion av det s. k. 

decentraliserade kolalternativet och värmcpumpsaltcrnativct i STOSEB 

SO-utredningen. Inriktningen innebar en kraftig utbyggnad av fjärrvärme 

till en anslutningsgrad motsvarande 66 % år 1990 och 78 % år 2000. Oljeer

sättning skulle ske med övergång till kol genom ombyggnad av kraftvärme

verket i Värtan samt större utnyttjande av lgelstaverket i Södertälje. 

utbyggnad med fastbränsle i Solna/Sundbyberg samt ytterligare avfallsför

bränning i Högdalen och i nordvästra regionen. En ökad användning av 

elpannor och värmepumpar förutsattes. 

Även i Göteborg bedömdes en stor ökning ske av fjärrvärmeförsörjd 

bebyggelse genom anslutning av de kommunala bostadsbolagens värme

system till kommunens fjärrvärmenät. Någon överenskommelse om vill

koren för anslutning var dock inte klarlagd våren 1983. Med total anslut

ning bedömdes fjärrvärmeandelen öka till ca 60 % år 1990 och ca 70 % år 

2000. Oljeersättning skulle ske genom ökad spillvärmeanslutning. Även 

viss ökning av kolanvändningen i Sävenäs och Mölndal samt avfallförbrän

ning och värmepumpar planerades. 

För Malmös del förväntades en mindre ökning av fjärrvärmeanslutning

en till 64% år 1990, vilket innebär att 90% av den för fjärrvärme möjliga 

bebyggelsen skulle anslutas. Oljeersättning skulle ske genom koleldning i 

Limhamn, spillvärme från industrier och avloppsreningsverk. värmeav

tappning från Öresundsverket samt övergång till el och naturgas. 

9.2 Departementspromemorians förslag 

Överläggningarna med storstadskommunerna sammanfattades i en de

partementspromemoria. (Os I 1983: 5) Storstadsområdenas värmeförsörj

ning, m.m. 
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Syftet med förslagen är att finna genomförbara lösningar på värmeför

sörjningen. som säkerställer att tillräcklig oljeersättning kan uppnås under 

1980-talet och att förberedelser vidtas för att uppföra kraftvärmeverk när 

detta är ekonomiskt motiverat. Sådana förberedelser bör vidtas for att 

säkerställa en tillräcklig elproduktion inför avvecklingen av kärnkraften. 

En sammanfattning av förslagen ges i det följande. 

I Stockholm bör enligt promemorian fjärrvärmeniiten i södra Storstock

holm kopplas samman så att det samlade nätet omfattar Stockholms syd

västra nät, Botkyrka, Huddinge, Södertälje. Haninge. Skogås och Högda

len. 

Fjärrvärmenäten i norra och nordvästra Storstockholm bör enligt pro

memorian kopplas samman av strategiska skäl så att Stockholm. Solna och 

Sundbyberg i ett senare skede kan tjäna som underlag för ett större 

kraftvärmeverk. 
Lägen för utbyggnad av förbränningsanläggningar bör undersökas i nor

ra Storstockholm. Såväl nya som etablerade lokaliseringar bör studeras. 

Ledningsutbyggnaden bör ske så att en framtida anslutning till en Ny

näshamnsledning blir möjlig. 
Principbeslut bör enligt promemorian fattas om att bygga en sådan 

Nynäshamnsledning. Tidpunkten skall avgöras av när det är ekonomiskt 

motiverat med hänsyn till tillgången på spillvärme eller kraftvärmeutbygg

nad. 
För strategiska fjärrvärmeledningar bör enligt promemorian lämnas ett 

bidrag med 10% om dessa beställs före år 1986. 

Avfallsförbränningsanläggningar i Gladökvarn (Sofielund) och i nord

västra regionen bör övervägas. 

I Göteborg bör enligt promemorian klargöras förutsättningarna för att 

koppla samman de kommunala fjärrvärmenäten med de nät som drivs av 

de kommunala bostadsbolagen. 

Överenskommelse bör vidare uppnås mellan Göteborgs och Partille 

kommuner om sammankoppling av fjärrvärmenäten. 

Promemorian föreslår att planeringen av ett kraftvärmeverk på Flathol

men bör återupptas. För detta ändamål bör markreservationer göras och 

förhandlingar mellan kommunen och statens vattenfallsverk bör återupp

tas. 

För strategiska fjärrvärmeledningar bör lämnas ett I 0 % bidrag om dessa 

beställs före år 1986. 

I Malmö bör enligt promemorian förutsättningarna att förstärka elpro

duktionskapaciteten med ett koleldat kraftvärmeverk snarast klargöras. 

Malmö kommun och Sydkraft AB bör snarast slutföra sina förhandlingar i 

denna fråga. 
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9.3 Inriktning av storstadsområdenas energiförsörjning 

Departementspromemorian om storstädernas värmeförsörjning har re

missbehandlats (bilaga 7). 

Med de uppgifter som har kommit fram under remissbehandlingen har 

avslutande överläggningar genomförts. 

Följande inriktning av energiförsörjningen har klarlagts när det gäller 

Storslockholm. 

Södertörns fjärrvärme AB (SFAB) och Södertälje renhållningsverk har 

påbörjat studier för att uppföra en ca 50 MW sopförbränningsanläggning i 

Sofielund. Vid utbyggnad krävs en fjärrvärmeledning mellan Sofielund och 

Huddinge sjukhus för att överföra värme från anläggningen. I ett senare 

skede kan ledningen komma att föra över värme från SF AB/Södertäljesy

stemet till Haninge. Av detta skäl överdimensioneras ledningen. som där

med blir strategisk för senare utbyggnad av kraftvärmeverk på Södertörn. 
Inom SFAB-systemet har bl. a. Skogås kompletterats med en 12 MW 

elpanna. 

Stockholms kommun har beslutat bygga ut fjärrvärme i sydvästra kom

mundelen (Skärholmen och Hägersten). En anslutning görs till Högdalen. 

Vid Skärholmen har SFAB:s och Stockholms fjärrvärmenät nyligen kopp

lats ihop. En strategisk hopkoppling mellan Högdalen och Hammarby 

undersöks, bl. a. för att möjliggöra senare kraftvärmcutbyggnad. 

Under år 1984 har regeringen vidtagit åtgärder för att bevara handlings

friheten i Storstockholms värmeförsörjning. Inom ramen för det särskilda 

stöd för upphandling inom energiområdet som energiupphandlingsdelega

tionen handlagt har även funnits utrymme för stöd till industriell verksam

het av särskilt energipolitiskt intresse. Genom ett särskilt bidrag på 75 

milj. kr. till Sveriges lnvesteringsbank har bl. a. finansieringen av en till

byggnad av ett raffinaderi för speciella smörjoljor i Nynäshamn kunnat 

tryggas. Tillbyggnaden ger möjligheter att utnyttja stora mängder spill

värme. 

Åtgärder har även vidtagits för att snabbt utveckla den avancerade 

kraftvärmetekniken för koleldning i trycksatta fluidiserade bäddar. Inom 

landet finns två tillverkare, Asca-Stal resp. Götaverken Energy Systems, 

som var för sig utvecklat anläggningar av denna typ. Genom utvecklings

stöd på 25 milj. kr. till resp. tillverkare har förutsättningarna för att under 

1980-talet uppföra sådana anläggningar avsevärt förbättrats. 

Under remissbehandlingen av promemorian redovisades ett förslag till 

energikombinat i Nynäshamn under 1980-talet. Förslaget har sedermera 

renodlats och har f. n. formen av en offert till Stockholms kommun. 

Förslaget jämförs f. n. av Stockholms kommun med ett eget alternativ 

baserat på koleldning. 

Möjligheterna att konvertera det oljeeldade kraftvärmeverket i Stock

holm/Värtan till kol. vilket skulle skapa förutsättningar att producera kraft-
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värmchaserad el i Stockholms innerstad. hänger huvudsakligen samman 
med utgången av överläggningarna om värme från Nynäshamn. En eventu
ell konvertering till kol kan komma att ske med utnyttjande av teknik för 
förhriinning i trycksatt cirkulerande fluidiserad bädd. 

Inom Stockholmsområdet kommer att vidtas åtgärder för att nå en 
snahbare oljeersättning än vad som tidigare planerats. Beslut har fattats 
om att uppföra 305 MW värmepumpar, varav 120 MW i Solna/Sundby
berg. 100 MW i Henriksdal och 75 MW i Stockholm/Yärtan. Anläggningar
na i Henriksdal och Värtan kommer med stor sannolikhet att kompletteras 
med ytterligare totalt 150 MW. Vidare har ytterligare beslut fattats om att 
utnyttja ca 80 MW elpannor för avkopplingsbar elkraft i Stockholms cen
trala fjärrvärmenät. 

I övriga regionen övervägs fliseldning i Haninge och Tyresö. Mot slutet 
av 1980-talet kan en hopkoppling aktualiseras mellan centrala värmenätet 
och fjärrvärmenätet på Södermalm för att överföra kolbaserad värme. 

Hopkopplingar genomförs i norra Storstockholm för att i första hand öka 
oljeersättningen. Planer finns också på en avfallsförbränningsanläggning 
på 1990-talet, som tar tillvara nordvästra Stockholms avfall. 

För Göteborg:> del kan inriktningen sammanfattas på följande sätt. 
Den i promemorian föreslagna ledningen mellan Göteborg och Partille 

kommer inte till stånd. I stället uppförs en elpanna i Partille. Förhandling
arna om sammankoppling mellan det kommunala fjärrvärmenätet och bo
stadsbolagens blockcentralsnät har inte helt slutförts. Förhandlingarna 
omfattar blockcentraler med en sammanlagd effekt om 368 MW. Under 
hösten 1984 har principöverenskomelser träffats för flertalet pannor på 

Hisingen med en sammanlagd effekt av ca 100 MW. Därutöver har beslut 
om fjärrvärmeanslutning fattats för Sahlgrenska sjukhuset och delar av 
bostadsbebyggelsen runt sjukhuset. 

Frågan om åtgärder för att förbereda ett kraftvärmeverk på Flatholmen 
har ännu inte kunnat slutföras. 

För Malmö gäller att Sydkraft AB och Malmö kommun har förklarat sig 
intresserade av all när det är ekonomiskt motiverat uppföra ett större 
koleldat kraftvärmeverk vid Örcsundsverket. 

Kommunens fjärrvärmeförsörjning har redan tidigare till stor del varit 

baserad på industriell spillvärme. Genom anslutning till fjärrvärmenätet av 
det under år 1984 beslutade ferrokromverket tas ytterligare 360 GWh 
spillvärme per år till vara. 

I sydvästra Skåne är förutsättningarna särskilt goda för att utnyttja s. k. 

geotermisk värmeenergi. Lunds kommun kommer genom sitt geotermipro
jekt att försörja fjärrvärmesystemet med värme från 600-800 m djup, som 
förädlas i en värmepump. Även andra kommuner i sydvästra Skåne kan 

komma att utnyttja geotermisk värme. Sydvästra Skåne förefaller därtill ha 
goda geologiska förutsältningar för säsongslagring av överskottsvärme. 
Utredningar om denna teknik bedrivs bl. a. i Malmö. 
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Öve1Täganden 

Vid flera tillfällen har energiförsörjningen i storstadsområdena diskute

rats i riksdagen. Senast detta skedde var våren 1981 med anledning av 

prop. 1980/81: 90 bil. I med riktlinjer för energipolitiken (NU 60, rskr 381 ), 

varvid förslagen att överföra värme från kärnkraftverken i Ringhals resp. 

Barsebäck avvisades. Motsvarande förslag för Stockholm, det s. k. Fors

marksalternativet i STOSEB SO-utredningen, bedömdes senare som 

olämpligt. 
Med den inriktning som jag nyss har redovisat har väsentliga delar i en 

helhetslösning åstadkommits för lång tid framåt. Värmeförsörjningen har 

fått en inriktning som innebär både hög flexibilitet och ökad oljeersättning 

för samtliga kommuner i storstadsområdena. Lönsamma energihushåll

ningsåtgärder kommer att genomföras effektivt. Jag bedömer därför att de 

synpunkter om behovet av effektivarare energihushållning i storstäderna 
som framförts vid remissbehandlingen av departementspromemorian kom

mer att tillgodoses. Jag finner inget behov av att föreslå en särskild utvär

dering av energisparverksamheten i storstadsregionerna, då statens energi

verk kontinuerligt följer energihushållningsprogrammets effekter, och 

inom ramen för detta arbete även studerar förhållandena i storstäderna. 

Ny teknik med internationell bärkraft kommer att utnyttjas på flera 

områden. Inriktningen innebär även att den potentiella elproduktionskapa

citeten i mottrycksverk ökar. Ytterligare fastbränslebaserad elproduk

tionskapacitet kan därutöver tillkomma på 1990-talet som ett resultat av 

strategiska hopkopplingar i framför allt Storstockholmsområdet. En lös

ning med stora spillvärmeleveranser från Nynäshamn kan dock inte uteslu

tas, varför behovet att följa kraftvärmepotentialcns utveckling kvarstår. 

En genomgång av värmeförsörjningens inriktning efter de överläggning

ar jag nyss redovisat visar för år 1990 och år 2000 följande struktur. För 

Stockholmsområdet anges i tabellen värden motsvarande en lösning med 

ombyggnad till kol i Värtaverket samt med spillvärmcleveranser från ett 

energikombinat i Nynäshamn till södra Stockholm. Andra lika möjliga 

lösningar med eller utan spillvärme från Nynäshamn ökar i första hand 

värrnepurnpsutnyttjandet på spillvärmens eller kolets bekostnad. 

I angivna värden för fjärrvärme i Göteborg ingår Mölndal och i Malmös 

värden ingår Burlöv. 
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Tabell 9.4 Inriktning al' storstädernas värmeförsörjning 

Storstockholm Göteborg Malmö 
1990 2000 1990 2000 1990 2000 1 

Nettovärmebehov (TWh) 15,2 14.5 4,4 4,2 3,6 
varav fjärrvärme (TWh) 9.1 9,9 2.8 2.7 2.3 

Bränsle2 (fjärrvärme) <TWh) 
avfall + spillvärme 1,7 2.53 1,2 I .2 1.2 
trädbränslen 0 0 0 0 0 
kol 4,4 5,2 0,7 1,6 I. I 
naturgas 0 0 0 0 0 
el pannor 0,4 0.1 0 0 0 
värmepumpar 

, ,, 2,1 0,9 04 0.3 _,..;.. 

olja 1.8 I. 7 0,4 0,4 0 

Bränsle2 (övrig uppvärmning) (TWh) 
träd bränslen 0,3 0,4 0,1 0.1 () 

kol 0 0 () 

m1turgas 0 () 0 0 1,3 
elvärme 3.5 2,7 0,8 0,6 0,2 
värmepumpar 0.3 0.5 0 0 0 
olja 2.6 1.4 0,9 0.9 0,1 

1 Underlag saknas enligt Malmö att på ett meningsfullt sätt och i siffror bedöma 
utvecklingen med sikte på år 2000. 
2 Primärenergitillförsel brutto, dvs. inkl. förluster vid omvandling och distribution. 
1 Avfall motsvarar 0,5 TWh ( 1990) och I, I TWh ('.!000). 
4 Förutsätter att installerade anläggningar inte är lönsamma att driva år 2000. 

Som framgår av tabellen minskar oljeanvändningen jämfört med tidigare 

planering i alla tre regionerna. För Storstockholm minskar oljeanvändning
en från år 1980 till år 1990 med ca 1,3 milj. ton per år. Sammantaget 

bedöms oijeanvändningen komma att minska med totalt 2 milj. ton per år 

under samma period. 
Är 1990 kommer elproduktionen i dessa regioner med fastbränsle i 

kraftvärmeverk att motsvara 100 MW. Planer finns därutöver att komplet
tera befintliga verk med ny kapacitet. Vid en kolkonvertering av det 

oljeeldade kraftvärmeverket i Stockholm/Värtan ökar kapaciteten med 130 
MW. Vid överläggningarna har redovisats ett förslag till produktion av 900 

MW el från kraftvärme i Stockholmsregionen. Det är ännu för tidigt att 

med någon säkerhet ange hur stor den installerade eleffekten kommer att 

bli mot slutet av 1990-talet. 
Flera av de anläggningar som har aktualiserats under överläggningarna 

kommer att utnyttja nyutvecklad teknik. Beroende på utgången av nu 

pågående överväganden om värmeförsörjning av Stockholm kommer ett 

eventuellt beslut om konvertering av kraftvärmeverket i Värtan att fattas 

under år 1985. 
Storstäderna har även gått i spetsen när det gäller att utveckla stora 

värmepumpar. Dessa värmepumpar har förutsättningar att bli en betydan

de exportartikel för flera svenska företag. 
För att behålla möjligheterna till senare kraftvärmeproduktion har under 

överläggningarna aktualiserats särskilda bidrag för s. k. strategiska led-
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ningar. Bidragen motiveras av att ledningen som sådan eller dess dimen

sion inte helt kan motiveras av kortsiktiga ekonomiska förhållanden. På 

längre sikt kan de värmenät som hopkopplas med strategiska ledningar 

utgöra underlag för kraftvärmeproduktion. 

Jag har tidigare i samband med propositionen om fortsatt stöd för åtgär

der för att ersätta olja, m. m. samt för investeringar inom energiområdet 

(prop. 1983/84:62, NU 9, rskr 124) anmält att jag avser återkomma till 

riksdagen med förslag om slutlig omfattning och fördelning av de medel 
som avsatts för stöd till strategiska hopkopplingar. Flertalet berörda kom
muner har vid remissbehandlingen av promemorian framhållit att bidragen 

bör differentieras. Jag delar denna uppfattning. Överläggningar pågår f. n. 

om fördelningen av dessa bidrag. Jag avser därför att så snart överlägg

ningarna har avslutats återkomma till riksdagen med en redovisning. 
Inriktningen av storstädernas energiförsörjning har även positiva effek

ter för miljön. Utsläppen av svaveldioxid per år från värmeproducerande 
anläggningar bedöms från år 1980 till år 1990 minska med 15000 ton i 
Stockholm, 4000 ton i Göteborg och 6 700 ton i Malmö. För kväveoxider är 
motsvarande siffra 5 000 ton i Stockholm, I 750 ton i Göteborg och 2 700 

ton i Malmö. 

De tillkommande förbränningsanläggningarna för fasta bränslen kommer 

att utföras så att utsläppen blir mycket låga. 

Mot bakgrund av vad jag här har redovisat bedömer jag att grunden för 
den fortsatta energihushållningen och oljeersättningen i storstäderna under 

1980-talet är lagd. Förberedelser för ytterligare kraftvärmeproduktion på 

1990-talet har därtill vidtagits, även om beslut om utbyggnad av kraftvär

meverk grundade på fasta bränslen ännu inte föreligger. Jag räknar med att 

statens energiverk inom ramen för det uppdrag jag tidigare redogjort för 

(avsnitt 7.4) kommer att följa utvecklingen i storstadsområdena och vid 
behov föreslå erforderliga åtgärder inom ramen för anvisade resurer. För 

att ge berörda parter tillfälle att direkt diskutera aktuella frågor om kraft
värmeutbyggnad avser jag även fortsättningsvis kalla representanter för 
storstadsområdena till överläggningar. 

10 Energipolitik för investeringar, sysselsättning och export 

10.1 Inledning 

Jag går nu över till att behandla frågor som avser statens roll vid 

utveckling och användning av ny teknik samt de energirelaterade investe

ringarnas betydelse ur sysselsättnings- och exportsynvinkel. 
De statliga åtgärderna för att ersätta olja, för energihushållning. för att 

främja forskning och utveckling samt för att stödja upphandling av energi
teknik. m. m. har bidragit till att påtagligt förändra vårt energisystem. De 
har som jag tidigare nämnt medfört betydande utbyggnader av fjärrvärme. 
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investeringar i värmepumpar och torv- och fliseldade anläggningar. intro

duktion av miljövänlig och energisnål teknik samt demonstration av ny 

energiteknik. 

Åtgärderna har förutom sin energipolitiska betydelse sannolikt också 

haft stor betydelse för den industriella utvecklingen i landet. Investeringar

na i ny energiteknik har inte bara betytt en trygg avsättning av produkter 

och tjänster utan också medfört att företagen har kunnat utveckla både sitt 

kunnande och sin produktionsapparat med hemmamarknaden som bas. 

Detta har lagt grunden för kommande satsningar på exportmarknaden. 

Stora investeringar innebär också sysselsättning och ekonomisk utveck

ling. Det sysselsätts i dag drygt 40000 personer inom den energiutrust

ningstillverkande industrin. 

Sverige har sedan lång tid tillbaka en konkurrenskraftig energiutrust

ningsindustri, bl. a. som ett resultat av de satsningar som har gjorts på 

utbyggnad av vattenkraft och kärnkraft. I slutet av 1970-talet och början av 

1980-talet var den svenska marknaden för dessa slag av energiutrustningar 

i avtagande. De större utbyggnaderna av vattenkraft och kärnkraft var i 

stort sett klara. Genom den aktiva oljeersättningspolitiken och de statliga 

åtgärderna i övrigt på energiområdet under de senaste åren håller svenska 

företag på att bli ledande även när det gäller miljövänlig och energisnål 

teknik. 

Flera utredningar har på senare år redovisat bedömningar av energiin

vesteringarnas storlek i Sverige och på världsmarknaden under 1980-talet. 

På uppdrag av regeringen genomförde lngenjörsvetenskapsakademien 

(IV A) under år 1982 en studie över möjligheterna att inom ramen för den 

svenska energipolitiken främja industriell utveckling på energiområdet. 

IV A lämnade i december 1982 rapporten Energipolitiken och den industri

ella utvecklingen. 

IV A bedömer att de totala investeringarna i världen i energiproduktion 

under 1980-talet kommer att uppgå till ca 38 700 miljarder kronor och för 

energiinvesteringar i bostäder ca 9000-27000 miljarder kronor. Den 

svenska marknaden bedöms i rapporten uppgå till 123 miljarder kronor för 

samma period. 

I en särskild bilaga till 1984 års långtidsutredning (SOU 1984: 5) redovi

sas en genomgång av förväntade energiinvesteringar i Sverige under åter

stoden av 1980-talet. 

Enligt rapporten beräknas de totala investeringarna att uppgå till ca 110 

miljarder kronor i 1982 års penningvärde under perioden 1984-1989. Hela 

48 % av investeringarna beräknas ske för energihushållningsändamål. 21 % 

i el- och fjärrvärmeproduktion. 24 % i anläggningar för distribution av el, 

fjärrvärme och naturgas samt slutligen 6 % för utvinning och förädling av 

energiråvaror. 
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10.2 Den energitekniska industrins utvecklingsmöjligheter 

Statens energiverk och statens industriverk (SIND> har på regeringens 

uppdrag kartlagt och analyserat den energitekniska industrins utvccklings

möjligheter. Uppdraget har redovisats i rapporten Den energitekniska 

industrins utvecklingsmöjlighcter. Jag redovisar i det följande huvuddra

gen i rapporten. En sammanfattning av rapporten redovisas i bilaga 20. 

!0.2. I Sammanfattande ö1•ersikt iiver enerRi11trust11i11gsi11dustri11 

Med energiutrustningsindustri avses i rapporten företag som tillverkar 

utrustning för att utvinna och förädla energiråvaror. producera elektricitet 

och värme. rena rökgaser, distribuera elektricitet och värme samt åter

vinna och spara energi. Undersökningen omfattar inte utrustning för off

shore. kärnkraft. oljeraffinering eller oljedistribution. 

Rapportens kartläggningsdel bygger i huvudsak på uppgifter från år 1982 
samt på en enkät från SIND avseende år 1983. Effekterna av de omfat

tande insatserna efter regeringsskiftet som jag nyss har redovisat, kan 

därför endast delvis utläsas. 

I de bearbetningar som gjorts av SlND har det tagits fasta på tillverkning 

av produkter som har direkt anknytning till energiteknisk know-how. Då 

inräknas varor för att producera energi. t. ex. pannor och turbiner. kablar, 

pumpar. kompressorer m. m. 

Energiutrustningsindustrin producerade år 1983 varor för drygt 16 mil

jarder kronor. Fördelningen på sektorer var: 

Tabell 10.1 Den energitekniska industrin, saluvärde, procent 

Industrier för 

elöverföring 
elproduktion 
värmeproduktion 
värmehantering 
fastbränslehantering 

Summa 

Andel av saluvärde år 1983 

62 
19 
9 
8 
2 

100 

Antalet sysselsatta var år 1982 ca 42 000 personer, med en jämförelsevis 

hög andel tjänstemän. 

Vad gäller strukturen på branschen kan konstateras att energiutrust

ningsindustrin synes mer storföretagsdominerad än många andra industri

grenar. Företag tillhörande ASEA-koncernen svarar för drygt hälften av 

branschens saluvärde. De därnäst största ägargrupperna inom energiut

rustningsindustrin är Saab-Scaniakoncernen och statsägda företag med 

vardera omkring 5 %. Andra stora företag är också verksamma inom 

området, men med mindre marknadsandelar. Det är t. ex. Alfa-Laval, 

Atlas Copco, Grängeskoncernen och Volvo. 

15 Riksdal(en 1984185. I sam/. Nr 120 
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De svenska storföretagens del i den energitekniska produktionen är 

intressant från nera utgångspunkter. De kan genom sin storlek och produk

tion inom olika omrfu.Jcn. både energitekniska och andra. lättare än mindre 

företag själva omfördela sina resurser från olönsamma till lönsamma verk

samheter. Härigenom skapas viss stabilitt:t i sysselsättning och tillväxt 

inom företagen. Genom 'iin internationalisering med stor export. försälj

ningsnät och tillverkningsenhcter utomlands har de enligt SIN Dl statens 

energiverk vidare goda förutsättningar att nå ut med nya produkter pä 

marknaden och att välja tillverkningsland för produkterna. Ledning. forsk

ning och utveåling samt tillverkning av de mest avancerade produkterna 

sker dock i Sverige. 

I branschen finns också en kategori mindre och medelstora företag. som 

övcrslagsmässigt kan uppskattas svara för en knapp femtedel av energiut
rustningsproduktionen i Sverige. De har verksamhet inom alla delar av 

energiutrustningsindustrin men främst vad gäller mindre produkter. t. ex. 

mindre komponenter, små värmepumpar. små pannor. mindre system 

m. m. Denna grupp företag har inte samma förutsättningar att själva lösa 

problem och utnyttja de möjligheter marknaden erbjuder. 
Energiutrustningsindustrin exponerade år 1982 ca 55 % av produk

tionen. Importens andel av försäljningen på svenska marknaden var ca 

52 %. Detta är något lägre än för verkstadsindustrin som helhet. Vidare är 

lönsamheten (avkastning på totalt kapital m. fl. mått) lägre i energiutrust

ningsindustrin än i verkstadsindustrin. Bland energibranscherna framstår 

Elöverföring som mest lönsam och Värmeproduktion som minst lönsam. 

Efterfrågan har i Sverige förskjutits från utrustning för oljeeldning, kärn

kraft, vattenkraft mot utrustning för fastbränsleeldning och distribution av 

elektricitet. Genom satsningar på fjärrvärme har viss förskjutning mot 

större anläggningar ägt rum. Nya produkter och förbättrade tekniska lös

ningar har utvecklats och introducerats på marknaden. Det är l. ex. värme

pumpar. olika sorters fastbränslehantering inkl. förbränningsmetoder och 

metoder att rena rökgaser. 

Den nya efterfrågeinriktningen har i stor utsträckning tagits upp av den 

etablerade energiutrustningsindustrin. Företagen har inriktat sin tillverk

ning på produkter som i olika avseenden ligger nära deras samlade tek

niska kompetens och erfarenhet, verkstadsresurser eller som passar före

tagets profil och kundinriktning. Inom delar av energiutrustningsindustrin. 

l. ex. värmepumpar och utrustning för inhemska bränslen, har omställning

en av energisystemet medfört en snabbt ökad efterfrågan. Inom andra 

delar av energiutrustningsindustrin finns fortfarande ledig kapacitet. En 

fortsatt lika hög efte11"rågan kan inte förväntas bestå. Mättnadstendenser 

har redan gjort sig gällande. Det betyder enligt SIND/statens energiverk att 

en fortsatt relativt snabb strukturomvandling kan förväntas för energiut

rustningsindustrin. 

Efterfrågan förväntas på lång sikt fortsätta att förskjutas mot utrustning 
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för värm..::i:i1crvinning och styr- och reglerteknik för processer och vcntila

tionsändam?tl. Problemen med luftflirorcningar kan medföra att efterfriigan 

på rökgasreningstekniken ökar och atl utvecklingen vad giiller effektiva 

och miljövänliga förbränningstckniker påskyndas. 

Konkurrenssituationen är enligt SIND/statens energiverk hårdare för de 

enklare produkterna och for dl.! mindre systemen. Det visar sig bl. a. i 

importkonkurrensen som är h[trdan: för t. ex. smil vattenkraftverk ~in för 

stora, för smil drmepumpar iin för stora osv. 

Svensk energiutrustningsindustri har enligt SIND/statcns energiverk 

goda förutsättningar att möta en framtida förändrad efterfrilgan pä energi

ut rustningsprodukter. Den kommer att medföra en fortsatt omorientering 

av produktionen mot de "nya·· cnergiutrustningsomrftdena medan andra 

niggs ner. Avgörande för hur fort omvandlingen kommer att g{1 kommer 

bl. a, att vara om tillverkning av utrustning för de nya omr{idena b..:döms 

som mer lönsam än helt andra vcrksamhetsgrenar. 

10.2 .2 Utredningens .fiirs/ag till åtgärder 

SIND och statens energiverk har med utgångspunkt i den gemensamma 

rapporten i var sin skrivelse lämnat förslag till åtgärder beträffande den 

energitekniska industrin. 

Statens enagil'erk anser att det är uppenbart att det finns behov av 

refcrensanHiggningar på hemmamarknaden för den industri som vill expor

tera ny teknik. De nuvarande reglerna för programmet for stöd for åtgärder 

för att ersätta olja. m. m. bör enligt verket. som ett led i en allmän statlig 

satsning på åtgiirder som kan främja export. förändras så att exportmöj

ligheterna kun beaktas i siörrc utsträckning än f. n. Beslut om stöd bör 

dock enligt verket inte endast eller ens främst baseras på exportförvänt

ningar. Verket anser vidare att en sådan förändring bör göras försöksvis 

och att den direkta statliga hjälpen för företagens marknadsföring och 

marknadsansträngningar bör hanteras av organ som har expertkunskap på 

just detta område. Verket framhåller att Svensk bygg- och energiexport 

(Swebex) har bildats och knutits till exportrådet och att det är angeläget att 

Swebex får möjlighet att verka som den samlande instansen för statens 

hjälp till exportfrämjande inom energiområdet. Avslutningsvis anser sta

tens energiverk att fortsatta och förstärkta insatser för att stödja den 

energitekniska industrin bör bygga på nuvarande program. 

Enligt SIND är det utifrån renodlat industripolitiska aspekter angeläget 

att fortlöpande analysera och prognostisera utvecklingstendenser inom 

encrgiutrustningsindustrin med dess olika sektorer och dclmarknader. 

samt att stimulera en flexibel förmåga hos branschen att anpassa sig till de 

problem och möjligheter som marknaden och tekniken ser ut att ge. 

SIND föreslår därför att det inrättas ett särskilt utredningsprogram för 

energiutrustningsindustrin som inordnas i SIND:s huvudprogram Industri

ell omvandling och tillväxt. 
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Mlilet för ett sådant utvccklingsprogram bör enligt SIND för det första 

vara att främja 11tvl'Ck.!inge11 inom smtl c1<''1 medelstora {'f1Skilda .fi"irl'lag 

och att hLi_ia kompetensnivån hos företagslcdarc oi.:h andra nyckdpersoncr 

i företagen. Vidare skall programmet främja 1·amlirhct1' och sw111·crk.a11 

mellan företag. Slutligen bör programmet ha som uppgift att stimulera 

hildandet av mer slagkraftiga företagsenheter genom fusioner. produktby

ten och liknande .1·1mktw:f/iriindri11g11r. 

Ett utvecklingsprogram för energiutrustningsindu~trin bör enligt SIND i 

en första etapp tidsbegränsas till de tre budgetåren 1985/86-1987/88. SIND 

föreslår att ett sadant utvecklingsprogram omfattar i genomsnitt 11 milj. kr. 

per år och finansieras genom omfördelning av stöden till energiteknisk 

produktutveckling m. m. 

10.3 Export av energiteknik 

Stora investeringar i energiutrustningar kommer att göras framför allt 

under 1980-talel. inte bara i Sverige och i de traditionella industriländerna 

och på för svenskt vidkommande redan etablerade marknader. utan även i 

länder där industrialiseringen nyligen har påbör:jats. På de nordameri

kanska och asiatiska marknaderna liksom inom EG kommer mycket stora 

investeringar att göras i utrustningar för distribution av energi och ener

giomvandling eller på åtgärder för att spara energi inom bostadssektorn 

och i industrin. Aven betydande investeringar i produktion och utvinning 

kommer att ske. 

Exporten av energiutrustning och anläggningar svarar för en betydande 

del av den svenska exporten. Und•.!r år 1982 uppgick den till 8,2 miljarder 

kronor och var i storlek jämförbar med exponen av konsumentkapital

varor. Till detta skall läggas export av kringutrustning som kontrollutrust

ning. know-how, service och andra mjukvarubetonade delar som ingår i 

anläggnings- och systemexport. 

Av den av statens energiverk och SIND avlämnade gemensamma rap

porten om Den energitekniska industrins utvecklingsmöjligheter framgår 

att den svenska kompetensen och marknadsutsiktcrna varierar kraftigt 

mellan olika teknikområden. Inom t. ex. vattenkraftstcknik och teknik för 

elöverföring har Sverige sedan länge en mycket kvalificerad industri. Inom 

andra områden. t. ex. förbränningsteknik och rökgasrening, har först de 

senaste årens utveckling på den svenska marknaden skapat förutsättningar 

för industriell utveckling som kan visa sig bli konkurrenskraftig också i ett 

internationellt perspektiv. 

För att främja export inom energi- och byggnadssektorn inrättades 

Svensk bygg- och energiexport (Swebex), inom Sveriges exportråd, under 

år 1984 (prop. 1983/84: 168, NU 40. rskr 382). Särskilda medel anvisades 

för detta ändamål på utrikesdepartementets anslag till Exportfrämjande 

verksamhet, genom att medel ställdes till förfogande via encrgiupphand-
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lingsdelcgationen och genom omprioriteringar inom hmtadsdepartemen

tets ansvarsomd'1de. Swctiex har varit verksamt sedan den I juli 1984. Vad 

hetriiffar energisektorn har verksamheten hit!ills framför allt inriktats på 

att identifiera liimpliga samverkanskanalcr pil ett urval prioriterade mark

nader. Vidare sker ett aktivt arhete för all t. ex. hearheta internationella 

histåndsorgan och skaffa tidig information om stora internationella inves

teringsprojekt. De produktomr{1den som i dag bedöms vara av störst in

tresse för export är f}iirrviirme. fastbriinsle. värmesystem och viirmditer

vinning. Dessa har diirför givits prioritet i Swebex arbete. Vid inrättandet 

av Swehex. föreslog statsr[1det Hellström att en total utviirdering hör ske 

efter fem år (prop. 1983/84: 168. NU 40. rskr 382!. 

I regeringen iignas stor uppviirksamhet f1t exportfriimjande aktiviteter pii 

energiomri\det. Bl. a. inom ramen för regeringsavtal om ekonomiskt. indu

striellt och tekniskt samarbete med öststater och vissa u-liinder har under 

senare år energifrågorna iignats ökad uppmärksamhet. Detta gäller t. ex. i 
kontakter med Indien. Kina. Egypten. Sovjetunionen. Mexico. Ungern 

och Ecuador. 

Därutöver kan niimnas dels att de svenska handclskontoren har anord

nat en rad symposier i olika länder. dels att jag i samband med officiella 

besök i en rad länder iignat siirskild uppmiirksamhet i'tt energifrågorna. 

Bland dessa symposier kan nämnas följande: Frankrike hösten 198:!. USA 

hösten 1983. Viisttyskland. H:rnnovermiissan april 1984. Österrike hösten 

1984. Indonesien och Singapore hösten 1984 samt Canada vintern 1985. 

Swebex och Exportdldet utgör i dessa sammanhang ett viktigt instrument 

vad betriiffar kontaktskapande och förberedande arrangemang inför semi

narier etc. 

10.4 Energiupphandlingsdelegationen 

Riksdagen beslutade hösten 1982 med anledning av propositionen om 

vissa ekonomisk-politiska åtgärder m. m. (prop. 1982/83: 50 bil. 6. NU 18, 

rskr 111) om ett investcringsprogram för år 1983. Regeringen bemyndigade 

mig hösten 1982 alt tillkalla en delegation för upphandling inom energiom

rådet (I 198:!: 07). Delegationen har antagit namnet energiupphandlingsde

legationen (EUD). 

Riksdagen beslutade vidare hösten 1983 om ett investeringsprogram 

även för år 1984. (prop. 1983184: 62. NU 9. rskr 124). EUD och de särskilda 

investeringsprogrammen för åren 1983 och 1984, tillkom för att stimulera 

investeringar för fjärrvärme och i el- och värmeteknisk utrustning. Inom 

dessa investeringsprogram har disponerats sammanlagt 1650 milj. kr. 

EUD:s uppgift på kort sikt var att följa upp att 1983 års investeringspro

gram fick avsedd stimulansverkan inom energiområdet. EUD skulle vidare 

medverka till att den ökade efterfrågan som stöden i programmet gav 

upphov till. samordnades med industrins produktionsförutsättningar. 

Riirtelse: S. 230. början av rad 22 
Tillkommer: - Införandet av stöd för anslutning till fjärrvärme under år 
1984. Stöd 
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Den långsiktiga uppgiften för EUD var all skapa förutsiittningar för att 
de ökade beställningarna av energiutrustning skulle lägga grunden för en 

framgångsrik export verksamhet för svenska industriföretag. 

Som en följd av riksdagens beslut hösten 1983 med anledning av propo

positionen om fortsatt stöd för åtgärder för alt ersätta olja, m. m. samt för 

investeringar inom energiområdet (prop. 1983/84: 62), förlängdes EUD:s 

uppdrag till utgången av år 1984. EUD:s arbete har nu slutförts. 

lnvesteringsprogrammet för år 1983 innebar inom energiområdet i hu

vudsak följande åtgärder: 

- Införandet av 10% bidrag för investeringar i distributionsanläggningar 

för fjärrvärme som beställdes under år 1983. 300 milj. kr. anvisades för 
detta ändamål. 

- Införandet av 25 % bidrag för investeringar i förbränningsanläggningar 
för eldning med främst torv, som beställdes under år 1983. 200 milj. kr. 

anvisades för detta ändamål. I ett senare skede överfördes ytterligare ca 
170 milj. kr. för stöd till sådana anläggningar. 

- Inrättandet av EUD. 700 milj. kr. anvisades till EUD:s disposition för 
stöd till åtgärder för upphandling inom energiområdet. 

Genom 1984 års investeringsprogram infördes ökade möjligheter att 

bevilja stöd. Programmet omfattade följande åtgärder, inom en totalram 

om 450 milj. kr: 

- Införandet av stöd för anslutning till fjärrvärme under år 1984. Stöd 

lämnades med 135 kr/kW ansluten sammanlagrad effekt. 

- Utvidgning av stödet till torveldade förbränningsanläggningar till att 

även omfatta andra inhemska bränslen. Bidraget reducerades till högst 

15 % av investeringen i pannor som beställdes under år 1984. 

- Införande av stöd för investeringar i under år 1984 beställda terminaler 

för separering av trä- och skogsrå vara. Bidrag lämnades med högst 50% 

av investeringen. 

- Införande av stöd för värmepumpanläggningar som beställdes under år 

1984. Bidrag lämnades med högst 15% för sådana värmepumpar som 

inte utnyttjar avluft. Undantag gjordes även för värmepumpar inom 

fjärrvärme- och naturgasförsörjda områden. 

- Införande av stöd för elpannor eller elpatroner som utnyttjas under en 

övergångsperiod i anläggningar som enligt fastlagda planer senare skall 

försörjas med fjärrvärme. Bidrag lämnades med högst 15 % av investe

ringen i utrustning som beställdes under år 1984. 

- Förlängning av stödet till små vattenkraftverk. Bidrag lämnades med 

15 % av investeringen i kraftverk som beställdes under år 1984. 

Under åren 1983, 1984 och 1985 gäller därtill särskilda bidrag om 40% 

för investeringar i förbränningsanläggningar för inhemska bränslen i Norr

bottens län. Denna utvidgning av stödet föreslogs i propositionen om 

utveckling i Norrbotten (prop. 1982/83: 120 bil. 6, NU 38, rskr 306). 

Resultatet av 1983 års investeringsprogram är positivt. EUD bedömer 
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all de investeringar i energiutrustning som skapats kan uppgå till ca 7 mil

jarder kronor. 

Effekterna av stödet till torveldade anläggningar överträffade alla för

väntningar. Sammanlagt har beslutats om nära 370 milj. kr. i bidrag till 53 

anläggningar. lnvesteringsvolymen för dessa anläggningar uppgår sam

manlagt till I MO milj. kr. Installerad fastbriinsleeffekt är av statens energi

verk beräknad till 945 MW. 

Stödet till distrihutionsanläggningar för fjärrvärme har enligt EUD:s 

bedömning ökat investeringsvolymen med 20 till 25 %. Bidrag om nära 215 

milj. kr. har beslutats. vilket motsvarar över 2000 milj. kr. i direkt investe

ringskostnad. Återstående medel som anvisats för detta ändamål har av

satts för bidrag till investeringar i gasledningar i Sydgasnätet och för stöd 

till strategiska ledningar i storstadsområdena (avsnitt 9). 

Även EUD:s verksamhet under år 1983 har bidragit till ökade investe

ringar och till en teknikutveckling inom den värmetekniska branschen. Jag 

återkommer strax till EUD:s verksamhet. 

Även 1984 års investeringsprogram har varit en framgång. Statens ener

giverk som haft ansvaret för flertalet stöd inom programmet, har p. g. a. en 

stor mängd ansökningar varit nödsakade att reducera bidragsnivån och 

maximera stödet till högst 7,5 milj. kr. per anläggning. Någon reduktion av 

nivån har dock inte gjorts för stödet till anslutning till fjärrvärmesystem. 

Däremot har den anvisade ramen på 350 milj. kr. varit otillräcklig för att 

alla ansökningar inom detta område skall få stöd. 

Statens energiverk har lämnat preliminära uppgifter på omfattningen av 

beslutade stöd. Dessa uppgifter redovisas i följande tabell. 

Tabell J0.2 Preliminära uppgifter om beslutade stöd inom ramen för 1984 års inves
teringsprogram 

Eldningsanläggningar. allmänt 
· · , N orrbolten 

Terminaler 
Värmepumpar 
E-:lpannor 
Spillvärmeanslutning 
Små vattenkraft verk 
An~lutningsstöd 

Summa 

92 milj. kr. 
1.5 

48 
106 

0.05 .. _ 
6.5 .. 

22 
74 

350 

Dessutom har bostadsanknutna värmepumpar och solvärmeanläggning

ar fått stöd från anslag inom bostadsdepartementet. 

De totala investeringarna kan bedömas uppgå till mellan 3 och 5 mil

jarder kronor. 

EUD presenterade under åren 1983 och 1984 två större utredningar. 

Hösten 1983 redovisades en utvärdering av EUD:s verksamhet i rapporten 

(Ds I 1983: 24) Statligt stöd till energiupphandling. Under våren 1984 

överlämnades rapporten (Ds I 1983: 26) Ökad export av svensk energitek

nik. 



Prop. 1984/85:120 232 

Därutöver har EUD och de särskilda arbetsgrupper som delegationen 

bildat för mindre värmepumpar resp. mindre fasthränsleanläggningar tagit 

fram ett antal promemorior om bl. a. marknaden för mindre energisystem. 

upphandlingsunderlag för fastbränsleanläggningar m. m. 

EUD:s arbete och stödmöjlighcter inom investeringsprogrammcn har 

inneburit att goda möjligheter har öppnats för svensk energiteknisk indu

stri. En särskild uppgift för EUD har varit att stödja energiupphandlingen i 

Norrbottens län. EUD har genom en särskild arbetsgrupp i nära samarbete 

med länsstyrelsen i Norrbottens län fördelat ca 50 milj. kr. till olika företag 

och projekt i länet. De stöd som har lämnats har huvudsakligen haft 

formen av villkorliga lån. 

När det gäller resultaten av EUD:s långsiktiga uppgifter kanjag redovisa 

följande. 

Inom EUD gjordes i ett tidigt skede ett val av produkter som bedömdes 

ha särskilt goda exportförutsättningar. Dessa var: 

- avancerade miljövänliga förbränningsanläggningar 

- värmepumpar 

- avancerad kraftvärrnetcknik 

- fjärrvärmeteknik. 

Utgångspunkten var att skapa en värmeteknisk industri som under slutet 

av 1980-talet i huvudsak kan producera för export. 

Avancerade mi/jövänligaförbriinningsanläggningar gavs ett omfattande 

administrativt och ekonomiskt stöd av EUD. Som främsta exempel på 

tekniken kan nämnas den cirkulerande svävbäddtekniken. 

Värmepumpen har under åren 1983 och 1984 upplevt ett tekniskt kom

mersiellt genombrott. Värmepumpar i fjärrvärmesystem kommer att i mit

ten av 1980-talet producera drygt 3 TWh värmeenergi. 

De mindre, småskaliga lö~ningarna har även fått en ökad försäljning. 

Förutsättningarna har kraftigt förbättrats genom den överenskommelse 

som nåtts hösten 1984 mellan konsumentverket, branschen. företrädd av 

Svenska Värmepumpsföreningen (SVEP) och EUD. Överenskommelsen 

innebär ett förbättrat konsumentskydd innefattande en femårig effektga

ranti och tvåårig materialgaranti. Ett försäkringssystcm träder i funktion 

om leverantören inte kan fullgöra sina förpliktelser. EUD bedömer att 

överenskommelsen kan ge positiva effekter även på exportmarknaden. 

EUD har under år 1984 även framtagit en broschyr om mindre värmepum

par. Broschyren har nyligen distribuerats till landets småhusägare. 

Den avancerade kraftvärmetekniken innebär bl. a. förbränning i tryck

satt svävbädd och elgenerering med en kombination av gas- och ångtur

biner. Två svenska företag, Asea-Stal AB och Götaverken Energy Sy

stems, utvecklar var för sig olika koncept av denna teknik. Asea-Stal har 

kommit betydligt längre i utvecklingsarbetet än Götaverken Energy Sy

stems. EUD har lämnat vardera företaget 25 milj. kr. i bidrag till utveck

lingsarbetet. 
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Arhctet inom Asea-Slal har kommit så långt att också förhandlingar om 

leverans av en första anläggning kunnat g[i in i ett avgörande skede. 

Fjiirrviirmctcknikcn kommer genom EUD:s insatser för samordnad upp

handling och provning att stärkas vilket ~ir av intresse bl. a. från exportsyn

punkt. 

Av stor hetydclsc då ny teknik skall säljas är möjligheterna att uppföra 

referensanläggningar. Detta gäller inte bara helt nydanande teknik i abso

lut mening utan iiven teknik som upplevs som ny för den aktuella markna

den. Den snabba utvecklingen på energiomr~ldet och de mycket stora 

investeringar som ofta kommer i fråga på detta område gör behovet av 

referensanläggningar särskilt stort inom energisektorn .. För att sådana 

anläggningar skall komma till stånd krävs ofta samhmkliga insatser av 

olika slag. 

Inom EUD har man under åren 1983 och 1984 urbctat med oliku former av 
funktionsgarantier s. k. riskavlyft och villkorliga lfm för att minska de 
ekonomiska riskerna för nya anläggningar. Motsvarande stödmöjlighe!cr 

har även förts in i det stöd statens energiverk disponerar för stöd till 

åtgärder för att ersätta olja, m. m. Jag kommer i det följande att redovisa 

några referensanläggningar som har kommit till utförande bl. a. genom 

EUD:s försorg. 

Sundsvalls Energiverks hetvattenpanna av typen Götaverken CFB <cir

kulerande svävbäddl beställdes under år 1983. Pannan som har 20 MW 

värmeeffekt är avsedd för eldning med avfall och torv. Pannan har färdig

ställts under hösten 1984. Det som särskilt utmärker CFB-teknikcn är hög 

verkningsgrad. goda miljödata och möjligheter att utnyttja olika slags 

bränslen. Anläggningen hlir även förhållandevis kompakt. Sundsvallspan
nan har följts av ytterligare beställningar på CFB-pannor i Mölndal, Ny

köping och Uddevalla. Företaget räknar med att kunna leverera anlägg

ningar upp till 150 MW. EUD har genom särskilt utformat stöd bidragit till 

tillkomsten av en serie om fem CFB-pannor. 

Nyköpings Energiverk har under våren 1984 tagit i drift en JO MW panna 

av typen Asea-Stal MBC (flera svävbäddar). Pannan är avsedd att eldas 

med alternativt kol, trädbränsle eller torv. MBC-pannan har genom sin 

konstruktion med två bäddar för förbränning. en extremt liten volym per 

effektenhet. Jämfört med en motsvarande CFB-panna är volymen ungefär 

hälften av dennas. Asea planerar att bygga pannenheter upp till 50 MW:s 

effekt. Konstruktionen är förberedd för kraftturbiner av Asea:s fabrikat, 

för kraft värmeutförande. 

Ett konsortium med industriella och kommunala ägare har beslutat att 

uppföra en anläggning i Malmö för framställning av knappt 80000 ton 

ferrokrom per år. Därutöver producerar anläggningen brännbar gas och 

hetvatten motsvarande 360 GWh per år. Värmeenergin tas till vara i 
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Malmö kommuns ljiirrvärmen:it och motsvarar där ca 12 r:;; av fjärrvärme

behovet. Anläggningen kommer att tas i drift under är 1986. EUD bedömer 

att pä fangre sikt kan 17la.1·nuaeknolu);:i11 ha tillämpningar utanför metallin

dus\rin. T. ex. kan hränslegas komma att framställas frfin avfall. 

EU D har under år 1984 särskilt engagerat sig i frägan om en mer kontinu

erligt verkande ji'irHiirkt hcsriillw:f/111/.:.tion pti det 1·iirmetdnisk11 omrädct. 

Erfarenheter från andra teknikomriidcn visar att beställarfunktionen kan 

ha lika stor betydelse för den tekniska och industriella utvecklingen som 

kompetensen inom producentleden. Som goda exempel på detta förhiillan

de kan nämnas statens vattenfallsverk resp. Asea inom eltekniken och 

televerket resp. Ericsson inom teletekniken. 

Inom det värmetekniska området saknas denna starka beställarorganisa

tion. För att försWrka beställarfunktionen har därför EU D vidtagit en rad 
åtgärder, exempelvis framtagning av generella förfrågningsunderlag för 

fastbr:.tnsleanläggningar upp till 2 MW, systematisk uppföljning av egen
skaper hos fastbränslcanläggningar i olika storlekar, provning av distribu

tionsmatcrial inom tjärrvärmcsektorn. m. m. 

För att fullfölja dessa punktinsatser har EU D beslutat stödja tillkomsten 
av ett särskilt organ för samordnad upphandling inom det värmetekniska 

området. VVF och en rad energiverk har tagit initiativ till en sådan organi

sation. Organet som benämns Svenska värmeverkens ekonomiska för

ening <V ÄRMEKJ har formen av en ekonomisk förening för offentliga 

heställare av värmetcknik. Strävan ~ir att genom samarbetsavtal knyta 

byggnadsstyrelsen. fortifikationsförvaltningcn och statens vattenfallsverk 

närmare till föreningen. 

V ÄRMEK:s syfte är främst att genom omfattande upphandling skapa 

hög kompetens och marknadsöverblick, att höja kvaliteten och sänka 

prisnivån på upphandlade produkter. att standardisera kravspecifikationer 

för att höja produktstandardiseringen, att delta i teknikupphandling för 

kompetensutveckling hos leverantören och att finansiera energiinveste

ringar. 

VÄRMEK:s medlemmar är oförhindrade att upphandla utanför för

eningens regi. Även icke-medlemmar kan köpa utrustning via föreningen. 

Intresset att utnyttja V ARM EK och att bli medlem i föreningen, stimule

ras via rahatter och återbäring. V ÄRMEK avses bli finansierad med ett 

grundkapital som tillskjuts av staten. De medel staten tillför skall delvis 

återbetalas till staten genom särskild återbetalningsp!an. 

Sammanfattningsvis finner jag att de uppgifter som förelagts EUD av 

regeringen har kunnat fullföljas. Oljeersättande investeringar genom bl. a. 

fjärrvärmeutbyggnad har stimulerats på avsett sätt. lnvesteringsbehovet 

har också kunnat utnyttjas för att etablera ny svensk teknik. Konsument

skyddet har utvidgats för främst mindre värmepumpar. Energiteknisk pro-
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duktion har stimulerats i Norrbotten. En långsiktig förstärkning har också 

åstadkommits av den offentliga beställarfuktionen. 

10.S Öl'cnäganden och förslag 

I Sverige liksom i många andra länder genomförs de ofta mycket kapi

talkrävande investeringarna inom energiområdet i betydande utsträckning 

inom den offentliga sektorn. På kraftproduktionens område har den offent

liga sektorn ett dominerande ansvar för investeringarna även om privata 

företag också har gjort stora åtaganden. För eldistribution råder liknande 

förhållanden. Inom värmeproduktions- och distributionsområdet domine

ras investeringarna av kommunerna. I fråga om utvinning av t. ex. fasta 
bränslen förekommer såväl offentlig som privat investeringsverksamhct. 

På användningssidan är bilden splittrad beroende på vem som äger den 
fastighet eller den anläggning som en investering genomförs i. 

Huvuddelen av investeringarna genomförs på marknadsmässiga villkor 

med normala krav på avkastning av investerat kapital. Vissa möjligheter 

till stöd från samhällets sida finns t. ex. inom ramen för det särskilda stödet 

för att ersätta olja, m. m. 

De energipolitiska stöd som har lämnats har givit goda energipolitiska 

effekter. Oljeberoendet har minskat och förutsättningarna för att avveckla 

kärnkraften har förbättrats. Utlandsberoendet för vår energiförsörjning 

har kunnat minska avsevärt med både förbättrad bytesbalans och minskad 

sårbarhet som följd. 

Den framgångsrika omställningen av vårt energisystem har också med

fört industripolitiska fördelar. Företag som tidigare har varit starka i fråga 

om t. ex. energiomvandling och energidistribution har kunnat vidga sin 

verksamhet och utveckla nya produkter. Nya företag har tillkommit. Det 

är enligt min mening angeläget att den industriella kompetens som har 

byggts upp i stor utsträckning förs ut till andra länder i samband med att 

dessa länder omformar sin energiförsörjning. 

Det är av stor vikt att ha en konkurrenskraftig svensk energiutrustnings

industri. En stor inhemsk produktion av energiutrustning skapar goda 

förutsättningar att upprätthålla effektiva system för produktion, överföring 

och användning av energi i landet. Branschen ger betydande exportin

täkter, minskar behovet av import och sysselsätter ett stort antal personer. 

Branschens betydelse från exportsynpunkt kan öka eftersom exportpoten

tialen är betydande. 

När det gäller statens roll i utvecklingen av ny energiteknik har jag nyss 
anfört (avsnitt 3) att utgångspunkten är att den teknik som utvecklas skall 

kunna klara sig på marknadens villkor när den har passerat prototyp- och 

demonstrationsstadiet eller referensanläggningsstadiet. Stödet bör kon-· 
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centreras pf1 teknik som är pft FoU-stadiet eller av prototyp- och dcmon

strationskaraktär. De kunskaper och erfarenheter som vi har förvärvat 

under den tid vi har arbetat med att ställa om energisystemet gör det 

möjligt att nu koncentrera stödet till sådana områden där del kan ge de 

biista effekterna. S\öd till konventionell teknik bör ft andra sidan lämnas 

endast när det är motiverat av t. ex. konjunkturskiil eller när det kan 

behövas för att en marknadsintroduktion i större skala skall bli möjlig. 

Statligt stöd till FoU och oljeersättning är inriktat på att uppnå de 

energipolitiska målen. Den snabba omdaningen av energisystemet och den 

ökade investeringsaktiviteten till följd härav får också effekter för indu

strin i form av teknikutveckling, ökad sysselsättning m. m. Det har därför 

varit naturligt att i samband med stödgivningen till viss del beakta även de 

industripolitiska effekterna av verksamheten. I 1983 och 1984 firs investe

ringsprogram och framförallt i den verksamhet som EUD har bedrivit i 

samband därmed har strävan varit att i större utsträckning låta också 

industripolitiska synpunkter påverka urvalet av projekt. E1farenheterna av 

denna verksamhet har varit goda. 

Jag vill erinra om att de industripolitiska aspekternas allt större betydel

se för energipolitiken också har kommit till uttryck i hildandet av det 

energitekniska råd. som regeringen bemyndigade mig att tillkalla i novem

ber 1983. 

Rådet är ett organ för samråd med företrädare för forsknings- och 

industriintressena. berörda samhällsorgan och fackliga organisationer. Vid 

rådets sammankomster har olika för energiområdet strategiskt viktiga frå

gor behandlats. Det gäller I. ex. utveckling och kommersialisering av 

svensk energiteknik. oljefrågor och elanvändningsfrågor. 

Enligt min mening finns det anledning att i den fortsatta stödgivningen 

på energiområdet göra något vidare hedömningar och heakta även industri

politiska aspekter och möjligheter till export. De hetydande insatserna för 

att friimja omställningen av energisystemet har drivit fram ny teknik och 

nya systemlösningar i svensk energiförsörjning. Detta belyses i den utred

ning som SIND och statens energiverk har gjort. Härvid har utrustningsin

dustrin med framgång utvecklat en kompetens som många gånger är av 

intresse också på exportmarknaderna. Det är angeläget att dessa möjlighe

ter till vidgad försäljning tas till vara och att det finns möjligheter att från 

samhällets sida vid behov stödja angelägna projekt som är i stadiet att bli 

kommersiellt etablerade även om den främsta marknaden finns utanför 

landet. 

Jag anser dock i likhet med energiverket att stöd inte endast eller främst 

kan bygga på exportförväntningar. Reglerna för stöd till oljeersiittning och 

forskning bör ändras i enlighet med energiverkets förslag. Villkoren för 

stöd till projekt där en stor del av försäljningen kommer att ligga utanför 

landet och inte fr~imst avser utveckling av teknik för det inhemska energi-
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behovet bör anpassas till de statliga stöd som i övrig! kan utgå till indu

strin. Jag avser att senare återkomma till regeringen med förslag till ändra

de regler i enlighet med vad jag här har förordat. 

Det finns inom ramen för energiforskningsprogrammct möjlighet att 

erhälla stöd för utveckling av encrgisni:ila processer inom industrin. Detta 

stöd fördelas av styrelsen för teknisk utveckling !STU). I mimga fall. 

siirskilt för större projekt, gäller emellenid att hctydandc tekniska och 

kommersiella risker kan kvarstå även sedan projekten passerat det stadi

um där stöd från STU kan komma i fråga. För att möjliggöra stöd iivcn i det 

skedet inrättades den I juli 1979 Industrifonden (prop. 1978179: 123 bil. I. 

NU 59. rskr 4 L'il. Genom Industrifonden har stöd kunnat lämnas till teknik 

som bedöms ha goda affärsmöjlighcter i form av bl. a. en stor marknadspo

tential på exponmarknaderna. Industrifonden kan således komma att fun

gera som stödgivare i steget efter forskningsstadiet vad avser projekt som 

erhållit stöd inom ramen för energiforskningsprogrammet. 
För att ytterligare kunna stärka Swcbex och exportrådets möjligheter att 

bidra till att svenska företag kommer ut på exportmarknaderna bör Swe

bex erhålla ytterligare 10 milj. kr. for budgetåren 1985/86-1986/87. Jag 

kommer strax under anslaget E 22. Vissa åtgärder för omställning av 

energisystemet all beräkna ett sådant medelstillskott. Jag har i denna fråga 

samrått med statsrådet Hellström. 

Som en följd av den stora investeringsverksamheten och omställningen 

på energiområdet reses också krav på anpassning från enskilda företags 

sida till förändrade marknadsvillkor. SJND och energiverket förutser i sin 

utredning en fortsatt relativt snabb strukturomvandling i vissa delar av 

energiutrustningsindustrin. Genom bl. a. den utrednings-, rådgivnings- och 

stödverksamhet som SIND och de regionala utvecklingsfonderna handhar 

finns goda förutsättningar för insatser som underlättar en från samhällets 

synpunkt rationell strukturanpassning. 

11 Kärnsäkerhet 

Bland energikällorna medför kärnkraften säkerhetsproblcm av speciell 

karaktär. Ansvaret för att bevaka dessa frågor vilar på dels staten. dels 

kraftindustrin. Fr. o. m. den I februari 1984 gäller den nya lagen ( 1984: 3) 

om kärnteknisk verksamhet (kärntekniklagen), som bl. a. lägger fast dessa 

ansvarsförhållanden. För kärnsäkerhetsarbetet fastställde riksdagen år 

1981 vissa riktlinjer (prop. 1980/81: 90 bil. I s. 310-314. NU 60, rskr 381). 

som främst avser reaktorsäkerheten. Jag återkommer strax (avsnitt 11.1) 

till dessa riktlinjer, som enligt min mening i allt väsentligt bör äga fortsatt 

giltighet. 

Använt kärnbränsle och annat kärnavfall från reaktordriften måste han

teras och slutdeponeras på ett sådant sätt att oacceptabla radioaktiva 

utsläpp eller läckage från avfallet inte uppstår. I fråga om låg- och medel-
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aktivt avfall kan slutligt omhändertagande ses som ett led i driften. Använt 

bränsle och annat högaktivt avfall mellanförvaras diiremot under läng tid. 

11era årtionden. före slutförvaring. Därigenom tillkommer frågan om att 

siikerställa resurser för dessa åtgärder, som till stor del genomförs sedan 

kärnkraftsdriftcn har avvecklats, liksom frågan om vidareutveckling av de 

metoder som skall utnyttjas. Jag kommer i det följande !avsnitt 11.2) att 

föreslå vissa föriindringar i myndighetsorganisationen på detta område. 

Förhindrandet av kärnvapenspridning och obehörig befattning med 

klyvbara ämnen är av utomordentlig betydelse. Det fredliga utnyttjandet 

av kärnenergi måste ske utan att verksamheten genom överföring av 

utrustning. utnyttjande av anläggningar eller avledning av klyvbart materi

al hidrar till kärnvapenspridning. Jag återkommer (avsnitt 11.3) till åtgär

der på s\'ensk sida som aktualiseras härigenom. 

I anslutning till såväl bränslcfor~örjningen som avfallshanteringen ger 

transporter av klyvbai1 och/eller radioaktivt material upphov till säker

ht:tsproblem. Säkt:rhetsarbetet på transportområdet regleras genom natio

nella hestämmelser, som normalt utformas så att de st{1r i samklang med 

bl. a. riktlinjer utarbetade inom IAEA. det internationella atomenergior

ganet i Wien. Härtill kommer åtgärder for att följa IAEA-konventioncn om 

fysiskt skydd. Jag ~er siikerhetsarbetet på transportområdet som väsentligt 

och kommer att fortsätta att verka for att det bedrivs med kraft. även på 

det internationella planet. 

Strälskyddsverksamheten inom k[irnkraftsdriften hänger nära samman 

med det övriga s~ikcrhetsarbetct och griper liksom detla in i den dagliga 

driften vid anläggningarna. Strålskyddet kommer att erfordra~ även sedan 

driften vid kärnkraftverken har upphön och i samband med deras rivning. 

Jag kommer i det följande att endast kort beröra strålskyddsfrågorna men 

vill erinra om att chefen för jordbruksdepartementet med stöd av regering

ens bemyndigande har tillsatt en utredning for översyn av strålskyddslagcn 

( 1958: I 10). Utredningen skall enligt sina direktiv (Dir 1983: 45) bl. a. bely

sa frågan om hur en ny strålskyddslagstiftning skall samordnas med lag

stiftningen om kärnteknisk verksamhet. Utredningen avser att lägga fram 

förslag om ny strftlskyddslag under första halvåret 1985. 

Det är vidare nödvändigt att en beredskapsorganisation finns planerad 

och förberedd för insatser i den händelse att ett haveri skulle inträffa vid en 

kärnkraftsanläggning med konsekvenser utanför anläggningen. Riktlinjer i 

fråga om bcredskapsorganisation antogs av riksdagen år 1981 (prop. 

1980/81: 90 bil. 2. JoU 24. rskr 274). 

11.1 Rcaktorsäkerhet 

Ansvaret för säkerheten vid kärnkraftproduktionen vilar på såväl an

läggningsinnehavare som tillsynsmyndigheter. Tillsynsmyndighet för kärn

säkerheten är statens kärnkraftinspektion fSKl). Strålskyddstillsyn av 
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kärnenergianläggningar utövas av statens strålskyddsinstitut. Efter riks

dagsbeslut år 1981 (prop. 1980/81: 90. NU 60, rskr 381) har SK! fått ökade 

resurser och en ny organisation. SKl:s verksamhet omfattar löpande in

spektion och tillsyn av anläggningar. granskning av nya anläggningar för 

vilka tillstånd har sökts enligt lagen ( 1984: 31 om kärnteknisk verksamhet, 

s. k. återkommande siikerhetsgranskningar av anläggningar. samt forsk

ning som stöd för såväl tillsyns- som gransknings verksamheten. Inspektio

nen ger som ett led i sin informations verksamhet ut kvartalsrapporter över 

driften med redovisning av viktigare händelser av störningskaraktär liksom 

en mera tekniskt inriktad sammanställning halvårsvis över säkerhetsrela

terade händelser vid kärnkraftsanliiggningarna. Driftserfarenheterna ten

derar att utgöra en allt viktigare del av underlaget for säkerhetsarbctet. 

Jag avser att nu redogöra för reaktorsäkerhetsarbetet och vill heröra. 

utöver SKI:s löpande arbete med granskning och inspektion. följande 

delar av de av riksdagen fastställda riktlinjerna för kärnkraftssäkerheten. 

Enligt riktlirlierna skall bl. a. anordningar införas vid kärnkraft verket i 

Barsebäck för filtrerad ventilation i händelse av haveri som leder till 

tryckuppbyggnad i en reaktorinneslutning. Regeringen föreskrev i enlighet 

härmed år 1981. att som ett villkor för driften av Barsebäcksverket åtgär

der för filtrerad ventilation skulle vidtas och utrustningen tas i bruk vid 

utgången a\' år 1985 eller vid en senare tidpunkt som kärnkraft inspektionen 

bestämmer, dock senast den I september 1986. Efter inledande studie- och 

konstruktionsarbete erhöll Sydsvenska Vhrmekraft AB den 2 december 

1982 tillstånd av SK! att uppföra en sådan filterkammare. Enligt vad jag 

har c1farit beräknas anordningen vara färdigställd under fir 1985. Enligt 

riktlinjerna gäller även att studier skall genomföras i sylie att undersöka 

om motsvarande anordningar skulle kunna medföra avsevärda minskning

ar av utsläpp vid eventuellt haveri vid de övriga svenska kärnkraftverken. 

eller om risk.bilden vad gäller olyckor som leder till stora utsläpp har 

ändrats väsentligt sedan år 1980. Enligt vad jag har erfarit har SK! och 

kraftindustrin inlett studier i detta syfte samtidigt som kraftindustrin även 

bedriver mer anläggningsspecifika studier över hithörande problem. Ställ

ning till dessa frågor bör enligt riktlinjerna tas vid en sådan tidpunkt att de 

åtgärder som skall vidtas är genomförda före är 1989. 

I enlighet med riktlinjerna genomför kärnkraftinspektionen som ett led i 

tillsyns- och granskningsarbetet pä grundval av material från och i samar

bete med anläggningsinnehavarna s. k. återkommande säkerhetsgransk

ningar. som har fött benämningen ASAR <As-operated Safety Analysis 

Report). Genomgångarna syftar till säkerhetsgranskningar liknande dem 

som föregår meddelandet av tillstånd att för första gången ta en reaktoran

läggning i drift. En redovisning av en ASAR-granskning av blocket Oskars

hamn I redovisades för regeringen i juli 1983. Därefter följande säkerhets

redovisningar avser Ringhals 2. Barsebäck 1 och 2 samt Ringhals I. Om 

möjligt skall varje reaktorblock under sin livstid genomgå minst tre gransk-
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ningar av detta slag. Det bör fortsättningsvis ankomma på statens kärn

kraftinspektion att utforma de fortsatta granskningarna mot bakgrund av 

aktuella behov. Jag vill även nämna att statens strålskyddsinstitut har 

inlett ett med ASAR-programmet samordnat program för återkommande 

granskning av strålskyddet vid kärnkraftverken. 

Jag vill sammanfattningsvis, med hänvisning till det jag nu har anfört. 

framhålla att nuvarande riktlinjer för och arbetsformer på reaktorsäker

hetsområdet enligt min mening är ändamålsenliga och bör gälla även fort

sättningsvis. 

11.2 Kärnavfallshantering 

Åtgärder för slutligt omhändertagande av använt kärnbränsle eller hög

aktivt avfall som härrör från detta kommer att behöva vidtas under 
2000-talet. Tiden fram till dess skall utnyttjas för forskning och utveckling 

m. m. rörande de metoder som skall utnyttjas. Ansvaret för dessa förbere

delser vilar primärt på kärnkraftindustrin. Genom lagstiftningen har staten 

ett övergripande ansvar för att förberedelserna genomförs. bl. a. att erfor
derliga resurser avsätts för sluthanteringen. Genom den nya lagen ( 1984: 3) 

om kärnteknisk verksamhet har denna ansvarsfördelning kommit till klart 

uttryck. Jag övergår nu till att mot denna bakgrund behandla frågor om 

myndighetsorganisation m. m. på kärnavfallsområdet. 

J 1.2. I A ifallshanteringens säkerhets- och strålskydd.1jrågor 

I fråga om tillsyn och granskning av kärnavfallshantering och anlägg

ningar för detta ändamål vill jag anföra följande. Av anläggningar för 

slutförvaring av kärnavfall har hittills tillstånd lämnats för slutförvaret för 

låg- och medelaktivt reaktoravfall, etapp I <SFR-1). i Forsmark. Till grund 

för regeringens beslut om tillstånd låg bl. a. statens kärnkraftinspektions 

granskning av det föreslagna förvaret. Vidare har inspektionen, liksom 

bl. a. statens strålskyddsinstitut och nämnden för hantering av använt 

kärnbränsle, genomfört en omfattande granskning av den s. k. KBS-3-rap

p011en, som redogör för en metod för direkt slutdeponering av använt 

kärnbränsle, i samband med utarbetande av remissyttranden över ansök

ningar om tillstånd att första gången tillföra reaktorerna Forsmark 3 och 

Oskarshamn llI kärnbränsle. Vid granskningarna av såväl SFR-1 som 

KBS-3 har de nämnda myndigheterna genomfört undersökningar som även 

innebär en förberedelse för kommande granskningar av mera kvalificerade 

slutförvarsanläggningar. Jag återkommer strax till beröringspunkterna 

mellan säkerhetsmyndigheternas uppgifter och övriga delar av statens 

övergripande ansvar i fråga om kärnavfallshantering. 
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11.2 .2 Utvecklings- och finansiering.~fi-ågor i anslutning till hanteringen 

av anriint kiirnhriinslc 

Lagen ( 1984: 3) om kärnteknisk verksamhet (kärntekniklagenl lägger 

fast skyldigheterna för den som har tillstånd till kärnteknisk verksamhet att 

bl. a. ta hand om och slutligt förvara radioaktivt avfall som uppkommer till 

följd av driften. Kraftreaktorinnehavarc är därutöver skyldig att genomfö

ra den forskning och utveckling som behövs för att dessa åtgärder skall 

kunna genomföras. Han är också skyldig att i samråd med övriga inneha

vare upprätta ett allsidigt forsknings- och utvecklingsprogram som vart 

tredje år med början år 1986 skall lämnas in för godkännande till regeringen 

eller myndighet som regeringen bestämmer. Vidare stadgas i en särskild 

lag ( 1981: 669, ändrad 1984: 5) om skyldighet för kraft reaktorinnehavare att 

erlägga en avgift till staten för att täcka framtida kostnader för hantering av 
högaktivt avfall från driften samt för rivning av reaktoranläggningarna. 
Dessa avgifter skall tillföras en fond som förvaltas genom insättning på ett 

konto i riksbanken. Av avgifter som en reaktorinnehavare har betalat in 

kan lån meddelas till denne. När kostnader för att vidta åtgärder uppkom

mer. betalas ersättning till reaktorinnehavarna ut från de fonderade med

len. 

För att utöva statens befogenheter i de långsiktiga finansierings- och 

utvecklingsfrågorna har en särskild myndighet, nämnden för hantering av 

använt kärnbränsle INAK). inrättats efter beslut av riksdagen (prop. 

1980/81:90, NU 60. rskr 381). Enligt sin instruktion (1981:672, ändrad 

1984: 18) skall nämnden följa utvecklingen på kärnenergiområdet. särskilt 

vad gäller använt kärnbränsle och radioaktivt avfall från detta samt av

veckling och rivning av reaktoranläggningar. Den skall vidare avge förslag 

till avgifter som reaktorinnehavarna skall erlägga till staten för finansiering 

av framtida utgifter för använt kärnbränsle m. m. samt svara för en betryg

gande förvaltning av inbetalade avgifter. Nämnden skall sålunda pröva 

frågor om utlåning och ersättning till reaktorinnehavarna från fonderade, 

inbetalade avgifter. Nämnden skall även pröva frågor om kompletterande 

forsknings- och utvecklingsverksamhet samt om övervakning och kontroll 

av slutförvar. Vidare skall nämnden granska och utvärdera det forsknings

och utvecklingsprogram för hantering och slutförvaring av kärnavfall som 

skall upprättas vart tredje år av reaktorinnehavarna samt svara för att 

allmänheten ges information om arbetet med använt kärnbränsle m. m. 

Nämnden leds av en styrelse med tio ledamöter och har ett kansli med en 

chef och fem ytterligare befattningshavare. Förutom nämndens instruktion 

äger förordningen ( 1981: 671. ändrad 1984: 17) om finansiering av framtida 

utgifter för använt kärnbränsle m. m. samt i fråga om granskningen av 

kraftreaktorinnehavarnas forskning och forskningsplanering rörande av

fallshantering förordningen (1984: 14) om kärnteknisk verksamhet tillämp

ning på nämndens verksamhet. 

16 Riksdagen 1984185. J sam/. Nr 120 
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NAK:s organisation avspeglar den tidigare gällande lagstiftningen på 
kärnenergiområdet. I sitt betänkande (SO U 1983: 9) Lagstiftningen på 

kärnenergiområdet uttalade atomlagstiftningskommitten att NAK:s orga

nisation var förhållandevis liten och borde förstärkas. Enligt kommitten 
kunde olika lösningar väljas härvid. Kommitten lade själv inte fram nägot 

förslag utan anförde att dessa frågor borde lösas i annan ordning. 

Genom den nya lagstiftningen har ett vidare ansvar än tidigare i fråga om 

forskning och utveckling rörande hantering av använt kärnbränsle lagts på 
kraftindustrin. Dennas forsknings- och utvecklingsverksamhet skall ha ett 

allsidigt program och innefatta bl. a. alternativa hanteringsmetoder. 
Jag tillkallade mot denna bakgrund med stöd av regeringens bemyndi

gande en utredning med uppgift att belysa vissa frågor om resurser och 
organisation för den statliga verksamheten på kärnavfallsområdet. Upp
draget utvidgades senare i fråga om finansieringssystemet. Utredningen 
överlämnade i september 1984 sitt betänkande (SOU 1984: 76) Samordnad 
kärnavfallshantering till regeringen. Betänkandet har rcmissbehandlats. 

OrRanisation 

I korthet innebär utredningens förslag i fråga om myndighctsorganisa

tion att nuvarande NAK behålls och att dess kansli förstärks. Nämndens 
uppgift blir att utöva statens ansvar i fråga om att följa utvecklingsverk

samheten och att svara för finansieringssystemet på kärnavfallsområdet. I 

anslutning härtill föreslås att en rådgivande vetenskaplig nämnd inrättas 

för kärnbränslenämnden enbart. Vidare föreslås ett samordningsorgan för 

den kärnavfallsforskning som administreras av statens strålskyddsinstitut. 

statens kärnkraftinspektion och kärnbränslenämnden. varvid den senare 

myndigheten skulle vara huvudman. Jag återkommer strax till frågan om 
förändringar i finansieringssystemet. 

Av de remissinstanser som har yttrat sig i organisationsfrågan har ett 
flertal rest invändningar mot utredningsförslaget. Några anser att myn

dighetsuppgiftcrna. såväl de på den teknisk-vetenskapliga sidan som de på 

den ekonomiska. kan fördelas på andra myndigheter. Andra framför att 

kärnbränslenämndens uppgifter bör inskränkas till dem av ekonomisk 

natur, nämligen avgiftssättning, fondförvaltning och utbetalande av ersätt

ningar. State/ls strålskyddsillstitut och state/ls kärnkraftillspektion anslu

ter sig till ett särskilt yttrande till betänkandet, som förordar en fördelning 

av de teknisk-vetenskapliga uppgifterna på dessa båda myndigheter. A 
andra sidan har i vissa remissyttranden. bl. a. av NAK, anförts att en 

särskild kärnbränslenämnd enligt förslaget har en roll som statens organ 

för att följa genomförandet av alla åtgärder inom kärnavfallsprogrammet. 

Frågan om myndigheternas roller inom en från kraftindustrin fristående 

kärnavfallsforskning har kommenterats utförligt av remissorganen. 

För egen del vill jag anföra följande. De uppgifter av ekonomisk natur 

som följer av statens ansvar på kärnavfallsområdet (avgiftsuttag. fondför-
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vallning och utbetalande av crsiillningar) bör uppenharligcn handliiggas 

f1iståcmk från säkcrhctsmyndigheterna. Jag finner det vidare angeläget att 

frågor om kostnadsberäkningen av metoder för hantering av använt kärn

bränsle handhas åtskilt från de instanser som svarar för granskningen av 

metoder och anläggningar i fråga om säkerhet och strålskydd. Detta gäller 

även den översiktliga bedömningen a\' hanteringsmctodcr i syfte att avgöra 

i vilken mån de bör bli föremål för vidare bevakning eller utveckling. Ett 

särskilt ansvar på den statliga sidan, som bör utövas åtskilt foln den 

slutliga granskningen av metoder och anläggningar i säkerhctsavseende. iir 

vidare att säkerställa hela det egentliga avfallsprogrammcts successiva 

genomförande förutom genom finansieringssystemet även genom uppfölj

ning av de konkret<J åtgärder som i enlighet med lagbestämmelserna vidtas 

från kraftindustrins sida. 

Ansvaret för tillsyn och granskning av anläggningar och metoder för 

kärnavfallshantering ligger odelat hos säkerhets- och strålskyddsmyndig

heterna SK! och SSI. Kompetens i tillhörande frågor (säkerhctsanalys 

m. m.) byggs upp och vidmakthålls vid dess<J myndigheter. stödd bl. a. pi\ 

viss forskning. 

Jag finner mot bakgrund av vad jag nu har anfört vägande motiv för att 

även fortsättningsvis ha cll särskilt myndighetsansvar för finansieringsd1.:

len och för övervakningen av genomförandet av det långsiktiga program

met för hanteringen av använt kärnbränsle m. m. Däremot finner jag att en 

samordning på det praktiska planet av resursskäl bör eftersträvas när det 

gäller den från kraftindustrin fristående kompetensuppbyggnaden på det 

teknisk-vetenskapliga området. En sådan samordning berör delar av strål

skyddsinstitutets, kärnkraftinspcktionens och kärnbränslenämndens verk

samheter och bör ske med beaktande av de olika roller som tillkommer 

dessa myndigheter. Som en åtgärd, ägnad att främja en rationell arbetsför

delning hl. a. i tekniska frågor vill jag särskilt nämna en förläggning av 

kärnbränslenämnden i anslutning till kärnkraftinspektionen och dess enhet 

för kärnavfallsfrågor. 

Utredningsförslaget omfattar. som jag nyss har nämnt, även dels en 

rådgivande nämnd för vetenskaplig rådgivning till kärnbränslenämnden i 

avfallshanteringsfrågor. dels ett organ under kärnbränslenämnden för sam

ordning av den kärnavfallsforskning som initieras av statens strålskyddsin

stitut, statens kärnkraftinspcktion och nämnden själv. Jag vill i detta 

sammanhang nämna att de båda förstnämnda myndigheterna i sina an

slagsframställningar för budgetåret 1985/86 har föreslagit att en rådgivande 

nämnd i avfallsfrågor inrättas av regeringen gemensamt för strålskyddsin

stitutet och kärnkraftinspcktionen. 

För egen del anser jag att ett gemensamt organ för de tre berörda 

myndigheterna skulle kunna utgöra ett verksamt samordningsinstrument i 

forskningsfrågor och mera allmänna frågeställningar inom de olika myndig

heternas ansvarsområden rörande kärnavfall och avveckling av anlägg-
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ningar. Ett sådant samarbetsorgan bör verka för att väsentliga grundliig

gandc kunskapsområden täcks av de tre berörda myndigheterna enligt 
deras huvudansvar, utan luckor men också utan onödiga dubbleringar. Det 

bör därvid verka för att en av kraftindustrin oherocnde kompetens i kärn

avfallsfrågor vidmakthålls. Samarbetsorganet hör också kunna stå till för

fogande för rådgivning till de berörda myndigheterna som ett led i dessas 
beredning av vissa ärenden så som SSI och SKI libom översynsutredning

en för N A K har föreslagit. Samarbetsorganet bör administrativt vara knu

tet till SSJ och inte ha någon egen personal. Jag har i denna fråga samrått 
med chefen för jordbruksdepartementet. 

Beträffande granskningen av den vart tredje år. med början år 1986, 
inlämnade planen för forskning och utveckling vill jag erinra om att NAK 

enligt tillämpningsförordningen till kärntekniklagen har att ta emot planen 
och efter granskning överlämna den till regeringen med eget yttrande. 
Enligt utredningsförslaget skall NAK:s kansli och rådgivande nämnd ge
nomföra gramkningen av planen med hjälp av forskare och konsulter. Den 
verksamhet som planeringen avser kommer under de närmaste årtiondena 
lllt få sin tyngdpunkt förskjuten allteftersom slutförvaringsmetoderna fär
digutvecklas. Enligt min mening bör en stor flexibilitet eftersträvas inför 
granskningarna av forsknings- och utvecklingsplanerna. 

Jag vill mot bakgrund av vad jag nu har anfört och efter samråd med 
chefen för jordbruksdepartementet föreslå följande. Huvuduppgiftcn för 

statens kämhriinslenämnd (nuvarande nämnden för hantering av använt 

kärnbränsle) skall vara att övervaka genomförandet av programmet för 

den slutliga hanteringen av använt kärnbränsle samt avvecklingen av an

läggningar i kärnkraftsprogrammet. Deluppgifter för nämnden är att svara 

för: 
- avgiftsuttag, medelsredovisning och utbetalande av ersättningar 
- granskning av kostnadsuppskattningar för sluthanteringen 

- bedömning av olika hanteringsmetoder för att utröna i vad mån de hör 
ingå i kraftreaktorinnehavarnas forsknings- och utvecklingsprogram för 

sluthanteringen 
- uppföljning av kraftreaktorinnehavarnas åtgärder för sluthantering av 

använt kärnbränsle och avveckling av anläggningar. 

Nämnden leds av en styrelse. Dess kansli omfattar en chef samt nio 

ytterligare befattningshavare. Kansliet indelas i en teknisk och en ekono

misk enhet förutom gemensamma resurser. 

Det ankommer på regeringen att närmare besluta om nämndens instruk

tion, styrelse, kansli m. m. Jag avser att återkomma till regeringen med 

förslag i denna fråga. 
Ett samarbetsorgan för kärnavfallsfrågor inrättas gemensamt för statens 

strålskyddsinstitut, statens kärnkraftinspektion och statens kärnbränsle

nämnd. Det tillsätts och erhåller instruktion av regeringen. Samarbetsorga-
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net skall åt de tre myndigheterna fungera som dels ett expertorgan för 

rådgivning. dels ett forum för samråd. Dess uppgifter skall vara att svara 

för 

- rådgivning, då så begärs, till en eller flera av de berörda myndigheterna 

vid beredning av ärenden med anknytning till kärnavfallshantering eller 

avveckling av anläggningar 

- informationsutbyte om de tre myndigheternas forsknings- och utred

ningsverksamhet i fråga om kärnavfallshantering samt avveckling av 

anläggningar så att en rationell arbetsfördelning ernås och därvid en 

oberoende kompetens byggs upp och vidmakthålls på områden av bety

delse härvidlag. 

Finansiering 

I fråga om finansieringssystemet vill jag anföra följande. I översynsut

redningens betänkande redovisas några modeller för en fondförvaltning 
som i olika omfattning utnyttjar den öppna kreditmarknaden, riksbanken 

eller riksgäldskontoret för placeringar. Vid remiss behandlingen har anförts 

synpunkter bl. a. på det nuvarande återlånesystemet. olika slag av kapital

placeringar av avgiftsmedel på kreditmarknaden, speciellt en fondering i 

statspapper via riksgäldskontoret. fondförvaltningens närmare upplägg

ning samt frågan om garanterad realavkastning. 

Enligt vad utredningen har påvisat kommer förändringar i finansierings

systemets fondförvaltningsdel inte att få något omfattande genomslag i 

praktiken förrän i slutet av 1980-talet då vissa åtaganden som är konse

kvenser av hittills fattade beslut om återlån kommer att ha infriats med de 

in- och utbetalningar som förutses i övrigt. Jag anser mot denna bakgrund 

att ett förslag till ändrad lagreglering av fondförvaltningen f. n. kan anstå 

och avser att i stället återkomma med förslag till regeringen rörande förslag 

till 1985/86 års riksmöte i fråga om fondförvaltningen. 

11.3 Exportkontroll m. m. 

Som jag nyss har anfört måste det fredliga utnyttjandet av kärnenergi 

ske utan att verksamheten genom överföring av utrustning, utnyttjande av 

anläggningar eller avledning av material bidrar till kärnvapenspridning. En 

handel över gränserna med kärnmaterial och kärnteknisk utrustning för 

fredliga ändamål är emellertid i linje med Sveriges åtaganden enligt icke

spridningsfördraget (Non-Prolifcration Treaty. NPT. artikel IV: 2). Jag 

avser nu att behandla frågan om de krav som bör vara uppfyllda då 

tillstånd lämnas till utförsel på det kärntekniska området och vill först 

översiktligt redogöra för våra formella internationella förpliktelser. 

Sverige har av hävd varit starkt engagerat i strävandena att hindra 

spridning av kärnvapen. Vi tillhör de länder vilkas krav går längst. Vi 
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deltog aktivt i de förhandlingar som ledde fram till NPT, som trädde i kraft 

år 1970 och till vilket nu fler än 120 stater anslutit sig. Fördraget utgör ett 

viktigt rättsligt och politiskt viirn mot kärnvapenspridning. Det centrala i 

NPT-fördraget är den håde folkrättsligt och politiskt/moraliskt bindande 

utfästelse som anslutna icke-kiirnvapenstatcr gör att inte skaffa egna kärn

vapen. Detta åtagande verifieras genom avtal med det internationella 

atomcnergiorganet i Wien (IAEAl om kontroll (safeguanlsl av samtliga 
anläggningar och av allt klyvbart material inom resp. land. 

Enligt min mening är det angeläget att inte heller kärnvapenstaternas 

anläggningar för civil kärnenergiverksamhet utnyttjas på något sätt för 
militära ändamål. Jag framförde vid IAEA:s generalkonferens i september 

19H4 dm svenska regeringens uppfattning att kärnvapenstaterna utan un
dantag skall göra en klar åtskillnad mellan den civila och den militära 
~ektorn .rör kärnmaterial såväl som för kärntekniska anläggningar och att 
deras civila kärnenergiverksamhct i sin helhet måste underkastas effektiva 
safegmirds genom IAEA-kontroll. 

Genom NPT-anslutningen accepterar Sverige som köpare av kärnmate
rial och tjänster sådana s. k. heltäckande safeguards som jag nyss har 
nämnt. Som leverantörsland är vi enligt NPT förpliktade att kräva IAEA

kontroll av material eller utrustning som vi levererar till ett icke-kärnva

penland. Vi har även åtagit oss att följa de s. k. Londonriktlinjema från år 

1977. enligt vilka vi som exportör bl. a. ställer krav på fysiskt skydd samt 

på IAEA-kontroll vid överföring av klyvbart material. utrustning eller 
teknologi till icke-kärnvapenstater. 

Våra ambitioner i fråga om internationell kontroll av kärnenergiverk

samheten går emellertid längre än vad de internationella överenskommel

serna föreskriver. Som en allmän princip för den svenska politiken härvid

lag gäller att utförseltillstånd till icke-kärnvapenstater endast lämnas om 

dessa har ratificerat NPT eller gjort minst motsvarande åtaganden om 
IAEA-kontroll över all sin kärnenergiverksamhet. Vid utförsel till kärnva

penstatema måste garantier föreligga för fredlig användning av det som 

levereras och IAEA-kontroll av att dessa garantier uppfylls. Därutöver 

sker i varje utförselärende en allmänpolitisk prövning. 

Målsättningen är sammanfattningsvis att utrustning och material som 

härrör från Sverige endast kommer till användning i sådana länder där 

garantier skapats för att det som förs ut inte bidrar till spridning eller 

tillverkning av kärnvapen. 

Jag vill framhålla att utförseln från Sverige på det kärntekniska området i 

praktiken inryms inom ett begränsat antal kategorier (under de senaste 

åren främst kapslingsrör. bränsleelement. restmängder av uran i samband 

med bränsletillverkning samt bränsle och testobjekt för Studsviks mate

rialprovningsreaktor R2). Varje ansökan om utförseltillstånd prövas sär
skilt. Prövningen innefattar även frågan om eventuell reexport och kon-
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trollfrågor i sådana fall. Till grund för prövningen läggs bl. a. regeringsåta

ganden i enskilda fall eller bilaterala eller multilaterala kontrollavtal. 

Som jag har anfört i annat sammanhang <prop. 1983/84:60 s. 52) avser 

jag alt noga följa utvecklingen på utförselområdet och. om detta visar sig 

erforderligt, lägga fram förslag om ändringar i förteckningen över utrust

ning och material för vilka tillstånd krävs vid utförsel. Genom den nya 

lagstiftningen har tillståndsplikten utsträckts till att omfatta även s. k. dual 

use-produkter. dvs. utrustning eller material som utan att vara särskilt 
konstruerade eller iordningställda för kärnenergiändamål ändå kan vara av 
väsentlig betydelse för framställning av kärnladdningar. Vissa tillägg till 

produktförteckningen har redan gjorts av regeringen i fråga om utrustning 
av dual use-karaktär. Förutom Sverige har några andra länder infört sådan 

tillståndsplikt. Internationella överenskommelser saknas dock för vilka 
dual use-produkter som bör innefattas. Regeringen vill verka för att inter

nationella riktlinjer skapas även på detta område. 

12 Upprättade lagförslag 

I enlighet med vad jag nu har anfört har inom industridepartementet 
upprättats förslag till 

I. lag om vissa torvfyndigheter, 

2. lag om ändring i lagen (1974: 890) om vissa mineralfyndigheter, 
3. lag om ändring i gruvlagen ()974: 342). 
4. lag om ändring i naturvårdslagen (1964: 822), 

5. lag om ändring i vattenlagen ( 1983: 291), 

6. lag om ändring i lagen 0957: 262) om allmän energiskatt. 

Det under 4 angivna förslaget har upprättats i samråd med chefen för 

jordbruksdepartementet, det under 5 angivna förslaget i samråd med che

fen för justitiedepartementet och det under 6 angivna förslaget i samråd 
med chefen för finansdepartementet. 

Den lagändring som föreslås under 6 är av så enkel beskaffenhet att jag 

anser att lagrådets hörande skulle sakna betydelse. Något yttrande från 
lagrådet bör därför inte inhämtas. 
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13 Hemställan 

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen 
föreslår riksdagen 

dels att antaga förslagen till 

1. lag om vissa torvfyndigheter. 

2. lag om ändring i lagen ( 1974: 890) om vissa mineralfyndigheter, 

3. lag om ändring i gruvlagen (1974: 342). 
4. lag om ändring i naturvårdslagen ( 1964: 822), 

5. lag om ändring i vattenlagen ( 1983: 291), 

6. lag om ändring i lagen (1957: 262) om allmän energiskatt. 
dels att godkänna de riktlinjer som jag har förordat i fråga om 

7. den långsiktiga energipolitiken (avsnitt J), 

8. energianvändningen (avsnitt 5.1 ), 
9. elförsörjningen (avsnitt 7.1). 

10. fortsatt vattenkraftsutbyggnad (avsnitt 7.3), 

I I. omorganisation av och ändrade uppgifter för myndigheten för hante
ring av använt kärnbränsle samt inrättande av ett samarbetsorgan för 
kärnavfallsfrågor (avsnitt I 1.2.2), 

dels att godkänna de grunder för stöd som jag har förordat för 

12. sammankopplingar av värmeundcrlag !avsnitt 6.2). 

13. solvärmeanläggningar (avsnitt 6.5), 

14. små vattenkraftanläggningar (avsnitt 7.3), 

15. förberedelser för framtida utbyggnad av mottrycksproduktionen (av-

snitt 7.4), 

16. utveckling av vindkraft (avsnitt 7 .5). 

17. anskaffande av reservkraftverk inom jordbruket (avsnitt 7. 7.2), 
18. åtgärder för att minska utsläppen av kväveoxider och utsläppen av 

miljöstörande ämnen vid förbränning av torv och avfall (avsnitt 8.1), 

19. anläggningar för inhemska bränslen (avsnitt 8.6.4), 
20. utveckling av ny energiteknik (avsnitt Hl.3). 

Jag föreslår vidare att regeringen bereder riksdagen tillfälle att ta del av 

vad jag har anfört angående 
21. storstädernas värmeförsörjning (avsnitt 9). 
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14 Anslagsfrågor för budgetåret 1985/86 

Tolfte huvudtiteln 

E. ENERGI 

E 1. Statens energiverk: Förvaltningskostnader 

1983/84 Nettoutgift 22 638 231 

1984/85 Anslag 19 584 000 

1985/86 Förslag 20018 000 

Statens energiverk är sedan den I juli 1983 den centrala förvaltnings
myndigheten för frågor om energiförsörjning. Det åligger verket - i den 

mån det inte ankommer på någon annan myndighet - att verka för en 

rationell tillförsel, omvandling, distribution och användning av energi. 

Vidare åligger det verket att bevaka säkerhetsfrågor på energiområdet och 

att följa den internationella utvecklingen i fråga om energiförhållanden. 

Verket är chefsmyndighet för statens elektriska inspektion. 

Energiverket leds av en styrelse. Chef för verket är en generaldirektör. 

Verket är organiserat på fyra avdelningar - en för bränslen, en för el och 

värme, en för ledningskoncession och elsäkerhet och en för energian

vändning - samt en administrativ byrå och ett planeringskansli. 

Inom verket finns fyra nämnder. De är utvecklingsnämnden - som har i 

uppgift att besluta om stöd till forskning och utveckling inom energitillför

selområdet, till oljeersättning och till anordningar för att minska utsläppen 

av svavel vid förbränning av kol - samt prisrcgleringsnämnden för elek

trisk ström, nämnden för värdering av eldistributionsanläggningar m. m. 

och krigsskyddsnämnden för kraftanläggningar. 

Till verket är knutna ett eldistributionsråd och ett energihushållningsråd. 
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i984i85 Beräknad iindring l985i86 

Staten' Före-
energiverk draganden 

Personal 174 -5 

Anslag 

Ut~iftl'T 

Fiirvaltningskostnader 33 947000 + 1157000 + 730000 
(därav lönekostnader) (26502000) (+ 690000) \+ 13821)\)()) 
Lokalkostnader 4530000 285000 - 296000 

38477000 + 872000 + 434000 

Inkomster 
Medel som tillförs 
anslaget från 
al anslaget E 4. Ut-

bildning och räd-
givning m. m. för 
att spara energi 975000 975 000 of. 

h) anslaget E 12. 
Energiforskning 6 734000 - 6734000 of. 

C) anslaget E 17. 
Stöd för olje-
ersättande åt-
gärder, m. m. 6 734000 - 6734000 of. 

Avgifter för handlägg-
ning av ärenden enligt 
lagen (1981: 13541 om 
allmänna värmesystem 250000 250000 of. 
Avgifter för koncessions-
och behörighetsärenden 4200000 300000 of. 

18893000 -14993000 of. 

N etloutgift 19584000 +15865000 + 434000 

Statens energiverk 

Statens energiverk framhåller att kraven på lönsamhet och genomförbar
het m. m. i de projekt som beviljas stöd har skärpts. vilket nödvändiggör 
hög kompetens hos de handläggare som förbereder besluten. Handlägg
ningstiden för varje ärende torde också öka till följd av de skärpta kraven. 

Uppföljningen av de projekt som har fått stöd har hittills varit eftersatt på 
grund av brist på resurser. Utan tillskott måste resurser för uppföljning 
prioriteras bland befintlig personal. 

Verket vill i detta sammanhang återigen peka på behovet av att program 

av den typ verket nu har att arbeta efter av rationella skäl framdeles bör 

utformas så att statens energiverk får koncentrera sig på projekt av större 

betydelse. 
Riksdagens forskningspolitiska beslut innebar att ansvaret för vissa in

satser inom delprogrammet fjärrvärme och effektivare värmedistribution 
m. m. (solvärmeteknik, värmepumpar. värmelagring och värmedistribu-
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tion) har förts från byggforskningsddet till verket. I detta sammanhang 

kan en förstärkning av verkets handläggarresurser bli nödvändig. 

A ven om motiv inte saknas härför vill verket inte nu förcsl[1 några 

resurstillskott på förvaltningssidan. 

Statens energiverks förslag vad gäller anslag till förvaltningskostnader 

innebär sammanfattningsvis följande. 

I. Pris- och löneomräkning m. m. 1881 000 kr . 

.., I enlighet med vad föredraganden har beräknat i prop. 1982/83: 100 (bil. 

14 s. 140) har verket räknat med att rationaliseringar skall kunna ge

nomföras som innebär en minskning motsvarande 2.5 %· av de reala 

resurserna till förvaltningskostnader. 

3. Den tidigare finansieringen av förvaltningsresurserna för energiforsk

ning och oljeersättning via särskilda fonder sker numera över statsbud

geten. Energiverket tar därför inte upp överföring från andra anslag 

som inkomst. 

Föredragandens ii1'errii1;ande11 

För nästa budgetår bör medel för statens energiverks förvaltningskost

nader beräknas med utgångspunkt i verkets huvudförslag. Det innebär att 

en rationalisering och effektivisering av verksamheten motsvarande 2,5 t;f; 

av verkets reala resurser bör ske. Detta ligger helt i linje med vad jag 

förordade i 1983 års budgetproposition (prop. 1982/83: IOO bil. 14 s. 140-

141) om en rationalisering av verksamheten motsvarande en minskning av 

verkets reala resurser med sammanlagt 6 % under perioden 1983/84-

1985/86. 

En del av denna minskning kan åstadkommas genom den samordning 

och rationalisering av administrativa uppgifter för myndigheterna på Lilje

holmen i Stockholm som f. n. genomförs. Resultatet av detta arbete kom

mer att redovisas av myndigheterna i anslutning till deras anslagsframställ

ningar för budgetåren 1986/87 och 1987/88. 

Jag beräknar utgifterna för statens energiverks förvaltningskostnader till 

sammanlagt 38 911 000 kr. för nästa budgetår. Medel bör tillföras anslaget 

på i princip samma sätt som under innevarande budgetår. De sammanlagda 

inkomsterna beräknar jag till 18 893 000 kr. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Statens ener[:iverk: Förvaltnin1:skostnader för budgetåret 

1985/86 anvisa ett förslagsanslag av 20018000 kr. 
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E 2. Statens energiverk: Utredningar m. m. och information 

1983/84 Ne!loutgift 

1984/85 Anslag 

1985/86 Förslag 

7262 278 

10929000 

I 0929 000 

Reservation 15462197 1 

1 Enligt regeringens beslut <len 13 december 1984 skall som en besparing 7000000 
kr. av reservationen föras bort från anslaget. 

Från detta anslag bestrids kostnader för utredningsverksamhet m. m. 

inom energiområdet och för energiinriktad information inom statens ener

giverks verksamhetsområde. Anslaget tillförs medel som flyter in dels vid 

försäljning av publikationer och annat material som bekostas från anslaget, 

dels som ersättning för utredningar och informationsuppdrag som utförs åt 

annan. 

191\4/85 Beräknad ändring 1985/86 

Statens Före-
energiverk draganden 

Vt1:ifier 
I. Utredningar m. m. 9173000 of. of. 
2. Energiinriktad 

information m. m. 12 225 000 of. of. 

21398000 of. of. 

Inkomster 
3. Medel som tillförs 

anslaget från anslaget 
E 12. Energiforskning 4122000 - 4 122000 of. 

4. Medel som tillförs 
anslaget från anslaget 
E 17. Stöd för olje· 
ersättande åtgärder, 
m.m. 6347000 - 6347000 of. 

10469000 -10469000 of. 

Nettoutgift 10929000 +10469000 of. 

Statens energiverk 

För att ta fram underlag för energipolitiska beslut och för att lämna 

utrednir.gsstöd inför planering av utvecklingsverksamheten inom verket 

och inför enskilda stödbeslut krävs särskilda utredningsresurser. 

Staten satsar betydande resurser i olika utvecklingsprogram för alt sti

mulera den tekniska utvecklingen inom energiområdet. Informationen om 

pågående verksamhet och om resultaten från forsknings- och dcmonstra

tionsprojekt är, oavsett om staten har varit engagerad eller inte. ett viktigt 

inslag i utvecklingsverksamheten för att göra ny teknik känd och accepte

rad på marknaden. Statens energiverk anser sig. här ha en mycket viktig 

roll, bl. a. som samordnare av sådan information. 



Prop. 1984/85: 120 253 

Statens energiverk begär nominellt oförändrade resurser för sin utred

nings- och informationsverksamhet. 

Den tidigare finansieringen via oljcersättningsfonden och energiforsk

ningsfonden sker numera över statsbudgeten. Energiverket tar därför inte 

upp överföring från andra anslag som inkomst. 

Föredragandens överväganden 

För nästa budgetår bör medel för statens energiverks utrednings- och 

informationsverksamhet beräknas med utgångspunkt i ett oförändrat an

slag. Jag har därvid räknat med att det finns utrymme för de utrednings

uppdrag till energiverket som jag i det föregående har aviserat. Jag har 

vidare räknat med att det skall finnas utrymme för en särskild riktad 

informationsinsats inom transportområdet som jag tidigare har berört I av

snitt 5.3). Enligt vad jag har erfarit pågår en diskussion mellan energiverket 

och transportrådet om inriktningen och omfattningen härav. Jag har preli

minärt räknat med i storleksordningen 500000 kr. för en sådan särskild 

insats. Jag räknar med samma huvudsakliga fördelning av anslaget som för 

innevarande budgetår. dvs. för utredningar m. m. 9173000 kr. och för 

energiinriktad information 12225 000 kr. 

Medel bör tillföras anslaget på i princip samma sätt som under inneva

rande budgetår. Jag kommer därför under punkt E 12. Energiforskning att 

föreslå att 4 122 000 kr. förs över till detta anslag. Vidare räknar jag med att 

6 347 000 kr. förs över från anslaget E 17. Stöd för oljeersättande åtgärder. 

m.m. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till S1atens energiverk: Utredningar m. m. och infi1rmarion för 

budgetåret 1985/86 anvisa ett reservationsanslag av 10929000 kr. 

E 3. Statens elektriska inspektion 

1983/84 Utgift 

1984/85 Anslag 

1985/86 Förslag 

7657780 

8831000 

9 156000 

Elektriska inspektionens verksamhet avser att främja säkerhet i sam

band med framställning, överföring och användning av elektrisk ström. 

Enligt sin instruktion (1983: 592) är inspektionen den lokala statliga organi

sationen för ärenden om tillsyn över elektriska starkströmsanläggningar 

och därmed sammanhängande frågor. Inspektionen ansvarar härigenom 

för den statliga tillsynen över efterlevnaden av den elektriska spcciallag

stiftningen. 

Elektriska inspektionen är organiserad på fem disktrikt med kontor i 

Hässleholm. Kristinehamn. Stockholm, Hudiksvall och Skellefteå. Chef 
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för vai:_ie distrikt är en överinspektör. Statens energiverk är chefsmyn

dighet för inspektionen. 

Personal 

Anslag 

Förvaltnings
kostnadcr 
(därav lönekost
nader) 
Lokalkostnader 

1984185 

39 

7 756 000 

(6589000) 
I 075 000 

8831000 

Beräknad iindring 1985186 

Statens 
energiverk 

+450000 

(+ 345000) 
-64000 

+ 386000 

Före
draganden 

+ 389000 

(+ 311000) 
-64000 

+ 325000 

Statens energiverk har tillsatt en arbetsgrupp som har utrett elektriska 

inspektionens verksamhet och resursbehov. Resultalt:t av arbetet har re

dovisats i rapporten Statens elektriska inspektion (SEJ) - uppgifter, orga

nisation och resurser. En sammanfattning av rapporten återfinns i bilaga 

18. 

Sratens energii·crk 

I rapporten Statens elektriska inspektion (SEJ) - uppgifter, organisation 

och resurser konstateras bl. a. dels att genom riksdagens beslut våren 1984 

ett minimibehov av personella och övriga resurser kan tillgodoses. dels att 

inspektionens verksamhet inte är lämpad att avgiftsbelägga~. 

Det är enligt energiverket inte möjligt att exakt bestämma behovet av 

tillsyn över elsäkerheten i landet. Mycket talar för att en ökad resursinsats 

skulle kunna vara väl motiverad. Å andra sidan bedöms en väsentlig 

minskning av insatsen åtminstone på lång sikt leda till en försämring av 

säkerheten. 

I likhet med utredningen anser energiverket att det är svårt att med 

oförändrad organisation i längden driva verksamheten effektivt med vä

sentligt mindre resurser än de nuvarande. I takt med att elanvändningen 

ökar, och därmed antalet tillsynsobjekt. leder en oförändrad resursinsats 

på sikt till lägre tillsynsfrekvens och därmed sannolikt till en försämrad 

elsäkcrhct. Möjligheten till rationalisering är enligt energiverket mycket 

liten utan större organisatoriska förändringar som t. ex. att centralisera 

verksamheten till ett kontor eller färre kontor än i dag. 

Energiverket föreslår att för statens elektriska inspektion för budgetåret 

1985/86 anvisas ett förslagsanslag om 9 217 000 kr.. vilket motsvarar 1984/ 

85 års anslag löne- och prisomräknat. 
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Fiiredrai.:andens iiven•äganden 

För att hålla kostnaderna vid inspektionen nere är det angeläget att 

energiverket i samråd med inspektionen fortsätter att studera möjligheter

na till rationaliseringar av den administrativa verksamheten vid inspck

tionsdistrikten. En åtgärd kan vara att energiverket gemensamt med elek

triska inspektionen ser över principerna för tillsynen mot bakgrund av 

erfarenheterna från andra myndigheter med tillsynsverksamhet. 

För nästa budgetår bör medel för verksamheten vid statens elektriska 

inspektion beräknas med utgångspunkt i ett för inspektionen pris- och 

löneomräknat anslag. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Statens elektriska inspektion för budgetåret 1985/86 anvisa ett 

förslagsanslag av 9156000 kr. 

E 4. Utbildning och rådgivning m. m. för att spara energi 

1983/84 Nettoinkomst 6145 731 1 

1984/85 Anslag I 000 

1985/86 Förslag I 000 

I Utgift 22 153 268 kr. 

Reservation 21297 579 

Från detta anslag bestrids kostnader för statligt stöd till dels utbildnings

åtgärder i syfte att minska energianvändningen vid uppvärmning och venti

lation samt att förbättra energihushållningen i industriella processer. dels 

energirådgivning m. m. Statens energiverk disponerar medlen till utbild

ningsåtgärdcr och statens industriverk disponerar medlen till energirådgiv

ning. 

Riktlinjer för verksamheten har angivits i riksdagens energipolitiska 

beslut vären 1981 (prop. 1980/81: 90 bil. I s. 43-48, 50-51. 69. 74 och 430. 

NU 60. rskr 3811. 

V crksamheten finansieras f. n. med medel från anslaget E 17. Stöd för 

oljeersättande åtgärder. m. m. Anslaget förs därför upp med ett formellt 

belopp av I 000 kr. 
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Uti:ificr 

1. Utbildningsatgiirdcr i 
~yfle att minska energi
användningen vid lokal
uppvärmning och inom 
olika industriprocesser 

2. Rådgivningsverksamhet i 
energifrågor m. m. 

lnk11mster 

3. Me<lcl som tillförs från 
anslaget E 17. Stöd för 
oljeersättande åtgärder. 
m.m. 

4. Medel som tillförs från 
anslaget E 22. Vissa 
åtgärder för omställning 
av energisystemet 

1984/85 

16~30000 1 

15 000000 

31330000 

31330000 

31330000 

256 

Beräknad ändring 1985/86 

Statens energi
verk. statens 
industriverk 

+3 800000 

+2000000 

+5800000 

Föredra
ganden 

- 3000000 

- 2000000 

- 5000000 

-10000000 

+ 5000000 

- 5000000 

1 Varav 5 000000 kr. för energiinriktad utbildning för personal inom sotningsväsen
dct enligt prnp. 1984/85: 5, Boll 6, rskr 82. Härutöver disponerar statens energiverk 
3 800000 kr. under XI huvudtitelns anslag B 16. Information och utbildning m. m. 

Statens enerr:iverk 

En effektivare drift och skötsel av tekniska system och installationer har 

enligt statens energiverks anslagsji·amstiillning under senare år kommit att 

framstå som en allt viktigare väg för att effektivisera energianvändningen. 

Detta förutsätter dock insatser för att genom utbildning höja bl. a. drift

och skötselpersonalens kompetens. 

Utbildningsinsatser med detta syfte görs också på många håll. En sam

ordning av dessa insatser sker f. n. genom energiverkets försorg. Energi

verket har vidare genomfört flera projekt i syfte att utveckla metoder för 

sådan utbildningsverksamhet. Huvuduppgiften de närmaste åren är enligt 

verket att fortsätta detta utvecklingsarbete och föra ut kunskapen om 

dessa metoder och modeller för utbildning till olika utbildningsanordnare. 

Energiutbildningen måste genom insatser från energiverket ges en sådan 

stadga att den successivt kan föras över i första hand till KOMVUX. AMU 
och även i vissa kommersiella utbildningsorganisatörers regi. 

Statens energiverk anser att det bör övervägas om inte den statliga 

finansieringen av denna verksamhet kan avvecklas i takt med att andra 

utbildningsvägar framför allt inom det reguljära utbildningssystemet intro

duceras, förslagvis under en treärsperiod med början budgetåret 1986/87. 
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Utöver denna långsiktiga inriktning av verksamheten kommer de aktivi

teter som har påbörjats under innevarande budgetår att ge upphov till 

efterfrågan på utbildningsstöd även budgetårel 1985/86. Omprioritering 

mot nya teknikområden behöver troligen göras under budgetåret. 

Energiverket föreslår nominellt oförändrade resurser för budgetåret 

1985/86. 

Under elfte huvudtitelns anslag B 16. Information och utbildning m. m. 

disponerar statens energiverk budgetåret 1984/85 3.8 milj. kr. för stöd till 

energiutbildning för personer som är yrkesverksamma inom fastighetsdrif

tens område. För budgetåret 1985/86 föreslår verket ett oförändrat belopp 

för detta ändamål. Enligt energiverket bör emellertid beloppet fr. o. m. 

budgetåret 1985/86 redovisas under anslaget E 4. Utbildning ooch rådgiv

ning m. m. för att spara energi. Formellt innebär således energiverkets 

förslag att sistnämnda anslag räknas upp med 3.8 milj. kr. . 

Statens energiverk har i rapporten ( 1984: 2) Energihuslul/lninxspro
grammets ejfekter bl. a. berört de informativa styrmedlen information. 

utbildning och rådgivning. 

Energiverket konstaterar i anslutning till sin analys av de statliga styr

medlens effekter på energihushållningen att de energihushållningsinriktade 

åtgärderna på olika områden successivt men målmedvetet bör integreras 

med andra åtgärder inom olika sektorer. Myndigheternas åtgärder bör 

inriktas på att ge service i form av erfarenhetsåterföring, information och 

rådgivning, utbildning m. m. i syfte att eliminera trögheter, kunskapsbris

ter. organisatoriska hinder etc. Den kompetens kring energifrågor som har 
byggts upp, t. ex. inom utvecklingsfonder och hos kommunala energirådgi

vare. måste enligt verket utnyttjas. 

Det särskilda stödet till energiutbildning bör enligt verket inom en treårs

period till större delen ersättas av utbildning inom det reguljära utbild

ningsväsendet. Anslagen bör i lämplig omfattning överföras dit. Energiver

ket har redan inlett förberedelser för en sådan förändring. 

De remissinstanser som har tagit upp dessa frågor betonar över lag 

betydelsen av att föra ut information och kunskap om energisparåtgärder 

och ny energiteknik. Vad gäller behovet av särskilda medel för energiut

bildning och energirådgivning anser många av remissinstanserna att statligt 

stöd härför krävs. Flera remissinstanser tillstyrker dock energiverkets 

förslag att på sikt föra över den särskilda energiutbildningen till det regul

jära utbildningsväsendet. 

En sammanfattning av rapporten och en sammanställning av remissytt

randena finns i bilaga 13. 

Statens rådför byggnadsforskning 

I rapporten (G 26: 1984) Energi 85 från statens råd för byggnadsforskning 

framhåller rådet bl. a. att utbildning är strategisk. 

Enligt rådets bedömning har på mycket kort tid en mängd nya kunskaper 

17 Riksdagen 1984185. 1 sam/. Nr 120 
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och erfarenheter inom energiområdet vunnits. För att dessa kunskaper 

skall kunna omsättas i stor skala i praktiken måste forsknings- och utveck

lingsresultaten spridas till och förankras i de grupper vars kunskaper och 

agerande har betydelse för genomförandet. Dit hör <le direkta beslutsfat

tarna - ägare och förvaltare av hostäder och lokaler - men också grupper 

som i sin yrkesutövning påverkar de direkta beslutsfattarna. Enligt rådets 

mening behöver stora insatser göras för att utbilda nyckelgrupper. om 

effekten av insatta resurser skall bli den avsedda. 

De flesta remissinstanser som tar upp utbildningsfrågan instämmer i 

byggforskningsrådets uppfattning. 

En sammanfattning av byggforskningsrådets rapport jämte en samman

ställning av remissyttrandena i denna del återfinns i hilagu 23. 

Statens industrivak 

Statens industriverk förutser i sin anslag.1fram.1·tiillning inga större för

ändringar av inriktningen av rådgivningsverksamheten frånsett en ökad 
tyngdpunkt på informationsområdet. 

Energirådgivning till de mindre och medelstora företagen är sedan bud
getåret 1983/84 etablerad vid samtliga utvecklingsfonder. Rådgivningen 

fungerar enligt industriverkets uppfattning väl och verkets insatser består i 

att samordna, utveckla och kontrollera rådgivningsaktiviteterna. 

Energiupphandlingsdelegationen har bidragit med 1,2 milj. kr. till ett 

fastbränsleprojekt som innebär en djupare analys av företagens förutsätt

ningar för konvertering till eldning med fasta bränslen. Inom fasthräns

leområdet finns ett alltmer ökat behov av rådgivningsinsatser. Under bud

getåret 1985/86 planeras därför utökade rådgivnings- och informationsin

satser inom detta område. 
Under budgetåret 1984/85 planeras energirådgivning i flera branscher: 

massa- och pappersindustrin, konserveringsindustrin och gjuterier. För 

budgetåret 1985/86 planeras branschaktiviteter i ungefär samma volym 

som inom andra branscher. 

I syfte att utveckla och öka precisionen i rådgivningen har flera projekt 

initierats där datorer används för insamling, bearbetning och presentation 

av energidata. Målet är att få fram enkla mätinstrument och metoder för att 

snabbt få underlag till energianalyser i företag. Utveckling av mätmetoder 

och instrument planeras fortsätta under budgetåret 1985/86. 

Flera projekt har startats för att få fram informationsmatcrial om energi

sparmöjligheter inom industrin. Dessa projekt fullföljs under budgetåret 

1984/85 och nya planeras. Ett tiotal teknikhäften inom olika områden tas 

fram. En tidning innehållande praktikfall från energirådgivningen planeras 

utkomma med fyra nummer under budgetåret 1984/85. Om detta faller väl 

ut planeras utgivningen fortsätta under nästa budgetår. 

Behovet av underlag till kursverksamhet är stort på enei:giområdet. 

Under budgetåret 1984/85 sammanställs sådant material som skall använ-



Prop. 1984/85: 120 259 

das av utvecklingsfonderna. Energisparhandböckcr har visat sig vara ett 

bra siitt att sprida idccr om sparmöjligheter. Under budget~\ret 1984/85 

planeras handböcker inom dagligvaruhandeln, virkcstorkning. konservin

dustrin och mejerier. U ndcr budgetåret 1985/86 planeras handböcker inom 

fasthränsle- och viirmcpumpsområdet. 

Statens industriverk föreslår en ökning av resurserna för rådgivning med 

2 milj. kr. till 17 milj. kr. 

Statens industriverk har den 24 oktober 1984 överlämnat en rapport om 

11ti·iirdai11g ai· encrgirädgi1·nings1•crk.rnmhetcn vid de regionala ut veck

lingsfonderna. Rapporten har på industriverkets uppdrag utarbetats av 

Scandinavian lnstitutes for Administrative Research (SJAR). 

Enligt rapporten förefaller energianviindningen inom energikonsulenter

nas m{ilgrupp att kunna reduceras med 15-20% inom en period av sex till 

tio år. Särskilt stor iir minskningen av företagens oljeanv~indning, 25-

35 %. Bland de hinder som finns för att uppnå denna besparing nämns i 

rapporten bl. a. följande. De flesta mindre företag är inriktade på att 

producera 01.:h sälja och är inte alltid organiserade så att de har möjligheter 

att förstå behovet eller se möjligheten av en energibesparing. Energibe

sparing är för den enskilde företagaren ofta ett både väsentligt 01.:h under

skattat inslag i kostnads- och därmed också konkurrenshildcn. Bidragande 

orsaker till att utvecklingsfondernas energikonsulenter har kunnat medver

ka till att undanröja dessa hinder är enligt rapporten följande. Nollpris

sättning har varit ett viktigt instrument för att möjliggöra en demonstration 

av rationaliseringspotentialen och har möjliggjort ett höjande av företaga

rens medvetenhet om vad energibesparing kan ge. Förtroendeskapandet 

har underlättats av energikonsulenternas adekvata kompetensprofil. Med 

stöd av statens industriverk har man byggt upp en välfungerande stödjande 

infrastruktur för erfarenhetsutbyte, utbildning, metodutveckling, etc. mel

lan de regionalt utspridda energikonsulenterna. 

Statens industriverk ansluter sig i stort till SIAR:s resultat och värde

ringar och betonar att energirådgivningen i dag ger mycket stora bespa

ringseffckter. Verket instämmer också i SIAR:s bedömning att energiråd

givningen bör fortsätta en period om sex till tio år, men föreslår att man gör 

en förnyad utvärdering om tre år. Industriverket anser att det är viktigt att 

energipolitiken präglas av långsiktighet och att tvära kast undviks. En 

längre tidshorisont ger utvecklingsfonderna möjlighet att i lugn och ro 

planera för framtiden. vilket borgar för att medlen får avsedd verkan. 

Statens industriverk har på regeringens uppdrag bedrivit enfiirsök.n-erk

samhet med m·giji.~finansierad encrgirådgiw1ing till i första hand de mind

re och medelstora företagen. Försöksverksamhcten har bedrivits vid sju av 

utvecklingsfonderna. Olika modeller med helt eller delvis avgiftsbelagd 

energirådgivning har prövats. Statens industriverk har den 18 september 

1984 redovisat bl. a. hur försöksverksamheten har lagts upp. Industriver

ket, som har uppdragit åt konsultföretaget SIAR att utvärdera försöks-
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verksamheten, har den 1 november 1984 överl~imnal en rapport om för

söksverksamheten. Industriverkets skrivelse och ett sammandrag av rap

porten redovisas i hila/!,a 21. 

Av rapporten framgår att försöken med full avgiftsfinansicring har fått 

dåligt gensvar hos företagen. Försöksmodellerna med delvis avgiftsfinan

siering har väckt ett visst intresse hos några av de företag som har erbjudits 
denna service. Det bristande engagemanget hos företagen behöver enligt 

rapporten inte bero på att man inte vill investera utan är snarare en följd av 

att det kostar pengar innan man vet vad man betalar för. De slutsatser som 

dras av resultatet av försöken är att företagen behöver någon form av 
stimulans för att de skall bli intresserade av energikonsulenternas erbju

danden och att energisparåtgärder på något sätt måste ''säljas in" till 
företagen, eftersom energifrågorna i dessa företag inte är prioriterade 

frågor. 
Statens industriverk framhåller att kraven på intäkter från energirådgiv

ningen inte bör vara annorlunda än kraven på övriga verksamhetsområden 
inom fonden. Företagen anser inte att energikostnaderna är annorlunda än 

andra kostnader. En avgiftsfinansiering av energirådgivningsverksamhe
ten torde enligt verket medföra att den riktas till ett färre antal stora företag 
med en väsentlig energisparpotential. 

Verkets huvudinvändning mot att rådgivningen helt eller delvis baseras 

på avgifter är att energikonsulenten då tvingas konkurrera med konsul

terna på marknaden och därmed i praktiken blir en av dem i stället för att 

fungera som en "dörröppnare". vilken skapar en marknad för andra och 
"sätter i gång" företagen. De mindn: och medelstora företagen utgör i ett 

sådant läge inte heller någon attraktiv marknad för konsultverksamheten. 

De intäkter som erhålls om man tar betalt för kortare uppdrag kan bara 

marginellt finansiera verksamheten. Industriverket anser därför att det inte 
är rimligt att energirådgivningsverksamheten baseras på avgiftsfinansie

ring. 

Föredra/!.andens Ö\'erriiganden 

Jag har i det föregående (avsnitten 5.1, 5.2 och 5.4) angett de riktlinjer 

som bör ligga till grund för bl. a. den fortsatta verksamheten med stöd till 

energiinriktad utbildning och rådgivning. 
Jag anser i likhet med energiverket och remissinslanserna att man ge

nom att föra ut kunskap om olika typer av energihushållningsåtgärder kan 

bidra till en inte oväsentlig energihushållning. Min uppfattning är också att 

behovet av både utbildning och rådgivning fortfarande är stort. 

Statligt stöd till energiinriktad utbildning har lämnats sedan år 1974 och 

har sedan dess successivt byggts ut. Energiutbildning har nu etablerats 

inom många områden. Stöd till energirådgivning har lämnats sedan år 

1975. Flera olika modeller för rådgivning har prövats innan den huvudsak
liga delen av den nuvarande rådgivningsverksamheten - rådgivning till i 
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för~ta hand små och medelstora företag via utvecklingsfon<lerna - började 
byggas ut. 

Verksamheten med energiutbildning och energirådgivning häller nu såle

des på att bli väl etablerad. Strävan bör emellertid på sikt vara att denna 

verksamhet skall bli en naturlig del av ordinarie verksamhet. Bl. a. därför 

anser jag i likhet med statens energiverk att det särskilda energiutbild

ningsstödet som energiverket administrerar till vissa delar nu successivt 

bör kunna föras över till det reguljära utbildningsväsendet. Det är emeller

tid viktigt att väl förbereda och planera för en sådan överföring. Därmed 

skapas förutsättningar bl. a. för att kunna ta till vara de erfarenheter som 

har vunnits i den hittillsvarande verksamheten. Jag räknar diirför med att 

en sådan överföring kan inledas först omkring den I januari 1986. 

Vad gäller energirådgivningen till näringslivet bör som jag nyss har 

framhållit (avsnitt 5.2) inriktningen vara att rådgivningen allt mer blir en 
del av utvecklingsfondernas reguljära verksamhet. Detta ligger också i 
linje med vad som tidigare (prop. 1984/85: 100 bil. 12 och avsnitt 5.4) har 

anförts om kommunernas ansvar för den kommunala rådgivnings- och 

besiktningsverksamheten på energiområdet. Det finns även av statsfinan

siella skäl anledning att göra vissa förändringar i ansvaret för verksamhe

ten. Verksamheten med energirådgivning via utvecklingsfonderna har va

rit fullt utbyggd endast något år. Även om erfarenheterna hittills har varit 

goda finns det enligt min mening behov av statligt stöd ytterligare en tid. 

Även här gäller att en överföring av ansvaret för verksamheten bör ske i 

väl planerade former. 

Den försöksverksamhet som har bedrivits med avgiftsfinansierad ener

girådgivning visar på svårigheter att nå ut med energirådgivningen om 

verksamheten helt finansieras med avgift. Enligt min bedömning av de 

resultat som har redovisats från försöksverksamheten bör det dock vara 

möjligt att i någon utsträckning ta betalt för åtminstone vissa delar av 

rådgivnings verksamheten. 

För nästa budgetår räknar jag med att både statens energiverk och 

statens industriverk behöver driva verksamheten vidare i princip enligt nu 

gällande riktlinjer och i nästan samma omfattning som under innevarande 

budgetår. För året därefter bör det emellertid vara möjligt att minska de 

statliga insatserna väsentligt mer. 

Jag avser att i annat sammanhang föreslå att statens energiverk ges i 

uppdrag att efter samråd med berörda myndigheter och organ dels under

söka behovet av energiinriktad kompletteringsutbildning för olika yrkes

grupper, dels redovisa en plan för hur verksamheten med energiutbildning 

och energirådgivning med minskade statliga bidrag kan drivas vidare i 

andra former. 

För nästa budgetår beräknar jag behovet av medel till sammanlagt 

26 330000 kr. Av detta belopp beräknar jag 13 330000 kr. för utbildningsåt

gärder och 13 milj. kr. för rådgivning m. m. För budgetåret 1986/87 räknar 
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jag med sammanlagt 11 330000 kr. för uthildning och rådgivning, dvs. 20 

milj. kr. mindre iin vad som har anvisats under detta anslag för innevaran

de budgetår. Vid min medelsberäkning för budgetåret 1985186 har jag tagit 

hänsyn även till kostnaderna för att administrera verksamheten. 
Verksamheten bör för de nämnda budgetåren huvudsakligen finansieras 

via stödet till oljeersättning. Jag kommer därför under punkt E 17. Stöd för 

oljeersättande åtgärder, m. m. att föreslå att 21 330000 kr. under nästa 

budgetår förs över till detta anslag. Jag kommer vidare att under punkt 

E 22. Vissa åtgärder för omställning av energisystemet föreslå att 5 milj. kr. 
förs över till detta anslag. I statsbudgeten för nästa budgetår bör anslaget 

föras upp med ett formellt belopp av 1 000 kr. 
I budgetpropositionen 1985 (prop. 1984/85: 100 bil. 13) har vid beräk

ningen av medel under det under bostadsdepartementet uppförda anslaget 
B 16, Information och utbildning m. m. bl. a. behandlats den del av energi
verkets anslagsframställning som rör stöd till energiutbildning för personer 
som är verksamma inom fastighetsdriftens område. 

Med hänvisning till vad jag har anfört och till sammanställningen hem
ställer jag att regeringen föreslår riksdagen 

att till Utbildning och rådgivning m. m. för all spara energi för 
budgetåret 1985/86 anvisa ett reservationsanslag av 1 000 kr. 

E 5. Främjande a\' landsbygdens elektrifiering 

1983/84 Utgift 

1984/85 Anslag 

1985/86 Förslag 

4862549 

4500000 

2500000 

Reservation 3611710 

Från anslaget bestrids utgifter till stöd enligt förordningen ( 1959: 369, 

omtryckt 1977: 348, ändrad 1983: 546) om statligt stöd åt landsbygdens 

elförsörjning. Stöd kan beviljas till nyanläggning, bl. a. för elektrifiering av 

äldre helårsbebodda fastigheter i glesbygd, och upprustning av elektriska 

distrihutionsnät på landsbygden inbegripet anläggningar för lokala elverk, 

såsom vattenkraftverk och dieselaggregat vid avsides belägna fastigheter. 

Stöd kan utgå i form av bidrag och lånegarantier. Beslut om sådant stöd 

fattas av statens energiverk. 

Från anslaget bestrids också kostnader för arvoden till ledamöter i rådet 

för eldistributionsfrågor och ersättning för resor m. m. för rådets ledamöter 

samt övrig expertis i elkraftsfrågor och andra utredningskostnader i sam

band med energiverkets verksamhet på området. 

Riksdagen fastställde våren 1976 riktlinjer för strukturomvandlingen på 
eldistributionsområdet (prop. 1975176: IOO bil. 15 s. 150-176. NU 45, rskr 

263). Riktlinjerna innebär bl. a. att rationaliseringen av eldistributionen bör 
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bedrivas utifrån förutsättningen att de enskilda elkonsumenterna skall 

tillförsäkras gynnsamma distributionsförhållanden. 

Riksdagen godtog våren 1979 nya riktlinjer för den fortsatta stödverk

samhetcn (prop. 1978/79: 115 bil. Is. 245-250, NU 60 s. 53-60, rskr 429). 

Dessa innebär bl. a. att även nyetableringar på äldre fastigheter undantags
vis skall omfattas av bidragssystemet och att statliga bidrag till upprustning 

av nedslitna och oräntabla elnät i vissa speciella fall skall kunna utgå även 

framdeles. Så skall kunna ske i glesbygdsområden som saknar inslag av 

tätare beb~1ggelse och där huvudsakligen mindre. ekonomiskt svaga distri
butionsföretag är verksamma. Bidrag avses kunna utgå till svaga lokala 
och kommunala företag som tagit över eller står i begrepp att ta över andra 
svaga företag. 

Såvitt avser stödverksamhetens omfattning bedömde föredraganden i 

budgetpropositionen 1980 (prop. 1979/80: 100 bil. 17 s. 223- 224) det åter
stående behovet av statliga bidrag till upprustningar av nedslitna och 
oräntabla nät till sammanlagt JO milj. kr. I propositionen förordades att 

sådana bidrag lämnades under fem budgetår att utgå med 2 milj. kr. per 

budgetår. Enligt propositionen borde vidare bidrag för nyanläggningar 

fortsättningsvis lämnas under en tioårsperiod med 2,5 milj. kr. per budget

år. Riksdagen godtog regeringens förslag (NU 1979/80: 36 s. 7-9. rskr 
248). 

Statens energh-erk 

Alltjämt finns enligt statens engergiverk att betydande upprustningsbe

hov, framför allt i glesbygderna. De sociala motiven för upprustningsbidra

gen torde ha samma styrka i dag ~om när stödet infördes. I många fall har 

distributionsnäten tillkommit med statligt elcktrificringsstöd och förutsätt

ningar för en räntabel distribution har saknats redan från början. Genom 

upprustningen av nedslitna distributionsnät minskas vidare energiförlus

terna. Erfarenheterna visar också att välupprustade elnät har större mot
ståndskraft mot storm och snöoväder. 

Statens energiverk har genom beslut i anslutning till av statsmakterna 

antagna riktlinjer för eldistributionens strukturomvandling och det statliga 

stödet till upprustning av elnät beviljat bidrag till ett antal företag som 
uppfyller kriterierna enligt riksdagens beslut. Dessa påbörjade upprust

ningar torde inte kunna avslutas inom ramen för det återstående anslaget. 

Den mcdelsram på 10 milj. kr. som riksdagen godtog år 1980 har urholkats 

på grund av inflationen. De företag som har fått statligt stöd har inte själva 
möjligheter att finansiera erforderliga upprustningar. Skäl talar för att de 
pågående upprustningarna bör fullföljas. För att de mest angelägna projek
ten skall kunna avslutas erfordras 10 milj. kr. Om det statliga stödet 

bibehålls på oförändrad nivå under ytterligare en femårsperiod kan därför 

dessa angelägna upprustningar slutföras före utgången av budgetåret 1989/ 

90. 



Prop. 1984/85: 120 264 

Statens energiverk finner att statligt stöd till upprustning av nedslitna 
och oräntabla nät inom en ram av ca JO milj. kr. för ytterligare en femårs
period är motiverad. Verket föreslår vidare att för budgetåret 1985/86 

anvisas 2,5 milj. kr. för nyelektrifiering. 

Föredra~andens överviiRanden 

Riksdagen uttalade sig våren 1980 tprop. 1979/80: 100 bil. 17 s. 223-224. 

NU 36 s. 7-9, rskr 248) för att bidrag till upprustningar av nedslitna och 
oräntabla elnät på landsbygden skulle lämnas med sammanlagt JO milj. kr. 
att utgå med 2 milj. kr. per budgetår. Vidare borde bidrag för nyanlägg
ningar fortsättningsvis lämnas under en tioårsperiod med 2,5 milj. kr. per 

budgetår. 
Möjligheterna att lämna statliga bidrag för upprustningar av eldistribu

tionsanläggningar upi:-'1ör sålunda i och med innevarande budgetårs ut
gång. Med hjälp av den statliga stödverksamheten har de mest angelägna 
upprustningsåtgärderna nu genomförts. 

Alltjämt kvarstår dock ett behov av medel för att vissa redan påbörjade 
upprustningar skall kunna genomföras. Därför förordar jag att statens 
energiverk fortsättningsvis skall ha möjlighet att använda medel inom den 
ram som är avsedd för stöd till nyanläggningar också för de upprustningar 
som energiverket framhållit. 

Med hänvisning till det anförda beräknar jag anslaget för nästa budgetår 

till 2,5 milj. kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Främjande av landsbygdens elektrijiering för budgetåret 
1985/86 anvisa ett reservationsanslag av 2 500000 kr. 

E 6. Ersättning för försenad idrifttagning av kärnreaktorer 

1983/84 Utgift 
1984/85 Anslag 
1985/86 Förslag 

96650457 

290000000 

685000000 

Från detta anslag utbetalar statens energiverk, enligt regler som god

känts av riksdagen, ersättning till Forsmarks Kraftgrupp AB och statens 

vattenfallsverk för försenad idrifttagning av kärnreaktorerna Forsmark I 
och Forsmark 2 resp. Ringhals 3 och Ringhals 4 (prop. 1980/81: 25 bil. 9. 

NU 23, rskr 112) samt Forsmark 3 (prop. 1982/83: 100 bil. 14, NU 33, rskr 

280). 

Ersättningarna är av två slag. Det ena slaget avser ersättning för förlus

ter genom minskad produktion till följd av alt idrifttagningen av kärnreak
torerna försenats. Det andra slaget avser ersättning för ökade anläggnings
kostnader för kärnreaktorn Forsmark 3 till följd av att byggtiden förlängts. 
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Ersättningen av det första slaget - ersättning för förluster genom mins

kad produktion - har utbetalats sedan budgetaret 1979/80. Den minskade 

elproduktionen beräknas i efterhand som skillnaden mellan den energi som 

har varit möjligt att producera utan försening och den energi som har 

producerats med försening. För reaktorerna Forsmark I. Forsmark 2. 

Ringhals 3 och Ringhals 4 har denna skillnad upphört. För reaktorn Fors

mark 3 kommer skillnaden att bestå t. o. m. budgetåret 1987/88. Ersättning

en för budgetåret 1985/86 beräknas llV stlltens energiverk i anslagsframstäl

lan preliminärt till 135 milj. kr. Det verkliga utfallet beror bl. a. av utveck

lingen av oljepriser. kolpriser och vattenmagasinens fyllnadsgrad. 

Utfallet för budgetåret 1983/84 blev 96,65 milj. kr. mot i statsbudgeten 

anvisade 375 milj. kr. Orsaken till denna stora skillnad är att beräkningarna 

av ersättningen för tidigare år har justerats och återbetalning skett av vissa 

belopp som tidigare utbetalats. 

Ersättningen av det andra slaget - ersättningen for ökade anläggnings
kostnader för Forsmark 3 - är ett engångsbelopp som utbetalas enbart 

budgetåret 1985/86. Det anges att av statens energiverk baserat på bedöm

ningar av kraftföretagen preliminärt till 550 milj. kr. Det definitiva beloppet 

kommer att fastställas efter förhandlingar. 

Med hänvisning till vad jag har anfört hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 
att till t.'rsiittning för försenad idr{fttagning al' kärnreaktorer för 

budgetåret 1985/86 anvisa ett förslagsanslag om 685 000000 kr. 

E 7. Visst internationellt energisamarbete 

1983/84 Utgift 

1984/85 Anslag 

1985/86 Förslag 

10561770 

14574000 

16 528000 

Från anslaget bestrids kostnader för deltagande i internationellt samar

bete på kärnenergiområdet såsom Sveriges reguljära medlemsavgift i Inter

nationella Atomenergiorganet <IAEA) samt bidraget till IAEA:s Technical 

Assistance and Cooperation Fund, kostnader för deltagande i IAEA:s 

dokumentationssystem INIS. kostnader i samband med deltagande i det 

nordiska kontaktorganet för atomenergifrågor !NKA). dock inte projekt

kostnader, resekostnader i samband med visst internationellt kärnenergi

samarbete samt kostnader för delegationen (I 1982: 08) för IAEA-frågor. 
Jag beräknar medelsbehovet för nästa budgetår under detta anslag till 

16 528000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Visst internationellt energisamarbete för budgetåret 1985/86 

anvisa ett förslagsanslag av 16 528000 kr. 
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E 8. Statens kärnkraftinspektion: Förl'altningskostnader 

1983/84 Utgift I 

1984/85 Anslag 

1985/86 Förslag 

I 000 

I 000 
1 Utgifterna for verksamheten har uppgått till :?.6 :?.7~ 000 kr. 

Statens kärnkraflinspektion (SKl) skall enligt sin instruktion < 1974: 427, 

ändrad 1984: 15) som central förvaltningsmyndighet bl. a. följa utveckling

en på kärnenergiområdet. särskilt beträffande säkerhetsfrågor. utreda fril
gor om och ta initiativ till åtgärder för att höja säkerheten hos kärntekniska 

anläggningar, pröva frågor om tillstånd och utöva tillsyn enligt lagen 

( 1984: 3) om kärnteknisk verksamhet samt handha sådana uppgifter med 

avseende på kontroll av kärnämne och kärnteknisk utrustning som bl. a. 
följer av Sveriges internationella åtaganden. Jnspektionen skall vidare 

pröva behovet av och ta initiativ till sådan forskning och utveckling som 

rör säkerheten hos kärnkraftverk eller andra nukleära anläggningar samt 

bidra till att ge allmänheten insyn i och information om kärnsäkerhetsarbe

tet i landet. 
Inspektionen leds av en styrelse. Chef för inspektionen är en generaldi

rektör. Till inspektionen är f. n. knutna tre rådgivande nämnder: reaktorsä

kerhetsnämnden, safeguardnämnden och forskningsnämnden. Inspektio

nen är organiserad på två tekniska huvudenheter - för tillsyn och för 

utredning - samt en administrativ enhet och ett informationssekretariat. 

Inspektionens verksamhet finansieras med avgifter enligt förordningen 

(1975: 421, ändrad 1984: 16) om vissa avgifter till statens kärnkraftinspek

tion. Avgifterna avses medföra full kostnadstäckning för såväl förvalt

ningskostnadcr som kärnsäkerhetsforskning. Anslaget förs därför upp med 

ett formellt belopp av I 000 kr. 

Personal 

Stat 

UtRifter 

rörvaltningskostnader 
ldärav lönekostnader) 
Lokalkostnader 

Inkomster 
Tillsyn av atomenergi 
anläggningar m. m. 

Nettoutgift 

1984/8) 

85 

23 230000 
(15849000) 

1751000 

24981000 

24980000 

1000 

Ueräknad ändring 1985/86 

Inspektionen 

+1 

+4287000 
\+I 086000) 
+ 521000 

+4808000 

+4808000 

of. 

Föredra
ganden 

of. 

+~211000 
(+ 628000) 
+ 478000 

+2689000 

+2689000 

of. 
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Statn1.1· kiim/..rtdtinspE'ktion 

I statens kärnkraftinspektion~ gransknings- och tillsynsverksamhet ingiir 

bl. a. säkcrhctsgranskningar av nya anläggningar, tillsyn och löpande 

granskningar av anläggningar i drift. uppföljning och analys av drifterfaren

heter och tillbud samt återkommande säkerhetsgranskning av anliiggning

ar. Hiirtill kommer uppföljning av ulvt:cklingen inom olika siikerhetslek

niska områden. 

Regeringen meddelade den 28 juni 1984 laddningstillstånd enligt 6 ~ i 

lagen ( 1984: 3) om kärnteknisk verksamhet för kärnkraftreaktorerna Fors

mark 3 och Oskarshamn 111. Under förutsättning att SKI och statens 

strålskyddsinstitut godkänner anläggningarna ur säkcrhels- och strål

skyddssynpunkt kommer den nukleära provdriften alt inledas vid anlägg

ningarna. I och med att samtliga tolv kärnkraftaggregat nu iir färdigbyggda 

och förväntas vara i drift under perioden förskjuts tyngdpunkten i tillsyns

och granskningsarbctet mot direkt drift- och underhallsrelatcradc problem. 

Sålunda planeras flera relativt omfattande moderniserings- och renovc

ringsarbeten för vissa kärnkraftsaggregat, såsom åtgärder på ånggenerato

rerna i Ringhals 2, m. m. 

Anläggningsarbetena vid centrallagret för använt kärnbränsle <CLAB) i 

Oskarshamn kommer att slutföras under budgetåret 1984/85 och transpor

terna till förvaret av bränsle planeras att börja under första halvåret 1985. 

Under budgetåret 1985/86 kommer ett stort antal anläggningssystem att 

provas. SKI måste därutöver ta ställning till den slutliga säkerhetsrapport 

och till de tekniska säkerhetsföreskrifterna som lämnats in för projektet. 

Konstruktions- och anläggningsarbetet för slutförvaret av reaktoravfall 

(SFR) i Forsmark kommer att pågå under de närmaste två budgetåren. Den 

detaljerade utformningen av förvaren förväntas föreligga under budgetåret 

1984/85. Arbetet med att följa uppförandet av SFR kommer att omfatta 

såväl bestämning av förvarets egenskaper som eventuell påverkan av det 

förvarnde kärnavfallet. Ett särskilt forskningsprogram kommer under bud

getåret att knytas till SFR, som ett led i Svensk Kärnbränslehantering 

AB:s arbete, vilket kommer att kräva insatser från SKL 

I Barsebäck fortsätter arbetet med byggandet av en anläggning för 

filtrerad tryckavlastning av reaktorinneslutningarna <FIL TRAL Slutlig sä

kerhetsrapport beräknas inlämnas till SK! i juni 1985 och anläggningen 

beräknas tas i drift senast den I september 1986. SKI avser att under första 

halvåret 1985 för regeringen redovisa arbetsläget för pågående studier och 

forskning rörande eventuell motsvarande förstärkning av skyddet mot 

utsläpp vid svåra härdhaverier för övriga reaktorer. 

Studsvik Energiteknik AB planerar att, under förutsättning av SKI:s 

medgivande. ta R2-reaktorn i drift efter byte av reaktortank under hösten 

1984. Studsviks mellanlager för radioaktivt avfall planeras tas i drift i 

januari 1985 och bolagets behan<llingsanläggning för radioaktivt avfall be

räknas tas i drift i januari 1986. 
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Verksamheten vid AB Asea-Atoms brän~lefabrik beräknas fortsätta i 

oförändrad omfattning. 

Programmet för återkommande säkerhetsgranskning (ASARJ bearbetas 

f. n. till följd av minskad anslagstilldelning i något långsammare lakt än vad 

riktlinjerna härför anger. SKI anger att om ytterligare resurser erhålls för 

verksamheten bör granskning av RinNhals 2. RinRha/.1· I och Barsebäck I 

och 2 kunna slutföras under budgetåren 1984/85 och 1985/86. 

De viktigare säkcrhetstekniska fackområdena är tillförlitlighetsanalys. 

elektriska system. tryck.bärande system m. m .. systemteknik och termohy

draulik, bränsle- och härdfrågor samt människa-maskinfrågor. Under kom

mande budgetår skall bl. a. en satsning göras av SKI på att sprida kunska

pen om användning av de utförda säkerhetsstudierna (tillförlitlighctsanaly

scrna). Inom området tryckbärandc system planerar SKI att genomföra en 

total översyn över gällande föreskrifter och anpassa dessa till erhållna 

drifterfarenheter. Genom den nya lagstiftningen har SKI fått den formella 

rollen som föreskrivande myndighet inom detta område. 

SKI konstaterar att kraven på såväl tillsyns- som granskningsinsatser 

inom kiirnavfallsområdct ökar. Med hänvisning till de positiva erfarenhe

terna av de tre rådgivande nämnderna för reaktorsäkerhet, forskning och 

safeguard föreslår SKI att en rådgivande nämnd i kärnavfallsfrågor inrättas 

för SKI och statens strålskyddsinstitut gemensamt med uppgift att till båda 

myndigheternas verksledningar och styrelser yttra sig om viktigare gransk

ningsfrågor, myndigheternas långsiktiga forskningsplanering m. m. 

För redovisning av klyvbart material har ett nytt datasystem tagits i 

drift, vilket innebär att SKI på ett mer rationellt sätt kan fullgöra sina 

åtaganden inom detta område. 

Inspektionens förslag för anslaget för förvaltningskostnader för budget

året 1985/86 innebär i korthet följande: 

I. Pris- och löneornräkning 

2. Rådgivande nämnd i kärnavfallsfrågor 

3. Ökade kostnader för ADB-utrustning för material-

enheten 

4. Ny tjänst inom avfallsområdet 

5. Ökning av anslag för representation 

6. Ytterligare medel för inrikes och utrikes resor. 

personalutbildning samt för konsultinsatser bl. a. för 

tillförlitlighelsanalyser, översyn av föreskrifter. 

uppdrag till försvarets forskningsanstalt i samband med 

+I 948 000 kr. 

+ 75000 kr. 

+ 300000 kr. 

+ 230000 kr. 

+ 5 000 kr. 

tillsyn enligt lagen om kärnteknisk verksamhet +2250000 kr. 

Ingående reservation för budgetåret 1984/85. 2 603 000 kr., beräknas 

användas helt under budgetåret 1984/85. 
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Fiiredra>:andens ö1·en·1l>:anden 

Riksdagen lade våren 1981 fast riktlinjer för bl. a. arbetet med kärnkraf

tens säkerhetsfrågor (prop. 1980/81:90 bil. I. NU 60, rskr 381). SKI:s 

organisation är uppbyggd dels kring tillsynen av anläggningar och redovis

ningen av klyvbart material. dels kring olika fackomr[1dcn inom vilka 

speciell kompetens finns på omrf1den som hållfasthet. korrosion. dsystcm. 

tillförlitlighet och operatörsbetecndc. Det är av största betydelse för kärn

säkerhetsarbetet att det inom myndigheten finns tillräcklig och hög kompe

tens inom de fackområden som säkerhetsarbctet omfattar. 

Jag har i det föregående (avsnitt 11.2.2) redogjort för hur arbetet inom 

kärnavfallsområdet bör organiseras. Jag har därvid anfört att ett samar

betsorgan för frågor på avfallsområdet bör inrättas gemensamt för statens 

strålskyddsinstitut, SKI och kärnbränslenämnden samt att detta bör admi

nistrativt knytas till statens strålskyddsinsititut. Det ankommer på rege

ringen att tillsätta detta samarbetsorgan och utfärda dess instruktion. Jag 
har i denna fråga samrått med chefen för jordbruksdepartementet. 

Under tidigare budgetår har SKl kunnat nyttja vissa reservationer för att 

finansiera erforderliga konsultinsatser. Denna möjlighet kommer inte att 

finnas för budgetåret 1985/86. Konsulter anlitas bl. a. för tillförlitlighets

analyser i samband med de återkommande säkerhetsgranskningarna, för 

vissa specialstudier där SKI inte håller egen kompetens och i vissa arbeten 

för att utjämna belastningstoppar. Jag anser att de återkommande säker

hetsgranskningarna bör genomföras i den takt som angavs i ovannämnda 

proposition, dvs. tre granskningar under två år. Det är också angeläget att 

komplettera SKl:s resurser med ett visst inslag av konsultutnyttjande för 

att därmed få tillgång till vissa specialkunskaper och att även få ett flexib

lare resursutnyttjande. Jag förordar att SKI bör tillföras ytterligare medel 

för detta. Sammanlagt har jag beräknat behovet av ytterligare medel för 

konsultinsatser, m. m. till 800000 kr. för nästa budgetår. Jag har under 

anslaget även beräknat medel för ADB-system i samband med redovisning 

av klyvbart material. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag utgifterna för in

spektionen under detta anslag till 27 670000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

alt till Stall'ns kärnkraftinspektion: Förvaltningskostnader för bud

getåret 1985/86 anvisa ett reservationsanslag av I 000 kr. 
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E 9. Statens kärnkraftinspektion: Kärnsäkerhetsforskning 

1983/84 lJ tgift I 

1984/85 Anslag 

1985/86 Förslag 

I 000 
1000 

1 Utgifterna for verksamheten har uppgatt till 18 721 000 kr. 

270 

Statens k[irnkraftinspcktion <SKIJ skall enligt sin instruktion ( 1974: 427, 

ändrad 1984: 15) pröva behovet av forskning o<.:h utve<.:kling rörande siiker

hetcn hos kärntekniska anläggningar och säkerheten vid tran~port av kärn

ämne eller kärnavfall. Inspektionen skall vidare ta initiativ till sådan forsk

ning och utveckling som rör säkerheten hos kärnkraftverk och andra 

kärntekniska anläggningar för vilka tillstånd beviljats eller ansökan om 

tillstånd ingivits, i den män sådana uppgifter inte ankommer på någon 

annan myndighet. 

Verksamheten finansieras med avgifter enligt förordningen (1975: 421, 

ändrad 1984: 161 om vissa avgifter till statens kärnkraftinspektion. Ansla

get förs därför upp med ett formellt belopp av I 000 kr. 

Förslag till förändringar för budgetåret 1985/86 framgår av följande sam

manställning. 

1984/85 Beräknad lindring 1985/86 

Inspektionen Före-
draganJcn 

Utgifter 

Kiirnsäkerhetsforskning m. m. 43 576000 t2:!24000 +430000 
Lokala säkcrhctsnämnder 800000 of. of. 

44376000 +2224000 +430000 

Jnkomsu·r 
A vgifler för kärn säkerhets-
for~kning 44375000 +2224000 +430000 

Nettoutgift I 000 of. of. 

Statens kiirnkrt(fiinspektion 

Den kärnsäkcrhetsforskning som SKI initierar är avsedd dels för att 

underbygga den egna tillsyns- och granskningsverksamheten. dels för att 

direkt bidra till säkerhetsarhetet i svensk kärnteknisk verksamhet. 

Forskningsinsatserna är fördelade på följande områden: miinniska-ma

skin, materialfrågor, termohydraulik, kärnbränsleegenskaper. systemana

lys. regler- och elteknik och kärnavfallsfrågor. 

Människa-maskinfrågorna och frågor rörande tillförlitlighet och riskbe

dömning (inom området systemanalys) kommer att ges ett efter hand ökat 

utrymme i och med att en nedtrappning sker av de nuvarande mycket stora 
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insatserna på konsekvenserna av stora haverier och heräkning av de tcr

mohydrauliska förloppen vid driftstörningar och kylmedelsförlust. Mate

rialfrågorna. inkl. frågor rörande besiktning och provning. förutses kräva 

en fortsatt stor uppmärksamhet i forskningsprogrammet. Kärnavfallsfrå

gorna kommer att ägnas ett ökat utrymme i och med att beslutstidpunkter 

för konstruktion. byggande och drift av olika avfallsanläggningar närmar 

sig. 

Inom anslaget kärnsäkerhetsforskning finansieras det svenska deltagan

det i OECD:s s. k. Haldenprojekt och forskning inom ramen för det nordis

ka kontaktorganet för atomenergifrågor (NKAl. Vidare finansieras en 

professur i reaktorsäkerhet vid tekniska högskolan i Stockholm samt verk

samheten vid de lokala säkerhetsnämnderna vid de fyra kärnkraftverken 

från dt>lla ;rnslag. 

Ingående reservation för budgetåret 1984/85. 20 443 000 kr.. heräknas 

användas helt under budgetåret 1984/85. 
Kärnkraft inspektionen föreslår att anslaget räknas upp med 5 'Il·. vilket 

motsvarar beräknade kostnadsökningar. 

FiiredraRandens ö1·erl'äga11den 

Inspektionens ansvar för ett kärnsiikerhetsforskningsprogram ger goda 

möjligheter att överblicka pågående och planerad forskningsverksamhet. 

Inspektionens tillsyns- och granskningsverksamhet ger underlag för att 

prioritera insatserna inom detta område. Jag vill i detta sammanhang erinra 

om vad jag i det föregående (avsnitt I 1.2.2J har anfört rörande forskning på 

kärnavfallsområdct i samband med mina överväganden om kärnbränsle

nämndens organisation och arbetsuppgifter. 

Många av de centrala frågorna inom kärnsäkerhetsforskningen rör sig 

kring säkerhetsproblem som i grunden härrör från den mänskliga faktorn. 

Jag delar därför inspektionens bedömning att människa-maskinfrågorna 

bör ges ett ökat utrymme. Vidare bör materialfrågorna alltjämt ges en hög 

prioritet. Samtidigt bör en viss minskning kunna ske av de stora insatserna 

som under de senaste åren gjorts på studier av konsekvenserna av stora 

haverier. 

Med hänsyn till de omprioriteringar som är m@iga att genomföra inom 

forskningsprogrammet beräknar jag medelsbehovet för kärnsäkerhets

forskningen ti\144 006000 kr. för nästa budgetår. 

För de lokala säkerhetsnämnderna beräknar jag för nästa budgetår ett 

oförändrat mcdclsbehov av sammanlagt 800000 kr. 

De ställningstaganden som jag har redovisa! innebär sammanfattningsvis 

att jag för den verksamhet som finansieras över anslaget under budgetåret 

1985/86 beräknar 44 806000 kr. Anslaget tillförs medel genom avgifter från 

dem som har tillstånd enligt Jagen (1984: 3) om kärnteknisk verksamhet att 

uppföra, inneha eller driva en kärnkraftsreaktor. Det bör därför. liksom för 

innevarande budgetår, föras upp med ett formellt belopp av I 000 kr. 
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Med hänvisning till vad jag har anfört hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Statens kärnkraftinspektion: Kiirnsäkerhet.1:f(1rsk11ing för 

budgetåret 1985/86 anvisa ett reservationsanslag av I 000 kr. 

E 10. Statens kärnbränslenämnd 

1983/84 1 Utgift~ 

1984/85 1 Anslag 

1985/86 Förslag 

I 000 

1000 
1 Anslaget Åtgärder för hantering av radioaktivt avfall. 
2 Utgifterna för nämnden för hantering av använl kärnbränsle har uppgått till 
6 572 000 kr. 

Över anslaget, som innevarande budgetår benämns Åtgärder för hante

ring av radioaktivt avfall, redovisas kostnader vid statens kärnbränsle

nämnd (nuvarande nämnden för hantering av använt kärnbränsle). Nämn

den skall enligt sin instruktion (1981:672, ändrad 1984: 18) bl.a. följa 

utvecklingen på kärnenergiområdet, särskilt vad gäller använt kärnbränsle 

och radioaktivt avfall från detta samt avveckling och rivning av reaktoran

läggningar. Den skall sålunda utföra myndighetsuppgifter som jag närmare 

har berört i avsnitt 11.2.2. 

Nämndens verksamhet finansieras med avgifter enligt förordningen 

( 1981: 671, ändrad 1984: 17) om finansiering av framtida utgifter för använt 

kärnbränsle m. m. Anslaget förs därför upp med ett formellt belopp av 

.. I 000 kr. 

1984i85 1 Beräknad ändring 1985/86 

Nämnden Föredra-
ganden 

Personal 6 +I +2 

Stat 

Förvaltningskostnader 1882000 +458000 +1159000 
(därav lönekostnader) (] 486000) (+260000) (+ 445000) 
Lokalkostnader 305 000 + 7000 + 6000 
Projektmedel 6504000 of. - 926000 

8691000 +465000 + 239000 

1 Ingående reservation för budgetåret 1984/85 uppgår till 111 692 kr. 

Nämnden för hantering av använt kärnbränsle 

Nämnden utgår i sin anslagsframställning från nuvarande förhållanden i 

fråga om rollfördelning mellan olika myndigheter och kraftföretagen. 
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Egen verksamhet 

Nämnden har under det gångna budgetåret genomfört en inventering av 

behovet av insatser inom några forskningsomraden som är betydelsefulla 

för slutförvaringen. Inventeringen har resulterat i förslag om forskningsin

satser inom områdena bränslematerial, geologi, bergmekanik, geokemi. 

grundvatten. biosfär och systemanalys. På basis av denna har nämnden i 

sin Plan 84 redovisat vilka forskningsinsatser nämnden avser att ta initiativ 

till. 

Nämnden har under budgetåret 1983/84 avslutat en utvärdering av en 
alternativ metod till KBS-3. benämnd WP-Cave. Med ledning av dessa 

resultat har nämnden startat ett forskningsprogram för att närmare studera 

de egenskaper som skiljer denna metod från KBS-3. Arbetet beräknas vara 
slutfört i oktober 1985. 

Som ansvarig för tekniska frågor vid nämnden finns endast en tjänste
man. Nämnden anför att det är orimligt att de uppgifter som ålagts nämn
den skall kunna utföras av en enda person. Nämnden begär därför, i av

vaktan på resultatet av översynen, att ytterligare en tjänst som avdelnings
direktör inrättas vid nämnden. 

Finansieringsfrågor 

Under år 1983 och de två första kvartalen under 1984 har till nämnden 
erlagts sammanlagt 1 141 milj. kr. i avgifter, vilket svarar mot en nettopro

duktion vid kärnkraftverken av 64,1 TWh. Under budgetåret 1983/84 har 

950 milj. kr. utbetalats i ersättningar till Svensk kärnbränslehantering AB 
för åtgärder enligt finansieringslagen. De till riksbanken inbetalade avgifts
medlen har disponerats för Forsmarks Kraftgrupp AB och fr. o. m. april 
1984 för statens vattenfallsverk. Per den 30 juni 1984 uppgick de av 

nämnden förvaltade tillgångarna till 1 517 milj. kr. 

NAK Plan 84 och förslag till avgift för år 1985 

Nämnden har i oktober 1984 överlämnat NAK Plan 84 och förslag till 

avgift för år 1985. Nämnden har föreslagit 2.1 öre per kilowattimme som 

levereras från kärnkraftverk. Nämnden har utformat sitt förslag mot bak

grund av en beräkning av väntad produktion av elkraft i kärnkraftverken, 
en antagen real avkastning av förvaltade medel och väntade framtida 

utbetalningar. Det totala återstående mcdelsbehovet har beräknats till 39 
miljarder kronor i prisläget januari 1985. Regeringen beslutade den 13 

december 1984 att avgiften skall utgå med oförändrat belopp, 1,9 öre per 
kilowattimme. 

Kommitten för översyn av kärnbränslenämndens verksamhet 

Som framgått av det föregående (avsnitt l l.2.2l har kommitten för 
översyn av kärnbränslenämndens verksamhet föreslagit att nämndens 

kansli organiseras på tre enheter för resp. teknik och forskning, ekonomis-

18 Riksdagen 1984185. I sam/. Nr 120 
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ka och finansiella frågor samt information jämte gemensamma resurser för 

administration och service, sammantaget nio tjänster utöver chefstjänsten. 

Förslaget innebär sålunda att fyra nya tjänster skulle tillföras niimnden. 

Vidare föreslår kommitten en rådgivande forskargrupp knuten till kärn

bränslenämnden samt en samrådsnämnd med företrädare för kärnbräns

lenämnden, statens kärnkraftinspektion och statens strålskyddsinstitut. 

Kommitten har funnit att reformen, på grund av bl. a. samordningsvinster i 

forskningen, bör kunna inrymmas inom en oförändrad total resursram för 

nämndens kansli- och projekt verksamhet. 

Föredragandens överväganden 

Jag har i det föregående (avsnitt 11.2.2) redovisat mina överväganden 

om kärnbränslenämndens organisation och resurser mot bakgrund av 

översynskommittens förslag och remissbehandlingcn av detta. Jag har 

även angett att jag till 1985/86 års riksmöte avser att lägga ett förslag om 

finansicringssystemet. 

Enligt min mening bör därför förstärkningen av kansliresurserna genom

föras i två steg. Jag beräknar nu medel för ytterligare två tjänster, medan 
inrättandet av återstående ytterligare två tjänster bör anstå till dess bl. a. 

frågan om finansieringssystemet klarlagts. Jag har härvid även beaktat att 

projektverksamhetens minskning bör ske etappvis. Det ankommer på re

geringen att meddela de föreskrifter rörande nämndens uppgifter och orga

nisation m. m. som erfordras. 
Anslaget bör i fortsättningen benämnas statens kärnbränslenämnd. Jag 

beräknar utgifterna för kärnbränslenämnden under detta anslag till 

8930000 kr. Jag räknar med att reservationen på det nuvarande anslaget 

förs över till detta anslag. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statens kärnhriinslenämnd för budgetåret 1985/86 anvisa ett 

reservationsanslag om I 000 kr. 

Statens vattenfallsverk 

Statens vattenfallsverk inrättades som affärsdrivande verk år 1909 och 

fick sin nuvarande organisation år 1982 (prop. 1981/82: 125. NU 53. rskr 

405). 

Vattenfalls verket handhar enligt sin instruktion ( 1982: 705) statens kraft

verksrörelse och därmed sammanhängande verksamhet. handhar kanal

rörelsen vid Trollhätte kanalverk. verkar för en rationell elenergiförsörj

ning inom riket, uppför och driver självt eller i samverkan med andra 

anläggningar för el- eller värmeförsörjning, bedriver forsknings- och ut

vecklingsverksamhet för energiförsörjning samt utför demonstrationsan-
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läggningar. Verket ombesöi:jcr bercdskapsplanläggning av rikets clenergi
försörjning. 

Vattenfallsverket beslutar om leverans av elenergi från verkets anlägg

ningar och fastställer avgifter för sådan leverans. AnHiggningar och bygg

nader som behövs för verksamheten uppförs av verket. 

Utgifterna för vattenfallsverkcts investeringar finansieras f. n. dels från 

reservationsanslaget Statens vattenfallsverk: Kraftstationer m. m., dels 

genom medel som i övrigt ställs till verkets förfogande. 

Vattenfallsverket förvaltar statens aktier i elproduktionsholagen Bastu

scls Kraft AB. Bergeforsens Kraft AB. AB Bergslagens Gemensamma 

Kraftförvaltning, Bråvallakraft AB. Forsmarks Kraftgrupp AB. Fyriskraft 

AB, AB Grytforscn. AB Kattstrupeforsen, Korsselbränna AB, Ljusfors 

Kraft AB. Rebnis Krafl AB. Stockholms Kraftgrupp AB. Söderfors Kraft 

AB och AB Umcforsen. 

Vattenfallsverket förvaltar dessutom statens aktier i distributionsbola

gen Björkö-Arholma Elektriska AB. Grundsunda Elektriska AB. Kol

bäcks Belysnings AB. RoslagsEnergi AB, Rönninge Elektriska AB, AB 

Saltsjöbadens Elverk. Svensk Energiverksgrupp AB (SEAB), Umeå Elek

triska Distributions AB, Valbo Kraft AB och Vikbolandets Elektriska 

Kraft AB. Vattenfalls verket förvaltar också statens andelar i Skaftölandets 

elektriska distributionsförening, Valboåns Kraflverksförening och Öja

Västermo elektriska distributionsförening. 

Härutöver har vattenfallsverket aktier i Bengtsfors Kraft & Industri AB. 

Bodens Torvvärmc AB. Fagersta Energiproduktion AB. Götakraft AB, 

Haparanda Värmeverk AB. Jokkmokks Värmeverk AB, Kalix Värmeverk 

AB, AB Kärnkraftutbildning, Lilla Edets Fjärrvärme AB. Pajala Värme

verk AB. Svensk Kärnbränslehantering AB. Svenskt Kolkonsortium AB, 

Swedegas AB, SwedPower AB, Överkalix Värmeverk AB och Övertorneå 

Värmeverk AB. 

Via förvaltningsbolaget Svensk Energiverksgrupp AB !SEAB) förvaltar 

vattenfallsverket indirekt aktierna i distributionsdotterbolagen AB Box

holms Elverk. Domneåns Kraft AB, AB Finspångs Elverk. Gotlands Ener

giverk AB. Kalix Elverk AB. Motala Ströms Kraft AB. AB Skillingaryds 

Elverk, Vingåkers Elverk AB, Viskans Kraft AB, AB Värmdö Elverk, 

Västerbergslagens Energi AB och AB Ånge Elverk samt i de s. k. intresse

bolagen Bodens Energiverk AB. Luleå Energiverk AB. Piteortens Eldistri

butions AB. AB Stenungsunds Elverk och Östhammars Energiverk AB i 

vilka bolag SEAB äger minoritetsandelar. 

Ekonomisk ö1•ersikt m. m. 

Tillgångarna inom kraftverksrörelsen uppgick den 30 juni 1984 till sam

manlagt ca 38 259 milj. kr., varav ca 32 170 milj. kr. hänförde sig tilll 

naturtillgångar och anläggningar samt aktier och lån. '2 937 milj. kr. till 
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lager och förråd och återstoden till poster av finansiell natur. Det dispone

rade statskapitalet var 18 577 milj. kr. 

Kraftvcrksrörelsens resultaträkning för de två senaste budgetåren fram

går av följande sammanställning (i milj. kr.). 

1982i83 198Ji84 

Rörelseintäkter 9753 11504 
dlira v intäkter från 
engrosförsäljning 6747 8231 
därav intäkter från 
detaljförsäljning 948 I 043 

Rörelseresultat före 
avskrivningar 3 148 4006 

Resultat före ränta 
på statskapitalet I 743 2 127 

Ränta på statskapitalet 1677 1879 

Årets resultat 66 248 

I rörelseintäkter och rörelsekostnader ingick för budgetåret 1983/84 ar

beten åt utomstående med I 590 milj. kr. Arbeten åt utomstående omfattar 
i huvudsak verkets bygg- och driftentreprenad för Forsmarks Kraftgrupp 

AB. 
Avskrivningar enligt plan för budgetåret 1983/84 uppgick till 807 milj. kr. 

Årets kalkylmässiga avskrivningar, vilka skall inlevereras till statsverket. 

uppgick till I 786 milj. kr. Skillnaden mellan dessa och planenliga avskriv

ningar redovisas som avsättningar. 

Finansiella och extraordinära poster innebar en resultatförbättring med 

378 milj. kr. 

För budgetåret 1983/84 beräknas 130 milj. kr. i skatter till de kommuner 

där verket har verksamhet. I resultaträkningen redovisas dock endast 80 

milj. kr. beroende på återföring av för hög skatteavsättning för budgetåret 

1982/83. 
Årets ränta på disponerat statskapital var I 879 milj. kr.. vilket motsva

rar fastställt förräntningskrav, dvs. 13 '1( på det i medeltal disponerade 

förräntningspliktiga statskapitalet. För budgetåret 1984/85 är förränt

ningskravet också I 3 %. 

Fr. o. m. år 1985 skall vattenfallsverkct enligt beslut av regeringen til

lämpa kalenderår som räkenskapsår. 

Den 30 juni 1984 uppgick antalet anställda inom verkets kraftverksrö

relse till I I 406 personer. Detta innebär en minskning med 228 personer 

sedan föregående år. 

Hur den totala elkonsumtionen inom det statliga avsättningsområdet 

inkl. överföringsförluster har utvecklat sig under den senaste tioårsperio

den framgår av följande sammanställning. 
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Budgetår Fasta Tillfälliga Totala Leveranser exkl. 
leve- leveranser leve- tillfällig export 
ranser ranser 

Export Övrigt Års- Förändring 
värde fnln före-

gående ar 
GWh GWh GWh GWh GWh GWh 

1974175 39 331 1174 1042 41547 40373 2439 
1975/76 41914 2 513 1283 45 710 43 197 2 K24 
1976177 43 181 2 347 1191 46719 44372 I 175 
1977178 41244 2261 790 44295 42034 -2338 
1978/79 44227 1691 880 46797 45 107 3073 
1979/80 44888 2697 I 057 48642 45945 838 
1980/81 44 702 3 282 1 185 49169 45 887 58 
1981/82 47674 3 291 2462 53427 50136 4249 
1982/83 50247 2140 2969 55 356 53 216 3080 
1983/84 55270 4 708 5 744 65722 61014 7798 

Den helt dominerande delen av vattenfalls verkets elleveranser utgörs av 

s. k. fasta leveranser enligt långsiktiga kontrakt. Leveranserna till återdis

tributörer. som är den dominerande kategorin, ökade med 10.3 %. Leve

ranserna inom vattenfallsverkets egna detaljdistributionsområden ökade 
med 13,l %. 

Vattenfallsverkets produktion av elenergi inkl. andels- och ersättnings

kraft uppgick under budgetåret 1983/84 till 59,7 TWh. vilket motsvarade ca 

52 % av landets totala elproduktion. Vattenkraftproduktionen uppgick till 

34.8 TWh. Produktionen i kärnkraftverken uppgick till 24.8 TWh. Produk

tionen av el i egna fossileldade anläggningar var den lägsta under den 

senaste tioårsperioden och uppgick till 0, I TWh. Kraftutbytet med de 

övriga nordiska länderna resulterade för vattenfallsverkets del i att såväl 

den totala exporten som importen var 4.9 TWh. 

Intäkterna i kanalrörelsen uppgick till 46,3 milj. kr.. som fördelade sig på 

kanalverkets egna intäkter med 9,1 milj. kr. och på ersättning från staten 

med 37,2 milj. kr. Efter driftkostnader. avskrivningar, kommunalskatt och 

ränta på statskapitalct återstod 1,7 milj. kr. Beloppet har använts för att 
täcka del av tidigare års underskott. 

E 11. Statens vattenfallsverk: Kraftstationer m. m. 

1983/84 Utgift 

1984/85 Anslag 
3229289612 

3323000000 
1985/86 Förslag 2453000000 

Allmänna energifrågor 

Reservation 540867852 

En riktigt avvägd och utformad tariff utgör enligt statens vattenfallsverk 

den viktigaste informationen till marknaden vid planeringen för använd-
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ning av elenergi. Genom den nya högspänningstariffen, som började tilläm

pas år 1984 och gäller under fem år, har elkonsumenterna fått en god grund 

för planeringen. Elpriserna väntas under femårsperioden inte öka mer än 

konsumentprisindex. 
Kravet på att ersättning av olja med el skall inriktas mot metoder som 

inte ger låsning till cl har tillgodosetts i tariffutformningen. Avtal om 

avkopplingsbara och avbrytbara elleveranser förutsätter innehav av brän

sleeldad panna som reserv. Den tidsdifferentierade tariffen för småhus 

m. m. uppmuntrar till kombination~drift mellan clpanna och bränslepanna. 

Genom den i dag ekonomiskt mycket gynnsamma utformningen av det 

svenska kraftsystemet och på grund av högre kostnader för investeringar i 

alternativ elproduktionskapaeitet kommer det enligt vattenfallsverket att 

dröj8 innan det blir lönsamt att investera i kraftvärmeverk. Lönsamhet för 

investeringar i värmeproduktionskapaeitet finns däremot redan i dag. 

För an ytterligare medverka till en ekonomiskt optimal utbyggnad av 
landets anläggningar för värme- och elproduktion har Svenska Värme

verksföreningen och kraftföretagen, däribland statens vattenfallsverk, på

börjat en utredning för att ta fram underlag till en plan för utbyggnaden av 

kraftvärmeverk i landet. En viktig del i detta arbete är kontakter med 

fjärrvärmeföretagen för att klarlägga deras utbyggnadsplaner samt för att 

informera om när kraftvärmeverk beräknas bli lönsamma. Härigenom 

skapas möjligheter att samordna fjärrvärmeföretagens och kraftföretagens 

planer. 
Vattenfallsverket bedriver sedan länge en omfattande verksamhet avse

ende forskning, utveckling och demonstration inom energiområdet. För 

budgetåret 1984/85 bedöms verksamheten uppgå till ca 150 milj. kr. (exkl. 

bidrag från utomstående). Utökade satsningar genomförs framför allt be

träffande torv och biobränslen samt rationell energianvändning. Nära en 

tredjedel av medlen satsas på värmepumpar. Vattenfall bedriver vidare 

studier av förutsättningarna för förekomst av s. k. djupgas i Sverige. 

Uthygunadsplanerini; 

Beslut om nya produktionsanläggningar behöver enligt vattenfallsverkct 

inte tas under innevarande budgetår för att elförsörjningen inom det stat

liga avsättningsområdet skall kunna klaras under 1980-talet. Av andra skäl 

än omedelbara elförsörjningsmässiga skäl kan emellertid ytterligare pro

duktionsenheter komma att färdigställas under den berörda perioden. Tidi

gareläggning av vattenkraftsobjekt motiveras av såväl ekonomiska skäl 

som sysselsättningsskäl och bidrar samtidigt till ett fortsatt minskat oljebe

roende. 

Den av riksdagen våren 1984 beslutade planen för utbyggnad av vatten

kraften till 66 TWh innefattade ca 100 namngivna vattenkraftsprojekt. 

Vattenfallsvcrket avser att närmare undersöka de angivna projektens eko

nomiska förutsättningar i de fall verket är ägare. Vattenfalls verket är också 

inriktat på att undersöka i vilken utsträckning det är möjligt att utöka 
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antalet projekt för den egna byggnadsorganisationen genom överenskom

melser med andra fallrättsägare. Avsikten iir all skapa sådan sysselsättning 

att verkets kompetens inom vattenbyggnadsområdet behålls. 

Vattenfallsverket framför att det inför kommande energipolitiska beslut 

iir viktigt att fömtsättningarna för olika energislag belyses så mycket som 

möjligt. Det iir mot denna bakgrund angeläget att bl. a. vattenkraftens 

miljöfrågor klarliiggs ytterligare. Verket har påbörjat ett arbete inom detta 

område. 

Det är också enligt verket väsentligt att kunna redovisa hur en fortsatt 

vattenkraftutbyggnad kan genomföras. Vattenfallsverket föreslår att för

studier i form av översiktsplaner genomförs för Vindeliilven och Piteälven 

så alt ett bättre underlag för bedömning av konsekvenserna av en eventuell 

utbyggnad kan redovisas. 

Vattenfallsverkets utbyggnadsplan föreslås omfatta följande projekt. 

Utbyggnadsprojekt Planerad Redovisad i 
idrift- proposition 
tagning 
budgetår 

Vattenkraft 

Tidi)?arc beslutade 
Upperu<l Upperuds- 1984/85 1983/84: 25 bil. 9 

älven 
Stomorrfors 4 Umcälven 1985/86 1980/81: 90 bil. I 
Vietas. tunnel Luleälven 1985/86 1979/80: 33 
Säd va Skellcfte-

älven 1985/86 1981/82: 100 bil. 17 
Laxcde 3 Luleälven 1986/87 1982/83: 100 bil. 14 
Porsi 3 Luleälven 1987/88 1982/83: 100 bil. 14 

Nu föreslagna 
Sillrc, ombygg- Indals- 1987/88 
nad älven 
Skärblacka 4 Motala 1987/88 

ström 
Vargfors 2 Skelleftc- 1987/88 

älven 
Gallejaur 2 Skellcfte- 1987/88 

älven 
Älvkarlebv. Daliilven Successiv 
om- och tiil-
byggnad 

Projektresen· 

Stadsforsen 4 ln<lalsälvcn 1988/89 1982/83: 25 bil. 7 

Värmekraft 

TidiRare beslutade 
Forsmark 3 1984/85 1975/76: 100 bil. 15 
Uppsala kraft- 1985 
värmeverk, 
ombyggnad 

Nu fiiresluRet 
Ringhals 2, 1989/90 
byte av ånggenera-
tor 
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Sillre kraftstation är i ett sådant skick alt genomgripande åtgärder nu 

behövs för att säkerställa fortsatt drift. Ombyggnaden av Sillre innebär att 

de två befintliga aggregaten ersätts med ett nytt. Befintliga dammar, vat

tenvägar och byggnader behålls och rustas upp. Ombyggnaden medför att 

medelårsproduktioncn ökar med ca 4 GWh till totalt 30 GWh. Effekten 

uppgår till 11 MW. 

Skärblacka kraftstation ingår i den planerade ombyggnaden av äldre 

stationer i Motala Ström mellan Roxen och Glan. Efter ombyggnaden av 

Skärblacka ökar medelårsproduktionen från 30 till 50 GWh. Maximieffek

ten blir 10 MW. Anläggningen ägs av Ljusfors Kraft AB. Vattenfallsverket 

äger 99 % av aktierna i detta bolag. 

Vattenfallsverket har i skrivelse den 26 september 1984 begärt medel för 

tillbyggnad av kraftstationerna Vargfors och Gallejaur i Skellcfteälven. 
Tillbyggnaderna innebär att effekten ökar med 62 MW i Vargfors och IOI 
MW i Gallejaur. En ökad års- och korttidsreglering innebär att värdet av 

kraftproduktionen ökar. 
Vattenfallsverket har i skrivelse den 31 januari 1985 begärt medel för 

om- och tillbyggnad av Älvkarleby kraftverk. Medelsbehovet beräknas 
totalt till 600 milj. kr., varav 60 milj. kr. för budgetåret 1985/86. Kraftsta

tionen som byggdes 1911-1915 behöver nu repareras för att de årliga 

underhållkostnaderna skall kunna hållas nere och fortsatt drift garanteras. 

Härvid bör också en tillbyggnad med ett sjätte aggregat göras. Om- och 

tillbyggnaden beräknas öka energiproduktionen med ca 50 GWh. 

Projektet Stadsforsen 4 ingår i vattenfallsverkets projektreserv. Ekono

min vid ett genomförande av Stadsforsen 4 är beroende av att de övriga 

effektutbyggnader i nedre lndalsälven som ingår i planen kommer till 

utförande. Av dessa är utbyggnaderna i Krångede och Gammclänge bero

ende av att Ammersåns överledning kan genomföras. Mot denna bakgrund 

föreslår verket i anslagsframställningen att Stadsforsen 4 bibehålls i pro

jektreserven och att projektet överförs till utbyggnadsplanen när möjlighe

terna till övriga utbyggnader bättre kan överblickas. 

Kraftproduktionsapparaten kompletteras successivt för att göra det möj

ligt att effektivare utnyttja befintliga anläggningar. Vattenfallsverket re

dovisar i anslagsframställningen några kompletteringar som har beslutats 

under året. 
Genom dämningshöjning i Näs kraftstation om 0,6 m kan en produk

tionsökning om 11 GWh åstadkommas. Överledning av Kaltisjokk till 

Messaure dämningsområde beräknas öka årsproduktionen i Messaure 

kraftstation med i medeltal 6 GWh. En höjning av dämningen vid Bodens 

kraftstation med 0,5 m beräknas dels ge ett årligt produktionstillskott om 6 

GWh, dels väsentligt minska problemen med isdämning inom Bodens 

dämningsområde. Projekten Näs och Kaltisjokk ingår i den beslutade 

planen för utbyggnad av vattenkraften. 

Utbyggnadsplanen för viirmekrafi har under år 1984 kompletterats med 
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ombyggnad av kraftvärmeverket i Uppsala. Kraftviirmeverket ägs av Fy

riskraft AB i vilket vattenfallsverket och Uppsala Kraftvärme AB äger 

hälften vardera av aktierna. Regeringen godkände i januari 1984 ett till

läggsavtal till konsortialavtalet. Tilläggsavtalet innebär att det ursprungli

gen oljeeldade kraftvärmeverket skall byggas om till fastbränsleeldning. 

Den ombyggda anläggningen planeras kunna tas i drift oktober 1985. Efter 

de två första åren planeras torv användas. 

Vattenfallsverket redovisar i anslagsframställningen att en förstudie på

går om huruvida ånggeneratorerna i Ringhals 2 skall hytas ut. I skrivelse 

den 11 januari 1985 har verket hemställt om medel för byte av ånggenera

torerna. De nya ånggeneratorerna avses dimensioneras så att de medger 

ett ökat effektuttag med 50 MW. Bytet planeras ske sommaren 1989. För 

att den tid som reaktorn avställs på grund av bytet skall bli så kort som 
möjligt måste förberedelsearbeten utföras fr. o. m. år 1985 vid varje årlig 

revision. Investeringskostnaderna för reaktorbytet beräknas totalt till 900 
milj. kr. i i nuvarande prisläge. Kostnaderna under budgetåret 1985/86 

beräknas till 95 milj. kr. I förhållande till alternativet inget byte beräknas 

investeringskostnaden vara återbetald inom ca fyra år efter bytet. Äterbe

talningstiden minskar om en effekthöjning får ske. 

När det gäller utbyggnad av distributionsanläggninuar anför vattenfalls

verket att det f. n. pågår stora anläggningsarbeten i östra Svealand för 

anslutning av Forsmark 3 och förstärkning av Stockholmsområdets mat

ning. Vidare pågår lednings- och stationsarbeten för anslutning av Oskars

hamn 3. Dessa utbyggnader är av stor betydelse för kraftnätets driftsäker

het och färdigställs till största delen under budgetåret 1984/85. 

De äldsta delarna av 220 kV-systemet planeras ersättas med nya 400 

k V -ledningar, till största delen med användning av de befintliga 220 

kV-ledningsgatorna. De första delprojekten föreslås nu påbörjas och kom

mer att vara färdiga år 1987. Det gäller ledningarna Ramsele-Midskog och 

Ljusdal-Gustafs. 220 kV-ledningen Finnslätten-Himmeta-Örebro byggs 

om till 400 kV-standard till år 1988. År 1990 tas den första nya 400 

kV-ledningen mellan Indalsälven och Mellansverige i drift med sträckning

en M idskog-Ånge-Ljusdal-Morgårdshammar-Örebro. 

Den befintliga överforingsförbindelsen mellan Västsverige och Jylland 

(den s. k. Kontiskankabeln) är 20 år gammal och kan behöva tas ur drift om 

ca 10 år. En tidigareläggning av ersättningsinvesteringen skulle innebära 

en fördubblad överföringskapacitet under ett antal år mellan Sverige och 

J ylland. Vattenfalls verket har i skrivelse den 13 februari 1985 redogjort för 

en preliminär överenskommelse med det jylländska kraftföretaget ELSAM 

om att bygga en ny likströmslänk med idrifttagning år 1989. Arbetet behö

ver påböi:jas budgetåret 1985/86. lnvesteringskostnaderna för den nya 

länken skall fördelas mellan de två parterna på samma sätt som gäller för 
den nuvarande överföringsförbindelsen. Vattenfallsverkets kostnader be

ri\knas uppgå till totalt 370 milj. kr.. varav 70 milj. kr. budgetåret 1985/86. 
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För att upprätthålla driftsiikcrheten sker styrning och övervakning från 

regionala datoriserade driftcentraler. Utbyggnad av sådana <lriftövervak

ningsanläggningar medför fortsatta investeringar de n~irmaste åren. De nya 

centralerna gör det möjligt att bättre och säkrare utnyttja befintliga pro

duktions- och distrihutionsanliiggningar. 

Under budgetåret 1985/86 färdigställs driftcentralerna i Västswrige och i 

Motala. Budgetåret 1986/87 beräknas den nya driftcentralen i Luleå samt 

moderniseringen av de befintliga driftcentralerna i Mellersta Norrland bli 

färdiga. Utöver dessa beslutade projekt planeras under senare delen av 

1980-talet nya driftcentraler i Porjus. Vuollerim och Norsjö samt datorbyte 

och modernisering av kraftkontrolls informationssystem i Råcksta. 

De regionala näten omfattar distrilmtionsanläggningar inom spännings

området 130-20 kV. Förväntade belastningsökningar medför behov av 

förstärkningar för att normal leveranssäkerhet skall kunna bibehållas. 

Inom region Västsverige är det huvudsakligen belastningsutvccklingen i 

Bohusläns kustområden som kräver betydande investeringar. Inom de 

mellansvenska regionerna är det belastningsutvecklingen inom Stock

holmsområdet, Södermanland och Uppland som i första hand framtvingar 

förstiirkningar. Inom Norbottensregionen är det tillkomsten av Svartbyns 

400/130 k V transformatorstation samt belastningsutvecklingen inom kust

områdena som huvudsakligen motiverar förstärkningsåtgärder. 

För vattenfallsverkets lokala nät beräknar verket att investeringsbeho

vet är något större budgetåret 1985/86 än under 1984/85. 

Verket har under budgetåret 1983/84 köpt cldistributionsföreningarna 

Björkseleorten. Årdala-Ripsa och Råby-Bärbo. Den i köpet av AB Berg.s

lagens Gemensamma Kraftförvaltning (BGK) ingående detaljdistributions

verksamheten har inordnats i vattenfallsverkets egen detaljdistribution. 

1/ärmeförsörjning 

Vattenfalls verket har anpassat sin organisation för att kunna bistå kom

muner, landsting, industrier etc. med ökad service och medverkan vid 

genomförande av insatser inom energiområdet. Energirådgivning och för

studier görs inom ramen för normal kundtjänst. Verket deltar vidare på 

kommersiella villkor i projektering och genomförande av värmepumpar. 

elpannor, fastbränsleanläggningar. pannkonvertering, bränsleförsörjning 

m.m. 

Verket samarbetar med en rad kommuner. I Boden har bildats ett bolag 

med uppgift att uppföra. äga och driva en 20 MW hetvattenpanna eldad 

med i första hand torv. I Fagersta har bildats ett bolag med uppgift att 

uppföra. äga och driva en hetvattencentral baserad på fastbränsle. 

Med var och en av de fem kommunerna Haparanda, Kalix, Övertorneå, 

Överkalix och Pajala i östra Norrbotten har verket bildat bolag med uppgift 

att handha huvudortens fjärrvärmeförsörjning och att för basproduktionen 

bygga pannor för inhemskt bränsle. 
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Arbetet med projekten inom de niimnda sju bolagen fortskrider planen

ligt. 

Dessutom medverkar vattenfalls verket i värmeprojekt i bl. a. Avesta. 

Jokkmokk, Youllerim. Lilla fatet och Arboga. Med vardera Tierps och 

Älvkarleby kommuner har verket nyligen bildat holag med uppgift att 

handha fjärrvärmeförsörjning. 

Medelsheh,11· 

För budgetåret 1985/86 innebär vattenfallsvcrkets medelsberäkning i 

anslagsframställningen och de kompletterande skrivelser jag nyss har 

nämnt ett totalt behov av en investeringsram om 3 050,2 milj. kr. Behovet 

har beräknats utifrån förutsättningen att intlalionen kan begränsas till 3 % 

för kalenderåret 1985. 

Investeringarna ligger under budgetårel 1985/86 på en avsevärt lägre 

nivå än under innevarande budgetår. I första hand är det investeringar i 

kärnkraftanläggningar och storkraftnät som minskar kraftigt. För vatten

kraftanläggningar samt regionala och lokala nät anges däremot ett ökat 

investeringsbehov. 

Följande sammanställning visar medelsförbrukningen under de två se

nast förflutna budgetåren samt vattenfallsverkets beräknade förbrukning 

för innevarande och nästa budgetår. 

Beloppen är i milj. kr. och inkluderar såväl medelsförbrukning inom 

ordinarie investeringsram som medel anvisade med stöd av finansfullmak-

ten. 

Verklig Beräknad 
medels- medels-
förbrukning förbrukning 

1982/83 1983/84 1984/85 1985/86 

Yattenkraftanläggningar 538.1 682.9 787,8 987,2 
Kärnkraftanläggningar 722.3 601,9 590,8 353,2 
Övriga värrnekraftan-

läggningar 0,6 2,5 13.2 17,2 
Yärrneproduktionsan-

läggningar 7,6 13,3 100,0 101.5 
Distributionsan-
.. läggningar 1432,I 1704.7 1743,7 1528.3 
Ovriga ändamål 460.2 224.0 143.7 62,8 

Summa 3160,9 3229,3 3379,2 3050,2 



Prop. 1984/85: 120 284 

rör \'<lltl'11krqfia11/iigg11ingar fiiresliir vattenfallsverket följande inve

steringsprogram (i milj. kr.J. 

Vietas tilloppstunnel 
Stoml1n-fors kraft

station 
Aggregat 4 

Laxedc kraftstation 
Aggregar 3 m. m. 

Porsi kraftstation 
Aggregat 3 m. m. 

Upperuds kraft
slation 

Sillre kraftstation 
l'mbyggnad 

Vargfors 2 
Gallejaur 2 
Älvkarleby kraftstation 

om- och tillbyggnad 
Kapitaltillskott till 

vattenkraft bolag 
Anläggningsmedel till 

regleringsföretag 
Efterarbeten och skadc

regleringar 
Kompletteringar ''ch 

små kraftverk 
Projekteringsplan 
Förvärv och finansit:ring 

av vattenkraftanlägg-
ningar 

Tillkommande anlägg
nmgar 

Summa 

Mcdelsförhruknin!! beräknad för 

1984185 

171.4 

82.'i 

30.2 

10.1 

17.4 

8,6 

52.6 

258.8 
10.0 

80,0 

11.0 

7!!7,8 

1985/R<i 

83.2 

54,i 

83,6 

35.9 

I. I 

9.l 
23.4 
26.fi 

60.0 

55,9 

5,6 

18.9 

325,3 
10.3 

100.0 

93.6 

987,2 

Behovet för budgetåret 1985/86 avser medel för att fullfölja pågående 

utbyggnader samt för att genomföra etforderliga efterarbeten och komplet

teringar i idrifttagna stationer. Vidare ingår medel för fem nya utbyggnads

projekt, nämligen ombyggnader av Sillre och Skärblacka, tillbyggnader av 

Vargfors och Gallejaur samt om- och tillbyggnad av Älvkarleby. Kapital

tillskott till vattenkraftbolag omfattar medel till Ljusfors Kraft AB som 

äger Skärblac kaanläggningcn. 
För kärnkraftanlägi,:11ingar beräknas ett medelsbehov om 353,2 milj. kr. 

För färdigställandet av Ringhals kraftstation inkl. erforderliga efterarbeten 

och kompletteringar har beräknats 258,2 milj. kr. Vidare har beräknats 95 

milj. kr. för byte av ångturbiner i Ringhals 2. 

För övriga värmekra_ftanliig{:ningar beräknas medelsbehovet till 17 ,2 

milj. kr. Komplettcringsarhetcn svarar för 12 ,4 milj. kr. härav och omfattar 

medel för ett flertal kvalitetsförbättrande åtgärder i anläggningar som har 

tagits i drift. För projckteringsarbeten beräknas 2.8 milj. kr. Dessa medel 

avser projektering av ett större och ett mindre kraftvärmeverk samt av en 
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gasturbin på Gotland. Vidare ingår 2 milj. kr. som kapitaltillskott till Fy

riskraft AB i samband med förestående ombyggnad av kraftvärmeverket i 
Uppsala. 

I medelsbehov för Färmeproduktion.rnnläggninf?ar upptas behov för an

skaffning och installation av elpannor, värmepumpar och andra värmepro

duktionsanläggningar med 51.5 milj. kr. Som kapitaltillskott till värmepro

duktionsbolag upptas 50 milj. kr. Medlen avser anläggningar för leverans 

av värme. framför allt i form av stora elpannor och värmepumpar. 

För distributionsanlät?gningar föreslår vattenfallsverket följande inve

steringsprogram (i milj. kr.). 

Medelsbchov för tidigare Medelsbehov för tidigare Medelsbehov totalt 
redovisade arbeten ej redovisade arbeten 

t984/85 1985/86 1984/85 1985/86 

Driftövervaknings-
anläggningar 150,7 163,3 
Storkraft nät 827.4 356,6 21,5 178.9 
Regionala nät 414.l 354,9 36,5 168.6 
[)etaljnät 248.6 148.0 16.4 148,0 
Ovriga distributions-
anläggningar 21,9 5,6 6,6 4.4 

Summa medelsbehov 1662,7 I 028,4 81,0 499,9 

Medelsbehovet för distributionsanläggningar ligger under budgetåret 

1985/86 på en lägre nivå än under innevarande budgetår. Investeringarna i 

storkraftnätet minskar nämligen kraftigt på grund av att de stora lednings

och stationsarbetena för att ansluta Forsmark 3 och Oskarshamn 3 skall 

färdigställas under år 1985. Däremot ökar investeringarna i regionala och 

lokala nät. Vidare tillkommer de första ombyggnaderna av gamla 220 

kV-ledningar samt tidigareläggning av ersättande likströmslänk till Jylland. 

1984/85 1985/86 

150.7 163.3 
848,9 535.5 
450.6 523,5 
265,0 296,0 

28.5 IO,O 

1743,7 1528,3 
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Medelsbehovet för tidigare inte redovisade storkraftanläggningar fram

går av följande sammanställning li milj. kr.). 

Hurva, nytt 400 kV 
kopplingsställverk 

Stenkullen, felströms
förstärkning av 400 k\' 
ställverk 

Hamra, transformatorbyte 
400/220 V 

Repbäcken, ny trans
formator 4001130 k V 

Midskog-Hallsberg, fel
strömsförstärkning 

Midskog. 400 kV lednings
fack mot Ramsele 

Alfta. ny seriekondens
ator 

Morgårdshammar, ny trans
formatorstation 400/130 
kV 

Örebro, nv transformator
station 400/130 kV 

Ramsele-Mi<lskog, 400 kV 
ledning 

Finnslätten-Himmeta
Örebro. Ombyggnad av 
befintlig 2:!0 kV ledning 
till 400 kV 

Ljusdal-Gustafs. Om
byggnad av befintlig 
220 kV ledning till 
400 kV 

Likströmslänk 
Svcrige-Jylland 

Beräknad 
101alkostnad 

53,9 

8,5 

66.7 

:!9,8 

15,0 

5,8 

58,4 

59,3 

85.5 

100,0 

90,0 

200,0 

370.0 

Medclsbehov 
1985/86 

7,6 

16.1 

1,0 

I.I 

0,7 

I.I 

45,J 

2.7 

33,5 

70.0 

Mcdelsbehovct för övriga ändamål beräknas till 62.8 milj. kr. I beloppet 

ingår för inköp och komplettering av fastigheter 29,7 milj. kr., för förvärv 

och finansiering av cldistributionsföretag 30 milj. kr. samt för investeringar 

i kanalanläggningar 3. I milj. kr. 

Borgen 

Riksdagen har bemyndigat regeringen att teckna borgen för lån till bolag 

i vilka statens vattenfallsverk förvaltar statens aktier intill ett sammanlagt 

belopp av 13 515 milj.kr .. varav högst 395 milj.kr. för lån till cldistribu

tionsföretag (prop. 1983/84: 100 bil. 14. NU 30. rskr 297). 

Av ramen har 11 900 milj. kr. motiverats av behov av borgensteckning 

för lån på allmänna kapitalmarknaden till Forsmarks Kraftgrupp AB. Ver

kets borgenstcckning för detta bolag utgjorde 10 I I 7 milj. kr. per den 30 

juni 1984. Därav avsåg 5 815 milj. kr. block 3. För budgetåret 1984/85 

beräknas vattenfallsverkets andel av delägarlån och borgensteckning för 

Forsmark 3 till 313 milj. kr. resp. I 400 milj. kr. Block 3 beräknas vara i 

kommersiell drift vid slutet av budgetåret 1984/85. 
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Verksamheten inom verkets eldistributiunsbolag skall i första hand fi
nansieras med bolagens egna medel och - i den mån dessa medel inte 

räcker för eiiorderliga investeringsarheten - med upplåning på allmänna 

kapitalmarknaden. För bolag som bedriver verksamhet inom expansiva 

områden och för bolag med omfattande upprustning av distributionsan

läggningar blir upplåning ofrånkomlig. 

Flertalet av verkets aktieposter i eldistributionsholag har överförts till 

Svensk Energiverksgrupp AB (SEAB). Vid upplåning på allmänna kapital

marknaden krävs oftast borgen av bolagets ägare som säkerhet för lånen. 

SEAB:s borgensram för företagens dotter- och intressebolag ingår i vatten

fallsverkets borgensram fr. o. m. budgetåret 1982/83. 
Ramen för vattenfallsverkets borgcnsåtagandcn gentemot eldistribu

tionsbolag är 395 milj. kr. för budgetåret 1984/85. Den utnyttjade delen av 
ramen var 271 milj. kr. den 30juni 1984. Under budgetåret 1984/85 förutses 
tillkommande borgcnsåtaganden av verket och SEAB uppgå till 66 milj. kr. 
Motsvarande behov under budgetåret 1985/86 beräknas uppgå till 179 

milj. kr. Vattenfallsverket föreslår en ökning av borgensramen med 150 

milj. kr. till 545 milj. kr. för att möjliggöra återbetalning av vissa delägarlån 

från verket. 
Av den nu gällande borgensramen har 1 220 milj. kr. motiverats av 

behov av borgensteckning för upplåning på allmänna kaptialmarknaden till 

andra bolag än Forsmarks Kraftgrupp AB och eldistributionsbolag. Bl. a. 

har 285 milj. kr. motiverats av hehov av borgensteckning för Bastusels 

Kraft AB:s finansiering av Sädvaprojektet. Vidare har 140 milj. kr. moti

verats av behov av borgensteckning för AB Kärnkraftutbildnings finansi

ering av simulator för Forsmark 3/0skarshamn 3. 340 milj. kr. har motive

rats av Swedegas AB:s behov av borgensteckning för den del av stamled

ningen som svarar mot Sydgasprojektets transportbehov. Den utnyttjade 

delen av ramen var 575 milj. kr. den 30 juni 1984. Erforderliga borgensåta

ganden för budgetåret 1984/85 beräknas till 600 milj. kr. 

För budgetåret 1985/86 föreslår verket att ramen höjs med 200 milj. kr. 

för borgensteckning för upplåning till andra bolag. Härav avser 100 

milj. kr. ytterligare borgensteckning för Swedegas AB. 13 milj. kr. avser 

ytterligare borgensteckning för AB Kärnkraftutbildnings finansiering av 

simulator för Forsmark 3/0skarshamn >. Vidare beräknas behov av bor

gensåtaganden om hl. a. 14 milj. kr. för Fagersta Energiproduktion AB och 

4 milj. kr. för Kalix Värmeverk AB. 

Enligt gällande regler (prop. I 972: I bil. 15. NU 15. rskr 90) får återgåen

de borgensåtaganden inte utnyttjas för ny horgenstcckning. Det gäller 

dock inte den del av borgensramen som avser borgensåtaganden gentemot 

eldistributionsbolag. Under budgetåret 1983/84 återgick genom återbetal
ning av lån borgensåtaganden om 168 milj. kr. för Forsmarks Kraftgrupp 

AB och 9 milj. kr. för andra bolag än Forsmarks Kraftgrupp AB och 

eldistributionsbolag. Borgensramen för budgetåret 1985/86 hör minskas 

med hänsyn härtill. 
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För att reducera kapitalkostnaderna för Forsmarks Kraftgrupp AB 

gjordes hösten 1984 en förtida återbetalning av ett utländskt lån som togs 
ar 1980. Samtidigt upptogs ett i utländsk valuta lika stort lån med samma 

återbetalningstid som det ursprungliga lånet, men med lägre ränta. Vatten

fallsverket förutsatte därvid att någon minskning av borgensramen ej skul
ie ske till följd av återbetalningen, eftersom denna var direkt kopplad till en 

omplacering av lån med samma tidpunkt för slutbetalning. Även om bor

gensramen inte skall minskas till följd av återbetalningen innebar transak

tionen ett ökat utnyttjande av borgensramen med 68 milj. kr. Orsaken är 

att borgen för lån i utländsk valuta enligt gällande regler skall räknas efter 

den valutakurs som gällde vid tidpunkten för garantiåtagandet. Vattenfalls
verket har i skrivelse den 17 januari 1985 anmält att Forsmarks Kraftgrupp 

AB för att minska kapitalkostnaderna för utländska lån successivt söker 
ersätta vissa gamla lån med nya. Med hänsyn till de förändrade valutakur
serna föreslår verket att borgensramen höjs med I 000 milj. kr. för att 
möjliggöra de lönsamma omplaceringar som kan komma att aktualiseras. 

Ö1'Yi#a frågor 

Regeringen har bemyndigats att besluta att bilda aktiebolag eller förvär

va aktier i sådant bolag inom statens vattenfallsverks verksamhetsområde i 
enlighet med vad föredragande statrådet anförde i prop. 1981/82: 1:!5 (NU 

53. rskr 405). För andra typer av bolag än eldistributionsbolag begränsades 

därvid bemyndigandet intill ett sammanlagt belopp som skulle fastställas 

för var:ie år. Detta belopp är 75 milj. kr. för budgetåret 1984/85 lprop. 

1983/84: 100 bil. 14, NU 30. rskr 297). Vattenfallsverket föreslår i anslags

framställningen att beloppet skall begränsas till 75 milj. kr. också för bud

getåret 1985/86. 

Vattenfallsverket begär att verkets statskapital skall sättas ned med 11.7 

milj. kr. för nedlagda kostnader för Fatsjöprojektet. Som motiv härför 

anför vattenfallsverket följande. 
Vattenfallsverket fick den 6 april 1978 i uppdrag av regeringen att fullföl

ja projekteringen av såväl Vojmå kraftstation som alternativet Fatsjö kraft

station med överledning av vatten från Vojmsjön till Malgomaj i Äseleäl

vens flodområde. Verket redovisade uppdraget i skrivelse den 18 januari 

1979 till regeringen. Verket ansåg all Vojmåalternativet kunde ge rimlig 
lönsamhet medan överledningsalternativet skulle ge otillfredsställande re

sultat. 
I beslut den 13 september 1979 redovisade regeringen motiven för fort

satt verksamhet kring övre Åseleälven och gav vattenfallsverket i uppdrag 

att fullfölja projekteringen av Fatsjöalternativet till prövning enligt vatten

lagen. 
I den plan för vattenkraftens utbyggnad som riksdagen beslutade våren 

1984 ingick Vojmåalternativet i stället för Fatsjöalternativet (prop. 

1983/84: 160, BoU 30, rskr 388). Eftersom vattenfallsverkets projektering 



Prop. 1984/85: 120 289 

av Fatsjöalternativet utförts på regeringens speciella uppdrag och inte 

medför några rörelseintäkter begär verket att dess statskapital sätts ned 

med 11.7 milj. kr. 

Vattenfalls verket föreslår i sitt förslag till driftstat för år 1985 att verkets 

nedlagda kostnader för Projekt Gastransitering nu skall slutregleras. 

Regeringen uppdrog den 10 september 1981 åt vattenfallsverket att i 

samarbete med Swedegas AB förprojektera en rörledning över svenskt 

område för transport av naturgas från Nordnorge till kontinenten. Uppdra

get har senare utökats med förprojektering av en anknytande rörledning 

över svenskt område från Tröndelag. 
Vattenfallsverket har år 1983 i en särskild rapport redovisat förslag till 

huvudsträckning för en nordsydlig rörledning med anknytande ledning från 
Tröndelag. Rapporten bygger på ett omfattande tekniskt-ekonomiskt pro

jekterings- och utredningsmaterial av ett flertal konsulter. 
Kostnaderna för projektet har i enlighet med regeringens beslut an

gående driftstater för verket för budgetåren 1982/83-1984/85 förskotterats 

med driftmedel i avvaktan på slutlig reglering av kostnaderna för projektet. 

Verkets totala kostnader för projektet kommer att uppgå till 103 milj. kr. 

Remissyttranden 

Yttranden över vattcnfallsverkets anslagsframställning har avgetts av 

fullmäktige i riksbanken. riksgäldskontoret. statens energiverk. riksrevi

sionsverket (RRV) och statens arbetsmarknadsnämnd (SAMN). 

Statens energiverk anför att en fortsatt översyn av kraftledningssytemet 

i syfte att effektivisera systemet är en angelägen uppgift. En sådan översyn 

bör också möjliggöra bättre ledningsträckningar och begränsa markin

trången. 

Energiverket anser det arbete som intensifierats av vattenfallsverket för 

översyn och modernisering av vattenkraftstationer som värdefullt. Energi

verket anser också det arbete som vattenfallsverket bedriver inom forsk

nings- och utredningsområdet. särskilt avseende förbrännings- och eltek

nik, som värdefullt. Kraftproducenternas roll och ansvar vad gäller ut

veckling och demonstation av ny energiteknik understryks. 

SAMN anför att anslagsframställningen visar att vattenfallsverket har 

och kommer att få problem i form av betydande personalöverskott inom 

anläggnings verksamheten. Samtidigt har verket behov att rekrytera perso

nal, bl. a. för att tillföra verket ny kompetens. Till viss del rör denna 

rekrytering verksamheter och yrkeskategorier som inte direkt berörs av 

nedskärningar. Enligt SAMN :s mening bör verket först noga pröva möjlig

heterna att via personalutveckling och intern rekrytering tillgodose detta 

behov av ny kompetens. 

Vattenfallsverket har skyldighet att försöka bereda de som omfattas av 

trygghetsavtalet försatt anställning inom verket eller - om detta inte går -

19 Riksdagen 1984185. I sam/. Nr 120 
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anställning vid andra statlig myndigheter med hjälp av SAMN. I denna 
fråga pågår redan samarbete mellan verket och nämnden. 

RRV konstaterar beträffande vattenfallsverkets begäran om nedskriv
ning av statskapital att den för projekteringen av Fatsjöalternativet bok
förda investeringsutgiften måste skrivas ned i statens vattenfallsverks re
dovisning. Nedskrivningen kan endera bokföras som en extraordinär kost
nad, vilken belastar verksamhetsårets resultat, eller verkställas genom att 
statkapitalct skrivs ned. Inför val av alternativ framhåller RRV att normalt 
förekommande undersökning och projektering som inte fullföljs bör slutligt 

belasta resultatet. Om ett verk åläggs att genomföra investeringar som inte 
kan ge full förräntning bör avkastningskravet begränsas till en sådan del av 
tillfört statskapital som inte är större än att full förräntning beräknas kunna 
uppnås. För ett sådant investeringsobjekt som inte fullföljs bör det forränt
ningspliktiga statskapitalet helt skrivas ned. 

Föredraxandens öven·äf?andl'fl 

I sin anslagsframställning redovisar vattenfallsverket sin syn på vissa 
allmänna energifrågor som bakgrund till och förutsättning för den egna 
verksamheten. 

Kravet på att ersättning av olja med el skall inriktas mot metoder som 
inte ger låsning till el söker verket tillgodose i tariffutformningen. Avtal om 
avkopplingsbara och avbrytbara elleveranser förutsätter innehav av brän
sleeldad panna som reserv. Den tidsdifferentierade tariffen för småhus 
m. m. uppmuntrar till kombinationsdrift mellan elpanna och bränslepanna. 

Vattenfallsverket redovisar vidare att Svenska Värmeverksföreningen 
och kraftföretagen har påbörjat en utredning för att ta fram underlag till en 
plan för utbyggnaden av kraftvärmeverk i landet. Härigenom skapas möj
ligheter att samordna fjärrvärmeföretagens och kraftföretagens planer. 

Jag kan konstatera att de utgångspunkter som verket redovisat för den 
egna verksamheten ligger väl i linje med de riktlinjer för energipolitiken jag 
nyss har föreslagit. 

Jag går nu över till att behandla frågor om vattenfallsverkets utbygg
nadsprogram, medelsbehov m. m. 

För innevarande budgetår har under reservationsanslaget E 11. Statens 
vattenfallsverk: Kraftstationer m. m. anvisats 3 323 milj. kr. Anslaget är 
beräknat med beaktande av att en marginal bör finnas för att möjliggöra en 
sådan ökning av vattenfallsverkets investeringar under löpande budgetår 
som kan påkallas från kraftförsörjningssynpunkt. 

För budgetåret 1985/86 förordar jag en investeringsram av 2 793 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 jag beräknar att vattenfalls ver
kets medelsförbrukning i huvudsak kommer att fördela sig på olika ob-
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jektsgrupper under budgetåret 1985/86. Som j~imförelse redovisas utfallet 

för budgetåret 1983/84 och av verket ber~iknad medelsförhrukning för 

budgrtåren 1984/85 och 1985/86 (i milj. kr.). 

1983/84 1984/85 I 485.il'.\6 

L:tfall Bcriiknat Verket F ön:J ragandc n 
utfall 

Vattcnkraftan-
liiggningar 61C.9 787,8 987.:! 825.3 

Kärnkraftan-
.. läggningar 601.9 590.8 353.2 333.2 
Ovriga värme-

krnftanliigg-
ningar 2.) 13.2 17.2 17 .2 

Yärmeproduktions-
anläggningar 13.3 100.0 101.5 51.5 

Distributionsan-
läggningar I 704.7 I 743.7 1528.3 I 503.0 

Övriga ändam[tl 224.0 143,7 62,8 62.1:\ 

Summa 3229,3 .B79,2 3050,2 2 793,0 

Medelsforbrukningen för 1·atte11kr{{ftanläggninpar beräknar jag till 825.3 

milj. kr. Medlen är beräknade så att tidigare beslutade utbyggnads- och 

ombyggnadsarbeten vid Vietas. Laxedc och Porsi i Lulcälven. Stornorr

fors i Umeälven samt Upperud i Upperudsälven skall kunna fortsätta 

planenligt. För dessa arbeten har jag beräknat 258.5 milj. kr. Jag har också 

beräknat medel för nu föreslagna utbyggnads- och ombyggnausarbeten vid 

Vargfors och Gallcjaur i Skcllefteälven. Sillre i lndalsälven och Älvkarleby 

i Dalälven. För dessa arbeten har jag beräknat 119, \ milj. kr. Jag har också 

räknat in 55,9 milj. kr. som avser kapitaltillskott till vattcnkraftbolag <inkl. 

kapitaltillskott till Ljusfors Kraft AB för föreslagen ombyggnad av Skär

blacka i Motala ström). 5.6 milj. kr. för anläggningsmedcl till reglerings

företag, 18.9 milj. kr. för efterarbeten och skaderegleringar. 272.4 milj. kr. 

för kompletteringar och små kraftverk. 10.3 milj. kr. för projekteringsplan, 

80 milj. kr. för förvärv och finansiering av vattenkraftanläggningar samt 4.6 

milj. kr. för tillkommande anläggningar. 

Jag har inte nu heräknat medel för tillbyggnad av Stadsforsen. Projektet 

ingår tillsammans med Ammersåns överledning och fyra andra tillbygg

nadsprojekt i nedre lndalsälven som en helhet i planen för utbyggnad av 

vattenkraften. Ekonomin för Stadsforsenprojektet är beroende av att de 

andra utbyggnaderna kommer till stånd. Det aktuella läget för dessa ut

byggnader har jag redovisat i avsnitt 7. 3. Jag återkommer till frågan om 

tillhyggnad av St<1dsforscn när de övriga intressenterna är beredda att 

besluta om utbyggnader. 

För kiirnkra.ftan/äggningar har jag för nästa budgetår tagit upp 333.2 

milj. kr. För färdigställandet av Ringhals kraftstation inkl. erforderliga 

efterarbeten och kompletteringar har jag beräknat 238,2 milj. kr. Jag har 
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ockst1 medräknat 95 milj. kr. för förberedelser för byte av ånggeneratorer i 

Ringhals 2. En förutsättning för bytet är givetvis att det godkänns av 

säkerhetsgranskandc myndigheter. Frågan om effekthöjning kommer jag 

inte att ta ställning till förrän alla siikerhetsfrågor är utklaradc. 

Medelsbehovet för iivriga värmekrl(f11111/iigg11ingar beräknar jag till 17 .2 
milj. kr. 

För viirmeproduktio11.rnnliigg11i11gar har jag beräknat sammanlagt 51.5 

milj. kr. 

För investeringar i distrih11tio11sa11/iigg11i11gar har jag beräknat samman

lagt I 503 milj. kr. Beloppet avser investeringar i driftövervakningsanlägg

ningar. storkraftnät, regionala nät, detaljnät och övriga distributionsan

läggningar. Jag har härvid medräknat 70 milj. kr. för utbyggnad av en ny 

likströmslänk till Jylland. Länken skall senare kunna ersätta den nuvaran

de s. k. Kontiskankabeln, när denna behöver tas ur drift. Jag finner det 

vara väl motiverat med en fördubblad överföringskapacitet under ett antal 
år mellan Sverige och Jylland. 

Medelsbehovet för ö1·riga ändamål beräknar jag till 62,8 milj. kr. l detta 

belopp ingår 29,7 milj. kr. för inköp och komplettering av fastigheter. 30 
milj. kr. för förvärv och finansiering av distributionsföretag samt 3, I 

milj. kr. för investeringar inom kanalrörelsen. Med hänvisning till vad jag 

nu har anfört förordar jag att reservationsanslaget Statens vattenfallsverk: 

Kraftstationer m. m. för budgetåret 1985/86 tas upp med 2 453 milj. kr. 

Beloppet har beräknats med beaktande av att en marginal utöver investe

ringsramen bör finnas för att göra det möjligt att öka vattenfallsverkets 

investeringar under löpande budgetår om detta skulle vara påkallat från 

kraftförsörjningssynpunkt. Investeringar i sysselsättningsfrämjande syfte 

bör även i fortsättningen finansieras över finansfullmakten. Med det be

lopp som jag har förordat kan medelsreserven. med beaktande av att 

ingående behållning på anslaget kan beräknas till ca 480 milj. kr. i början av 

nästa budgetår, beräknas uppgå till ca 140 milj. kr. 

Anslagsminskningen i förhållande till budgetåret 1984/85 beror på tre 

faktorer. Kärnkraftblocket Forsmark 3 färdigbyggs under 1984/85. Det

samma gäller investeringarna i storkraftnätet för att ansluta Forsmark 3 

och Oskarshamn 3. Den tredje förklaringen är att den beräknade ingående 

behållningen är mycket större än den erforderliga medelsreserven. För 

vattenkraftanläggningar gäller däremot ingen medelsminskning utan inve

sterings verksamheten kan tvärtom nu intensifieras som en följd av den 

plan för vattenkraftens utbyggnad som riksdagen beslutade våren 1984. 

Vattenfallsverket bedömer i an slagsframställningen att det totala antalet 

egna anställda inom verkets samtliga verksamhetsområden kommer att 

minska med ca I 900 per5onår under femårsperioden 1984/85 t. o. m. 

1988/89. Verket framför att det finns risk för övertalighet för I 300 personer 

under femårsperioden 1984/85 - 1988/89. Av dessa är ca 700 byggnadsar

betare, ca 300 löneplansanställda tjänstemän och ca 300 tjänstemän som är 

anställda enligt specialavtal. 
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Jag ser det som väsentligt att verket planerar och vidtar personaladmini

strativa åtgärder för att lindra konsekvenserna av den minskade byggnads

vcrksamheten. Det pågående samarbetet mellan statens arbetsmarknads

nämnd och statens vattcnfallsverk är värdefullt. Det är också viktigt med 

en omsorgsfull planering av byggnadsverksamheten i syfte att åstadkomma 

en jämnare minskning av antalet anställda och en uthålligare anläggnings

organisation. 

Med utgångspunkt i den plan för utbyggnad av vattenkraften som riksda

gen beslutade våren 1984 (prop. 1983/84: 160, BoU 30, rskr 388) under

söker verket i vilken utsträckning det är möjligt att ytterligare utöka antalet 

utbyggnadsprojekl för den egna byggnadsorganisationen. Jag utgår från att 

verket så snabbt som möjligt söker la fram nya utbyggnadsprojekt för den 
egna byggnadsorganisationen. Vidare har jag erfarit att verket söker inten

sifiera reinvesteringsverksamheten. Dessa insatser och de nya utbygg

nadsprojekt som jag nyss har förordat bör verksamt kunna bidra till att 
förbättra sysselsättningsläget vid statens vattenfallsvcrk. Situationen i 

ston är dock trots detta fortsatt allvarlig. 

Regeringen har bemyndigande att teckna borgen för lån till bolag i vilka 

vattenfallsverket förvaltar statens aktier intill f. n. sammanlagt 13 515 

milj. kr., varav högst 395 milj. kr. för lån till eldistributionsföretag (prop. 

1983/84: IOO bil. 14, NU 30. rskr 297).Vattenfallsverket föreslår att ramen 

för borgensåtaganden gentemot eldistributionsföretag höjs med 150 

milj. kr. till 545 milj. kr. för att möjliggöra återbetalning av vissa delägarlån 

från verket. Jag tillstyrker detta förslag. 

Av den nu gällande borgensramen har I 220 milj. kr. motiverats av 

borgensteckning för upplåning på allmänna kapitalmarkmiden till andra 

bolag än Forsmarks Kraftgrupp AB och eldistributionsbolag. Borgensra

men bör minskas med 9 milj. kr. med hänsyn till att under budgetåret 

1983/84 återgick borgensåtaganden med detta belopp genom slutlig återbe

talning av lån. För budgetåret 1985/86 föreslår verket en höjning med 200 

milj. kr. av ramen för borgcnsteckning för upplåning till andra bolag. Av 

ramhöjningen har verket beräknat 100 milj. kr. för Swedegas AB, 14 

milj. kr. för Fagersta Energiproduktion AB, 13 milj. kr. för AB Kärnkraft

utbildning och 4 milj. kr. för Kalix Värmeverk AB. Jag beräknar behovet 

av ramhöjning för andra bolag till 150 milj. kr. 

Av den totala borgensramen har 11 900 milj. kr. beräknats för Forsmarks 

Kraftgrupp AB:s upplåningsbehov. Ramen bör minskas med 168 milj. kr. 

med hänsyn till att under budgetåret 1983/84 återgick borgensåtaganden 

med detta belopp genom slutlig återbetalning av lån. För att minska kapi

talkostnaderna återbetalades hösten 1984 ett utländskt lån. Samtidigt upp

togs ett lika stort utländskt lån med samma slutbetalningstidpunkt. Jag 

delar vattenfallsverkets uppfattning att någon minskning av borgensramen 

inte bör ske till följd av denna återbetalning, eftersom återbetalningen var 

direkt kopplad till en omplacering av lån. Jag delar vidare verkets uppfatt-
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ning att borgensramen bör höjas för att möjliggöra omplaceringar av gamla 

utländska lån i syfte att minska kapitalkostnaderna. Jag beräknar behovet 
av ramhöjning för Forsmarks Kraftgrupp AB till 250 milj. kr. 

I enlighet med vad jag här har anfört förordar jag att regeringen inhämtar 

riksdagens bemyndigande att teckna borgen för lån intill sammanlagt 
(13515+ 150+ 150+250-9-168 =) 13888 milj. kr., varav högst 545 milj. kr. 

för lån till eldistributionsföretag. 

Riksdagen har bemyndigat regeringen att besluta att bilda aktiebolag 

eller förvärva aktier i sådant bolag inom statens vattenfalls verks verksam
hetsområde i enlighet med vad föredragande statsrådet har anfört i prop. 

1981/82: 125 (NU 53, rskr 405). För andra typer av bolag än eldistributions

holag begränsades bemyndigandet intill ett sammanlagt belopp som skulle 
fa:.tställas för varje år. I likhet med verket anser jag att beloppet bör 
·begränsas till 75 milj. kr. för budgetåret 1985/86. 

Vattenfallsverket har i anslagsframställningen begärt att \'erkets statska

pital skall sättas ned med 11,7 milj. kr. för nedlagda kostnader för Fatsjö
projcktet. RRV har i sitt remissyttrande anfört att normalt förekommande 
undersökning och projektering som inte fullföljs bör slutligt belasta ett 
verks resultat. Det förräntningspliktiga statskapitalet bör däremot sättas 

ned om ett verk ålagts att genomföra investeringar som inte fullföljs eller 

kan ge full förräntning. Med hänsyn till de särskilda omständigheterna i det 

aktuella fallet finner jag att vattcnfallsverkets hf'mställan bör bifallas. 

Verkets statskapital bör också sättas ned med 103 milj. kr. för verkets 

nedlagda kostnader för Projekt Gastransitering. 

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 
13888000000 kr., varav högst 545000000 kr. för lån till eldistri

butionsföretag, 
2. bemyndiga regeringen att nedsätta statens vattenfallsverks stats

kapital i enlighet med vad jag har förordat, 

3. till Statens vattenfallsverk: Kraftstationer m. m. för budgetåret 

1985/86 anvisa ett reservationsanslag av 2453000000 kr. 
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E 12. Energiforskning 

1983/84 utgift 

1984/85 Anslag 

1985/86 Förslag 

o' 
421500000 

405000000 

295 

Reservation 3 102 9022 

1 Avser anslaget F 20 Energiforskning. Utbetalningarna över anslage! uppgick till ca 
444 milj. kr. Fr. o. m. budgetårc! 1984/85 gäller en ny anslagsform. 
~ Härutöver finns ca 314 milj. kr. som är bokförd som kassamässig reservation på 
energiforskningsfonden. 

Under anslaget redovisas utgifterna för statens stöd till forskning och 

utveckling på energiområdet inom ramen för det särskilda energiforsk

ningsprogrammet. 
Ett fjärde treårsprogram för forskning och utveckling på energiområdet 

beslutades av riksdagen våren 1984 (prop. 1983/84: 107 bil. 9. NU 45. rskr 
407). Beslutet innebär att riktlinjer för omfattning, inriktning och genomfö

rande av verksamheten inom programmet under budgetåren 1984/85-

1986/87 lades fast. Vidare medgavs att I 191,5 milj.kr .. utöver under 

budgetåret 1983/84 ej disponerade medel, får användas för programmet 

under samma period. 

Huvudprogram Energiforskning är indelat i fem program. Dessa är i sin 

tur uppdelade på delprogram. En utförlig redovisning av mål och medelsra

mar m. m. återfinns i prop. 1983/84: 107 bil. 9 (s. 31 f. ). Min framställning i 

det följande är därför kortfattad på dessa punkter. 

Styrelsen för teknisk utveckling <STU). transportforskningsberedningen 

<TFB). statens råd för byggnadsforskning <BFRJ, statens energiverk, ener

giforskningsnämnden (EfnJ. naturvetenskapliga forskningsrådet (NfR) 

samt Studsvik Energiteknik AB har inkommit med anslagsframställningar 

avseende olika delar av energiforskningsprogrammet för budgetåret 
1985/86. Föreslagna belopp framgår av följande tabell (milj. kr.). 
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Medel för forskning och utveckling inom energiområdet (milj. kr.). 

Program (programansvarigt organ) Anvisat Program-
1984/85 organen 

1985/86 

I. Energianvändning i industri- 83.5 76 
ella processer m. m. ISTU) 

2. Energianvändning för transpor- 28.7 32 
ter och samfardsel. varav 
-TFB 3.7 4 
- STU 25 28 

3. Energianvändning för bebyg- 48.1 41.I 
gelse (BFR) 

4. Energitillförsel. varav 209.356 205J 
- statens energiverk 186.856 192 
- Efn 22,5 13,3 

5. Övrig långsiktig forskning 30.219 39,4 
och grundforskning, varav 
- NFR 12,219 16,9 
- STU 7 8 
- Studsvik Energiteknik AB 5 6 
- Efn 6 8,5 

6. Förvaltningskostnader m. m. 6,825 7,552 
vid encrgiforskningsnämnden 

BFR redovisar också ett alternativt förslag till insatser inom olika del
program enligt bedömningar som BFR redovisat i annat sammanhang 

(rapporten Energi 85, G26: 1984). I detta alternativ föreslås 49,I milj. kr. 

bli anvisade för budgetåret 1985/86 och finansieringen av de extra 8 milj. 

kr. föreslås ske genom ianspråktagande av hittills ofördelade medel inom 

energiforskningsprogrammet. BFR:s rapport har remissbehandlats. En 

sammanställning av remissyttrandena återtinns i bilaga 23. 

På grundval av erfarenheter från tidigare treårsprogram har programor

ganen föreslagit att få göra fleråriga åtaganden och att sådana bemyndigan

den under budgetåret 1984/85 beräknas till 236,5 milj. kr. för budgetåret 

1986/87, 177 ,5 milj. kr. för budgetåret 1987 /88, 138 milj. kr. för budgetåret 
1988/89 och 71 milj. kr. för budgetåret 1989/90. 

Föredragandens iiverväganden 

Verksamheten med stöd till forskning och utveckling bör under nästa 

budgetår fortsätta i enlighet med de fastlagda riktlinjerna. Den närmare 

fördelningen av medel mellan olika program och delar därav, liksom den 

närmare programindelningen, fastställs av regeringen. Vad beträffar 

BFR:s förslag om utökad verksamhet inom energiforskningsprogrammets 

ram anser jag i likhet med flertalet remissinstanser att en höjning av 

gällande medelsram inte bör ske. 

Riksdagen godkände år 1976 (prop. 1975176: 86, NU 29, rskr 172) ett 

samarbetsavtal mellan Sverige och den Europeiska atomenergigcmenska

pen (Euratom) inom området för styrd termonukleär fusion och plasmafy
sik. De avtalsbundna kostnaderna för detta grundforskningsinriktadc sam

arbete har t. o. m. budgetåret 1983/84 redovisats över industridcpartemen-
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tets anslag för energiforskning. Fr. o. m. budgetåret 1984/85 bestrids den 

del som avser kostnader enligt rcgeringsavtal med Euratom och avtal om 

samarbete inom det s. k. JET-projektet från ett siirskilt anslag under utri

kesdepartementets huvudtitel beniimnt Forskningssamarbete med EG. 

Genom det av riksdagen år 1976 godkända avtalet (prop. 1975176: 86. 

NU 29. rskr 172) anslöts även den svenska forskningen inom området 

fusionsenergi till det gemensamma europeiska forskningsprogram, som 

bedrivs av Euratom. Även Schweiz deltar i detta samarbete. 

Regeringen tillsatte under år 1984 en särskild utredningsman med upp

drag att göra en förutsättningslös utvärdering av det hittillsvarande fu

sionsforskningssamarbetet mellan Sverige. Euratom och Schweiz. Utred

ningen, som antog namnet fusionskommittcn, framlade sitt betiinkande 

Fusionsenergi (Os UD 1984: 5) den 1oktober1984. Efter remissbehandling 

redovisades utredningens resultat och regeringens ställningstaganden med 

anledning därav i budgetpropositionen för år 1985 (prop. 1984/85: 100 bil. 
3). Regeringen har föreslagit riksdagen att Sverige stannar kvar i fusions

forskningssamarbetet med EG, i vart fall så länge som JET-projektet 

pågår. Inför beslut om nästa utvecklingssteg. byggandet av nästa stora 

försöksreaktor (NET), har regeringen föreslagit att en ny utvärdering av 

den svenska medverkan görs. 

På förslag av statsrådet Hellström har regeringen i årets budgetproposi

tion under tredje huvudtiteln. anslaget Forskningssamarbete med EG. 

beräknat 42 milj. kr. för samarbete med EG (prop. 1984/85: 100 bil. 3). 

Den svenska forskningen sker inom den s. k. Research Unit och utgör en 

del i Euratomsamarbetet. För den svenska fusionsforskningen har för 

budgetåret 1985/86 beräknats totalt 19,3 milj. kr. Härav har föreslagits 5,8 

milj. kr. i budgetpropositionen 1985 under anslaget Naturvetenskapliga 

forskningsrådet under utbildningsdepartementets huvudtitel (prop. 1984/ 

85: 100 bil. 10 s. 386). Vidare tillförs verksamheten medel genom återbetal

ningar från EG till den svenska Research Unit. Återbetalningarna uppskat

tas f. n. till 6 milj. kr. per år. Från detta anslag behöver således utöver EG

återbetalningar och anslag från utbildningsdepartementets huvudtitel till

föras 7.5 milj. kr. per år. Ansvaret för den svenska delen av fusionspro

grammct bör t.v. ligga på energiforskningsnämnden. Den utredning som 

jag strax skall återkomma till och som i enlighet med riksdagens beslut 

(prop. 1983/84: 107 bil. 9. NU 45, rskr 407) skall utreda energiforskningens 

framtida inriktning, omfattning m. m., bör även få i uppgift att beakta 

frågan om myndighetsansvaret beträffande fusionsenergiforskningen. 

Riksdagens beslut våren 1984 innebär också att energiforskningens 

framtida inriktning, omfattning och inplacering i det totala statliga forsk

ningsprogrammet under innevarande treåriga programperiod skall utredas 

och att det i samband därmed kan vara motiverat att energiforsknings

nämndens organisation och ställning åter prövas. Jag avser att inom kort 
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begfaa regeringens bemyndigande all tillkalla en särskild utredare med 

uppgift att utreda dessa frågor. 

Frän detta anslag bör också bestridas en del av förvaltningskostnaderna 

och en del av kostnaderna för utredningm m. m. och information vid 

~talens energiverk. Enligt mina beräkningar behöver för dessa ändamfö 

L111der n~ista budgetår överföras 6 734000 kr. till anslaget E 1. Statens 

energiverk: Förvaltningskostnader och 4 122000 kr. till anslaget E 2. 

Statens energiverk: Utredningar m. m. och information. För kanslikost

nader vid styrelsen för teknisk utveckling har jag vidare beräknat att 

8 036 000 kr. behöver belasta anslaget. 

Riksdagsheslutet våren 1984 innehöll bl. a. en treårsram för Huvudpro

gram Energiforskning om 1 191.5 milj. kr. för budgetåren 1984/85-1986/87. 

Mot bakgrund av de ställningstaganden som jag har redovisat bl. a. i 

samband därmed beräknar jag medelsbehovet inom denna ram för nästa 

budgetår till 405 milj. kr. utöver tidigare anvisade ej disponerade medel. 

Som jag tidigare har nämnt har regeringen i årets budgetproposition (prop. 

1984/85: 100 bil. 3) beräknat 42 milj. kr. för samarbete med EG. För att 

finansiera delar av detta anslag har en neddragning skett för Huvudpro

gram Energiforskning med totalt 10 milj. kr. för perioden 1985/86-1986/87. 

För budgetåret 1985/86 bör således 405 milj. kr. föras upp under anslaget 

Energiforskning. 

De programansvariga organen har för sin planering och organisation av 

insatserna inom huvudprogrammet behov av att kunna göra fleråriga åta

ganden. Något särskilt bemyndigande från riksdagen behövs inte när det 

gäller åtaganden avseende budgetåret 1986/87, dvs. det sista året inom den 

av statsmakterna beslutade treårsramen. För åtaganden avseende tiden 

därefter fordras dock sådant bemyndigande. Jag beräknar, mot bakgrund 

av bl. a. anslagsframställningarna från programansvariga organ, behovet 

härav till 75 milj. kr. för åtaganden avseende budgetåret 1987/88, 35 milj. 

kr. för åtaganden avseende budgetåret 1988/89 och 15 milj. kr. för åtagan

den avseende budgetåret 1989/90. Jag förordar att regeringen inhämtar 

dessa bemyndiganden av riksdagen. Lämnas bemyndigande ankommer det 

på regeringen att meddela de närmare föreskrifter som erfordras. 

Med hänvisning till vad jag har anfört hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen att 

I. bemyndiga regeringen att under budgetåret 1985/86 ikläda staten 

ekonomisk förpliktelse i samband med stöd till forskning och 

utveckling inom energiområdet som, inberäknat redan fattade 

beslut, innebär åtaganden om högst 75000000 kr. för budgetåret 

1987/88. högst 35000000 kr. för budgetåret 1988/89 och högst 

15 000 000 kr. för budgetåret 1989/90, 

2. till Energiforskning för budgetåret 1985/86 anvisa ett reserva

tionsanslag av 405 000 000 kr. 
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Verksamheten vid Studsvik Energiteknik AB 

Bakgrund 

Inom Studsvikskoncernen finns i dag ca I 100 anställda varav ca 950 i 

Studsvik. I koncernen ingår bl. a. dotterbolagen Fjärrvärmebyrån AB. 

Alnor AB. SFC Engineering AB. Svensk Drivmedelsteknik AB. Meta! 

Process Control AB och Miljökonsulterna AB. 

Bolaget är verksamt inom forskning. utveckling och teknikdemonstra

tion på flera energiområden. Det är organiserat i två divisioner. division 

Energiteknik och division Kärnteknik. Inom division Energiteknik finn!'. 

resurser för forskning och utveckling vad gäller fasta bränslen, bränsleka

rakterisering. miljöpåverkan. förbränning. förgasning. fjärr- och värmetek

nik samt solteknologi. Inom division Kärnteknik bearbetas bl. a. säker

hetsfrågor. hränslcutveckling samt miljö- och avfallsteknik. Forsknings

reaktorn. som togs i drift är 1960. är i huvudsak en materialprovningsreak

tor. Den utnyttjas också för bl. a. industriell neutronbestrålning och som 

neutronkälla för allmänna forskningsändamål. I Studsvik finns också ett 

avancerat bränslelaboratorium. som medger arbete med mycket starkt 

radioaktiva prov. 

Inom division Energiteknik har uppförts pilotanläggningar för förbrän

ning is. k. snabb fluidiserande bädd och för förgasning av biomassa. Dessa 

anläggningar utnyttjas för avsedd provdrift. Inom divisionen finns även ett 

materialprovningslaboratorium för fjärrvärmematerial. 

Av följande tablå framgår anslagna medel för budgetåren 1983/84-

1984/85 samt bolagets beräkning av medelsbehovet för budgetåret 1985/86 
(milj. kr.). 

Anslagshenämning 1983/84 1984/85 1985/86 

Bidrag till verksamheten vid Studsvik Ener-
giteknik AB 42,5 42,635 53.2 
Avveckling av forskningsreaktorer. m. m. 5,75 9,9 12.9 
Anläggningar för radioaktivt avfall i Studs-
vik, m.m. 44,2 72,7 19,0 
Transport och slutlig förvaring av låg- och 
medelaktivt avfall (engångsanslag) 53,7 

Bolaget begär medel för dels den löpande verksamheten (bidragsansla

get), dels för vissa extraordinära insatser med anledning av tidigare verk

samhet som har bedrivits som ett led i uppbyggnaden av det svenska 

kärnkraftprogrammet. Sammantaget kräver dessa senare insatser enligt 

bolaget 31,9 milj. kr. för budgetåret 1985/86. 

Medelsbehovet till den löpande verksamheten vid Studsvik Energitek

nik AB (Studsvik), som till stor del utgörs av medel för egen och bransch

relaterad forskning, har minskat kraftigt under senare år. Från att budget-
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året 1981/82 bt:hövt ett anslag om 80 milj. kr. krävdes endast 42 635 000 kr. 
för budgetåret 1984/85. För budgetåret 1985/86 hemställer bolaget om 53,2 

milj. kr. 

E 13. Bidrag till verksamheten vid Studs,·ik Energiteknik AB 

1983/84 Utgift 

1984/85 Anslag 
1985/86 Förslag 

4 2 500 ()()() 

42 635 000 
38635000 

Reservation 

Från anslaget lämnas statens bidrag till verksamheten inom Studsvik 

Energiteknik AB. 

Studsvik Energiteknik AB 

I anslagsframställningen för budgetåret 1985/86 konstaterar bolaget att 
verksamheten inom såväl moderbolag som dess dotterbolag har fortsatt att 
utvecklas positivt. Resultatet blev något sämre budgetåret 1983/84, än året 
innan men bolaget har dock förbättrat resultatet om hänsyn tas till reduce

rade driftbidrag. 
För budgetåret 1985/86 begärs 53.2 milj. kr. som bidrag till drift, forsk

ning och utveckling. 
Bolagets behov av driftbidrag avser R2-rcaktorn, biblioteket samt vissa 

lokaliseringsbetingade kostnader. 
De mål för minskat beroende av driftbidrag, som bolaget arbetar efter. 

har nåtts och gav för budgetåret 1983/84 i stort sett nollresultat vid 
R2-reaktorn. Behovet av bidrag har reducerats från 47 milj. kr. budgetåret 
1981/82 till 15 milj. kr. budgetåren 1983/84 och I 984/85. Efterfrågan på 
reaktorns tjänster har ökat internationellt. Den statliga ersättningen be
döms av bolaget nu ha den nivå som är nödvändig för att kunna upplåta 
reaktorns tjänster till svensk naturvetenskaplig forskning enligt etablerat 

mönster. 
Under budgetåret 1984/85 kommer bytet av reaktortank att genomföras. 

vilket innebär stillestånd för reaktorn. Som en följd därav förväntar bola
get ett kraftigt intäktsbortfall. För budgetåret 1985/86 bedöms resultatet 
återigen förbättras och bli i stort sett detsamma som för budgetåret 
1983/84. Som driftbidrag med oförändrad målsättning begär bolaget för 
budgetåret 1985/86 16 milj. kr. 

LokaliseringsbetinRade kostnader. Bolagets lokalisering till Studsvik 
medför extrakostnader jämfört med tätortslokalisering. Den nuvarande 
verksamheten i form av uppdragsforskning och leveranser av tjänster och 
produkter, som skall bedrivas på marknadsmässiga grunder, kan enligt 

bolaget inte helt bära dessa kostnader. För budgetåret 1985/86 begär bola
get 5 milj. kr. 
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Studsl'iksbiblioteket iir ett nationellt specialbibliotek för energi och rap

portlitteratur. Bibliotekets rapportsamling är landets mest omfattande 

(över I miljon titlar) och med en ämnesmässig täckning långt utanför 

energiområdet. Biblioteket svarar för en stor del av utbytet med andra 

länder av litteratur och referenser på energiområdet. De stora prishöjning

ar. som under de senaste åren har drabbat utländska böcker och tidskrifter 

(nära 40% prishöjning för utländska tidskrifter under år 1983). har tvingat 

fram en 20-procentig neddragning av tidskrifts-serieabonnemangen i bib

lioteket från år 1983 till år 1984, och en mycket restriktiv inköpspolitik på 

boksidan. Ytterligare begränsningar i inköpen kommer att bli nödvändiga 

under innevarande budgetår. Med hänsvisning till den förstärkning för 

bokinköp vid landets universitets- och högskolebibliotek. som föreslogs i 

årets forskningsproposition - i syfte att återställa bibliotekens möjligheter 

till nationell litteraturförsörjning - anser bolaget att en uppräkning av 

Studsviksbibliotekets anslag bör göras för att kompensera för de stora 

litteraturprishöjningarna. För budgetåret 1985/86 hemställer bolaget om 

5,2 milj. kr. 

Medlen för egen och branschrelaterad Jarskning ach utveckling !FoU) 

har varit och är viktiga för bolagets utveckling av ny teknik i egen regi och i 

samspel med svensk industri. Bolaget disponerade för dessa ändamål 26 

milj. kr. budgetåret 1981/82 och 18 milj. kr. för vart och ett av budgetåren 

1983/84 och 1984/85. Genom det första anslaget budgetåret 1979/80 av det 

här slaget skapades en fortsättning på den sedan tidigare bedrivna kärntek

niska kollektivforskningen, och en utvidgning till andra energitekniska 

områden etablerades. Denna långsiktiga kunskapsuppbyggnad har lett till 

ett ökat samarbete med svensk industri avseende såväl kärnteknik som 

annan energiteknik. Studsvik har ingått avtal på skilda områden med 

strävan till en långsiktig vidareutveckling i gemensamma FoU-ansträng

ningar. Anslaget bidrar dessutom i väsentlig grad till utnyttjandet av Studs

viks tunga laboratoriereurser. 

Studsvik har under perioden 1977-1983 bedrivit ett forsknings- och 

utvecklingsarbete på kärnkraftsområdet i samarbete med kraftföretagen 

och AB Asea-Atom. Programmet har genomförts av Studs vik och omfattat 

insatser på kärnbränsle, reaktorfysik och värmeteknik. kemi, material och 

högaktivt avfall. På sistnämnda område har Svensk Kärnbränslehantering 

AB (SKB) representerat kraftföretagen. Parallellt med nämnda arbete har 

inom ramen för ett bilateralt avtal med Asea-Atom bedrivits forskning och 

utveckling som främst berört bränsle-, kemi- och materialfrågor. Förut

sättningarna för samarbetet har successivt förändrats. Fortsatta forsk

ningsarbetcn kommer att genomföras inom ramen för nya branschforsk

ningsavtal som löper på tre år. Avtalen med kraftföretagen omfattar områ

dena bränsle, fysik och reglerteknik, kemi, material och reaktoravfall och 

löper t. o. m. december 1986. Avtalet med Asea-Atom är begränsat till 

bränsleområdet och gäller t. o. m. juni 1986. Totalt uppgår avtalsvolymen 
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på kärnenergiområdet till 74 milj. kr. Studsviks finansieringsandel av de 

nämnda insatserna uppgår till 30 milj. kr. Härav faller ca 10 milj. kr. varde

ra på budgetåren 1984/85 och 1985/86. 

Branschsamarbetet med svensk industri iir således väl etablerat vad 

gäller kärntekniska områden. Branschrelaterad forskning och utveckling 

<FOU) utanför kärnteknikområdet utvecklas också på ett tillfredsställande 

sätt. Den totala volymen budgetåret 1983/84 var drygt 17 milj. kr. och den 

statliga andelen närmare 8 milj. kr.: 

En sammanfattning av volymen för egen och branschrelaterad forskning 

och utveckling framgår av nedanstående tabell (milj. kr.): 

Övrigt och 
Kärnteknik Energiteknik planeringsram Totalt 

Tot Stat Tot Stat Tot Stat Tot Stat 

1982/83 17,0 6.6 16,5 8.1 0 4,5 33,5 19.2 
1983/84 22.0 10.8 17.2 7.8 4,5 4,0 43,7 22,6 
1984/85 28.0 10,0 18.0 8.0 6.0 5.0 52.0 23.0 
1985/86 25,0 IU.O 23.0 10,0 8,0 7,0 56.0 27,0 

Bolaget bedömer att nuvarande anslagsnivå om 18 milj. kr. är för liten 

för att bibehålla den redan uppnådda omfattningen av branschrelaterad 

FoU, där svensk industri genomgående deltar med mer än hälften av 

finansieringen. Anslag på denna nivå tvingar till omförhandling av redan 

etablerat samarbete. Studs vik föreslår för budgetåret 1985/86 27 milj. kr. 

för en FoU-volym som överensstämmer med de strategiska målen för 

bolaget. 

Av bolaget beräknade medelsbehov för budgetåret 1985/86 och för bud

getåren 1983/84-1984/85 be viljadc medel framgår av följande tabell 

!milj. kr.): 

Anslagsbcnämning 1983/84 1984185 1985/86 
Anslag Anslag Äskande 

Drifihidrag 
R2-reaktom 15,0 15,0 16.0 
Biblioteket 4,5 4.635 5.:! 
Lokali~cringsbetingade kostnader 5,0 5,0 5,0 
ForskninR och ut1·ffkli11g' 
Egen och branschrelaterad forskning- och 
utveckling 22,0 18,0 27,0 

TOTALT 46,5 42,635 53.2 

1 Tillkommer medel för energirelaterad grundforskning från anslaget E 12. Energi
forskning (6 milj. kr. budgetåret 1984185). 

Föredragandens Öi'erväganden 

Studsvik har successivt ökat andelen finansiering via kommersiella upp

drag och tjänster. Bolaget har i enlighet med statsmakternas uttalanden 
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gjort betydande satsningar utanför kärncncrgiområdet och därmed byggt 

upp ett i dag internationellt känt kunnande på områdena kolteknik, för

brännings- och förgasningsteknik samt solcnergitcknik. En ökande andel 

av bolagets verksamhet utgörs av exportuppdrag. Inom kärnencrgidivi

sionen utgör exportandelen hela 40 %. 

Det är glädjande att bolaget haft sådan framgång i omstruktureringsarbe

tet. Personal har omskolats och utbildats och specialister inom nya verk

samhetsområden har kunnat rekryteras. Forsknings- och utvecklingsin

satser, som är strategiskt viktiga för framtiden, har påbörjats. De statliga 

insatserna har därmed givit goda resultat. 

Jag räknar med att bolagets behov av medel tills. k. lokaliseringsheting

ade kostnader i fortsättningen endast i begränsad utsträckning kan tillgo

doses genom fortsatta anslag. För budgetåret 1985/86 beräknar jag övcr

gångsvis 2 milj. kr. härför. 

Vid min beräkning av medel för egen och branschrelaterad forskning har 

jag tagit hänsyn till att vissa medel från tidigare verksamhetsår inte har 

använts i sin helhet och därför kan utnyttjas tillsammans med det belopp 

som tillkommer för det kommande budgetåret. För budgetåret 1985/86 har 

jag därför beräknat 18 milj. kr. för egen och branschrelaterad forskning. 

Mot bakgrund av vad jag nyss har anfört beräknar jag medelsbehovet för 

budgetåret 1985/86 på följande sätt (milj. kr.) 

Bidrag till R2-reaktom 
Studsviksbiblioteket 
Lokaliseringsbetingade kostnader 
Egen och branschrelaterad forskning. 

Summa 

13.6 
5,035 
2.0 

18.0 

38,635 

Anslaget bör därför föras upp med 38 635 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till 1-crksamht'ten i•id St11d.1Tik Energiteknik AB för 

budgetåret 1985/86 anvisa ett reservationsanslag av 38 635 000 kr. 

E 14. Avveckling av forskningsreaktorer, m. m. 

1983/84 Utgift 

1984/85 Anslag 

1985/86 Förslag 

7750000 

142700001 

12 800000 

Reservation 4000000 

1 Varav 4 370000 på tilläggsbudget I för hudgetiiret 1984/85 (prop. 1984/85: 25. NU 
12. rskr 87). 

Studsvik Energiteknik AB har under detta anslag för budgetåren 

1981/82-1984/85 beviljats medel för avveckling av forskningsreaktorerna 

RO. R I och Kritz samt för vissa andra avvecklingsttlgärder. 
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Studsdk Energiteknik AB 

Från år 1947 bedrev AB Atomenergi verksamhet inom områdena kärn

kemi och kärnfysik samt olika discipliner inriktade på utveckling av en 

svensk kämenergiteknologi. Verksamheten var först koncentrerad till 

Stockholm. men senare tillkom anläggningar i Ranstad och Studsvik. Se

dan 1970-talets början har de kärntekniska anläggningarna koncentrerats 

till Studsvik. Vid forskningsstationen har från början funnits anläggningar 

för behandling och förvaring av olika typer av radioaktivt avfall. Bl. a. har 

här tagits om hand radioaktivt avfall från sjukhus och forskningsinstitutio

ner samt industrier. Vidare behandlas f. n. allt lågaktivt brännba11 avfall i 

landet gnom förbränning och ingjutning för slutförvaring. De kärntekniska 

forskningsresurser som f. n. handhas av Studs vik Energiteknik AB är 

materialprovningsreaktorn (R2) och forskningsreaktorn !R2-0l samt brän

slelaboratoriet (BL) och aktiva centrallaboratoriet (ACL). Ett flertal andra 

reaktorer, processutrustningar, laboratorier och demonstrationsanlägg

ningar har tagits ur bruk och avvecklats eller är under avveckling sedan de 

fyllt sin funktion i det svenska kärnkraftprogrammet. 

Beträffande anläggningarna i Ranstad har Studsvik i skrivelse till rege
ringen den 4 januari 1985 hemställt om medel för att utarbeta en återställ

ningsplan för området. 

l och med anslagsframställningen för budgetåret 1985186 har Studsvik 

redogjort för samtliga nedläggningsprojekt som hänför sig till AB Atom

energis FoU-verksamhet inom det svenska kärnkraftprogrammet. Bolaget 

anmäler att det är önskvärt att det ekonomiska ansvaret för Ågesta-reak

torns avveckling genom en uppgörelse mellan staten och statens vatten

fallsverk helt överförs på statens vattenfallsverk som nu delar detta ansvar 

med Studsvik. Nedläggningen av forskningsreaktorn RI i Stockholm är i 

stort sett avslutad, likaså nedläggningen av forskningsreaktorn RO i Studs

vik. Under budgetåret 1984/85 genomförs nedläggning av forskningsreak

torn Kritz och avveckling av det laboratorium för studium av reaktorbe

tongtankar som finns i Studsvik. Vidare rengörs och avvecklas det s. k. 

alfa-laboratoriet. Slutligen kommer en anläggning för rcgenerering av jon

bytarmassor från tungvattenreaktorn i Ågesta att rivas under hudgetåret 

1985/86. För angivna ändamål begär bolaget 2,9 milj. kr. för budgetåret 

1985/86. 

Regeringen har den 28 juni 1984 godkänt ett avtal mellan Studsvik och 

SKB, beträffande engångsersättning till SKB för transport till och slutför

varing i SFR-1 (Slutförvar för reaktoravfall) av låg- och medelaktivt avfall 

omhändertaget i Studsvik fram till år 2010. Slutkonditionering av 

SFR-1-avfall har redan påbörjats. Som framgått i annat sammanhang un

dergår avfallsanläggningarna i Studsvik en genomgripande modernisering 

inom projekt AMOS. I och med att AMOS-projektet slutförs budgetåret 

1985/86 kommer insatser för behandling av gammalt avfall att intensifieras. 
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Bolaget beräknar att driftkostnaderna för konditionering och lagring av 
SFR-avfall för budgetåret 1985/86 uppgår till 7.75 milj. kr. 

För äldre lågaktivt avfall har behandling påbörjats under tidigare budget

år och beräknas kunna avslutas för en kostnad av 0,25 milj. kr. under 
budgetåret 1985/86. 

I samband med påbörjandet av tömning av det s. k. aktiva tråget som 

även innehåller bränslerester och annat långlivat avfall erfordras under 
budgetåret 1985/86 förberedelser och provdrift av installationerna i brän
slelaboratoriet som skall utnyttjas för konditionering och inkapsling av 
denna typ av material. En kostnad om 1,5 milj. kr. beräknas för detta. 

l avvaktan på beslut om senare överföring till CLAB (Centrala lagret för 
använt bränsle från kärnkraften) av det Ågestabränsle som nu förvaras i 
Studsvik erfordras 0,4 milj. kr. för täckande av statens andel av förvarings
kostnaderna för 1985/86. 

För den angivna avfallshanteringen begär bolaget för budgetåret 1985/86 
sammanlagt 9,9 milj. kr. 

När det gäller rivningsavfall och långlivat avfall bör även detta slutför
varas i SKB:s framtida anläggningar för sådant avfall. Osäkerheterna om 
de tekniska och ekonomiska förutsättningarna är dock här än så länge så 
stora att det ännu inte finns underlag för ett avtal av samma typ som för 
SFR-avfallet i Studsvik. 

Bolaget avser att i nästa års anslagsframställning ge en totalbild av de 
kostnader som rekonditioneringen av radioaktivt avfall kommer att ge 
upphov till. För SFR-1-avfallet bör då även en definitiv totalkostnad kunna 
anges. 

Föredragandens överväganden 

I likhet med vad jag anförde vid min anmälan till budgetpropositionen 
1984 (prop. 1983/84: 100 bil. 14 s. 143) anser jag arbetet med att ta hand om 
och avveckla de gamla forskningsreaktorerna m. m. i Studsvik som angelä
get. Jag har erfarit att det hittillsvarande arbetet har bedrivits målmedvetet 
och effektivt. 

Det börjar nu bli möjligt att se slutet på detta arbete. Bolaget har för 
budgetåret 1985/86 begärt 2,9 milj. kr. för fortsatta arbeten med nedlägg
ning av forskningsreaktorn Kritz och för avveckling av alfalaboratoriet 
samt för rivning av en anläggning för regenerering av jonbytarmassor från 
tungvattenreaktorn i Ågesta. 

Bolaget har vidare hemställt om 9,9 milj. kr. för bestridande av bl. a. 
kostnader för behandling av det avfall som skall läggas in i den nya 
avfallsanläggningen (AMOS). 

I och med att dessa insatser har genomförts skulle endast för verksamhe
ten nödvändiga och bärkraftiga kärntekniska anläggningar kvarstå i Studs
vik. Det är emellertid önskvärt, att bolaget utreder de tekniska och ekono
miska förutsättningarna för en framtida överföring av det långlivade avfal-

20 Riksdagen 1984185. I sam/. Nr 120 
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Jet och rivningsavfallct och träffar en överenskommelse med SKB. så att 

resultatet kan konfirmeras i ett avtal mellan bolaget och SKB. 

Mot bakgrund av det anförda hemställer jag att regeringen föreslår 

riksdagen 

att till A 1•1·eckling m· forskningsreaktorer, m. m. för budgetåret 

1985/86 anvisa ett rcservationsanslag av 12800000 kr. 

E 15. Anläggningar för radioakth1 avfall i Studsvik, m. m. 

1983/84 Utgift 

1984/85 Anslag 

1985/86 Förslag 

58000000 

72700000 

19000000 

Reservation 

Under denna rubrik i statsbudgeten har under budgetåren 1981/82-

1984/85 anvisats ett reservationsanslag som avser kostnader för anlägg

ningar för hantering och förvaring av låg- och medelaktivt avfall i Studsvik 

(AMOS). 
De sammanlagda kostnaderna för projektet har tidigare beräknats uppgå 

till 159 milj. kr. (jfr prop. 1982/83: 100 bil. 14 s. 258). 

Studsvik Energiteknik AB 

För budgetåret 1985/86 har Studsvik Energiteknik AB hemställt om ett 

anslag av 19 milj. kr. 

Vidare hemställer bolaget att medlen ges som ett räntefritt lån, vilket 

efterges i takt med att anläggningen kostnadsförs i bolagets redovisning. 

Bolaget önskar därutöver att vid senare tidpunkt kunna inge anslagsansö

kan beträffande kompletterande hamnbygge. 

Bolaget aviserar i anslagsframställningen att projektet kommer att bli 18 

milj. kr. dyrare än vad som tidigare har angivits i investeringsplanen för 

projektet. Avvikelsen förklaras dels av förseningar i bygget av behand

lingsanläggningcn, dels av kostnader för fastställande av krav på avfalls

kollin och dels av att det uppstår kostnad sökningar för att utrusta bränsle

laboratoriet för konditionering av de bränslerester som efter mellanförva

ring i AMOS skall förvaras i SFL (Slutförvar för långlivat avfall). Dessut

om blir kostnaderna för att plocka upp avfall från nuvarande förvar större 

än vad som tidigare beräknats. beroende på att strålnivån blir högre än vad 

som tidigare hade förutsetts. 

I den ursprungliga projektplanen förutses att hamnen i huvudsak skall 

uppföras under år 1985. Eftersom transporter till SFR <Slutförvar för 

reaktoravfall) från Studs vik beräknas starta först år 1990 finner bolaget det 

ej motiverat att anlägga hamnen redan år 1985, utan avser att återkomma 

med begäran om medel vid en senare tidpunkt. De förväntade kostnaderna 

för hamnbygget är 12 milj. kr. 
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Fi)redragandcns överväRanden 

Riksdagen har fr. o. m. budgetäret 1981/82 hittills anslagit 144 milj. kr. 

för modernisering av avfallsanläggningarna och beslutat om att bemyndiga 

regeringen att besluta om eftergift av de lån som beviljas inom ramen för 

detta anslag (prop. 1983/84: 100 bil. 14 s. 146, NU 30. rskr 297). 

Jag föreslår att ytterligare 19 milj. kr. anslås för budgetåret 1985/86. 

Medlen bör som tidigare utgå i form av ränte- och amorteringsfria lån. 

Dessa bör efterges i den takt med vilken anläggningen skrivs av i redovis

ningen. dock att eftergiften inte får vara större per räkenskapsår än vad 

regeringen för varje sådant år medger. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

1. bemyndiga regeringen att besluta om ärlig eftergift av de lån som 

beviljas inom ramen för detta anslag. 
2. till AnliiRRnin>:ar fijr radioaktivt a1fall i Studsvik. m. m. för 

budgetåret 1985/86 anvisa ett reservationsanslag av 19000000 kr. 

E 16. Verksamheten i Ranstad 

1984/85 Anslag 1 

I 985/86 Förslag 

I 500000 

1100000 

' Förslag i prop. 1984/85: 101 bil. 7 

På tilläggsbudget Il till statsbudgeten för budgetåret 1984/85 har tidigare 

föreslagits ett reservationsanslag av 1 500000 kr. (prop. 1984/85: 101 bil 7). 

Medlen skall täcka kostnaderna för den första fasen i en förstudie med 

syfte att ta fram en återställningsplan för Ranstad (500000 kr) och för 

rening av vatten från lakrestområde, länshållning i dagbrott och underjord 

samt vattenkontroll program ( 1000000 kr.) t. o. m. den 30 juni 1985. 

Ba/.:l(rund 

Anläggningarna i Ranstad uppfördes under tiden 1960-1965 av AB 

Atomenergi (numera Studsvik Energiteknik AB) för utvinning av uran ur 

alunskiffcrlagrets uranrika zon. Anläggningen kördes i provdrift under 

budgetåret 1965/66 och därefter i produktion t. o. m. budgetåret 1968/69. 

Från budgetåret 1969/70 har anläggningen använts för processutveckling 

avseende uranutvinning samt avancerade processer som syftar till utvin

ning av flera produkter ur skifferråvaran. När det i slutet av 1960-talet stod 

klart att planerna på ytterligare uranutvinning i Ranstad inte skulle fullföl

jas påbörjades de första arbetena med att återställa området. Betydande 

insatser har skett för att återställa delar av såväl lakrestområdet som 

dagbrottsområdet. Det har också bedrivits viss försöksverksamhet med 

rekultivering av vissa markytor. Bland de arbeten som återstår kan näm

nas t. ex. dagbrottets västra del och dithörande transporttunnlar. Vidare 

återstår kanterna på lakrestområdet. På sikt måste ställning tas till om 
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dagbrottet och under:jordsanläggningarna kan vattenfyllas. Vidare mfiste 

åtgärder vidtas för slutlig återställning av lakrestområdet och dithörande 

vattenrcningssystcm. 

Enligt ett konsortialavtal mellan Studsvik Energiteknik AB (StudsvikJ, 
LKAB och Boliden AB har Studsvik åtagit sig att ensamt svara för de 

ekonomiska förpliktelserna avseende återställningsarbetena vid en eventu
ell nedläggning av verksamheten vid Ranstadsverket. 

l och med att gällande koncession för brytning av alunskiffer löpte ut vid 

utgången av år 1984 har Studsvik tagit initiativ till att påbörja framtagning 

av underlag för det fortsatta återställningsarbetet. Bolaget har definierat 

fyra skeden i projektet: programskedet, utredningsskedet. återställnings
skcdet och uppföljningsskedet. Programskedet syftar enligt Studsvik till 
att tillsammans med berörda kommuner och myndigheter översiktligt kart
lägga problemområden, skissera möjliga åtgärder samt belysa framtida 
användning av åtgärdade markområden. Programskedet kommer enligt 
bolaget att resultera i ett eller flera förslag till åtgärder. 

Vid min anmälan till tilläggsbudget lI för budgetåret 1984/85 (prop. 
1984/85: 101 bil. 7) föreslog jag att Studsvik skulle erhålla de mt:del som 
bedömdes bt:hövas för genomförandet av en första fas (programskedet) i 

en förstudie med syfte att kunna presentera en återställningsplan för områ
det. Denna fas beräknas kunna avslutas under hösten 1985. 

Vad gäller det fortlöpande arbetet med rening av vatten från lakrestom
råde, länshållning i dagbrott och underjord samt vattenkontrollprogram 

föreslog jag att medel skulle anvisas för denna verksamhet t. o. m. utgång

en av budgetåret 1984/85. 

Studsvik Energiteknik AB !iar i skrivelse den 4 januari 1985 redovisat 
behovet av medel för budgetåret 1985/86 för fortsatt vattenrening, länshåll

ning m. m. Bolaget bedömer medclsbehovet till 1.1 milj. kr. 

Föredragandens Öl'en'äganden 

Innan slutlig ställning kan tas till hur återställningen av Ranstadsområdet 

skall göras i detalj återstår ett betydande utredningsarbete. Det är angelä

get att det under denna period pågår ett arbete med att rena vatten från 

lakrestområdet och med att hålla dagbrott och anläggningar under jord fria 

från vatten. Jag förordar därför att Studsvik Energiteknik AB erhåller de 
mt:del som under det kommande budgetåret krävs för att rena vattnet från 
lakrestområdet. länshållning m. m. Jag har beräknat I, l milj. kr. för bud

getåret 1985/86 för detta ändamål. 

Ställningstagande till frågan om ytterligare medel för framtagning av 

återställningsplanen bör anstå tills bolaget har redovisat resultatet av det 

s. k. programskedet i arbetet med återställningsplanen. 

Mot bakgrund av det anförda föreslår jag att regeringen föreslår riksda

gen 
att till Verksamheten i Ranstad för budgetåret 1985/86 anvisa reser

vationsanslag av 1 100000 kr. 
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E 17. Stöd för oljeersättande åtgärder, m. m. 

1983/84 Utgift 

1984/85 Anslag 

1985/86 Förslag 

120000000 

210000000 

169600000 

309 

Från detta anslag bestrids kostnader för stöd för åtgärder för att ersätta 

olja, m. m. enligt förordningen ( 1983: 1107) om statligt stöd för åtgärder för 

att ersätta olja. m. m. 

Föredragandens överväganden 

I november 1980 beslutade riksdagen om stöd för åtgärder för att ersätta 
olja. m. m. (prop. 1980/81: 49, NU 19, rskr 100). Stödet administrerades av 

den dåvarande oljeersättningsfonden (OEF). Stödet administreras fr. o. m 
den I juli 1983 av statens energiverk. För den första treårsperioden (åren 
1981-1983) beräknades stödbehovet uppgå till 1700 milj. kr. 

I december 1983 beslutade riksdagen om fortsatt stöd för åtgärder för att 

ersätta olja, m. m. (prop. 1983/84: 62, NU 9. rskr 124) för perioden den I 

januari 1984 - den 30 juni 1987. Beslutet innebär bl. a. att medel för stödet 
för oljeersättande åtgärder fr. o. m. den I januari 1984 anvisas under ett 

reservationsanslag på statsbudgeten. Det totala stödet för oljeersättande 

åtgärder för den nämnda perioden beräknas uppgå till 1650 milj. kr.. varav 
bidrag och villkorliga bidrag till 660 milj. kr. och lånegarantier till 915 milj. 
kr. Därtill kommer anslag om sammanlagt 75 milj. kr. för att täcka förvän

tade förluster i garantigivningen. För första halvåret 1984 har 120 milj. kr. 

och för budgetåret 1984/85 har 210 milj. kr. anvisats under förevarande 

anslag från det på tilläggsbudget I till statsbudgeten för budgetåret 1984/85 

under tolfte huvudtiteln (industridepartementet) upptagna anslaget E 14. 

Stöd för oljeersättande åtgärder. m. m. För budgetåret 1984/85 har 210 

milj. kr. anvisats. 

För budgetåret 1985/86 beräknar jag medelsbehovet till 169600000 kr. 
Jag har därvid tagit hänsyn till att viss verksamhet vid statens energiverk 

på samma sätt som hittills bör finanieras genom stödet för oljeersättande 
åtgärder. Från anslaget bör i enlighet härmed övertöras medel till anslaget 
E. I. Statens energiverk: Förvaltningskostnader med 6 734000 kr. och E 2. 

Statens energiverk: Utredningar m. m. och information med 6347000 kr. 

Vidare bör som hittills viss verksamhet rörande energiinriktad utbildning 
och rådgivning finansieras genom stödet för oljeersättande åtgärder. Medel 
bör i enlighet härmed övertöras till anslaget E 4. Utbildning och rådgivning 

m. m. för att spara energi med 21330000 kr. samt anslagen B 1. Lantbruks

styrelsen och B 2. Lantbruksnämnderna under jordbruksdepartementets 
huvudtitel med totalt 2 100000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Stöd för oljeersättande åtgärder, m. m. för budgetåret 1985/ 

86 anvisa ett reservationsanslag av 169 600 000 kr. 
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E 18. Täckande av förluster i anledning a~· statliga garantier för oljeersät

tande åtgärder, m. m. 

1983/84 ll tgift 

1984/85 Anslag 

1985/86 Förslag 

5 000000 

15000000 

20000000 

Från detta anslag bestrids utgifter för förluster i samband med lånega

rantier för stöd för åtgärder för att ersätta olja, m. m. 

Föredragandi:ns överväganden 

I propositionen om fortsatt stöd för åtgärder för att ersätta olja, m. m. 
samt för investeringar inom energiområdet (prop. 1983/84: 62. NU 9, rskr 

124) har beräknats ett medelsbehov av totalt 75 milj. kr. för förlusttäckning 

för perioden den 1 januari 1984-den 30 juni 1987. För första halvåret 1984 

har 5 milj. kr. anvisats från det på tilläggsbudget I till statsbudgeten för 

budgetåret 1983/84 under tolfte huvudtiteln (industridepartementet) upp· 

tagna anslaget E 16. Täckande av förluster i anledning av statliga garantier 
för oljeersättande åtgärder m. m. För budgetåret 1984/85 har 15 milj. kr. 

anvisats. Förlusterna för de garantier som lämnas för lån till att finansiera 

oljeersättningsprojekt täcks till hälften från detta anslag och till hälften från 

E 17. Stöd för oljeersättande åtgärder. m. m. 

För budgetåret 1985/86 beräknar jag medelsbehovet till 20 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Täckande av förluster i anledning av statliga garantier för 

oljeersättande åtgärder, m. m. för budgetåret 1985/86 anvisa ett 

förslagsanslag av 20000000 kr. 

Ekonomiskt försvar: Bränslen och drivmedel m. m. 

Inledning 

Ekonomiskt försvar syftar till att skapa en sådan försörjningsberedskap 

att medborgarnas och samhällets försörjning kan upprätthållas även i 

kriser och krig. Försörjningsförmågan beror i allt väsentligt på det regul

jära samhällets egen förmåga till anpassning och omställning i olika krissi

tuationer. Detta är alltså den bas som man i planeringen för försörjnings

beredskapen har att utgå ifrån. Redan i fred måste emellertid vissa kom

pletterande åtgärder vidtas för att samhällsresurserna skall kunna utnyttjas 

på ett sådant sätt att vi kan klara vår försörjning. Det är sådana åtgärder 

som sammanfattas i begreppet ekonomiskt försvar. Kvantitativt och eko

nomiskt är dessa åtgärder av marginell omfattning - ställda i relation till 
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resursbasen. De kan ändå få utslagsgivande betydelse för resursbasens 

utnyttjande och därmed för den totala försörjningsförmågan i kris och krig. 

Chefen för försvarsdepartementet har i prop. 1984/85: 100 bil. 6 givit en 

sammanfattande redogörelse för det ekonomiska försvaret. Av denna 

framgår bl. a. att ekonomiskt försvar inte är en organisation utan ett 

samlingsbegrepp för alla nödvändiga åtgärder som syftar till att skapa och 

upprätthålla en försörjningsberedskap. Överstyrelsen för ekonomiskt för

svar (ÖEF) är ansvarig myndighet vad gäller att samordna det ekonomiska 

försvaret. Verksamheten inom detta är indelad i ett antal försörjningsom

råden, s. k. program. 
Under industridepartementets huvudtitel behandlas programmet Energi. 

Inom programmet finns ett delprogram Elkraft, som statens vattenfalls
verk ansvarar för, och ett delprogram Bränslen och drivmedel m. m. som 

ligger inom ÖEF:s ansvarsområde. 
Verksamheten inom delprogrammet Bränslen och drivmedel m. m. -

som omfattar råolja, petroleumproduktcr inkl. smörjmedel, fasta fossila 

bränslen samt inhemska bränslen - består huvudsakligen av försörjnings

analyser, förberedelser för reglering och ransonering och annan planlägg

ning och utbildningsverksamhet. tryggande av försörjningsviktig inhemsk 
produktion, utveckling av inhemska substitut samt beredskapslagring. 

ÖEF begär i anslagsframställningen medel för delprogrammet över föl

jande anslag under industridepartementets huvudtitel. 

- Drift av beredskapslager 

- Beredskapslagring och industriella åtgärder 
- Särskilda kostnader för lagring av råolja och tlygdrivmedel 

- Lagringsförluster/vinster vid drift av beredskapslager (nytt anslag). 
ÖEF framhåller vikten av att skapa en hög handlingsbcredskap hos både 

myndigheter och näringsliv för att rätt kunna hantera kriser. Som ett led i 

detta arbete understryker ÖEF informationsverksamhetens betydelse. Vi

dare bör strävan vara att uppnå största möjliga försörjningsförmåga genom 

att utnyttja inhemska resurser samt genom att prioritera fortsatta försök att 

finna inhemska ersättningsvaror för sådana som normalt importeras. För

beredelser för omställning av produktion m. m. i kristider är också viktiga i 
sammanhanget. 

ÖEF har i skrivelse till regeringen den 8 februari 1985 hemställt om 

medel för utökad lagring av vissa oljeprodukter m. m. I skrivelsen hänvisar 

styrelsen till riksdagens beslut att bl. a. öka den statliga lagringen till 

utgången av lagringsåret 1986/87 med 180000 m3 motorbensin, 74000 m3 

flygdrivmedel och 16000 ton gasol (prop. 1984/85: 53, FöU 6, rskr 94). Med 
anledning härav redogör ÖEF i skrivelsen för en preliminär plan för den 

beslutade utbyggnaden jämte uppskattade kostnader vad avser dels inköp 
av produkter, dels iordningsställande av anläggningar. Styrelsen redovisar 

också medelsbehovet för budgetåren 1984/85 och 1985/86. I förhållande till 
anslagsframställningen för budgetåret 1985/86 innebär ÖEF:s hemställan 
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att anslaget E 19. Drift av beredskapslager ökar med 29900000 kr. samt att 
anslaget E 20. Beredskapslagring och industriella åtgärder ökar med 
53 000 000 kr. Särskilda medel bör således anslås för att fullfölja riksdagens 
beslut. Det åligger regeringen att meddela beslut i de delar av ÖEF:s 
hemställan som avser disposition av medel för innevarande budgetår. 

För budgetåret 1985/86 beräknar jag i det följande, efter samråd med 
chefen för försvarsdepartementet, medel under följande anslag för delpro
grammet Bränslen och drivmedel m. m. under industridepartementets hu
vudtitel. Medel för täckande av lagringsförluster, som av ÖEF har beräk

nats till 50000000 kr. kommer att anvisas i annat sammanhang. 

- Förslagsanslaget E 19. Drift av beredskapslager, 
- Reservationsanslaget E 20. Beredskapslagring och industriella åtgärder, 
- Förslagsanslaget E 21. Särskilda kostnader för lagring av olja, flygdriv-

medel m.m. 
Av sammanställningen nedan framgår totala anslag under anslagen 

E 19-E 21 (1000-tal kr.) 

Anslag 

E 19 

Anvisat 1984/85 637 381 
1985/86 beräknar 
-ÖEF 743174 
- föredraganden 655 419 

E 19. Drift av beredskapslager 

1983/84 Utgift 
1984/85 Anslag 
1985/86 Förslag 

751409000 
637381000 
655419000 

Totalt 

E 20 E 21 

7 455 644837 

21395 764570 
71200 726620 

Anslaget omfattar driftkostnader för beredskapslagring, exkl. inlagrings
kostnader. Anslaget omfattar också hyreskostnader för lagringsanlägg

ningar. 

Överstyrelsen för ekonomiskt försvar 

ÖEF har i enlighet med regeringens anvisningar planerat verksamheten 
med utgångspunkt i en medelstilldelning som motsvarar ett pris- och löne
omräknat anslag för budgetåret 1984/85 minskat med minst 5 % över en 

treårsperiod. ÖEF har härvid utgått från att besparingskravet skall tillgo

doses på ett sätt som leder till så små negativa effekter som möjligt för 
försörjningsberedskapen och att kravet inte gäller för varje enskilt anslag 
för sig. ÖEF redovisar därför ett huvudförslag som innebär att bespa
ringskravet har tillgodosetts på de samlade anslagen H l. Överstyrelsen för 
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ekonomiskt försvar: Förvaltningskostnader och H 2. Drift av beredskaps
lager under försvarsdepartementets verksamhetsområde samt förevarande 

anslag Drift av beredskapslager under industridepartementets verksam

hetsområde. Besparingarna hänför sig väsentligen till den minskade olje

lagringen och till att förrådsdriften bedöms kunna rationaliseras i betydan

de grad. På personalsidan har förutsatts att besparingarna skall kunna 

genomföras genom s. k. naturlig avgång. 

ÖEF:s samlade besparingsförslag för budgetåret 1985/86 beräknas uppgå 

till totalt 16346000 kr. Härav faller 12862000 kr. på delprogrammet Bräns

len och drivmedel m. m. till följd av dels minskade kostnader för 
oljelagringen, dels en omfattande rationaliseringsverksamhet av förråds

driften. ÖEF har vidare tillämpat nollbasbudgetering för förrådsdriften, 
vilket har resulterat i ytterligare besparingar. Besparingsförslaget överskri
der det av ÖEF beräknade besparingskravet enligt huvudalternativet med 

14081000 kr. 
Pris- och löneomräkningen under anslaget har beräknats till 2 642 000 kr. 

Kapitalkostnaderna beräknas uppgå till totalt 721 119 000 kr., beräknat på 

anskaffningsvärdet av befintligt lager och anläggningar per den 30 juni 

1984, varav 669702000 kr. avser räntor och 51417000 kr. avskrivningar. 
ÖEF har vidare bruttobudgeterat anslaget mot bakgrund av osäkerheten i 

prognoserna över hyresinkomsterna. 

Föredragandens överväganden 

Med beaktande av möjliga besparingar under anslaget budgetåret 1985/ 

86 om 12 862 000 kr. beräknar jag anslaget till brutto 660 919 000 kr., varav 
609119000 kr. utgörs av kapitalkostnader och 29900000 kr. av ökade 

driftkostnader i samband med omstrukturering av lagren enligt riksdagens 

beslut (prop. 1984/85: 53, FoU 6, rskr 94). Vid bedömningen av kapital

kostnadernas storlek har jag beaktat de utförsäljningar av statens lager 
budgetåret 1984/85. som riksdagen beslutade våren 1984 (prop. 1983/ 

84: 110, NU 43. rskr 391). Pris- och löneomräkningen på anslaget beräknar 

jag till 2 487 000 kr. Jag har vidare, beräknat inkomsterna till 5 500 000 kr. 
Jag beräknar således anslaget till 655 419 000 kr. 

Med hänvisning till vad jag har anfört hemställer jag att regeringen 
föreslår riksdagen 

att till Drift av beredskapslager för budgetåret 1985/86 anvisa ett 
förslagsanslag av 655 419000 kr. 
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E 20. Beredskapslagring och industriella åtgärder 

1983/84 Utgift 

1984/85 Anslag 

1985/86 Förslag 

83 616000 

7 455000 

71200000 

Reservation 

314 

103699_rnoo 

Från anslaget bestrids samtliga kostnader i samband med lagringsvcrk
samheten samt olika former av industriella åtgärder. Under anslaget beräk

nas också medel för förrådskostnader samt för ökning av handlingsbered

skapen. 

Ö1·er.Hyre/.1·en för ekonomiskt för.1Tar 

Av den av regeringen för hela det ekonomiska försvaret anvisade me
delsramen om totalt 268000000 kr. för investeringar m. m. för budgetåret 
1985/86 begär ÖEF 9 235 000 kr. för delprogrammet Bränslen och drivme
del m. m. enligt sitt s. k. huvudförslag (A). Härav avser I milj. kr. fortsatt 
arbete med utveckling av gengasberedskapen samt 395 000 kr. förstärkning 
av handlingsberedskapen bl. a. genom utbildning i ransonerings- och reg

leringssystem. 
ÖEF har på regeringens uppdrag studerat hur ett krigsskydd bör utfor

mas inom fjärrvärmeområdet och i skrivelse till regeringen den 15 maj 1984 
föreslagit att krigsskyddsåtgärder skall vidtas samt att värmeförsörjningen 

genom en lagändring införs under kommunens skyldigheter enligt lagen 

(1964: 63) om kommunal beredskap. Behovet av reservanordningar och 

åtgärder för krigsskydd kan tillgodoses genom anskaffning i fred eller 

genom krigsleveranser. För inledande studier och anskaffningar under 
budgetåret 1985/86 äskar ÖEF att resterande 7840000 kr. av medel ur 

mede!sramen anvisas för ändamålet. Vidare äskar ÖEF att också få ta i 

anspråk resterande I milj. kr. på clearingsfonden för ändamålet. 
Enligt regeringens anvisningar skall 127 milj. kr. av den särskilda me

delsramen avsättas för beklädnadsprogrammet. ÖEF har i anslagsfram

ställningen redovisat en fördelning av ramen som enligt ÖEF:s mening 

bättre motsvarar behoven i ett balanserat ekonomiskt försvar. Denna 

fördelning, som av ÖEF benämns alternativförslaget (B), innebär att medel 

omfördelas från beklädnadsprogrammet till övriga program. 

ÖEF äskar under alternativförslaget (B) att ytterligare 11 160000 kr. 

fördelas på anslaget för verksamhet avseende anskaffning av reservanord

ningar och krigsskydd för fjärrvärmeanläggningar. Totalt bedömer således 

ÖEF medelsbehovet till 20 milj. kr. på området om verksamheten skall 
kunna bedrivas i sådan omfattning att vid 1985/86 års utgång tillräckliga 

erfarenheter skall ha vunnits för att ett fullständigt förslag till åtgärdspro
gram skall kunna läggas fram. 
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Fiiredra1<a11de ns 61·1·n·ii,;unden 

Av den av regeringen för hela det ekonomiska försvaret anvisade me

delsramen för investeringar m. m. för budgetåret 1985/86 bcriiknar jag 9,8 

milj. kr. under anslaget. Härav beräknas 1 milj. kr. för fortsatt utvecklings

arbete av gengasberedskapen innefattande bl. a. utveckling av nya gengas

aggregattyper och forskning kring gengasdrift. Vidare beräknas 395 000 kr. 

för att stärka hamllingsberedskapen, bl. a. genom fortsatt utbildning av 

personal inom krisorganisationen samt för deltagande i IEA:s femte för

delningstest (AST-5). 

För fortsatt arbete med ett åtgärdsprogram avseende reservanordningar 

för kommunalteknisk försörjning samt för krigsskydd inom fjärrvärmeom

rådet har jag för budgetåret 1985/86 beräknat totalt 17805000 kr. Härav 

utgör 8 405 000 kr. medel ur den särskilda rnedclsrarnen. För att täcka 

resterande medelsbehov beräknar jag att anslaget behöver tillföras 

8 400000 kr. Vidare beräknar jag att kvarvarande medel på clearingfonden, 

I 000000 kr .. tas i anspråk. Av medlen bör 15 000 000 kr. stå till regeringens 

disposition. 

Medel för anskaffning av lagringsutrymmen i den omfattning som krävs 

för att fullfölja riksdagens beslut om utökad statlig lagring (prop. 1984/ 

85: 53, FöU 6. rskr 94) uppskattar jag till 53 000000 kr. 

Med hänvisning till vad jag har anfört hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Beredskapslagring och industriella åtgärder för budgetåret 

1985/86 anvisa ett reservationsanslag av 71 200000 kr. 

E 21. Särskilda kostnader för lagring av olja, flygdrivmedel, m. m. 

1983/84 Utgift 

1984/85 Anslag 

I 985/86 Förslag 

0 

I 000 

1000 

Anslaget står till regeringens disposition för täckande av oförutsedda 

kostnader under reservationsanslaget E 20. Beredskapslagring och indu

striella åtgärder i samband med lagringsverksamheten av olja. flygdrivme

del m. m. 

Örerstyrelsen för ekonomiskt Jör.n·ar 

ÖEF föreslår att anslaget kvarstår oförändrat. 

Föredragandens ö1·erviigande11 

Med hänvisning till vad jag har anfört hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Särskilda kostnader för lagring av olja, flygdril'lnedel, m. m. 

för budgetåret 1985/86 anvisa ett förslagsanslag av I 000 kr. 
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E 22. Vissa åtgärder för omställning 3\' energisystemet 

Nytt anslag <förslag) 300 000 000 

Jag har i det förgående påpekat att vissa tillfälliga ekonomiska förstärk

ningar av medelsarsenalen inom energiområdet är angelägna. 

En viktig uppgift är att öka effektiviteten i energianvändningen och att 

öka hushållningen med energi. Samhället bör medverka till att kunskap om 

åtgärder för att förbättra och bättre utnyttja energisystemet sprids till alla 

som fattar beslut om eller på annat sätt påverkar energianvändningen. Jag 

har tidigare (avsnitt 5) berört kommunernas. företagens. fastighetsägarnas 

och de boendes ansvar vad gäller genomförande av energihushållningsåt

gärder. Jag nämnde därvid att det övergångsvis kan behövas en särskild 

statlig insats i form av bidrag till vissa typer av åtgärder som syftar till 

bättre energihushållning. De åtgärder som jag närmast tänker på är av 

karaktären försöksprojekt som syftar till att pröva modeller för t. ex. 

rådgivning. planering eller genomförande av energihushållningsåtgärder 

m. m. som kommuner eller andra instanser efter någon tid avses ta ansvar 
för att driva vidare. 

l det föregående har jag angett behov av tillfälliga statliga stöd till två 

andra åtgärder inom kommunernas ansvarsområde som är angelägna för 

att underlätta kärnkraftens avveckling. nämligen förberedelser för senare 

mottrycksproduktion (avsnitt 7.4) och åtgärder som ökar de sammankopp

lade värmeunderlagen (avsnitt 6.2). 

Inom ramen för de överläggningar om vissa energifrågor som jag har 

inlett med företrädare för kommt:nerna kommer jag att ta upp frågan om 

hur de åtgärder jag nu har nämnt bör närmare genomföras. 

Härutöver behövs enligt min mening riktade stöd för att övergångsvis 

främja introduktionen av inhemska bränslen, små vattenkraftverk och 

vindenergi. 

Riksdagen medgav i december 1984 att de medel som återstår inom 

ramen för 1983 och 1984 års investeringsprogram får användas för vissa 

åtgärder inom energiområdet även efter utgången av år 1984 (prop. 

1983/84: 25 bil. 8, NU 12, rskr 87). Regeringen har i förordning (1984: 1045) 

om ändring i förordningen ( 1983: 1108) om statligt bidrag till installationer 

för uppvärmning m. m. föreskrivit att i mån av tillgång på medel bidrag får 

lämnas till investeringar i större eldningsanläggningar för inhemska bräns

len (bidrag med högst 10%). investeringar i solvärmeanläggningar ingåen

de i mindre system (bidrag med högst 50%) och investeringar i små vatten

kraftverk (bidrag med högst 15 %). Jag har nyss föreslagit att dessa stöd 

förlängs till utgången av år 1986 (avsnitten 8.6.4, 6.5 resp. 7.3). I avsnittet 

7.3 föreslog jag även ett stöd till förprojektering av små vattenkraftverk 

(bidrag med högst 50%). Även detta stöd bör lämnas till utgången av år 

1986. 
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För att främja den fortsatta utvecklingen av vindkraft i Sverige kommer 

jag i enlighet med vad jag nyss har anfört (avsnitt 7.5) att inleda överlägg

ningar med kraftföretagen om deras ansvar för att främja introduktionen av 

vindkraft. För vissa åtgärder kan en statlig delfinansiering vara lämplig. 

I avsnitt 8.1 har jag föreslagit en utvidgning av tillämpningsområdet för 

stöd ur kolmiljöfonden och föreslagit att fondens namn skall ändras till 

bränslemiljöfonden. Jag konstaterade att utvidgningen medför ett ökat 

medelsbehov under de närmaste åren. För att inte från miljösynpunkt 

angelägna åtgärder skall behöva försenas bör statens energiverk få rätt att 

besluta om stöd ur bränslemiljöfonden i en omfattning som innebär att 

utbetalningarna kommer att motsvara influtna avgifter jämte högst 120 
milj. kr. Av det nya anslag jag nu kommer att förorda bör därför reserveras 

120 milj. kr. för att klara likviditetsanspråken på fonden. Dessa medel bör 

reserveras intill dess anspråken på bränslcmiljöfonden är kända. 

Jag har i avsnitt IO föreslagit att totalt ytterligare JO milj. kr. ställs till 
förfogande under de två närmaste budgetåren för Svensk bygg- och ener

giexports (Swebex) verksamhet. 

I enlighet med vad jag förordade under anslaget E 4. Utbildning och 

rådgivning m. m. för att spara energi bör 5 milj. kr. tillföras anslaget E 4. 

Medel för stöd under de närmaste åren till den typ av tillfälliga åtgärder 

som jag nu har redogjort för bör enligt min mening anvisas i form av en 

engångsanvisning under ett nytt reservationsanslag. Jag beräknar medels

behovet till 300 milj. kr. Det bör ankomma på regeringen att närmare 

bestämma de stödvillkor som skall gälla. Eventuella fortsatta stödinsatser 

inom detta område bör finansieras genom omprioritering från andra stöd

system. 
Med hänvisning till vad jag har anfört hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Vissa åtgärder för omstiillninR av energisystemet för budget

året 1985/86 anvisa ett reservationsanslag av 300000000 kr. 

15 Beslut 

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar 

att genom proposition förelägga riksdagen vad föredraganden har anfört 

för de åtgärder och det ändamål som föredraganden har hemställt om. 
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INDUSTRIDEPARTEMENTET 

Utdrag 

PROTOKOLL 

319 

Bilaga I 

vid regeringssammanträde 

1984-11-22 

Närvarande: statsministern Palme, ordförande, och statsråden Lundkvist, 

Feldt, Sigurdsen, Gustafsson, Leijon. Hjelm-Wallcn. Peterson, Anders

son, Boström, Göransson. Gradin, Dahl, R. Carlsson, Holmberg, Hell

ström, Thunborg. Wickbom 

Föredragande: statsrådet Dahl 

Lagrådsremiss med förslag till lag om vissa torvfyndigheter, m.m. 

I Inledning 

Sedan lång tid tillbaka har en relativt omfattande produktion av torvpro

dukter, främstjordförbättringsmedcl, ägt rum i Sverige. 

Utvinning av torv för energiändamål (bränntorv) har skett i större om

fattning endast under kristider. Under de båda världskrigen bröts betydan

de mängder men brytningen avtog därefter. 

Alltsedan oljekrisen i början av 1970-talet har statsmakterna uppmuntrat 

och stött såväl produktion som användning av inhemska bränslen, där

ibland torv. 

Detta har föranlett att intresset för undersökning och bearbetning av 

torvfyndigheter har ökat. 

Sedan år 1975 är bearbetningen av torv för att utvinna energi särskilt 

reglerad i lag. Bestämmelserna finns dels i lagen (1974: 890) om vissa 

mineralfyndigheter dels i naturvårdslagen ( 1964: 822). 

Regleringen i minerallagen, som förutom torv gäller för bl. a. olja, alun

skiffer, stenkol och uran. innebär att det fordras särskilt tillstånd (konces

sion) för att undersöka eller bearbeta torv för att utvinna energi. Länssty

relsen är prövningsmyndighet. Vid koncessionsprövningcn görs en allsi

dig, summarisk avvägning mellan intresset av undersökning respektive 

bearbetning och motstående intressen. Prövningen ersätter dock inte den 

prövning som kan vara erforderlig enligt annan lagstiftning. 

Prövningen enligt naturvårdslagen (18 §)gäller alla täkter av torv utom 

täkter för markägarens husbehov. Den innebär en bedömning av täktens 

tillåtlighet med hänsyn till naturmiljön. Även beträffande täkttillstånd är 

länsstyrelsen prövningsmyndighet i första instans. 
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I april 1983 tillkallades en kommitte 1 med uppdrag att göra en översyn av 

nuvarande minerallagstiftning och utarbeta förslag till ny lagstiftning. I 

fråga om torv har kommitten, med hänsyn till att torv i flera avseenden 

skiljer sig från övriga ämnen som omfattas av minerallagen, haft upp~iften 

att lämna förslag till särskild reglering i fråga om utvinning av torv. Kom

mitten, som har antagit namnet minerallagskommitten, avlämnade i maj 

1984 betänkandet (Ds I 1984: 14) Lagstiftning om torv för energianvänd

ning. Betänkandet har remissbehandlats. 

Till protokollet i detta ärende bör som bilaga 1 fogas de lagförslag som 

lagts fram i betänkandet. Som bilaga 2 bör fogas en förteckning över 

remissinstanserna och en sammanställning av remissyttrandena. 

2 Allmän motivering 

2. 1 Bakgrund 

Under praktiskt taget hela 1900-talct har torvmarksinventeringar och 
detaljundersökningar av torvmarkcr utförts av olika myndigheter och insti

tutioner. Merparten av de handlingar som upprättas och resultaten av 

inventeringarna har samlats hos Sveriges geologiska undersökning (SGU) i 

ett s. k. torvarkiv. 

Under åren 1979-1982 har SGU på uppdrag av dåvarande nämnden för 

energiproduktionsforskning (NE) utfört en inventering av de samlade torv

tillgångarna i Sverige. Arbetet har redovisats i rapporten (NE 1982: 11) 

Torvtillgångar i Sverige. Inventeringen omfattar inte fjällkedjan och inte 

heller sankmarker mindre än 50 ha. Totalt har man funnit drygt 9000 

sankmarker omfattande en sammanlagd yta av ca 1,7 miljoner ha. En del 

av den redovisade sankmarksarealen är skyddad enligt naturvårdslagen 

eller upptagen i den fysiska riksplaneringen som områden av stort skydds

värde. I undersökningen dras den slutsatsen att 35-40 procent av sank

marksarealen i norra Sverige kan användas för torvproduktion i större 

skala och att motsvarande värde är ca 45 procent för de södra delarna av 

landet. 

Detta innebär att i medeltal ca 40 procent av den redovisade sankmarks

arealen eller omkring 580000 ha skulle utgöras av potentiellt brytvärd 

torv mark. 

Av olika skäl är det emellertid svårt att utnyttja samtliga torvtillgångar. 

Som exempel på detta kan nämnas följande. Längs norrlandskusten finns 

områden som innehåller torvmarker som inte är tillräckligt mäktiga. All-

1 Numera ordföranden i bostadsdomstolen Hans Svahn, riksdagsledamöterna Karl 
Björzen, Karl Erik Häll, Gunnar Ström. departementsckretaren Lennart Roigart, 
förbundsordföranden Anders Stendahlcn och verkställande direktören R-0land Wid
mark. 
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mänt kan sägas att det med dagens teknik som regel fordras ett hrytbart 

lager om 2 meters medelmäktighet för ekonomisk brytning, vilket innebär 

att täkten måste vara dräneringsbar till ett djup av ca 3 m. Åtskilliga 

torvmarker ligger vidare olämpligt till ur transportsynpunkt. Inom en del 

områden. framförallt i södra Sverige. är stora delar av den lämpliga bränn

torven täckt av mäktiga lager av låghumifierade torvslag. som med nuva

rande metoder är mindre lämpliga för energiändamål. Den ytterligare redu

cering av exploaterbara torvtillgångar som dessa faktorer medför är svår 

att beräkna. Av den redovisade inventeringen framgår att det dock torde 

finnas minst 340000 ha torvmark som är lämplig för utvinning av hränntorv 

i stor skala med i dag heprövade metoder. 

Sedan lång tid tillbaka har en relativt omfattande produktion av torvpro

dukter, främstjordförbättringsmedel. ägt rum i Sverige. Denna produktion 

är relativt konstant och uppgick för år 1983 till omkring 800 000 m 1 torv. 

Brytning av bränntorv har förekommit i stor skala i Sverige tidigare. 

Under första världskriget uppnåddes en brytning av I miljon m3/år. En 

brytning om uppemot 4 miljoner m3/år skedde under krigsåren på 1940-

talet. Produktionen avtog emellertid efter krigsslutet och upphörde så 

småningom helt. I samband med energikrisen i början av 1970-talet kom 

emellertid statsmakternas intresse att åter riktas mot inhemska energikäl

lor som kan ersätta olja. Detta intresse förstärktes under de därefter 

följande åren bl. a. till följd av resultat från forsknings- och utvecklingspro

gram som drivits sedan år 1975. Riksdagen antog våren 1981 riktlinjer för 

energipolitiken för tiden fram till år 1990 (prop. 1980/81: 90 bil. I. NU 60, 

rskr 381 ). Enligt riktlinjerna är det en huvuduppgift för energipolitiken att 

minska oljans andel av ern!rgitillförseln från dåvarande ca 70 procent till ca 

40 procent år 1990. F. n. är oljans andel ca 50 procent. Målet förutsätter 

bl. a. att användningen av wrv ökar väsentligt. Som mål gäller att år 1990 

skall inhemska bränslen, i huvudsak skogsbränslen och torv. användas för 

produktion av 33 TWh/år. Den energimängd som beräknas komma från 

torv utgör enligt riktlinjerna 1 TWh/år senast år 1985 och mellan 6 och 11 

TWh/år senast år 1990. 

För att påskynda introduktionen av inhemska bränslen har flera ekono

miska styråtgärder vidtagits från statsmakternas sida. Intresset för torv

brytning har därigenom stigit kraftigt under senare år. De största torv

bränsleproducenterna år 1983 var ASSI och Råsjö Torv AB. 

Att utnyttja torv i de kvantiteter som motsvarar de uppställda målen 

innebär en stor omställning av vårt energisystem. Om torven skall få den 

antagna användningen beror i hög grad på de närmaste årens utveckling 

och på om torv på sikt kan produceras till en konkurrenskraftigt pris. 

Med dagens teknik kan torv eldas såväl i små panncentraler som i större 
anläggningar. Energitätheten (energi/volym eller vikt) för bränntorv är 

mindre än för olja och kol. Detta innebär att transportkostnaden i högre 

21 Riksduf.:en 1984185. I sam/. Nr 120 
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grad påverkar bränslepriset. Av denna anledning torde torv i första hand 
komma att användas i relativ närhet till brytningsplatsen. 

En handel med torvbränslen motsvarande det diskuterade målet för 
torvbränsleanvändning år 1990, mer än 6 TWh/år. skulle i 1983 års priser 

omsätta 500-600 miljoner kronor årligen. 

2.2 Gällande bestämmelser om torvutvinning 

Av betydelse för torvutvinningen är inte bara de berörda bestämmelser
na i minerallagen och naturvårdslagen utan bl. a. också miljöskyddslagen 
(1969: 387 ändrad senast 1983: 656), byggnadslagstiflningen. rennäringsla
gen (1971: 437 ändrad senast 1981: 835) och vattenlagen (1983: 291 ändrad 
senast 1984: 381). 

Jag kommer i det följande att kortfattat redovisa gällande regler för torv i 
minerallagen och naturvårdslagen. För en mera fördjupad beskrivning av 
regelsystemet vill jag hänvisa till minerallagskommittens inledningsvis 
nämnda betänkande. 

Före år 1975 fanns inte några särskilda bestämmelser om rätt att under
söka eller att bearbeta torvfyndigheter. Rätten till torvtäkt var förbehållen 
markägaren. Förordnande om förbud mot torvtäkt kunde i vissa fall med
delas av länsstyrelsen med stöd av naturvårdslagen. l fråga om torv för 
energianvändning fanns möjlighet att tvångsvis förvärva tillgången genom 
expropriation. 

Genom lagen (1974: 890) om vissa mineralfyndigheter (ändrad senast 
1984: 6) infördes bestämmelser som innebar att rätten till täkt av torv för 
energiändamål utom husbehovstäkt gjordes beroende av särskilt tillstånd 
(koncession). 

Som skäl för den införda regleringen anfördes följande (prop. 1974: 146 

s. 150-151): 

Torvtäkt i sådan omfattning att den nämnvärt kan påverka den svenska 
energiförsörjningen innebär åtskilliga problem. Genom att stora arealer 
måste tas i anspråk måste man försäkra sig om att inte splittring av 
torvmarkerna på olika fastigheter hindrar att en från allmän synpunkt 
önskvärd torvtäkt äger rum. Eftersom torvtäkt kan medföra svåra skade
verkningar från naturvårds- och miljösynpunkt, måste man vidare se till att 
torvtäkt förläggs till platser där den gör minst skada från dessa synpunkter. 
Det behövs alltså en lagstiftning varigenom samhället vid behov kan få till 
stånd och styra täkt av bränntorv. Genom en sådan lagstiftning bör också 
skapas förutsättningar att förebygga en framtida värdestegring på torv
mark, som beror på torvens användning för energiändamål. En lämplig 
lösning är att torvtäkt, i likhet med utvinning av vissa andra mineraliska 
ämnen, görs beroende av koncession. Härigenom kan samhället se till att 
rätten till torvtäkt för energiändamål anförtros företag som har nödvändiga 
tekniska och ekonomiska resurser att på ett rationellt sätt exploatera 
bränntorv. En annan fördel är att koncessionsområdena utan hinder av 
splittrad fastighetsindelning kan ges en omfattning som skapar möjligheter 
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till en rationell och ekonomiskt bärkraftig torvförädlingsverksamhet. Vi
dare medger koncessionssystemet att samhället genom lämpliga villkor 
och möjlighet att återkalla koncessionen på ett verksamt sätt kan kontrol
lera att koncessionen utnyttjas effektivt. Vill samhället skaffa sig ytterliga
re inflytande över torvförädlingsverksamhcten. kan koncession ges åt 
statligt företag eller åt annan med förbehåll om statligt deltagande. Niir det 
gäller att förebygga värdestegringar är också koncessionssystemet ett enk
lare och mera tillförlitligt instrument än vad värdering enligt presumtions
regeln i expropriationslagen skulle vara. om man valde att expropriera 
behövlig mark i stället för att införa koncessionstvång. Genom lämpligt 
avvägda avgifter kan tillses att torvens i framtiden eventuellt ökande värde 
som naturtillgång tillfaller det allmänna. Ett tungt vägande argument är 
också att koncessionssystemct erbjuder möjligheter till en samhällsekono
miskt rimlig avvägning mellan å ena sidan energipolitiska intressen och å 
andra sidan motstående allmänna och enskilda intressen. 

Bestämmelserna i minerallagen om torv innebär i huvudsak att det för 
undersökning och bearbetning av torv för att utvinna energi fordras 

koncession. Prövningen ligger på länsstyrelsen. 

Markägaren eller den som har markägarens medgivande kan dock i regel 

utan prövning undersöka och bearbeta en torvfyndighet. Markägarens rätt 

att bearbeta en fyndighet utan koncession infördes genom en ändring i 

minerallagen år 1982 (SFS 1982: 484). 

Undersökningskoncession meddelas i regel för en tid av tre år och ger 

innehavaren ensamrätt att undersöka koncessionsområdet för att finna 

brytvärd torv. Prövningen innebär en bedömning av sökandens lämplighet 

och en summarisk avvägning mot sådana allmänna och enskilda intressen 

som kan stå mot intresset att bryta torven. En möjlighet att utföra förbere

dande undersökning öppnas i 15 ~minerallagen. Tillstånd ger inte ensam

rätt till undersökning och föregås inte heller av någon avvägning mot 

motstående intressen. 

Bearbetningskoncession ger rätt att undersöka, bearbeta och tillgodo

göra sig torven, dock får bearbetning med stöd av koncession inte ske 

förrän mark har anvisats för ändamålet. Prövningen i ärendet om bearbet

ningskoncession innebär väsentligen samma bedömning som i ärendet om 

undersökningskoncession. Bearbetningskoncession får dock meddelas en

dast om fyndigheten kan bearbetas ekonomiskt. 

Anvisande av mark sker vid en särskild förrättning efter ansökan hos 

bergmästaren. Därvid bestäms det område som får tas i anspråk för bear

betning och därmed sammanhängande verksamhet. Vid förrättningen be

stäms också ersättning för skada och intrång som exploatören kan förplik

tas erlägga till markägare och andra sakägare. 
Beslut av länsstyrelsen i koncessionsärenden överklagas hos regeringen. 

Beslut om ersättning vid markanvisningsförrättning överklagas hos fas
tighetsdomstol. Andra beslut vid sådan förrättning överklagas hos SG U. 

SGU:s beslut överklagas i regel hos regeringen, i vissa fall hos kammarät

ten. 
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Bestämmdserna i naturvårdslagen om torvtäkt innebär i huvudsak föl
jande. 

Täkt av torv för annat ändamål än markägarens husbehov får inte ske 
utan \äm,styrelscns tillstånd. Även markägaren behöver al\\så täkt\illstånd 
enligt naturvårdslagen. Bestämmelserna gäller även torvbrytning för annat 
ändamål än energiändamål. Länsstyrelsen kan förelägga sökanden att läg
ga fram en särskild täktplan samt en utredning som belyser behovet av 
täkten. Länsstyrelsen kan i tillståndet föreskriva sådana villkor att företa
gets menliga inverkan på naturmiljön begränsas eller motverkas. Som regel 
skall den som har fått tillståndet ställa säkerhet för att sådana åtgärder 
vidtas. Beslut i täktärenden får överklagas till regeringen. Naturvårdsver
ket har besvärsrätt i sådana ärenden. 

2.3 Allmänt om en ny lagstiftning 

I förarbetena till minerallagen framhölls som tidigare nämnts bl. a. att 
samhället, genom att utvinningen av torv för energiändamål görs beroende 
av koncession, kan se till att verksamheten endast tillåts på platser där den 
gör minst skada och bedrivs av företag som har erforderliga tekniska och 
ekonomiska resurser. Vidare kan koncessionsområdena ges en omfattning 
som skapar möjligheter till en rationell och ekonomiskt bärkraftig torvför
ädlingsverksamhet. Koncessionssystemet medger dessutom att man kan 
meddela sådana föreskrifter som behövs för att skydda allmänna intressen 
och enskild rätt. Genom tillsyn och möjlighet att återkalla koncessioner 
kan myndigheterna kontrollera att koncessionerna utnyttjas effektivt. 

Minerallagen trädde i kraft den l januari 1975. Under de första åren efter 
ikraftträdandet var intresset för bearbetning av torv för energiutvinning 
litet. Läget har emellertid ändrats de senaste åren. Hösten 1983 fanns totalt 
omkring 250 undersökningskoncessioner och ca 125 bearbetningskonces

sioner, de sistnämnda omfattande ca 40000 ha. 
Genom den nämnda utvecklingen har åtskilliga erfarenheter vunnits vad 

beträffar systemet med koncession för utvinning av torv för energiända
mål. Minerallagskommitten har som en deluppgift haft i uppdrag att se 
över reglerna för torvutvinning. Kommitten har därvid - med hänsyn till 
att torv i flera hänseenden skiljer sig från övrig mineral enligt minerallagen 
- haft att överväga en särskild reglering av torvutvinning. Därvid har 
kommitten haft att särskilt beakta bl. a. att samhällets och speciellt kom
munernas inflytande i samband med prövningen. Vidare har kommitten i 
fråga om torv haft till uppgift att utreda en förenkling av prövningsförfaran
det samt att överväga möjligheterna och fördelarna med ett system där 
frågor om anvisande av mark avgörs av fastighetsdomstol. 

Kommitten har. som nämnts, i maj 1984 avlämnat betänkandet ms I 
1984: 14) Lagstiftning om torv för energianvändning. I betänkandet före
slås i enlighet med direktiven att koncessionsreglerna för torv bryts ut från 
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minerallagstiftningen och att reglerna förs in i en ny lag. Enligt förslaget 
benämns den nya lagen Lag om vissa torvfyndigheter. 

När det gäller principerna för en reform på det aktuella området har 
kommitten övervägt tre olika huvudalternativ. 

Enligt det första alternativet bibehålls kravet på koncession men förfa
randet förenklas bl. a. genom att antalet behövliga tillstånd skärs ned. 
Kommunernas inflytande stärks genom rätt till förtur vid konkurrens med 
annan sökande eller på annat liknande sätt. 

Enligt det andra alternativet krävs för utvinning av torv inte annat 
tillstånd än som svarar mot det nuvarande täkttillståndet. Kommunerna får 
efter mönster av bestämmelserna om kronoandel i gruvlagen rätt till en 
högst 50-procentig andel i täktrörelsen mot erläggande av motsvarande 
andel i tidigare uppkomna kostnader och med de skyldigheter som svarar 
mot andelen. 

Enligt det tredje alternativet ersätts undersökningskoncession med ett 
tillstånd motsvarande beslut som avses i 15 §minerallagen. Bearbetnings
koncession krävs bara om annan än markägaren eller hans rättsinnehavare 
vill bedriva verksamheten men med möjlighet för länsstyrelsen att för
ordna att även markägaren skall söka koncession bl. a. om kommunen 
begär det eller om särskilda skäl föreligger. Bestämmelserna om täkttill
stånd bibehålls oförändrade med detta alternativ. 

Kommittep avvisar såväl det andra som det tredje alternativet. 
Det andra alternativet avvisas främst på den grunden att det inte medger 

en allsidig prövning med hänsyn till de allmänna och enskilda intressen 
som berörs av frågan. Ett system med andel i täktrörelsen för kommunen 

tillgodoser inte heller enligt kommitten kommunens primära intresse, näm
ligen att få det bränsle som den har planerat att använda för sin energiför
sörjning. 

Beträffande det tredje alternativet framhåller kommitten i huvudsak att 
den särskilda prövningen blir beroende av beslut av länsstyrelsen efter 
framställning av kommunen, vilket är ägnat att skapa oklarhet. 

Däremot kommer enligt kommitten det första alternativet att uppfylla de 
uppställda kraven på en reglering. Det innebär enligt kommitten förenk
lingar och en ökad möjlighet att göra en allsidig prövning samtidigt som 
kommunernas ställning stärks. 

Remissinstanserna anser överlag att koncessionsprövningen bör behål
las i fråga om torv. Till remissinstansernas inställning till föreslagna för
ändringar i systemet återkommer jag i det följande. 

Enligt min mening bör koncessionsprövningen för torvutvinning för 
energiändamål behållas. I det hänseendet ansluter jag mig således till 
kommittens bedömning. Jag ansluter mig också till kommittens uppfatt
ning att det är både önskvärt och möjligt att genomföra förenklingar i det 
nuvarande systemet. Jag är dock inte beredd att förorda lika långtgående 
förändringar som kommitten föreslagit. 
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I huvudsak innebär mitt förslag i det följande att den nuvarande ordning

en med såväl undersökningskoncession som bearbetningskoncession be

hålls. Mitt förslag innebär vidare att det nuvarande systemet med en 

särskild koncessionsprövning och en särskild prövning enligt naturvårdsla

gen sammanförs till ett förfarande som handhas av länsstyrelsen. En viss 

samordning av koncessionsprövningen och prövningen enligt vattenlagen 

genomförs också. Mitt förslag innebär vidare att den särskilda markanvis

ningen inför bergmästaren överförs till länsstyrelsen. Ersättningsfrågorna 

kommer enligt förslaget att läggas på fastighetsdomstolen. 

När det gäller frågan om kommunernas ställning har. som jag har nämnt, 

kommitten föreslagit en kommunal rätt till förtur till koncession när en 

kommun söker koncession i konkurrens med andra. För min del är jag inte 
beredd att förorda detta förslag. Den nuvarande ordningen där den i varje 

enskilt fall mest lämpade skall tilldelas koncessionen behålls alltså enligt 

mitt förslag. 
Jag anser vidare i likhet med kommitten att de nya reglerna om konces

sion för utvinning av torv för energiändamål bör brytas ut ur minerallagen 
och tas in i en ny lag, vars benämning bör vara lag om vissa torvfyndig

heter. 
I det följande kommer jag att redovisa huvudfrågorna i den nya lagen. 

Jag tar därvid upp kommittens olika förslag samt de invändningar och 

synpunkter som kommit fram under remissbehandlingen och redovisar 

också de sakliga avvikelser som görs i förhållande till kommittens förslag. 

Detaljfrågorna behandlas i specialmotiveringen. 

Min framställning beträffande huvudfrågorna disponeras enligt följande. 

Avsnitt 

2.4 Undersökning 

2.5 Sammanförande av bearbetningskoncession och täkttillstånd 

2.6 Ianspråktagande av mark 

2.7 Prövning av ersättningsfrågorna 

2.8 Koncessionsskyldighet för markägare 

2.9 Frågan om kommunalt företräde 

2.10 S. k. fredade områden 

2.4 Undersökning 

Mitt förslag: I huvudsaklig överensstämmelse med vad som gäller enligt 

minerallagen föreslås följande: 

I. U ndersökningskoncession kan meddelas. Denna medför ensamrätt 

till undersökningsarbete och kan förenas med rätt eller företrädesrätt 

till bearbetningskoncession om fyndigheten är brytvärd. 

2. Tillstånd kan meddelas till förberedande undersökning. 
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Kommittens förslag: Kommitten föreslår att reglerna om undersöknings

koncession i minerallagen inte får någon motsvarighet i den nya lagen. 

Reglerna om förberedande undersökning behålls. 

Remissinstanserna: Flera remissinstanser tillstyrker kommittens förslag 

eller lämnar det utan erinringar. Remissinstanser representerande bl. a. 

torvutvinningsföretag samt SGU vill emellertid behålla möjligheten till 

undersökningskoncession eftersom den ger ensamrätt till undersökningen 

och kan förenas med företräde till bearbetning. Detta, framhåller man 
bl. a .. är av stor betydelse för benägenheten att inleda undersökningar. 
Några remissinstanser framhåller vidare att förfarandet vid ansökan om 

undersökningskoncession ger möjlighet till hänsynstagande till motstående 
intressen redan på ett tidigt stadium. 

Skälen för mitt förslag: Mitt förslag skiljer sig från kommittens i fråga om 
rätt till undersökning. Jag föreslår till skillnad från kommitten att den 

möjlighet att bevilja undersökningskoncession som finns f. n. skall behål

las. 
Kommitten ansåg inte detta nödvändigt med hänsyn till att de undersök

ningar på marken som kommer i fråga när det gäller torv är föga genomgri
pande. att några andra motstående intressen än markägarens i regel inte 

berörs samt att kostnaderna för undersökningen vanligen är blygsamma. 

Det är enligt min mening uppenbart att kommittens förslag är ägnat att 

medföra ett väsentligt förenklat prövningsförfarande i många fall. Det är 

emellertid också synnerligen angeläget att bestämmelsernas utformning 
tillgodoser intresset av att stimulera undersökning och utvinning av torv
fyndigheter där detta är lämpligt. 

Reglerna om undersökningskoncession i minerallagen ger innehavaren 

av en sådan koncession ensamrätt till undersökning. Undersöknings
koncession kan förenas med en rätt att få bearbetningskoncession om 

fyndigheten är brytvärd. En sådan rätt beviljas sällan. men koncessionsha

varen tillerkänns i allmännhet rätten till företräde till bearbetningskonces

sion om sådan koncession blir aktuell. 
De nuvarande reglerna om undersökningskoncession när det gäller en

samrätt och möjlighet till företrädesrätt, om bearbetningskoncession bevil

jas, och den därtill kopplade prövningen av sökandens lämplighet från 

allmän synpunkt innebär att sökanden i tillräcklig utsträckning på förhand 
kan skapa sig en uppfattning om förutsättningarna att få bcarbetnings

koncession. Detta minskar riskerna i fråga om den investering som under

sökningen innebär och är ägnat att underlätta en långsiktig planering i 
verksamheten. Jag vill framhålla att SGU i sitt remissyttrande beräknat 
kostnaderna fram till bearbetning till ca 5 000 kronor per ha, en i samman
hanget inte oväsentlig kostnad. Ett slopande av de nämnda reglerna om 
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undersökningskoncession skulle enligt min mening få synnerligen negativa 
konsekvenser för benägenheten att engagera sig i torvutvinning. 

Sammanfattningsvis har jag kommit till slutsatsen att fördelarna med 
kommittens förslag i detta hänseende inte uppväger nackdelarna. 

Jag förordar således att de nuvarande reglerna om undersöknings

koncession i huvudsak behålls i den nya lagen. Också bestämmelserna om 
förberedande undersökning bör i huvudsak behållas. 

2.5 Sammanförande av bearbetningskoncession och täkttillstånd 

Mitt förslag: Kravet på särskilt täkttillstånd enligt 18 § naturvårdslagcn 
upphävs i fråga om täkt för vilka bearbetningskoncession meddelats 
enligt den nya lagen om vissa torvfyndigheter. 

Kommittens förslag: Överensstämmer med mitt förslag. 

Remissinstanserna: Så gott som samtliga remissinstanser tillstyrker kom
mittens förslag eller lämnar det utan erinran. Några instanser. bl. a. natur
vårdsverket och planverket, vill behålla den nuvarande prövningen enligt 

naturvårdslagen. 

Skälen för mitt förslag: Bearbetning av torv för att utvinna energi prövas 
f. n. både enligt minerallagen (bearbetningskoncession) och enligt natur

vårdslagen (täkttillstånd). 
Bearbctningskoncession enligt minerallagen innebär att innehavaren har 

rätt att inom koncessionsområdet undersöka, bearbeta och tillgodogöra sig 

torv för energiändamål. Bearbetning får dock inte påbörjas förrän mark har 
anvisats för ändamålet. Koncession kan förenas med villkor för att skydda 
allmänna intressen eller enskild rätt eller som behövs för att främja ett från 
allmän synpunkt ändamålsenligt utforskande och tillvaratagande av tor
ven. Koncessionsärenden prövas av länsstyrelsen. 

Enligt 18 § naturvårdslagen krävs tillstånd av länsstyrelsen för täkt av 
bl. a. torv. Tillståndsplikten gäller även för annan täkt än för energiända
mål. Undantag görs dock för markägarens husbehov. Prövningen är princi
piellt fristående från koncessionsprövningen. 

Det är enligt min mening uppenbart att ett enklare och smidigare förfa
rande skulle uppnås om prövningen av utvinningen av torv enligt konces
sionsreglerna och enligt naturvårdsreglerna sammanförs till ett förfarande. 

Mot en sådan sammanslagning har det anförts bl. a. att det skulle innebä
ra att naturvårds- och bevarandeintressena inte kommer att tillräckligt 

beaktas. Kommittens förslag är emellertid inte i något avseende ägnat att 
försvaga natur- eller miljövårdens intressen och jag anser att det bör 
genomföras. 
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För att inga missförstånd skall råda vill jag myl:ket starkt betona att mitt 

förslag endast har syftet att förenkla fö1tarandet. Det är således inte 

avsikten att på något sätt förändra inställningen till uppkommande natur

vårdsfrågor vid tillämpningen av den nya lagen. Länsstyrelsen skall såle

des precis som hittills ha skyldighet att tillvarata naturvårdsintressena. 

Utgångspunkten för naturvårdsprövningen blir följaktligen liksom f. n. 

den allmänna målsättningen för naturvården, som bl. a. kommer till ut

tryck i den allmänna regeln i I § naturvårdslagen och lagens bestämmelser 

om skydd för naturmiljön, som vilar på grundsatsen att varje exploateran

de verksamhet skall undvika onödig skada. Mot bakgrund härav skall det 

även i framtiden vara möjligt när det behövs att långtgående föreskrifter 

utfärdas till skydd för naturmiljön. I skyddet för naturmiljön ingår även 

bl. a. hänsynen till Yl- eller grundvattentillgångar och hydrologiska förhål

landena i övrigt. Liksom hittills måste man således ta hänsyn till detta vid 

bedömningen av behovet av föreskrifter. 

Jag vill i sammanhanget nämna att en regional våtmarksinventcring har 

påbörjats år 1983 för att ge underlag för en bedömning av våtmarkernas 

betydelse och skyddsvärde i förhållande till intressena för bl. a. torvtäkt 

och virkesproduktion. Denna inventering genomförs i samverkan mellan 

naturvårdsverket och berörda länsstyrelser. Naturvårdsverket svarar för 

bl. a. planering, utbildning och samordning medan resp. länsstyrelse ge

nomför inventeringen och sammanställer regionala redovisningar. 

Jag vill vidare i sammanhanget t:rinra om vad som anfördes dels i prop. 

1981/82: 220 om ändring i naturvårdslagen s. 16-18 om behovsprövningen 

dels i prop. 1983/84: 158 om vissa kolfrågor om vikten av att torvens 

innehåll av svavel och andra föroreningar beaktas redan vid brytningen. 

Jag vill avslutningsvis tillägga att endast en begränsad del av de bryt

värda tillgångarna behöver tas i anspråk under överskådlig tid. Detta 

innebär att det finns goda förutsättningar för att vid exploatering välja 

sådana fyndigheter som medför minsta möjliga ingrepp i naturmiljön. 

2.6 Ianspråktagande av mark 

Mitt förslag: Den nuvarande obligatoriska markanvisningsförrättningen 

inför bergmästaren. vid vilken också vissa ersättningsfrågor behandlas. 

ersätts med ett system där bearbetning kan påbörjas antingen efter 

medgivande av markägaren eller efter tillstånd av länsstyrelsen att få ta 

marken i anspråk för bearbetning. Ersättningsfrågor prövas av fastig

hetsdomstol (se avsnitt 2.7). 

Kommittens förslag: Överensstämmer med mitt förslag. 
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Remissinstansema: Övervägande antalet remissinstanser ställer sig bakom 
kommittens förslag. De remissinstanser som avstyrker förslaget pekar 
bl. a. på att nuvarande ordning fungerar bra. att kommittens förslag skapar 
rättsosäkerhet för markägaren eller att länsstyrelsen ej har resurser för 

ändamålet. 

Skälen för mitt förslag: Enligt nuvarande regler i minerallagen får inneha

varen av en bearbetningskoncession inte påbörja bearbetningen förrän 

mark anvisats vid en särskild förrättning hos bergmästaren. Inom konces

sionsområdet skall koncessionshavaren anvisas den mark han begär i den 

mån det inte är uppenbart att den inte behövs för ändamålet. Utanför 

koncessionsområdet anvisas den mark som är nödvändig. Till förrättning
en kallas alla markägare. Den anvisade markens utsträckning mäts ut och 
markeras på marken. Vid förrättningen prövas också frågor om ersättning 
till fastighetsägare och innehavare av särskild rätt. 

Som kommitten har framhållit bör bearbetning med stöd av en konces
sion få påbörjas om markägaren medger det. Några avgörande skäl finns 
inte mot en sådan förenklad ordning. 

Om en sådan överenskommelse inte uppnås måste markfrågan prövas av 

myndighet. 

Det skulle givetvis innebära en mycket stor fördel om koncessionen och 
markfrågorna så långt möjligt kunde prövas i ett sammanhang. En förut

sättning för detta är att beslut om koncession och om ianspråktagande av 
mark för ändamålet prövas av samma myndighet. Koncessionsfrågorna 

prövas f. n. av länsstyrelsen och jag har inte funnit skäl att föreslå någon 

annan ordning i den nya lagen. 
Frågan är då om det är lämpligt att låta länsstyrelsen pröva också 

mark.frågorna. 
Huvudmotivet för den nuvarande ordningen med en uppdelning av 

koncessionsprövningen och markanvisningen på två organ. länsstyrelsen 

och bergmästaren, har varit att det i markanvisningsförrättningen enligt 

minerallagen också ingår att pröva ersättningsfrågorna (jfr prop. 1974: 146 

s. 154). Kommitten har för sin del föreslagit att de aktuella ersättningsfrå

gorna behandlas särskilt. Jag delar denna uppfattning som jag återkommer 
till i avsnitt 2. 7. 

Jag kan i övrigt inte finna några bärande skäl mot den uppenbart ratio

nella ordningen att överföra prövningen av frågan om att ta mark i anspråk 

till länsstyrelsen. Jag delar kommittens uppfattning att det oftast är lätt att 

identifiera och kartera det för torvutvinningen behövliga markområdet och 

att det inte är nödvändigt med hänsyn till detta att särskilja koncessionsfrå

gorna och markfrågorna. Jag kan heller inte se att en överföring av de 

senare frågorna till länsstyrelsen skulle med fog kunna ge anledning till 
invändningar från rättssäkerhetssynpunkt. 

Jag förordar således den av kommitten föreslagna ordningen i den nya 
lagen. 
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2. 7 Prövning av ersättningsfrågorna 

Mitt förslag: Prövning av ersättningsfrågorna läggs på fastighetsdom

stolen. 

Kommittens förslag: Överensstämmer med mitt förslag. 

Remissinstanserna: Några remissinstanser anser att frågan om ianspråkta
gande av mark och ersättningsfrågorna bör prövas i ett sammanhang 

antingen av bergmästaren eller av länsstyrelsen. I övrigt tillstyrker remiss

instanserna kommittens förslag eller lämnar det utan erinringar. 

Skälen för mitt förslag: Om undersökning enligt minerallagen föranleder 
skada och intrång skall ersättning utgå. Vid tvist om ersättningen väcks 
talan vid fastighetsdomstol. Har tvisten inte hänskjutits till domstol eller 

skiljenämnd när markanvisningsförrättning hålls, skall ersättningsfrågan 

prövas vid förrättningen. Vidare är fastighetens ägare och innehavare av 

särskild rätt till fastigheten berättigade till intrångsersättning och ersätt

ning för annan skada till följd av att mark tas i anspråk för bearbetning. 

Tvistiga frågor om ersättning mellan exploatören och de ersättningsberätti

gade prövas vid markanvisningsförrättningen. Vid ersättningens bestäm

mande gäller expropriationslagens bestämmelser i tillämpliga delar. Talan 

mot bergmästarens beslut om ersättning förs hos fastighetsdomstol. 

Skälen till att prövningen av ersättningsfrågorna på sätt angetts har lagts 

på bergmästaren är uteslutande att denna myndighet har att pröva frågor 

om markens ianspråktagande. Jag har tidigare föreslagit att länsstyrelsen 

enligt den nya lagen beslutar i frågor om rätt att ta mark i anspråk. Detta 

förslag innebär att det inte längre finns skäl att ha kvar prövningen hos 

bergmästaren. Alternativen är då att antingen överföra hela förfarandet 

inklusive ersattningsfrågorna till länsstyrelsen eller att avstå från den nu

varande ordningen med fyra instanser i ersättningsfrågan och göra fastig

hetsdomstolen till prövningsmyndighet i första instans. 

Några mera ingripande förändringar föreslås, som jag kommer att be

handla senare, inte i fråga om ersättningsgrunderna. De ersättningar som 

kan komma att utgå blir av samma storleksordning som f. n. Enligt kom

mittens undersökningar uppgår de vanligen till mellan 50 och 100 kronor 

per hektar. För en medelstor täkt om ca 100 hektar överstiger således inte 

ersättningen 10000 kronor. Frivilliga överenskommelser är vanliga. 

Det anförda talar i och för sig för att införa den enkla och smidiga 

lösningen att länsstyrelsen får bestämma i ersättningsfrågorna samtidigt 

som man beslutar om ianspråktagandet av mark. Mot detta talar emeller

tid. som kommitten anför, såväl praktiska som principiella skäl. Som nyss 

nämnts är ersättningarna som regel låga. Detta hindrar emellertid inte att 
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komplicerade ersättningsfrågor kan uppkomma. Länsstyrelsen prövar f. n. 

inte några crsättningstvistcr av det aktuella slaget och antalet ärenden kan 
inte antas bli så stort att det är lämpligt att bygga upp särskilda resurser för 
ändamåkt. Det skulle vidare vara något principidlt nytt att på en traditio

nell förvaltningsmyndighet som länsstyrelsen lägga uppgiften att avgöra 

tvister mellan enskilda. Jag vill dessutom erinra om vad som anfördes i 

prop. 1983/84: 100 bil. 15. nämligen att uppgifter som i första hand bör åvila 

länsstyrelsen är sådana där regionala avvägningar aktualiseras. Andra 

uppgifter bör tilldelas länsstyrelsen bara om mera rationella alternativ 

saknas. 
Jag föreslår dänör att fastighetsdomstolen blir första instans vid tvist i 

frågor om ersättning för skada och intrång. 

2.8 Konccssionsskyldighet för markägare 

Mitt förslag: Markägaren jämställs med andra när det gäller skyldighe
ten att söka koncession för bearbetning av torv för att utvinna energi. 
Tillstånd behövs dock inte för markägarens husbehovstäkt, så länge 
koncession inte har beviljats någon annan. 

Kommittens förslag: Överensstämmer med mitt förslag. 

Remissinstanscrna: Kommittens förslag har godtagits eller inte särskilt 

kommenterats av övervägande antalet rcmissorgan. Ett fåtal remissinstan

ser avstyrker förslaget. 

Skälen för mitt förslag: Ett av motiven för att infoga torv för energiändamål 
i minerallagen var att koncessionssystemet ger möjlighet till en rimlig 

samhällsekonomisk avvägning mellan å ena sidan energipolitiska intressen 

och å andra sidan motstående allmänna och enskilda intressen (jfr avsnitt 

2.2). Det betonades under förarbetena att koncessionssystemet vilade på 
uppfattningen att det bör ligga i samhällets hand att avgöra om. i vilken 

utsträckning och under vilka villkor torv bör få användas för energiända

mål i större skala. 
Denna princip luckrades i någon mån upp i samband med 1982 års 

ändringar i minerallagen varigenom markägaren i vissa fall undantogs från 

skyldigheten att söka koncession. Även om en markägare i vissa fall inte 

behöver koncession enligt minerallagen måste han ha tillstånd till en torv

täkt enligt 18 § naturvårdslagen om det inte är fråga om husbehovstäkt. De 

år 1982 beslutade lättnaderna för fastighetsägaren motiverades med att 

koncessionsplikten ansågs hindrande på tillkomsten av torvproduktion i 

mindre skala. Det omfattande och i tiden utdragna koncessionsfönarandet 

ansågs förhindra lokala projekt och medföra sådana kostnader att systemet 
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gynnade intressenter med stor utredningskapacitet på bekostnad av lokala 
intressen. 

Som kommitten anfört har utvecklingen av prövningsförfarandet när det 
gäller torv medfört att den mest ingående prövningen ofta görs vid pröv
ningen enligt naturvårdslagen. 

Det kan enligt min mening inte bli fråga om att avskaffa naturvårdspröv

ningen när det gäller markägarens rätt att bearbeta en torvfyndighet. 

Jag har tidigare föreslagit att koncessionsprövningen och naturvårds

prövningen sammanförs till ett förfärande när det gäller torv för energi
ändamål. Samtidigt har jag föreslagit en del andra förenklingar i detta 
förfarande. Det föreslagna förfarandet bör enligt min mening inte bli mer 

komplicerat och tidsödande än vad som är fallet i dag i ett normalt ärende 
om täkttillstånd enligt naturvårdslagen. 

Det finns med hänsyn till det anförda enligt min mening inte längre skäl 
att förmoda att ett återinförande av koncessionsskyldigheten för markäga
re kommer att förhindra eller försvåra lokala projekt på torvutvinningens 

område. Jag förordar därför att också markägaren blir skyldig att söka 

koncession. Dock bör så länge inte någon annan har koncession brytning 
av torv för markägarens eget husbehov få ske utan koncession. 

2.9 Frågan om kommunalt företräde 

Mitt förslag: Den nuvarande ordningen. där kommunernajämställs med 
andra sökande. behålls. 

Kommittens förslag: Om en av flera sökande i ett koncessionsärende är en 

kommun och gör den sannolikt att den behöver torven för energiproduk

tion ges kommunen företräde. Är flera av de sökande kommuner och är en 
av dem den kommun inom vilken marken är belägen har den kommunen 

företräde. 

Remissinstanserna: De remissinstanser som är verksamma inom torvutvin
ning liksom bl. a. statliga myndigheter inom gruv- och mineralområdet 
avstyrker kommittens förslag. Kommuner och länsstyrelser tillstyrker i 
allmänhet förslaget. 

Skälen för mitt förslag: Som jag tidigare har nämnt gäller enligt mineral
lagen att koncession endast får beviljas den som från allmän synpunkt är 

lämplig att utföra undersökning eller bearbetning. Har flera kommit in med 
ansökningar om koncession för samma område skall prövas vilken av de 

sökande som från allmän synpunkt bör äga företräde. Några särskilda 

regler i detta hänseende som gäller kommuner eller kommunala företag 
finns inte. 
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Som jag har nämnt har kommitten haft som en av sina uppgifter att '>e 

över reglerna för prövningsfönarandet så att kommunernas försörjnings
och planeringsbehov särskilt kan beaktas. Skälet till detta har varit all 
kommunerna är eller kan komma att bli stora användare av torv och att 
torvutvinning kan få stora konsekvenser för markanvändningen. 

För att tillgodose dessa kommunala intressen föreslår kommitten, som 

jag tidigare har berört. en kommunal förtur vid konkurrens om en torvfyn

dighet. Rätten till förtur är enligt förslaget utformad så att, om en av flera 

koncessionssökande är en kommun, kommunen skall ha företräde om den 

gör sannolikt att den behöver torven i en anläggning för produktion av 

energi. Är flera av de sökande kommuner och är en av dem kommun inom 

vilken marken eller större delen därav ligger har den kommunen samma 
företräde. Bestämmelserna om kommunalt företräde bör enligt förslaget 
gälla också juridiska personer med ett hestämmande kommunalt inflytan
de. 

Som kommitten framhåller är ett motiv för att ge kommunerna en 
starkare ställning det ökade kommunala ansvaret för energiförsörjningen 
och det därav följande behovet av torv för energiutvinning. Ett annat 
motiv. som kommitten också pekar på. är att staten lämnat avsevärda 
bidrag till torvcldade anläggningar som i stor utsträckning drivs av kom

muner och att det, för att dessa investeringar skall komma till nytta, krävs 
att behovet av leveranser tryggas. 

Det finns emellertid enligt min mening också starka skäl som talar mot 

den föreslagna förtursrätten. 

Som jag har berört innebär de nuvarande reglerna att staten kan i varje 

enskilt fall avgöra vem som skall få utvinna en torvfyndighet. Avgörande 
·· vid prövningen är vem som från allmän synpunkt är bäst lämpad. Går man 

ifrån denna princip finns det risk för att intresset för torvutvinning hos 

statliga och privata företag, som nu har kompetens på området, avtar. 

Detta kan inte vara en ändamålsenlig utveckling på sikt. Samtidigt vill jag 

peka på att de nuvarande reglerna knappast kan sägas ha verkat hindrande 

för de kommuner, som strävat efter att bygga upp resur~er för torvutvin
ning. Sålunda ligger ca 70 procent av hittills beviljade koncessioner hos 

kommunala intressenter. 

Mot denna bakgrund är jag inte beredd att förorda några avsteg från den 
nu gällande principen att en konkurrenssituation skall lösas med utgångs

punkt i vem som är mest lämpad från allmän synpunkt. Jag föreslår således 
att de nuvarande principerna i detta hänseende behålls i den nya lagen. 

Jag vill emellertid i sammanhanget erinra om att regeringen i proposition 

1984/85: 5 om utvecklad kommunal energiplanering m. m. framlagt förslag 

som innebär att kommunernas energiplanering vidareutvecklas. Förslaget 

syftar till att de kommunala energiplanerna vidgas till att avse tillförsel, 

distribution och användning av energi. En sådan mer utvecklad kommunal 

energiplanering bör leda till att kommunerna med ökad tyngd kan hävda 

sina intressen i fråga om bl. a. torvutvinning. 
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2. JO S. k. fredade områden 

Mitt förslag: Minerallagens regler om s. k. fredade områden dvs. bl. a. 

nationalparker. befästningsområden. kyrkogårdar. områden kring väg, 

järnväg och vissa byggnader och anläggningar samt områden med 

stadsplan. byggnadsplan eller generalplan får inte någon motsvarighet i 

den nya lagen. 

Kommittens förslag: Överensstämmer med mitt förslag. 

Remissinstanserna: Tillstyrker överlag kommittens förslag. 

Skälen'för mitt förslag: I 17 och 18 §§minerallagen finns bestämmelser om 

s. k. fredade områden inom vilka verksamheten inte får bedrivas utan 
särskilt medgivande av regeringen eller länsstyrelsen. Såvitt gäller natio

nalpark, befästningsområde och kyrkogård eller annan begravningsplats är 

regeringen dispensmyndighet. Länsstyrelsen kan lämna erforderligt med

givande bl. a. beträffande områden inom 30 meter från väg eller järnväg 

eller 100 meter från bostadsbyggnad. områden som upptas av vissa allmän

nyttiga byggnadet eller elektrisk kraftstation eller industriell anläggning 

samt område med fastställd stadsplan, byggnadsplan eller generalplan. 

Bestämmelserna om fredade områden har som kommitten anför hämtats 

från gruvlagens regler om hinder för inmutning och tar sikte på förhållan

den som råder vid gruvdrift. De är således inte egentligen avsedda att 

reglera täktverksamhet. Någon motsvarighet finns inte heller när det gäller 

annan täkt t. ex. av grus eller sten. Flera av de områden som nu är fredade 

torde aldrig komma att bli föremål för ansökan om bearbetning av torvfyn

digheter. Det gäller t. ex. begravningsplatser. Andra är skyddade enligt 

annan lagstiftning än minerallagen. Vad särskilt gäller de områden. för 

vilka länsstyrelsen är dispensmyndighet, framstår det vidare som en onö

dig omgång att länsstyrelsen skall i särskild ordning behöva pröva frågor 

om ianspråktagande av sådana områden. 

Sammanfattningsvis ansluter jag mig till kommittens uppfattning att det 

inte finns något behov i den nya lagen av bestämmelser om fredade 

områden. I den mån särskild lagstiftning inte gäller får det ankomma på 

länsstyrelsen - i förekommande fall efter samråd med närmast ansvarig 

myndighet - att begränsa koncessionsområdet eller förena koncessionen 

med de villkor som behövs för att skydda allmänna intressen eller enskild 

rätt. 
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3 Upprättade lagförslag 

I enlighet med vad jag nu har anfört har inom industridepartementet 

upprättats förslag till 
I. lag om vissa torvfyndigheter, 

2. lag om ändring i lagen ( 1974: 890) om vissa mineralfyndigheter, 

3. lag om ändring i gruvlagen (1974: 342), 

4. lag om ändring i naturvårdslagen ! 1964: 822), 

5. lag om ändring i vattenlagen (1983: 291). 

Det under 4 angivna förslaget har upprättats i samråd med chefen för 

jordbruksdepartementet och det under 5 angivna förslaget i samråd med 

chefen för justitiedepartementet. 

Lagförslagen bör fogas till protokollet i detta ärende som bilaga 3. 

4 Specialmotivering 

4.1 Förslag till lag om vissa torvfyndigheter 

Som anförts i den allmänna motiveringen föreslås bestämmelserna om 

torvutvinning för energiändamål, som f. n. finns i minerallagen, bli införda 

i en särskild lag benämnd Lagen om vissa torvfyndigheter. Förslaget 

innebär i förhållande till minerallagen vissa ändringar i materiellt hänseen

de. Detta har sin grund i att bearbetning av torvfyndigheter markant 

avviker från bearbetning av andra ämnen som regleras i minerallagen. 

I den inledande avdelningen (1-6 §§)har sammanförts vissa grundläg

gande bestämmelser om krav på koncession. prövningsmyndighet och 

lagens förhållande till bestämmelser i annan lagstiftning. Därefter följer en 

avdelning med rubriken "Förutsättningar för koncession" (7-10 §§>.Däri 

upptas bestämmelser om den koncessionskrävande verksamhetens tillåt

lighet, prövning av sökandens lämplighet och rangordningen mellan flera 

sökande. Närmast därefter följer ett avsnitt som behandlar villkoren för 

koncession ( 11-14 §§ l. dvs. sådana villkor som den koncessionsbevil

jande myndigheten får eller skall ta upp i koncessionsbeslutet. Bestämmel

ser om överlåtelse. frånträdande och återkallelse av koncession har sam

lats i det därnäst följande avsnittet !15-17 §§ ). Efter en bestämmelse om 

tillstånd till förberedande undersökning i fall, då markägarens tillstånd inte 

kunnat erhållas (18 §), följer så bestämmelser om undersökningsarbete 

(19-22 §§) och därefter ett avsnitt om bearbetning av fyndighet (23-

25 §§).Bestämmelser om ersättning för skada och intrång har samlats i det 

därpå följande avsnittet (26-32 §§). Så följer en bestämmelse om viss 

återställningsskyldighet för koncessionshavare (33 §) och en bestämmelse 

om skyldighet att tillåta det allmänna att ta del av vetenskapliga resultat 
(34 §). Under rubriken "Tillsyn, handräckning, ansvar m. m." (35-42 §§) 

upptas. förutom vad som anges i rubriken. bestämmelser om visst fall av 
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konkurrens mellan rättigheter, en bestämmelse om rätt för länsstyrelsen 

att förelägga vite i vissa fall av tredska från koncessionshavarens sida samt 

besvärsbestämmelser. Dessutom finns i detta avsnitt vissa regler om god

kännande av säkerhet m. m. 

Avsikten är att detaljregler om ansökningsförfarandet och ansökningars 

innehåll m. m. skall meddelas i en tillämpningsförordning. I en sådan kan 

också regleras t. ex. det praktiska förfarandet vid den nödvändiga kom

munikationen mellan SG U. bergsstaten och länsstyrelserna. 

Inledande bestämmelser 
I § För undersökning och bearbetning av torv för att utvinna energi 
fordras särskilt tillstånd (koncession) om annat inte följer av 3 §. 

Paragrafen motsvarar I § minerallagen såvitt den paragrafen gäller torv 
för att utvinna energi. I motiven till minerallagen anges närmare vad som 
skall anses som undersökning (prop. 1974: 146 s. 79). Det som där anförs 
gäller också i fråga om innebörden av begreppet undersökning i den nya 

lagen. 
Med bearbetning av fyndigheter av torv avses främst sådan verksamhet, 

varigenom torven bryts ur marken och används för att framställa bränsle. 
Även andra metoder att utvinna energi ur torv är emellertid under utveck

ling. Bearbetning avses på samma sätt som i minerallagen omfatta även 

andra metoder. 

Som framhölls i förarbetena till minerallagen saknar torvarten i och för 
sig betydelse för frågan om koncessionsplikt föreligger eller inte (prop. 

1974: 146 s. 152-153). Det framhölls i det sammanhanget att det inte torde 

behöva uppkomma några svårigheter att utröna ändamålet med utvinning

en. Till detta kan läggas att några sådana svårigheter inte heller visat sig 

uppkomma under den tid som koncessionsplikt gällt för torv för att utvinna 

energi. 

Paragrafen innehåller i sista ledet en hänvisning till 3 § som reglerar 

fastighetsägarens rätt att undersöka en fyndighet och att tillgodogöra sig 
torv för husbehov. 

2 § Koncession skall avse antingen undersökning (undersöknings
koncession) eller bearbetning (bearbetningskoncession). 

Av paragrafen framgår att koncession skall avse antingen rätt att under
söka eller rätt att bearbeta en torvfyndighet. Liksom f. n. enligt mineralla

gen kan bearbetningskoncession meddelas utan föregående undersök

ningskoncession. 

3 § Fastighetsägaren får företa undersökning utan koncession om 
koncession inte har meddelats någon annan. Denna rätt får överlåtas eller 
upplåtas. 

Fastighetsägaren får också utan koncession för husbehov tillgodogöra 
sig torv för energiändamål. så länge inte någon annan har bearbetnings
koncession för fyndigheten. 

22 Riksda)?en 1984185. I rnml. Nr 120 
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I enlighet med vad som gäller enligt minerallagen har fastighetsägaren 
rätt att företa undersökning utan koncession om någon annan inte har 
koncession. Han får också överlåta eller upplåta den rätten (jfr 8 och 11 §§ 

minerallagen). Bestämmelser om detta finns i första stycket. 
Enligt andra stycket får fastighetsägaren också tillgodogöra sig torv för 

sitt husbehov utan koncession. Rätten till husbehovstäkt gäller så länge 
någon annan inte har bearbetningskoncession. 

4 § Undersökningskoncession kan förenas med rätt för innehavaren att 
senare få bcarbetningskoncession eller företräde framför andra till sådan 
koncession avseende fyndigheten. 

Bearbetningskonccssion får meddelas endast om det görs sannolikt att 
fyndigheten kan tillgodogöras ekonomiskt. 

I första stycket finns den från minerallagen (5 § andra stycket) övertagna 
bestämmelsen att undersökningskoncession kan förenas med rätt för inne
havaren att senare få bearbetningskoncession avseende den aktuella torv
fyndigheten. I den allmänna motiveringen (avsnitt 2.4) har angetts att det i 
praxis ofta tas in en föreskrift i beslut om undersökningskoncession att 
innehavaren äger företräde framför andra intressenter att få bearbetnings
koncession till fyndigheten. Det har befunnits lämpligt att nu ange i lagen 

att sådana föreskrifter kan ges. 
Enligt 5 § tredje stycket minerallagen gäller att bearbetningskoncession 

endast kan meddelas om fyndighet som kan ekonomiskt tillgodogöras 
blivit påträffad. Enligt motiven till den bestämmelsen räcker det för att det 

angivna kravet skall vara uppfyllt att möjligheter bedöms föreligga till ett 
framtida ekonomiskt utnyttjande av fyndigheten. I andra stycket har före
skrivits att krav för bearbetningskoncession är att det görs sannolikt att 
fyndigheten kan tillgodogöras ekonomiskt. Det bör framhållas att detta 

krav skall anses uppfyllt även om lönsamheten bedöms uppkomma först på 

mycket lång sikt. 

5 § Frågor om koncession prövas av länsstyrelsen i det län där hela eller 
större delen av det område som avses med ansökningen ligger. 

Den som söker koncession skall betala ansökningsavgift enligt föreskrif
ter som meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen be
stämmer. 

Bestämmelser som motsvarar första stycket finns i 2 § första stycket 
minerallagen, där det stadgas att fråga om koncession prövas av regeringen 
eller myndighet som regeringen bestämmer, och i 18 § första stycket 

naturvårdslagen enligt vilket täkt av bl. a. torv ej får ske utan länsstyrel
sens tillstånd. Någon annan prövningsmynndighet än länsstyrelsen är inte 
aktuell varför det framstår som mest ändamålsenligt att direkt i lagen 

utpeka länsstyrelsen som första instans. 
En torvfyndighet ligger ibland inom mer än ett län. I den mån en ansökan 

berör flera län bör prövningen ankomma på den länsstyrelse där större 
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delen av det ansökta området ligger. Föreskrift härom har tagits in i första 

stycket. 

Andra stycket motsvaras av 2 §andra stycket minerallagen. Bestämmel

sen har kompletterats med en möjlighet för regringen att delegera beslut 

om ansökningsavgiften. 

6 § För sådan verksamhet som bedrivs med stöd av koncession eller 
något annat tillstånd enligt denna lag gäller de villkor och inskränkningar 
som föreskrivs i eller med stöd av denna lag. Därutöver gäller vad som 
sägs i byggnads-. naturvårds- och miljöskyddslagstiftning eller i annan 
lagstiftning. 

Prövningen enligt den nya lagen ersätter koncessionsprövningen enligt 

minerallagen och prövningen enligt 18 § naturvårdslagen. I övrigt blir 
liksom f. n. även andra lagregler tillämpliga på verksamheten. 

FiirutsättninRar för koncession 

Som framgått av den allmänna motiveringen bör frågor om den konces

sionerade verksamhetens tillåtlignet i allmänhet avgöras i koncessions

ärendet. I avsnittet har därför tagits in en regel om detta. I övrigt motsva

rar avsnittet med redaktionella ändringar minerallagens bestämmelser om 

sådana allmänna förutsättningar för koncession som hänför sig till sökan

den och uppkommande konkurrens om fyndigheter. 

7 § Koncession får meddelas endast om det från allmän synpunkt är 
lämpligt att verksamheten kommer till stånd och sökanden från allmän 
synpunkt är lämplig att bedriva verksamheten. 

Paragrafen har sin motsvarighet i 4 § lagen (1978: 160) om vissa rörled

ningar och 6 § första stycket minerallagen. 

I kravet på att verksamheten skall vara lämplig från allmän synpunkt 

ligger att nyttan från energipolitisk synpunkt skall vägas mot de negativa 

effekter som den kan få på andra skilda samhälleliga intressen. Det är inte 

möjligt att med generell giltighet ange vilka samhällsintressen som skall 

beaktas och med vilken styrka de skall vägas in. Eftersom prövningen 

enligt den nya lagen skall ersätta prövningen enligt 18 § naturvårdslagen är 

det självklart att naturvårdsintressena måste väga tungt. I detta hänseende 

gäller att prövningen skall ske efter samma kriterier som tilllämpas enligt 

nämnda bestämmelse i naturvårdslagen. 

Beträffande naturvårdsprövningen hänvisas till den allmänna motive

ringen avsnitt 2.5. 

Därutöver blir det fråga om att väga in bl. a. den fysiska planeringen och 

försvarets intressen samt att ta hänsyn till näringspolitiska, arbetsmark

nadspolitiska och regionalpolitiska intressen. I norra Sverige måste också 

hänsyn tas till rennäringens intressen. 

Som jag kommer till senare skall prövningen enligt den nya lagen ersätta 

prövningen enligt 3 kap. I. 2 och 4 §§ vattenlagen. Det finns anledning att 
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stryka under vad lagrådet anförde i anslutning till den ifrågavarande be

stämmelsen i vattenlagen (prop. 1981/82: 130 s. 281-282). 

Paragrafens andra led motsvarar vad som nu gäller enligt 6 § första 

stycket minerallagen. Vilka krav som skall ställas på sökanden får avgöras 

med hänsyn till verksamhetens omfattning och andra omständigheter (jfr 

prop. 1974: 146 s. 83). 

8 § Om någon har beviljats koncession enligt denna lag inom ett område 
får någon annan inte beviljas sådan koncession inom samma område. 

Paragrafen motsvarar 6 § andra stycket minerallagen och 6 § andra 

stycket utredningens förslag. 

9 § Inom områden som omfattas av koncession enligt lagen ( 1974: 890) 
om vissa mineralfyndigheter får någon annan än koncessionshavaren inte 
utan särskilda .skäl meddelas koncession enligt denna lag. Ej heller får 
inom områden som omfattas av rätt enligt I kap. 4 § eller 5 § eller 14 kap. 
6 § första stycket gruvlagen ( 1974: 342) eller ansökan om sådan rätt utan 
särskilda skäl koncession meddelas någon annan än den som erhållit eller 
ansökt om sådan rätt. 

Paragrafen motsvaras av 7 §första stycket minerallagen med tilllägg att 

även vissa äldre rättigheter åtnjuter skydd mot koncession för undersök

ning och bearbetning av torvfyndigheter. Paragrafen motsvarar vidare 7 § 

utredningsförslaget. Beträffande den närmare innebörden av bestämmel

sen hänvisas till prop. 1974: 146 s. 84. 

10 § Har flera ansökt om koncession enligt denna lag som helt eller 
delvis avser samma område och kan ansökningarna inte samtidigt bifallas, 
prövas vilken av sökandena som från allmän synpunkt bör ges företräde. 
Avser ansökningarna undersökningskoncession. skall även beaktas om 
någon av sökandena utfört undersökningsarbete inom området. 

Paragrafen motsvaras av 6 § tredje stycket minerallagen samt 8 § första 

stycket utredningsförslaget. 

Den behandlar fall då flera ansöker om koncession för samma område. 

Huvudregeln är att den som från allmän synpunkt är mest lämpad skall ha 

företräde. Vid val mellan flera som ansöker skall även beaktas tidigare 

utfört undersökningsarbete. Sådant arbete kan ha utförts med stöd av 

medgivande från markägaren. 

Villkor i samband med koncession 

Avsnittet upptar bestämmelser om de villkor. som prövningsmyndighe

ten skall eller får föreskriva i koncessionsbeslutet. Bestämmelserna är 

avsedda att, såvitt gäller torvfyndighet för energiändamål. ersätta såväl 

minerallagens som naturvårdslagens bestämmelser om sådana villkor. När 

det gäller villkor till skydd för allmänna intressen och enskild rätt har valts 

att endast ha en generell bestämmelse i 12 §första stycket. Detta innebär 

inte någon inskränkning i möjligheterna att föreskriva sådana villkor. 
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11 § En koncession skall avse ett bestämt område och en viss tid. En 
undersökningskoncession får meddelas för en tid av högst två år från 
beslutet. Om det föreligger särskilda skäl får tiden förlängas. 

Paragrafens första mening motsvarar 4 § andra stycket minerallagen och 

9 § utredningsförslaget. Beträffande innebörden av bestämmelsen hänvi

sas till prop. 1974: 146 s. 81. 

Som har anförts i den allmänna motiveringen är undersökningarbete när 

det gäller torv i allmänhet inte så komplicerat och tidsödande som gäller 

beträffande t. ex. vissa mineraler. Härtill kommer att det får anses vara ett 
såväl allmänt som enskilt intresse att arbetet påskyndas så långt möjligt. I 
andra meningen har därför föreskrivits att en undersökningskoncession får 

gälla under högst två år. I vissa fall kan dock av olika skäl var lämpligt att 
medge en längre tidsperiod. I sådana fall kan det vara motiverat med en 
förlängning om det finns särskilda skäl. Detta kan vara fallet t. ex. när 
koncessionsområdet är särskilt svårtillgängligt eller när undersökningsar
betet på grund av särskilda händelser, som koncessionshavaren inte kun

nat råda över. dragit ut på tiden. Beslut om tidsförlängning kan fattas såväl 

i samband med koncessionsbeslutet som senare. 

12 § En koncession skall förenas med de villkor som behövs för att 
skydda naturmiljön eller andra allmänna intressen eller enskild rätt. 

Som villkor för koncession får föreskrivas att staten skall ha rätt att delta 
i verksamheten eller att koncessionshavaren skall betala avgift eller pro
duktionsandel till staten eller iaktta något annat liknande villkor. 

Meddelas bearbetningskoncession för någon annan än fastighetsägaren i 
fråga om en fyndighet där denne utvinner torv för sitt husbehov, skall 
koncessionen, om inte särskilda skäl föranleder annat, förenas med villkor 
som gör det möjligt för fastighetsägaren att på skäliga villkor även i 
fortsättningen få torv för sitt husbehov. 

Motsvarighet till första stycket finns i 10 § första stycket minerallagen 

och 18 § naturvårdslagen. Paragrafen överensstämmer i huvudsak med 
JO §första-tredje styckena i utredningens förslag. 

Enligt 18 § naturvårdslagen skall täkttillstånd förenas med de villkor 
som behövs för att begränsa eller motverka företagets menliga inverkan på 

naturmiljön. Med hänsyn till att motsvarande prövning enligt förslaget 
skall ske enligt denna lag har det ansetts erforderligt att särskilt peka ut 
naturmiljön bland de intressen som skall skyddas. Sådana villkor som 

enligt gällande ordning brukar knytas till täkttillstånd enligt naturvårdsla

gen skall således tas in i koncessionsbeslutet med stöd av första stycket. 

Hit hör exempelvis villkor om efterarbete och därmed sammanhängande 
åtgärder, upprättande av kartor eller utförande av annan utredning. Själv

fallet blir sådana villkor aktuella som regel endast vid bearbetningskonces

sion. 

Enligt 18 § naturvårdslagen får länsstyrelsen förelägga den som söker 
täkttillstånd att, vid äventyr att ansökningen avvisas, framlägga utredning 
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som belyser behovet av täkten samt en täktplan av ertorderlig omfattning. 
Länsstyrelsen skall även i fortsättningen kunna kräva att sökanden redovi
sar en täktplan eller inkommer med annan utredning som är nödvändig för 
bedömningen av företagets tillåtlighet och de närmare villkoren för dess 
bedrivande. Bestämmelser om vad ansökan skall innehålla bör emellertid 
lämpligen meddelas i administrativ ordning. Lagförslaget saknar således 
föreskrifter därom. 

Paragrafen saknar motsvarighet till bestämmelserna i JO § första stycket 

minerallagen om föreskrifter som påkallas för att främja ett från allmän 
synpunkt ändamålsenligt utforskande och tillvaratagande av naturtillgång
arna. En sådan föreskrift kan meddelas med stöd av bestämmelsen om 
skydd för allmänna intressen. Av samma skäl har inte särskilt anmärkts att 
koncession kan göras beroende av undersökning eller bearbetning sker i 
viss omfattning. 

Andra stycket motsvarar 10 § tredje stycket minerallagen och tredje 
stycket motsvarar 9 § tredje stycket minerallagen. 

13 § Om inte särskilda skäl föranleder annat, skall koncessionshavaren 
åläggas att ställa tillräcklig säkerhet för att villkor till skydd för naturmiljön 
eller andra allmänna intressen eller enskild rätt skall uppfyllas. Visar sig 
sådan säkerhet otillräcklig får länsstyrelsen föreskriva att koncessionen 
skall fortsätta att gälla endast om ytterligare säkerhet ställs. 

Bestämmelsen har ingen motsvarighet i minerallagen men väl i 18 § 

naturvårdslagen. Den motsvarar 10 § sista stycket i utredningsförslaget. 
Det får anses rimligt att inte endast naturmiljön skyddas gentemot exploa

törens insolvens utan även andra motstående intressen som kan lida skada 
bör åtnjuta sådan skydd. Bestämmelsen har därför utvidgats till att avse 
allmänna intressen eller enskild rätt. 

14 § Uppkommer genom verksamhet för vilken koncession meddelats 
betydande olägenhet som inte förutsågs när koncessionen meddelades får 
länsstyrelsen meddela de föreskrifter som behövs för att förebygga eller 
minska olägenheten för framtiden. 

Enligt 18 § fjärde stycket naturvårds!agen får länsstyrelsen meddela 
kompletterande villkor om det visar sig att de i täkttillståndet föreskrivna 
villkoren inte i den utsträckning som behövs begränsar eller motverkar 
företagets menliga inverkan på naturmiljön. Denna möjlighet bör bibehål

las men omprövning bör kunna äga rum även när andra intressen än 
naturmiljön är hotade. Med hänsyn till koncessionshavarens intresse av att 
kunna lita på koncessionsbeslutet vid planering av verksamheten före
skrivs att endast bestydande olägenheter bör kunna föranleda sådan om

prövning. Bestämmelsen har utformats efter förebild i 25 § miljöskyddsla
gen. 
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Överlåtelse,frånträdande och återkallelse ai· koncession 

15 § En koncession får överlåtas endast om länsstyrelsen medger det. 

Paragrafen motsvaras av 11 §första stycket minerallagen och till viss del 

12 §i utredningens förslag. 

16 § Anmäler koncessionshavaren till länsstyrelsen att han önskar från
träda sin rätt, upphör denna sex månader efter det sådan anmälan kom in, 
om ej annat följer av koncessionen. 

Önskar koncessionshavaren avstå endast från viss del av koncessions
området, skall han ansöka om detta. Ansökningen handläggs och prövas i 
den ordning som länsstyrelsen bestämmer. 

Första stycket motsvaras av 12 § första stycket minerallagen och över

ensstämmer med l3 § första stycket utredningsförslaget. 

Andra swcket motsvaras av 12 § andra stycket minerallagen och över

ensstämmer med 13 §andra stycket utredningsförslaget. Till skillnad mot 
minerallagens bestämmelse har länsstyrelsen enligt förslaget fria händer 

att pröva en ansökan om avstående av del av koncessionsområde. Därige

nom öppnas en möjlighet till ökad flexibilitet. Givetvis förutsätts att läns

styrelsen vid sin handläggning inte gör avkall på rättssäkerheten. 

17 § En koncession får återkallas av länsstyrelsen, om föreskrift eller 
villkor i koncessionen åsidosätts eller om andra synnerliga skäl finns. 
Aterkallas koncessionen utan att koncessionshavaren åsidosatt någon fö
reskrift eller något villkor i koncessionen, har han rätt att få ersättning av 
staten för förluster till följd av åtgärder som han vidtagit med anledning av 
koncessionen. 

Paragrafen motsvaras av 12 §tredje stycket minerallagen och 14 §utred

ningsförslaget. 

Förberedande undersökning 

18 § Behöver någon som förberedelse för en ansökan om koncession 
utföra undersökning på annans mark. och medger inte markägaren detta. 
får länsstyrelsen i det län där marken eller större delen därav ligger på 
ansökan av den som önskar utföra undersökningen besluta att tillträde till 
marken skall lämnas under viss tid. 

Undersökningen skall utföras så att minsta skada och intrång vållas. 
Byggnader får uppföras och vägar byggas endast om markens ägare har 
samtyckt till det eller länsstyrelsen har lämnat tillstånd till åtgärden. För
anleder undersökningen skada eller intrång. skall ersättning lämnas. Vid 
tvist om ersättning får talan väckas hos den fastighetsdomstol inom vars 
område marken eller större delen därav ligger. 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får föreskri
va att ansökningsavgift skall betalas för ansökan som anges i första 
stycket. 

Paragrafen har utformats med utgångspunkt i 15 ~ minerallagen och 

överensstämmer i allt väsentligt med 15 § utredningsförslaget. 
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Första stycket motsvaras av 15 § första stycket i minerallagen. Enligt 
förarbetena till minerallagen (prop. 1974: 146 s. 92) måste sökanden kunna 
påvisa ett klart behov av att utföra förberedande undersökning inom det 
avsedda området. Med tanke på att tillståndet endast skall ersätta mark
ägarens medgivande till åtgärder av myckt ringa omfattning bör behovs
prövningen dock inte drivas för långt. Det är tillräckligt att det inte är 

osannolikt att brytvärd torv kan komma att påvisas inom området genom 
undersökningen och att det inte är uppenbart att koncession för bearbet
ning är utesluten med hänsyn till sökandens förhållanden eller förhållanden 
som hänför sig till områdets lokalisering. 

Andra stycket motsvarar 15 §andra och tredje styckena minerallagen. 
Undersökning av mark för att påvisa brytbar torv innebär som regel 

endast ett ringa ingrepp. Det kan inte helt uteslutas att åtgärder i samband 
med undersökning undantagsvis kan medföra större ingrepp och att skada 
och intrång vållas. Sådana åtgärder som kräver tillstånd eller medgivande 
enligt annan lagstiftning får enligt 6 § inte utföras med stöd endast av 
tillståndet. Enligt minerallagen skall undersökningen utföras så att minsta 
skada och intrång vållas. Byggnad får uppföras och väg byggas bara om 
markens ägare och innehavare av nyttjanderätt eller servitut samtyckt till 
det eller bergmästaren lämnat tillstånd till åtgärden. Torvundersökningar 
torde endast undantagsvis kräva att byggnad måste uppföras eller väg 
byggas. Det har dock ansetts motiverat att i huvudsak bibehålla den 
nuvarande regleringen. Inte heller ett tillstånd att uppföra byggnad eller 
bygga väg kan ersätta prövning enligt annan lagstiftning. 

Förslaget innebär att tillståndsområdets storlek liksom hittills inte skall 
närmare prövas i ärendet. För att förhindra att området onödigtvis tas till i 
överkant har det öppnats en möjlighet för regeringen eller myndighet som 
regeringen bestämmer att föreskriva att ansökningsavgift skall tas ut. 
Avsikten är sålunda att avgiften skall vara beroende av det sökta områdets 

storlek. 

Undersökningsarhete 

Som anförts i den allmänna motiveringen har det bedömts som mest 

ändamålsenligt att behålla möjligheten till undersökningskoncession. I det
ta avsnitt finns regler om det arbete som får utföras med stöd av en 

undersökningskoncession. Bestämmelserna är i väsentliga avseenden 
tagna från motsvarande avsnitt i minerallagen. Vissa förändringar har dock 
gjorts. Bl. a. är bestämmelserna om s. k. fredade områden borttagna. Skä

len för detta har angetts i den allmänna motiveringen (avsnitt 2.10). Vissa 
andra bestämmelser har också tagits bort främst av det skälet all det rör sig 

om föreskrifter som lämpligare bör - om det behövs - tas med i konces

sionsvillkoren. 

19 § Den som innehar en undersökningskoncession får inom konces
sionsområdet utföra undersökningsarbete för att utröna möjligheterna att 
utvinna torv. 
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Paragrafen motsvarar 16 * minerallagen. Som nämns i 6 § är rätten att 

utföra undersökningsarbete inskränkt i olika hänseenden. I specialmoti

veringen till I § har berörts vad som avses med undersökning. 

20 § Undersökningsarbetet får omfatta endast sådana åtgärder som be
hövs för att vinna närmare kännedom om torvfyndighetens storlek, beskaf
fenhet och utvinningsbarhet. 

Inom koncessionsområdet får koncessionshavaren inte utan medgivan
de av markens ägare och innehavare av nyttjanderätt eller servitut avseen
de marken uppföra annan byggnad än sådan som är oundgängligen nödvän
dig för undersökningsarbetet. I den mån det behövs får han bygga väg 
inom området eller begagna befintlig väg till och inom området. Efter 
tillstånd av länsstyrelsen får han också bygga nödvändig väg till området. 

Åtgärderna skall utföras så, att minsta skada och intrång vållas. 

Paragrafen har sin motsvarighet i 22 § minerallagen. I första stycket slås 

den i och för sig självklara principen fast att i undersökningsarbetet endast 
får ingå sådana åtgärder som behövs för att få närmare kännedom om 

torvfyndighetens storlek och beskaffenhet m. m. 

Beträffande andra och tredje styckena hänvisas till vad som anförts vid 

18 §. 

21 § Koncessionshavaren får använda torv som utvunnits under arbetet 
endast i den mån det behövs för undersökning av torvens beskaffenhet och 
lämplighet för bearbetning. 

Paragrafen motsvarar i allt väsentligt 23 § första stycket första meningen 

mineral lagen. 

22 § Föranleder undersökningsarbetet skada eller intrång, skall ersätt
ning lämnas för detta. Vid tvist om ersättning får talan väckas hos den 
fastighetsdomstol inom vars område marken eller större delen därav ligger. 

Innan arbetet påbörjas skall koncessionshavaren ställa säkerhet för så
dan ersättning som avses i första stycket, om inte den ersättningsberätti
gade medger annat. 

Paragrafen motsvarar 24 §första stycket och 20 § andra stycket mineral

lagen. 

Bearbetning 

Avsnittet innehåller dels bestämmelser om koncessionshavarens befo

genheter på grund av bearbetningskoncessionen. dels regler om hur dessa 

befogenheter konkretiseras genom att mark tas i anspråk för ändamålet. 

Gentemot nuvarande bestämmelser i minerallagen innebär förslaget tre 

principiella nyheter. Den första är att länsstyrelsen och inte som nu berg

mästaren meddelar beslut, varigenom mark anvisas för bearbetning och 

därmed sammanhängande verksamhet. Den andra är att markanvisning 

inte är obligatorisk utan kan ersättas av överenskommelse mellan konces

sionshavaren och markägaren eller hans rättshavare. Den tredje nyheten 
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är att ersättningsfrågorna inte behandlas vid markanvisningen utan avgörs 
antingen genom avtal mellan koncessionshavaren och de ersättningsberät
tigade eller efter stämning vid fastighetsdomstol. Dessa nyheter medför i 
sin tur att bestämmelserna om ersättning, betalning, tillträde m. m. ändras. 

23 ~ Den som innehar bearbetningskoncession får inom koncessionsom
rådet undersöka, bearbeta och tillgodogöra sig torv för energiutvinnning. 

Koncessionshavaren får undersöka och bearbeta torv för annat ändamål 
än energiutvinning i den mån det behövs för att arbetet skall kunna bedri
vas på ett ändamålsenligt sätt. 

Koncessionshavaren får även i övrigt tillgodogöra sig bearbetad torv 
som avses i andra stycket i den mån markägaren inte inom sex månader 
efter tillsägelse hämtar den och ersätter därpå nedlagda kostnader. Talan 
om sådan ersättning väcks vid den fastighctsdomstol, inom vars område 
marken eller större delen därav ligger. Väcks talan, räknas de sex måna
derna för avhämtande från det att ersättningsbeloppet slutligt bestämts. 

Bearbetningen får ej påbörjas utan att markägaren har gett sitt tillstånd 
eller länsstyrelsen enligt 24 § har medgivit att marken får tas i anspråk. 

Paragrafen överensstämmer i sak med 16 § utredningsförslagct. 
Första stycket motsvarar 30 §första stycket minerallagen. Formulering

en har anpassats för alt omfatta alla metoder för att utvinna energi ur torv. 
Den metod som skall användas bör anges i koncessionen. 

Andra och tredje styckena motsvarar 31 § första stycket och delvis 31 § 

andra stycket minerallagen. 
Andra stycket syftar främst på det fallet att det finns låghumifierad torv, 

dvs. torv som inte är lämpad för energiutvinning, som måste skaffas undan 

för att man skall komma åt bränntorven. Torv som bearbetas för annat 
ändamål än energiutvinning är principiellt markägarens egendom. Med 
stöd av tredje stycket kan koncessionshavaren få rätt att tillgodogöra sig 
även sådan torv. 

Fjärde stycket motsvarar delvis 26 § minerallagen. Markanvisningen är 

dock som nyss sagts ej obligatorisk utan erfordras endast då markägarens 
medgivande ej kan erhållas. 

24 § Gäller inom samma område koncession för bearbetning av torv 
jämte en eller flera sådana rättigheter som anges i 7 § får arbete som utförs 
med stöd av först uppkommen rättighet inte hindras eller uppehållas av 
arbete som utförs med stöd av en rättighet som tillkommit senare. 

Paragrafen motsvarar 7 § andra stycket minerallagen och överensstäm

mer med 17 § utredningsförslaget. 

25 § Länsstyrelsen får medge att mark får tas i anspråk för att bearbeta 
torv och bedriva därmed sammanhängande verksamhet såsom att uppföra 
byggnad eller anlägga väg, transportbana eller ledning eller lägga upp torv 
eller avfallsprodukter. 

Har koncessionshavaren hos länsstyrelsen ställt säkerhet för den ersätt-



Prop. 1984/85: 120 347 

ning som kan komma all fastställas enligt 26 § jämte ränta. får marken 
genast tillträdas om inte länsstyrelsen förordnar annat. 

Paragrafens första stycke motsvarar delvis 26 § minerallagen. Bestäm

melsen har anpassats efter förhållanden som råder vid bearbetning av 

torvfyndighet och till <le avvikelser från minerallagens regler som lagförsla

get i övrigt innebär. Avsikten är att mark liksom f. n. skall kunna anvisas 

såväl inom som utom koncessionsområ<let. 

Andra stycket motsvarar delvis 4 kap. 32 § tredje stycket gruvlagen. till 

vilken hänvisas i 29 § minerallagen. Frågan om tillträde m. m. har berörts i 

avsnitt 2.6 i den allmänna motiveringen. 

Paragrafen överensstämmer i sak med 18 § i utre<lningsförslaget. 

Ersättning till följd av att mark tas i anspråk för bearbetning m. m. 

Som framgått av den allmänna motiveringen (avsnitt 2.6 och 2. 7) har 
bestämmelserna om ersättning för skada och intrång i vissa hänseenden 

gjorts om i förslaget. För det första har den nuvarande första instansen vid 

prövningen. nämligen bergmästaren, tagits bort. För det andra har ersätt

ningsfrågorna skiljts från andra frågor som enligt gällande ordning behand

las vid markanvisningsförrättning. Ersättningsbestämmelserna när det gäl

ler ianspråktagande av mark har sammanförts till ett särskilt avsnitt. 

26 § Ägare till mark som tas i anspråk för bearbetning eller därmed 
sammanhängande verksamhet är berättigade att av koncessionshavaren få 
intrångsersättning och annan ersättning för skada. Samma rätt till ersätt
ning har innehavare av nyttjanderätt eller annan särskild rätt till fastighet 
som berörs av ianspråktagandet. 

Vid ersättningens bestämmande gäller 4 kap. expropriationslagen 
(1972: 719) i tillämpliga delar. Vad som sägs i 4 kap. 3 §nämnda lag skall 
härvid tillämpas i fråga om värdeökning som ägt rum under tiden från 
dagen tio år före det talan väcktes vid domstol. 

Första stycket motsvarar 27 § första stycket minerallagen och 19 § ut

redningsförslaget. Ersättningsrätten gäller oavsett om mark tas i anspråk 

på grund av medgivande av markägaren eller med stöd av länsstyrelsens 

beslut. I förstnämnda fallet får det dock förutsättas att ersättningsfrågorna 

har klarats ut mellan parterna genom avtal. Skulle så inte vara fallet, skall 

ersättningsreglerna enligt de här föreslagna bestämmelserna tillämpas. 

Andra stycket motsvaras delvis av 27 § andra stycket minerallagen. 

Hänvisningen till de särskilda bestämmelserna i 5 kap. expropriationslagen 

har ingen motsvarighet i förslaget. I stället har i 31 § hänvisats till hela 5 
kap. expropriationslagen. 

27 § Uppstår till följd av att mark tas i anspråk synnerligt men för någon 
fastighet eller del därav, skall koncessionshavaren lösa det område som 
lider sådant men om ägaren begär det. 
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Paragrafen motsvaras av 20 § i utredningsförslaget. 

Minerallagen saknar bestämmelser om rätt för markägaren att begära 
inlösen. En sådan regel finns bl. a. i 3 kap. 8 § expropriationslagen. Regeln 
innebär bl. a. att om det till följd av expropriation av servitut eller nyttjan

derätt till fastighet uppstår synnerligt men för fastigheten eller del av den 

skall den exproprierande lösa område som lider sådant men om ägaren 

begär det. Under kommittens arbete har från experthåll framhållits att det i 

synnerhet beträffande jord- och skogsbruksfastighetcr kan uppkomma så

dant men till följd av att mark tas i anspråk för bearbetning av torvfyn

dighet. Kommitten har därför ansett det motiverat att införa en motsvaran

de bestämmelse och departementsförslaget ansluter till denna uppfattning. 

I uppenbara fall bör länsstyrelsen redan som villkor för koncession med 
stöd av 12 § första stycket kunna föreskriva att visst område löses in. Ett 
sådant villkor är bindande för fastighetsdomstolen i mål om ersättning. Att 
ett yrkande om sådant villkor har avslagits. medför självfallet inte att den 
berättigade är betagen att yrka inlösen i fastighetsdomstolcn. 

28 § Har överenskommelse ej träffats om ersättning eller löseskilling, får 
koncessionshavaren eller den som gör anspråk på ersättning eller fordrar 
inlösen väcka talan vid den fastighetsdomstol inom vars område marken 
eller större delen därav är belägen. Annan än koncessionshavaren får dock 
ej väcka talan innan tillträde har skett. 

Paragrafen överensstämmer med 21 §i utredningens förslag. 

I minerallagen och expropriationslagen saknas motsvarigheten till denna 

regel eftersom det i dessa lagar förutsatts att ersättningen bestäms av 

myndighet vid markanvisningsförrättning respektive i expropriationsmål. 

Enligt förslaget fordras emellertid beslut av myndighet bara när överens
kommelse inte har träffats. Rätten att väcka talan måste därför regleras 

särskilt. Bestämmelsen har utformats delvis efter förebild i 66 § väglagen. 

29 § Ersättning enligt 26 § som ej avser personlig skada jämte ränta skall 
nedsättas hos länsstyrelsen, om fastigheten genom den omständighet som 
föranlett rätt till ersättning så minskat i värde. att den kan antas ej utgöra 
full säkerhet för borgenär. som när rätten till ersättning uppkom hade 
panträtt i fastigheten. 

I sak överensstämmer paragrafen med 22 § utredningsförslaget. 

Enligt 29 § minerallagen och 4 kap. 34 § gruvlagen är, liksom enligt 6 

kap. 1 och 2 §§ cxpropriationslagen nedsättning obligatorisk när fastighe

ten svarar för sådan fordran som sägs i bestämmelsen. När mark tas i 

anspråk för bearbetning av en torvfyndighet blir det i regel fråga om bara 

en marginell värdesänkning. Nedsättning bör därför inte vara obligatorisk. 

Till skydd för panträttshavare bör emellertid en oskadlighetsprövning ske. 

Paragrafen har efter förebild i 67 § första stycket väglagen utformats i 

enlighet med det anförda. 
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30 § Om borgeniir som avses i 29 § lider förlust till följd av att nedsiitt
ning ej skett, är han berättigad att av koncessionshavaren få gottgörelse för 
förlusten mot avskrivning på fordringshandlingen. Detsamma gäller. om 
borgenären lider förlust därigenom att ersättning blivit för lågt beräknad 
och ersättningen till följd av överenskommelse mellan koncessionshavaren 
och markägaren eller av annan anledning ej blivit prövad av domstol. 

Talan om gottgörelse får väckas vid fastighetsdomstol som anges i 28 ~-

Bestämmelsen motsvarar delvis 4 kap. 34 § andra stycket gruvlagen och 

68 § väglagen och 23 § utredningsförslaget. Den har språkligt utformats 

närmast efter bestämmelsen i väglagen. 

31 § I mål om ersättning enligt 26 § eller gottgörelse enligt 30 ~ gäller i 
tillämpliga delar 5 och 6 kap. expropriationslagen ( 1972: 719) samt bestäm
melserna i 7 kap. expropriationslagen om rättegångskostnader och kostna
der vid fördelning av ersättning, om ej annat är särskilt föreskrivet. 

Paragrafen överensstämmer med 24 § i utredningsförslaget. 

Paragrafen innebär att expropriationslagens bestämmelser om rättegång

en i expropriationsmål. betalning av ersättning och fullbordande av expro

priation samt rättegångskostnader m. m. kommer att gälla i tillämpliga 

delar. 

32 § I mål om inlösen gäller i tillämpliga delar expropriationslagen 
( 1972: 719), om ej annat är särskilt föreskrivet. 4 kap. 3 § expropriationsla
gen skall härvid tillämpas i fråga om värdeökning som ägt rum under tiden 
från dagen tio år före det talan väcktes vid domstol. 

Paragrafen överensstämmer med 25 § i utredningsförslaget. 

Bestämmelsen saknar motsvarighet i minerallagen eller gruvlagen. Den 

har utformats efter förebild av 69 § andra stycket väglagen. 

Verkan a\' att koncession upphör 

Bestämmelserna i minerallagen under denna rubrik reglerar frågor om 

äganderätten till kvarliggande föremål efter torvbrytning. Sådana föremål 

kan snarare anses innebära en belastning för ägaren än en förmån. Bestäm

mmclserna om äganderätt har därför ersatts med en skyldighet för den 

senaste koncessionshavaren att ta bort anläggningar och eventuellt kvar

liggande torvupplag. En sådan skyldighet som prövas av länsstyrelsen, 

öppnar möjligheter att avtalsvägen lösa frågan om äganderätten mellan 

markägaren och koncessionshavaren. 

33 § När en koncession upphör skall den som senast innehaft konces
sionen ta bort anläggningar och vidta andra åtgärder om detta är motiverat 
från allmän eller enskild synpunkt. 

Frågan om skyldighet att vidta sådana åtgärder som inte har bestämts 
genom villkor i koncessionen. skall prövas av länsstyrelsen i samband med 
att koncessionen upphör. 
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Paragrafen är utformad efter förebild i 16 § första och andra styckena 

rör led ni ngslage n. 
Paragrafen överensstämmer med 26 § i utredningsförslaget. 

Frågor om efterbehandling av marken regleras f. n. i huvudsak genom 
villkor i täkttillståndet enligt naturvårdslagen. Avsikten är att motsvarande 

reglering skall ske genom villkor i koncessionen enligt den nya lagen. 

Paragrafen blir därför endast tillämplig på sådana förhållanden som inte 

reglerats på detta sätt. Att koncessionshavaren förlorar rätten till marken 

när koncessionen upphör ligger i sakens natur. 

Vissa särskilda åligganden för koncessionshavaren 

Bestämmelserna om upprättande av karta och förande av journal i 38 § 

och 39 §första stycket minerallagen tar sikte på gruvrättsliga förhållanden. 
Någon motsvarighet till dessa regler har därför inte tagits med i förslaget. 

34 § Sveriges geologiska undersökning eller annan myndighet som rege
ringen bestämmer skall på begäran beredas tillfälle att följa koncessionsha
varens arbete i geologiskt hänseende och ta del av de geologiska resultaten 
av arbetet. 

Paragrafen motsvarar 39 § andra stycket minerallagen och 27 § i utred

ningens förslag. 

Tillsyn, handräckning. ansmr, m. m. 

Bestämmelsen i minerallagen om möjlighet att inhibera fortsatt arbete 

som utgör uppenbar fara får bedömas inte ha någon tillämpning på torv

brytning. Den saknar därför motsvarighet i förslaget. 

Avsnittet motsvarar i övrigt med de följdändringar som är motiverade 
minerallagens avsnitt med samma rubrik samt besvärsbestämmelser. 

35 § Länsstyrelsen utövar tillsyn över undersökning och bearbetning 
som utförs enligt denna lag. 

Den som utövar verksamhet enligt denna lag skall på begäran lämna 
länsstyrelsen de upplysningar och handlingar som behövs för tillsynen 
eller för planeringen av naturvården. Länsstyrelsen får meddela bestäm
melser för att undersökning och bearbetning utförs enligt denna lag. 

Länsstyrelsen har rätt till tillträde till arbetsplats och därtill hörande 
anläggningar för att inspektera verksamhet som omfattas av denna lag. 

Paragrafen har sin motsvarighet i 40 § minerallagen samt 18 a § och 

18 b § naturvårdslagen samt i 28 § utredningsförslaget. 

Tillsyn över minerallagens efterlevnad utövas enligt gällande ordning av 

bergmästaren. Beträffande naturvårdslagen har länsstyrelserna vissa till

synsuppgifter. Denna tillsyn kan länsstyrelserna enligt 18 b § naturvårds

lagen delegera till kommunal nämnd i vad avser täktverksamhet. Det 

framstår som ändamålsenligt att länsstyrelsen skall vara tillsynsmyn
dighet. Med hänsyn till att kommunerna kan ha ställning som part i ären-
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den om bearbetning av torvfyndigheter har det ej ansetts lämpligt med en 

möjlighet till delegation motsvarande den i 18 b § naturvårdslagen för 

dessa ärenden. 

36 § För tvister som uppstår i fall som avses i 24 § skall reglerna om 
tvister i 41 §lagen ( 1974: 890) om vissa mineralfyndigheter gälla. 

Paragrafen motsvarar 29 § utredningsförslaget. 

I 25 § regleras hur arbete får utföras när olika rättigheter enligt mineral

lagen eller gruvlagen finns inom samma område. Tvist i sådana frågor 

avgörs enligt 41 § minerallagen av bergmästaren. Det har bedömts ända

målsenligt att denna ordning får gälla även vid tvist mellan den som har 

koncession för bearbetning av torvfyndighet och den som har rättighet som 

grundar sig på mineral- eller gruvlagen. 

37 § Påbörjas undersökning utan att säkerhet ställs enligt vad som före
skrivs i 22 § andra stycket eller utförs anläggning i strid med 18 § andra 
stycket eller 20 § andra stycket får tingsrätten på ansökan av den som äger 
eller innehar marken förordna att arbetet skall inställas eller att anläggning
en skall tas bort på undersökarens bekostnad. 

I fråga om sådan åtgärd finns bestämmelser i 17 § handräckningslagen 
(1981: 847). 

Paragrafen motsvarar 42 § minerallagen. 

38 § Iakttar en koncessionshavare inte föreskrifter som meddelats med 
stöd av 12 § eller efterkommer han inte vad som föreskrivs eller begärs 
med stöd av 34 § eller 35 § andra stycket. får länsstyrelsen vid vite föreläg
ga honom att fullgöra sina skyldigheter. Sådant föreläggande skall delges. 

Tingsrätten får också på ansökan av länsstyrelsen eller. i fall som avses i 
34 §.myndighet som anges där meddt:la handräckning för att åstadkomma 
rättelse på bekostnad av den som är skyldig att iaktta föreskrifterna. 

Paragrafen. som överensstämmer med 31 § utredningsförslaget motsva

rar 43 § första stycket minerallagen och delvis 39 § första stycket natur

vårdslagen. 

39 § Till böter eller fängelse i högst sex månader döms den som uppsåtli
gen eller av oaktsamhet 

I. påbörjar undersökningsarbete utan att iaktta vad som i 22 § andra 
stycket föreskrivs om ställande av säkerhet, 

2. bearbetar en torvfyndighet utan att ha erhållit bearbetningskonces
sion om sådan krävs. 

Till sådan påföljd döms också den som vid fullgörande av uppgiftsskyl
dighet som är förbunden med koncessionen eller som avses i 34 § andra 
stycket lämnar oriktig uppgift, om detta sker uppsåtligen eller av grov 
oaktsamhet. 

I fall som anges i första stycket kan torv som bearbetas förklaras förver
kad. 

Den som har gjort sig skyldig till gärning som anges i första stycket 2. 
kan förpliktas att ersätta kostnad som föranleds därav. 
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Om brott som anges i första stycket I. inkräktar enbart på enskild rätt. 
får åklagare väcka åtal endast om målsägande anger brottet till åtal. 

Paragrafen motsvarar 39 ~ i utredningens förslag och motsvarar vidare i 
tillämpliga delar 44 § minerallagen och 38 § naturvårdslagen. 

40 § Länsstyrelsens beslut enligt denna lag får överklagas ho~ regeringen 
genom besvär. Länsstyrelsens beslut får överklagas av statens naturvårds
verk. 

Ärenden om torvutvinning följer enligt nuvarande ordning vid besvär 

olika instansvägar. Frågor om koncession enligt minerallagen prövas av 

länsstyrelsen och talan kan fullföljas till regeringen. Detsamma gäller i 

frågor om täkltillstånd enligt naturvårdslagen. Beslut enligt minerallagen 
av bergmästaren överklagas såvitt gäller ersättning till fastighetsdomstol 
och i övriga frågor till SG U. Talan mot fastighetsdomstolens avgöranden 
kan föras i hovrätten och slutligen i högsta domstolen. Talan mot SGU: s 
beslut får föras hos regeringen eller i vissa fall hos kammarrätten och 

slutligen regeringsrätten. 
Genom den föreslagna prövningsordningen där länsstyrelsen prövar 

samtliga slag av frågor utom ersättningsfrågor har besvärsbestämmelserna 

kunnat förenklas. Eftersom torvärendena ofta kräver en allsidig bedöm

ning har regeringen ansetts som den mest ändamålsenliga besvärsinstan

sen. 
I likhet med vad som gäller enligt naturvårdslagen har föreskrivits att 

naturvårdsverket får överklaga länsstyrelsens beslut om koncession m. m. 

41 § Med särskild rätt till fastighet förstås i denna lag nyttjanderätt, 
servitut och rätt till elektrisk kraft samt liknande rätt. 

Paragrafen motsvarar 51 * första stycket minerallagen och 36 § utred

ningsförslaget. 

42 § Har säkerhet som skall ställas enligt denna lag inte godkänts av den 
till vars förmån den ställs, prövas säkerheten av länsstyrelsen. 

Borgen får godkännas av länsstyrelsen endast om borgensman svarar 
som för egen skuld och, om två eller flera tecknat borgen, de svarar 
solidariskt. 

Staten, kommun, landstingskommun och kommunalförbund behöver 
inte ställa säkerhet. 

Paragrafen, som överensstämmer med 37 § utredningsförslaget motsva

rar 52 ~minerallagen. 

Ö1•ergångsbestämme/ser 

I. Denna lag träder i kraft den I juli 1985 
Förekommer i lag eller annan författning hänvisning till föreskrift som 

ersatts genom bestämmelse i den nya lagen. skall i stället den nya bestäm
melsen tillämpas. 
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2. Vad som enligt den nya lagen gäller om ägare av fastighet skall 
tillämpas även på den som innehar fastighet under ständig besittningsrätt 
eller med fideikommissrätt. 

Bestämmelserna i denna lag om fordran för vilken panträtt har upplåtits i 
fastighet tillämpas på avkomst eller förmån som avses i 8 § lagen 
( 1970: 995) om införande av nya jordabalken. om rättigheten inte är att 
anse som särskild rätt till fastighet. 

3. Den som vid utgången av juni 1985 bedriver torvtäkt för vilken 
tillstånd inte behövs enligt lagen (1974: 890) om vissa mineralfyndigheter 
men för vilken tillstånd därefter behövs enligt denna lag får, under förut
sättning att ansökan om koncession enligt denna lag görs före den 1 juli 
1986 fortsätta verksamheten utan koncession till dess ansökningen slutligt 
har prövats. 

4. Bestämmelser om ansökningar om koncessioner för undersökning 
eller bearbetning av torv för att utvinna energi som anhängigjorts före den 
1 juli 1985 men inte slutligt prövats dessförinnan, m. m. finns i övergångs
bestämmelserna till lagen (1985: 000) om ändring i lagen om vissa mineral
fyndigheter. 

Den nya lagen bör träda i kraft den I juli 1985. I punkt 1 till övergångs

bestämmelserna har intagits en föreskrift om detta. Där anges också att 

hänvisningar i lagar eller författningar till föreskrifter som ersatts genom 

den nya lagen skall avse de nya föreskrifterna. 

I punkt 2 finns regler om tillämpningen av lagen på vissa äldre rättsinsti

tut. Dessa regler är utformade efter förebild från övergångsbestämmel

serna till expropriationslagen och vattenlagen. 

Vid lagens ikraftträdande kommer det att finnas ett antal fall. där torvut

vinning för att utvinna energi bedrivs endast med stöd av täkttillstånd 

enligt naturvårdslagen. Enligt de nya bestämmelserna kommer koncession 

att krävas. Enligt punkt 3 i övergångsbestämmelserna får denna verksam

het pågå under förutsättning att man ansöker om koncession inom ett år 

efter ikraftträdandet av den nya lagen. 

I punkt 4 av övergångsbestämmelserna finns en hänvisning till lagen om 

ändring i minerallagen. I nämnda övergångsbestämmelser regleras bl. a. 

sådana koncessionsansökningar som kommit in före den I juli 1985 men 

inte prövats dessförinnan. 

4.2 Förslag till lag om ändring i lagen (1974: 890) om vissa mineralfyndig

heter 

Ändringen i I § innebär att undersökning och bearbetning av torv för att 

utvinna energi inte längre omfattas av lagen. I 4 § har i anslutning härtill 

gjorts en redaktionell ändring. 

I 7 § har ett nytt andra stycke intagits med en bestämmelse om konkur

rens mellan koncessioner av torvfyndighet enligt den nya lagen och 

koncessioner enligt minerallagen. I ett nytt fjärde stycke i samma paragraf 

har införts en bestämmelse om hur arbete får utföras när flera samtidigt har 

23 Riksdagen 1984185. I sam/. Nr 120 



Prop. 1984/85: 120 354 

koncession enligt minerallagen och koncession enligt lagen om vissa torv
fyndigheter inom samma område. 

I 9 § har en bestämmelse i första stycket om markägarens rätt till 

bearbetning av torvfyndighet upphävts. Denna bestämmelse saknar mot
svarighet i den föreslagna nya lagen. Beträffande motiveringen härtill 

hänvisas till avsnitt 2.8. Bestämmelsen i 9 § tredje stycket till skydd för 
markägarens husbehovsbrytning har upphävts och fått sin motsvarighet i 

förslaget till lag om vissa torvfyndigheter. 

I JO § har som en följd av ändringar i 9 § en hänvisning till bestämmelser

na i den sistnämnda paragrafen upphävts. Genom en ändring i 44 § har 

denna paragraf redaktionellt anpassats till förslaget i övrigt. 

Också ändringarna i minerallagen träder i kraft den I juli 1985. I över
gångsbestämmelserna slås fast att den nya lagen om vissa torvfyndigheter 
skall tillämpas beträffande koncessioner för torv som har meddelats enligt 
minerallagen. De ändringar som görs i den nya lagen i förhållande till 
motsvarande bestämmelser i minerallagen motiverar inte några inskränk
ningar i detta hänseende. 

Ansökningar om koncession avseende torv som kommit in före den I juli 
1985 skall vidare enligt övergångsbestämmelserna prövas enligt de äldre 

bestämmelserna. Beviljas i sådant fall koncession skall därefter den nya 

lagen tillämpas. Andra ärenden om torv som har kommit in före den I juli 

1985 skall också prövas enligt de äldre bestämmelserna. 

4.3. Förslag till lag om ändring i gruvlagen (1974: 342) 

Förslaget innebär att bestämmelserna om inmutningshinder i 2 kap. 3 § 

gruvlagen anpassas till den nya lagen om vissa torvfyndigheter. 

4.4 Förslag till lag om ändring i naturvårdslagen (1964: 822) 

Som anförts i den allmänna motiveringen är avsikten med föreliggande 

förslag att i lagen om vissa torvfyndigheter sammanföra ansöknings- och 

prövningsförfarandet i fråga om nuvarande bearbetningskoncession enligt 

minerallagen och täkttillstånd enligt 18 § naturvårdslagen. Således har från 

prövning enligt denna paragraf undantagits sådan täkt, vartill tillstånd 

meddelats enligt lagen om vissa torvfyndigheter. Som framgått av den 

allmänna motiveringen är inte avsikten att någon ändring av prövnings

grunderna skall bli följden av förslaget såvitt avser bearbetningens lämplig
het från naturmiljösynpunkt. Liksom den nu aktuella lagstiftningen i övrigt 

träder ändringen i naturvårdslagen i kraft den I juli 1985. 

4.5 Förslag till lag om ändring i vattenlagen (1983: 291) 

I vattenlagen finns bestämmelser om vattenföretag. För sådana företag 

fordras i stor utsträckning särskilt tillstånd. Även s. k. markavvattnings-
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företag, bl. a. dikning, är i princip tillståndspliktiga. Endast om det är 

uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen skadas genom före

tagets inverkan på vattenförhållandena kan tillståndsprövning underlåtas. 

I 3 kap. vattenlagen finns bestämmelser om vattenföretagets lokalisering i 

förhållande till allmänna planeringssynpunkter ( 1 § ), dess förhållande till 

planer och markanvändningsbestämmelser (2 §) samt generellt skydd mot 

större skada för allmänna intressen 13 §). Därutöver finns i 4 ~ bestämmel

ser om ekonomisk prövning. Emellertid görs i 6 § undantag från tillämp

ningen av bestämmelserna i 1, 2 och 4 §§ för viss verksamhet. vars tillåt

lighet prövas i särskild ordning. Bedömningen enligt 3 § har ansetts kräva 

särskild vattenteknisk och vattenrättslig kunskap (prop. 1981/82: 130 s. 

417). 

Som tidigare anförts i anslutning till den nya lagen om vissa torvfyndig

heter kommer prövningen enligt den lagen att bli tämligen ingående vad 

beträffar hänsynen till skilda allmänna intressen och en motsvarande pröv

ning behöver därför inte ske vid en eventuellt efterföljande prövning enligt 

vattenlagen. En sådan bör kunna inskränkas till rent vattenrättsliga frågor. 

Undantag för prövning enligt bestämmelserna i 3 kap. I och 2 §§ i 

vattenlagen har därför gjorts. Undantaget omfattar även bestämmelserna 

om ekonomisk prövning av företaget i 3 kap. 4 § vattenlagen. 

Även en prövning motsvarande den i 3 kap. 3 §vattenlagen av verksam

hetens inverkan på allmänna intressen prövas i koncessionsärendet. Vat

tenföretaget i sig torde knappast i något fall komma att utgöra något sådant 

hot mot allmänna intressen som skulle kunna medföra otillåtlighet enligt 

det nämnda lagrummet. Det kan dock inte uteslutas. Skulle det inträffa 

kräver avgörandet, som anförts under förarbetena till vattenlagen, särskild 

vattenteknisk och vattenrättslig kunskap. Möjligheten att pröva vattenfö

retaget även ur denna synpunkt har därför behållits. 

5 Hemställan 

Jag hemställer att lagrådets yttrande inhämtas över förslagen till 

I. lag om vissa torvfyndigheter 

2. lag om ändring i lagen (1974: 890) om vissa mineralfyndigheter 

3. lag om ändring i gruvlagen (1974: 342) 

4. lag om ändring i naturvårdslagen (1964: 822) 

5. Jag om ändring i vattenlagen (1983: 291) 

6 Beslut 

Regeringen beslutar i enlighet med föredragandens hemställan. 
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Lagrådsremissens lagförslag 

l Förslag till 

Lag om vissa torvfyndigheter 

Härmed föreskrivs följande. 

Inledande bestämmelser 

I § För undersökning och bearbetning av torv för att utvinna energi 
fordras särskilt tillstånd (koncession) om annat inte följer av 3 §. 

2 § Koncession skall avse antingen undersökning (undersöknings
koncession) eller bearbetning (bearbetningskoncessionl. 

3 § Fastighetsägaren får företa undersökning utan koncession om 
koncession inte har meddelats någon annan. Denna rätt får överlåtas eller 
upplåtas. 

Fastighetsägaren får också utan koncession för husbehov tillgodogöra 
sig torv för energiändamål, så länge inte någon annan har bearbetnings
koncession för fyndigheten. 

4 § Undersökningskoncession kan förenas med rätt för innehavaren att 
senare få bearbetningskoncession eller företräde framför andra till sådan 
koncession avseende fyndigheten. 

Bearbetningskoncession får meddelas endast om det görs sannolikt att 
fyndigheten kan tillgodogöras ekonomiskt. 

5 § Frågor om koncession prövas av länsstyrelsen i det län där hela eller 
större delen av det område som avses med ansökningen ligger. 

Den som söker koncession skall betala ansökningsavgift enligt föreskrif
ter som meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen be
stämmer. 

6 § För sådan verksamhet som bedrivs med stöd av koncession eller 
något annat tillstånd enligt denna lag gäller de villkor och inskränkningar 
som föreskrivs i eller med stöd av denna lag. Därutöver gäller vad som 
sägs i byggnads-, naturvårds- och miljöskyddslagstiftning eller i annan 
lagstiftning. 

Förutsättningar för koncession 
7 § Koncession får meddelas endast om det från allmän synpunkt är 
lämpligt att verksamheten kommer till stånd och sökanden från allmän 
synpunkt är lämplig att bedriva verksamheten. 

8 § Om någon har beviljats koncession enligt denna lag inom ett område 
får någon annan inte beviljas sådan koncession inom samma område. 

9 § Inom områden som omfattas av koncessionen enligt lagen ( 1974: 890) 
om vissa mineralfyndigheter får någon annan än koncessionshavaren inte 
utan särskilda skäl meddelas koncession enligt denna lag. Ej heller får 
inom områden som omfattas av rätt enligt 1 kap. 4 § eller 5 § eller 14 kap. 
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6 § första stycket gruvlagen (1974: 342) eller ansökan om sådan rätt utan 
särskilda skäl koncession meddelas någon annan än den som erhållit eller 
ansökt om sådan rätt. 

JO § Har flera ansökt om koncession enligt denna Jag som helt eller 
delvis avser samma område och kan ansökningarna inte samtidigt bifallas, 
prövas vilken av sökandena som från allmän synpunkt bör ges företräde. 
Avser ansökningarna undersökningskoncession, skall även beaktas om 
någon av sökandena utfört undersökningsarbete inom området. 

Villkor ji'ir koncession 

11 § En koncession skall avse ett bestämt område och en viss tid. En 
undcrsökningskoncession får meddelas för en tid av högst två år från 
beslutet. Om det föreligger särskilda skäl får tiden förlängas. 

12 § En koncession skall förenas med de villkor som behövs för att 
skydda naturmiljön eller andra allmänna intressen eller enskild rätt. 

Som villkor för koncession får föreskrivas att staten skall ha rätt att delta 
i verksamheten eller att koncessionshavaren skall betala avgift eller pro
duktionsandel till staten eller iaktta något annat liknande villkor. 

Meddelas bearbetningskoncession för någon annan än fastighetsägaren i 
fråga om en fyndighet där denne utvinner torv för sitt husbehov, skall 
koncessionen, om inte särskilda skäl föranleder annat, förenas med villkor 
som gör det möjligt för fastighetsägaren att på skäliga villkor även i 
fortsättningen få torv för sitt husbehov. 

13 § Om inte särskilda skäl föranleder annat, skall koncessionshavaren 
åläggas att ställa tillräcklig säkerhet för att villkor till skydd för naturmiljön 
eller andra allmänna intressen eller enskild rätt skall uppfyllas. Visar sig 
sådan säkerhet otillräcklig får länsstyrelsen föreskriva att koncessionen 
skall fortsätta att gälla endast om y'.terligare säkerhet ställs. 

14 § Uppkommer genom verksamhet för vilken koncession meddelats 
betydande olägenhet som inte förutsågs när koncessionen meddelades får 
länsstyrelsen meddela de föreskrifter som behövs för att förebygga eller 
minska olägenheten för framtiden. 

Överlåtelse ,frånträdande och återkallelse av koncession 

15 § En koncession får överlåtas endast om länsstyrelsen medger det. 

16 § Anmäler koncessionshavaren till länsstyrelsen att han önskar från
träda sin rätt, upphör denna sex månader efter det sådan anmälan kom in, 
om ej annat följer av koncessionen. 

Önskar koncessionshavaren avstå endast från viss del av koncessions
områdct, skall han ansöka om detta. Ansökningen handläggs och prövas i 
den ordning som länsstyrelsen bestämmer. 

17 § En koncession får återkallas av länsstyrelsen, om föreskrift eller 
villkor i koncessionen åsidosätts eller om andra synnerliga skäl finns. 
Återkallas koncessionen utan att koncessionshavaren åsidosatt någon fö
reskrift eller något villkor i koncessionen, har han rätt att få ersättning av 
staten för förluster till följd av åtgärder som han vidtagit med anledning av 
koncessionen. 
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Förhcredande undersökning 

18 § Behöver någon som föreberedelsc för en ansökan om koncession 
utföra undersökning på annans mark, och medger inte markägaren detta, 
får länsstyrelsen i det län där marken eller större delen därav ligger på 
ansökan av den som önskar utföra undersökningen besluta att tillträde till 
marken skall lämnas under viss tid. 

Undersökningen skall utföras så att minsta skada och intrång vållas. 
Byggnader får uppföras och vägar byggas endast om markens ägare har 
samtyckt till det eller länsstyrelsen har lämnat tillstånd till åtgärden. För
anleder undersökningen skada eller intrång, skall ersättning lämnas. Vid 
tvist om ersättning får talan väckas hos den fastighetsdomstol inom vars 
område marken eller större delen därav ligger. 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får föreskri
va att ansökningsavgift skall betalas för ansökan som anges i första 
stycket. 

VndersiikninRSarbete 
19 § Den som innehar en undersökningskoncession får inom konces
sionsområdet utföra undersökningsarbete för att utröna möjligheterna att 
utvinna torv. 

20 § U ndersökningsarbetct får omfatta endast sådana åtgärder som be
hövs för att vinna närmare kännedom om torvfyndighetens storlek, beskaf
fenhet och utvinningsbarhet. 

Inom koncessionsområdet får koncessionshavaren inte utan medgivan
de av markens ägare och innehavare av nyttjanderätt eller servitut avseen
de marken uppföra annan byggnad än sådan som är oundgängligen nödvän
dig för undersökningsarbetet. I den mån det behövs får han bygga väg 
inom området eller begagna befintlig väg till och inom området. Efter 
tillstånd av länsstyrelsen får han också bygga nödvändig väg till området. 

Åtgärderna skall utföras så. att minsta skada och intrång vållas. 

21 § Koncessionshavaren får använda torv som utvunnits under arbetet 
endast i den mån det behövs för undersökning av torvens beskaffenhet och 
lämplighet för bearbetning. 

22 § Föranleder undersökningsarbetet skada eller intrång skall ersätt
ning lämnas för detta. Vid tvist om ersättning får talan väckas hos den fas
tighetsdomstol inom vars område marken eller större delen därav ligger. 

Innan arbetet påbörjas skall koncessionshavaren ställa säkerhet för så
dan ersättning som avses i första stycket, om inte den ersättningsberätti
gade medger annat. 

Bearbetning 

23 § Den som innehar bearbetningskoncession får inom koncessionsom
rådet undersöka, bearbeta och tillgodogöra sig torv för energiutvinning. 

Koncessionshavaren får undersöka och bearbeta torv för annat ändamål 
än energiutvinning i den mån det behövs för att arbetet skall kunna bedri
vas på ett ändamålsenligt sätt. 

Koncessionshavaren får även i övrigt tillgodogöra sig bearbetad torv 
som avses i andra stycket i den mån markägaren inte inom sex månader 
efter tillsägelse hämtar den och ersätter därpå nedlagda kostnader. Talan 
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om sådan ersättning väcks vid den fastighetsdomstol, inom vars område 
marken eller större delen därav ligger. Väcks talan. räknas de sex måna
derna för avhämtande från det att ersättningsbeloppet slutligt bestämts. 

Bearbetningen får ej påbörjas utan att markägaren har gett sitt tillstånd 
eller länsstyrelsen enligt 24 § har medgivit att marken får tas i anspråk. 

24 § Gäller inom samma område koncession för bearbetning av torv 
jämte en eller flera sådana rättigheter som anges i 7 § får arbete som utförs 
med stöd av först uppkommen rättighet inte hindras eller uppehållas av 
arbete som utförs med stöd av en rättighet som tillkommit senare. 

25 § Länsstyrelsen får medge att mark får tas i anspråk för att bearbeta 
torv och bedriva därmed sammanhängande verksamhet såsom att uppföra 
byggnad eller anlägga väg, transportbana eller ledning eller lägga upp torv 
eller avfallsprodukter. 

Har koncessionshavaren hos länsstyrelsen ställt säkerhet för den ersätt
ning som kan komma att fastställas enligt 26 ~ jämte ränta, får marken 
genast tillträdas om inte länsstyrelsen förordnar annat. 

Ersättning till följd av att mark tas i anspråk för bearbetning m. m. 

26 § Ägare till mark som tas i anspråk för bearbetning eller därmed 
sammanhängande verksamhet är berättigade att av koncessionshavaren få 
intrångsersättning och annan ersättning för skada. Samma rätt till ersätt
ning har innehavare av nyttjanderätt eller annan särskild rätt till fastighet 
som berörs av ianspråktagandet. 

Vid ersättningens bestämmande gäller 4 kap. expropriationslagen 
(1972: 719) i tillämpliga delar. Vad som sägs i 4 kap. 3 §nämnda lag skall 
härvid tillämpas i fråga om värdeökning som ägt rum under tiden från 
dagen tio år före det talan väcktes vid domstol. 

27 § Uppstår till följd av att mark tas i anspråk synnerligt men för någon 
fastighet eller del därav. skall koncessionshavaren lösa det område som 
lider sådant men om ägaren begär det. 

28 § Har överenskommelse ej träffats om ersättning eller löseskilling, får 
koncessionshavaren eller den som gör anspråk på ersättning eller fordrar 
inlösen väcka talan vid den fastighetsdomstol inom vars område marken 
eller större delen därav är belägen. Annan än koncessionshavaren får dock 
ej väcka talan innan tillträde har skett. 

29 § Ersättning enligt 26 § som ej avser personlig skada jämte ränta skall 
nedsättas hos länsstyrelsen, om fastigheten genom den omständighet som 
föranlett rätt till ersättning så minskat i värde, att den kan antas ej utgöra 
full säkerhet för borgenär, som när rätten till ersättning uppkom hade 
panträtt i fastigheten. 

30 § Om borgenär som avses i 29 § lider förlust till följd av att nedsätt
ning ej skett. är han berättigad att av koncessionshavaren få gottgörelse för 
förlusten mot avskrivning på fordringshandlingen. Detsamma gäller, om 
borgenären lider förlust därigenom att ersättning blivit för lågt beräknad 
och ersättningen till följd av överenskommelse mellan koncessionshavaren 
och markägaren eller av annan anledning ej blivit prövad av domstol. 

Talan om gottgörelse får väckas vid fastighctsdomstol som anges i 28 §. 
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31 § I mål om ersättning enligt 26 § eller gottgörelse enligt 30 § gäller i 
tillämpliga delar 5 och 6 kap. expropriationslagen ( 1972: 719) samt bestäm
melserna i 7 kap. expropriationslagen om rättegångskostnader och kostna
der vid fördelning av ersättning, om ej annat är särskilt föreskrivet. 

32 § I mål om inlösen gäller i tillämpliga delar expropriationslagen 
(1972: 719), om ej annat är särskilt föreskrivet. 4 kap. 3 § expropriationsla
gen skall härvid tillämpas i fråga om värdeökning som ägt rum under tiden 
från dagen tio år före det talan väcktes vid domstol. 

Verkan av att koncession upphör 

33 § När en koncession upphör skall den som senast innehaft konces
sionen ta bort anläggningar och vidta andra åtgärder om detta är motiverat 
från allmän eller enskild synpunkt. 

Frågan om skyldighet att vidta sådana åtgärder som inte har bestämts 
genom villkor i koncessionen. skall prövas av länsstyrelsen i samband med 
att koncessionen upphör. 

Vissa särskilda åligganden för koncessionshavaren 

34 § Sveriges geologiska undersökning eller annan myndighet som rege
ringen bestämmer skall på begäran beredas tillfälle att följa koncessionsha
varens arbete i geologiskt hänseende och ta del av de geologiska resultaten 
av arbetet. 

Tillsyn, handräckning, ansvar, m. m. 
35 § Länsstyrelsen utövar tillsyn över undersökning och bearbetning 
som utförs enligt denna lag. 

Den som utövar verksamhet enligt denna lag skall på begäran lämna 
länsstyrelsen de upplysningar och handlingar som behövs för tillsynen 
eller för planeringen av naturvården. Länsstyrelsen får meddela bestäm
melser för att undersökning eller bearbetning utförs enligt denna lag. 

Länsstyrelsen har rätt till tillträde till arbetsplats och därtill hörande 
anläggningar för att inspektera verksamhet som omfattas av denna lag. 

36 § För tvister som uppstår i fall som avses i 24 § skall reglerna om 
tvister i 41 §lagen (1974: 890) om vissa mineralfyndigheter gälla. 

37 § Påbörjas undersökning utan att säkerhet ställs enligt vad som före
skrivs i 22 § andra stycket eller utförs anläggning i strid med 18 § andra 
stycket eller 20 § andra stycket får tingsrätten på ansökan av den som äger 
eller innehar marken förordna att arbetet skall inställas eller att anläggning
en skall tas bort på undersökarens bekostnad. 

I fråga om sådan åtgärd finns bestämmelser i 17 § handräckningslagen 
(1981: 847). 

38 § Iakttar en koncessionshavare inte föreskrifter som meddelats med 
stöd av 12 § eller efterkommer han inte vad som föreskrivs eller begärs 
med stöd av 34 §eller 35 §andra stycket, får länsstyrelsen vid vite föreläg
ga honom att fullgöra sina skyldigheter. Sådant föreläggande skall delges. 

Tingsrätten får också på ansökan av länsstyrelsen eller, i fall som avses i 
34 §.myndighet som anges där meddela handräckning för att åstadkomma 
rättelse på bekostnad av den som är skyldig att iaktta föreskrifterna. 
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39 § Till böter eller fängelse i högst sex månader döms den som uppsåtli
gen eller av oaktsamhet 

I. påbörjar undersökningsarbete utan att iaktta vad som i 22 ~ andra 
stycket föreskrivs om ställande av säkerhet. 

2. bearbetar en torvfyndighet utan att ha erhållit bearbetningskoncession 
om sådan krävs. 

Till sådan påföljd döms också den som vid fullgörande av uppgiftsskyl
dighet som är förbunden med koncessionen eller som avses i 34 § andra 
stycket lämnar oriktig uppgift. om detta sker uppsåtligen eller av grov 
oaktsamhet. 

I fall som anges i första stycket kan torv som bearbetas förklaras förver
kad. 

Den som har gjort sig skyldig till gärning som anges i första stycket 2. 
kan förpliktas att ersätta kostnad som föranleds därav. 

Om brott som anges i första stycket I. inkräktar enbart på enskild rätt, 
får åklagare väcka åtal endast om målsägande anger brottet till åtal. 

40 § Länsstyrelsens beslut enligt denna lag får överklagas hos regeringen 
genom besvär. Länsstyrelsens beslut får överklagas av statens naturvårds
verk. 

41 § Med särskild rätt till fastighet förstås i denna lag nyttjanderätt, 
servitut och rätt till elektrisk kraft samt liknande rätt. 

42 § Har säkerhet som skall ställas enligt denna lag inte godkänts av den 
till vars förmån den ställs, prövas säkerheten av länsstyrelsen. 

Borgen får godkännas av länsstyrelsen endast om borgensman svarar 
som för egen skuld och, om två eller flera tecknat borgen. de svarar 
solidariskt. 

Staten. kommun, landstingskommun och kommunalförbund behöver 
inte ställa säkerhet. 

I. Denna Jag träder i kraft den I juli 1985. 
Förekommer i lag eller annan författning hänvisning till föreskrift som 

ersatts genom bestämmelse i den nya lagen, skall i stället den nya bestäm
melsen tillämpas. 

2. Vad som enligt den nya lagen gäller om ägare av fastighet skall 
tillämpas även på den som innehar fastighet under ständig besittningsrätt 
eller med fideikommissrätt. 

Bestämmelserna i denna lag om fordran för vilken panträtt har upplåtits i 
fastighet tillämpas på avkomst eller förmån som avses i 8 § lagen 
(1970: 995) om införande av nya jordabalken, om rättigheten inte är att 
anse som särskild rätt till fastighet. 

3. Den som vid utgången av juni 1985 bedriver torvtäkt för vilken 
tillstånd inte behövs enligt lagen (1974: 890) om vissa mineralfyndigheter 
men för vilken tillstånd därefter behövs enligt denna lag får. under förut
sättning att ansökan om koncession enligt denna lag görs före den I juli 
1986 fortsätta verksamheten utan koncession till dess ansökningen slutligt 
har prövats. 

4. Bestämmelser om ansökningar om koncessioner för undersökning 
eller bearbetning av torv för att utvinna energi som anhängiggjorts före den 
I juli 1985 men inte slutligt prövats dessförinnan, m. m. finns i övergångs
bestämmelserna till lagen (1985: 000) om ändring i lagen om vissa mineral
fyndigheter. 
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2 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1974: 890) om vissa mineralfyndigheter 

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen ( 1974: 890) om vissa mineralfyn
digheter 

dels att 49 § skall upphöra att gälla. 
dels att I. 4. 7, 9, 10 och 44 §§skall ha nedan angivna lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

1 §I 

För undersökning och bearbetning av fyndighet av 
I. olja, gas, stensalt eller annat salt som förekommer på likartat sätt. 
2. alunskiffer. 
3. stenkol. eldfast lera eller klink

rande lera, 
4. uranhaltigt eller toriumhaltigt 

mineral eller 
5. torv för att utvinna energi 

3. stenkol, eldfast lera eller klink
rande lera eller 

4. uranhaltigt eller toriumhaltigt 
mineral 

fordras, om ej annat följer av 8 eller 9 §. särskilt tillstånd (koncession). I 
fråga om förberedande undersökning finns bestämmelser i 15 §. 

Koncession meddelas för en eller 
flera av de grupper av ämnen som 
anges i 1 § I - 5. 

4 § 

Koncession meddelas för en eller 
flera av de grupper av ämnen som 
anges i I § I -4. 

Koncession skall avse bestämt område och viss tid. Område och giltig
hetstid bestämmes efter vad som är lämpligt med hänsyn till fyndigheten, 
ändamålet med koncessionen och övriga omständigheter. 

Gränserna för området räknas på djupet lodräta. om det kan ske utan 
intrång i annans rätt. 

7 § 

Inom område som omfattas av koncession ör viss grupp av ämnen får 
annan än koncessionshavaren ej utan särskilda skäl meddelas koncession 
för annan grupp av ämnen. Ej heller får inom område, som omfattas av rätt 
enligt I kap. 4 eller 5 §gruvlagen ( 1974: 342) eller ansökan om sådan rätt, 
utan särskilda skäl koncession meddelas annan än den som erhållit eller 
ansökt om sådan rätt. 

Inom område som omfattas av 
koncession enligt lagen (1985 :000) 
om vissa tonfyndigheter får 
koncession enligt denna lag inte 
utan särskilda skäl beviljas annan 
än koncessionshavaren. 

Meddelas koncession inom område som omfattas av annan koncession 
eller av sådan rätt enligt gruvlagen som avses i första stycket eller beviljas 
sådan gruvrätt inom område som omfattas av koncession, får arbete, som 

1 Senaste lydelse 1982: 484 
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

utföres på grund av först uppkommen rättighet. icke hindras eller uppehål
las av arbete på grund av rättighet som tillkommit senare. 

Har koncession inte meddelats i 
fråga om fyndighet som avses i I § 

2. 3 eller 5. får den utan koncession 
bearbetas av fastighetsägaren. Vad 
som sagts nu gäller inte om fyndig
heten finns inom ett område där nå
gon inmutare eller gruvrättshavare 
har rätt att utföra undersökningsar
bete enligt 8 § första stycket I. och 
inte heller om den finns inom ett 
område som omfattas av bearbet
ningskoncession för annan fyn
dighet. Fastighetsägaren får heller 
inte utan ko11cession bearbeta fy11-
diglzet som avses i I § 5, om lä11s-
styrelse11 för visst fall beslutar att 
ko11cession skall krävas för bear-
betning. Så skall ske om e11 ko11ces-
sio11spröi·11ing av särskilda skäl är 
påkallad för ställni11gstaga11de i 
fråga rörande sÅ}1ddetför intressen 
ai• speciell art som står mot bear-
bet11i11g. Frågan huruvida konces-
sion skall krävas prövas av länssty-
relsen på särskild begäran av den 
som ämnar påbörja bearbetning el-
ler i samband med prövning av till-
stånd till täkt enligt 18 § natur-
vårds/agen ( J 964: 822 I. 

Motsvarande gäller hcträjfa11dc 
arheten med stiid ai· ko11cessio11 e11-
ligt denna lag i fiirhållande till ar
heten som hedrivs med stiid m· 
koncession enligt lagen om vissa 
torvfvndigheter. 

Har koncession inte meddelats i 
fråga om fyndighet som avses i I ~ 
2 eller 3. får den utan koncession 
bearbetas av fastighetsägaren. Vad 
som sagts nu gäller inte om fyndig
heten finns inom ett område där nå
gon inmutare eller gruvrättshavare 
har rätt att utföra undersökningsar
bete enligt 8 § första stycket I, och 
inte heller om den finns inom ett 
område som omfattas av bearbet
ningskoncession för annan fyn
dighet. 

Fastighetsägaren får utan koncession för husbehov utnyttja gas som 
framkommit på annat sätt än i samband med sökande efter olja- eller 
gasfyndighet. även om annan har koncession inom området. 

Meddelas bearbetningsko11ces
si<mför någon an11an än fcutiglzets
ägaren i fråga om en fyndighet där 
denne utvinner torv f6r sitt husbe
lzol', skall koncessionen, om inte 

1 Senaste lydelse 1982: 484. 
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Nu\'arande lydelse 

särskilda skiil fåran/eder annat. 
ji'irows med villkor som giir det 
mäjligt .for fastighetsägaren att p<I 
skäliga villkor iil'en i j{1rtsiittningen 
jå ton'.fi'ir sitt hushc/101". 

Föreslagen lydelse 

10 § 1 

364 

Koncession kan förenas med de föreskrifter som behövs for att skydda 
allmänna intressen eller enskild rätt eller som eljest påkallas för att främja 
ett från allmän synpunkt ändamålsenligt utforskande och tillvaratagande 
av natunillgångarna. 

Koncession kan göras beroende av att undersökning eller bearbetning 
sker i viss omfattning. 

I koncession kan föreskrivas att staten skall ha rätt att deltaga i verksam
heten eller att koncessionsinnehavaren skall utge avgift eller produktions
andel till staten eller iakttaga annat liknande villkor. 

I fråga om hearbetningskonces
sion för torv finns hcstämmlser om 
l'isst villkor i 9 § tredje stycket. 

44 § 

Till böter eller fängelse i högst sex månader dömes den som uppsåtligen 

eller av oaktsamhet 
I. påbörjar undersökningsarbete utan att iakttaga vad som i 20 eller 32 § 

fjärde stycket föreskrives om underrättelse och ställande av säkerhet, 

2. bearbetar ämne som avses i I § 

I, 4 eller 5 utan att ha erhållit bear-

2. bearbetar ämne som avses i I § 

1 eller 4 utan att ha erhållit bearbet-

betningskoncession, om sådan ningskoncession. om sådan kräves, 

kräves, 
3. utan tillstånd enligt 33 § andra stycket lägger igen utfraktsväg, 011 

eller borrhål som där avses. 
Till påföljd som anges i första stycket dömes också den som vid fullgö

rande av uppgiftsskyldighet som är förbunden med koncessionen eller som 
avses i 40 §andra stycket lämnar oriktig uppgift. om detta sker uppsåtligen 
eller av grov oaktsamhet. 

I fall som anges i första stycket 2 kan ämne som utvunnits förklaras 
förverkat. 

Om brott som avses i första stycket I förnärmar enbart enskilds rätt. får 
åklagare väcka åtal endast om målsägande anger brottet till åtal. 

Denna lag träder i kraft den I juli 1985. 
I fråga om koncessioner för undersökning eller bearbetning av torvfyn

dighet för att utvinna energi som har meddelats enligt äldre bestämmelser 
tillämpas efter ikraftträdandet lagen 0 985: 000) om vissa torvfyndigheter, 
varvid koncessionerna skall anses som undersöknings- eller bearbetnings
koncessioner enligt sistnämnda lag. 

1 Senaste lydelse 1982: 484. 
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Ansökan om koncession för undersökning eller bearbetning av torvfyn
dighet för att utvinna energi som gjorts före ikraftträdandet men inte 
slutligt avgjorts dessförinnan prövas enligt äldre bestämmelser. I fråga om 
koncession som hcviljats på grund av sådan ansökan tillämpas lagen 
( 1985: 000) om vissa torv fyndigheter. varvid koncessionen skall anses som 
undersöknings- eller bearbetningskoncession enligt sistnämnda lag. Ären
den i övrigt i fråga om sådana torvfyndigheter som anhängiggjorts före 
ikraftträdandet men inte slutligt avgjorts dessförinnan prövas enligt äldre 
bestämmelser. 
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3 Förslag till 

Lag om ändring i gruvlagen (1974: 342) 

Härigenom föreskrivs att 2 kap 3 * gruvlagen ( 1974: 352) skall ha nedan 
angiven lydelse. 

Nul'llrande l,vdelse Föreslagen lydelse 

2 kap. 

3 §' 

Inmutningsrätt får ej utan medgivande av regeringen beviljas inom 
I. område som genom beslut av riksdagen förklarats utgöra statsgruve

fält eller om vars förklarande för statsgruvefält statlig myndighet gjort 
framställning hos regeringen, såvida icke inmutning sökes för statens räk
ning. 

2. område som avsatts till nationalpark eller om vars förklarande för 
nationalpark statlig myndighet gjort framställning hos regeringen, 

3. befästningsområde och. i den utsträckning regeringen bestämmer, 
område utanför detta, 

4. kyrkogård eller annan begrav-
ningsplats, 

5. område varpå sökts eller med
delats koncession enligt lagen 
( 1974: 890) om vissa mineralfyn-
digheter. 

5. område varpå sökts eller med
delats koncession enligt lagen 
( 1974: 890) om vissa mineralfyn
digheter eller enligt lagen 
(1985:000) om l'issa tonfyndig-
heter. 

Utan hinder av vad som föreskrives i första stycket får i fall som anges 
under 5 inmutningsrätt beviljas, om medgivande lämnats av den som sökt 
eller erhållit koncessionen. 

Denna lag träder i kraft den l juli 1985. 

1 Senaste lydelse 1974: 892 
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4 Förslag till 

Lag om ändring i naturvårdslagen (1964: 822) 

Härmed föreskrivs att 18 § naturvårdslagen ( 1964: 822) skall ha nedan 
angiven lydelse. 

Nuvarande lydelse F1)reslagen lydelse 

18 §1 

Täkt av sten, grus, sand, lera. 
jord, torv eller andra jordarter för 
annat ändamål än markinnehava
rens husbehov får ej ske utan läns
styrelsens tillstånd. Vad nu sagts 
avser dock ej täkt i vattenområde 
vartill tillstånd lämnats enligt vat
tenlagen ( 1983: 251) eller fordras 
enligt lagen (l 966: 314) om konti
nentalsockeln. 

Täkt av sten, grus, sand, lera, 
jord. torv eller andra jordarter för 
annat ändamål än markinnehava
rens husbehov får ej ske utan läns
styrelsens tillstånd. Vad nu sagts 
avser dock ej täkt i vattenområde 
vartill tillstånd lämnats enligt vat
tenlagen (1983: 291) eller fordras 
enligt lagen (1966: 314) om konti
nentalsockeln eller täkt 1·artill hear
betning.1·koncession meddelats en-
ligt lagen (1985:000) om vissa torv
fyndigheter. 

Länsstyrelsen får förelägga den som söker täkttillstånd att, vid äventyr 
att ansökningen avvisas, lägga fram utredning som belyser behovet av 
täkten samt en täktplan av erforderlig omfattning. Tillståndet skall förenas 
med de villkor som behövs för att begränsa eller motverka företagets 
menliga inverkan på naturmiljön. Om ej särskilda skäl föranleder annat, 
skall tillstånd för sin giltighet göras beroende av att säkerhet ställs för 
sålunda föreskrivna villkor. Visar sig sådan säkerhet otillräcklig. får läns
styrelsen föreskriva att tillståndet skall gälla endast om ytterligare säkerhet 
ställs. 

Om fullgörandet av föreskriven åtgärd ankommer på annan än markens 
innehavare är innehavaren skyldig tåla att åtgärden vidtages. 

Har tio år förflutit från det täkttillstånd har vunnit laga kraft. får länssty
relsen upphäva tillståndet helt eller delvis eller förena tillståndet med 
ändrade villkor. Visar det sig att föreskrivna villkor inte i den utsträckning 
som behövs begränsar eller motverkar företagets menliga inverkan på 
naturmiljön, får länsstyrelsen före utgången av den angivna tiden förena 
tillståndet med de ytterligare villkor som behövs. 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1985. 

1 Senaste lydelse 1983: 654. 
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5 Förslag till 

Lag om ändring i vattenlagen (1983: 291) 

Härigenom föreskrivs att 3 kap 6 §vattenlagen ( 1983: 291) skall ha nedan 
angiven lydelse. 

N111'arande lvdelse Föreslagen lydelse 

3 kap. 
6 § 

Bestämmelserna i 1, 2 och 4 §§ gäller inte 
I. vattenföretag som vid prövning av en viss verksamhet enligt 136 a § 

byggnadslagen ( 1947: 385) har angetts som ett villkor för verksamheten, 
2. broar eller andra vattenföretag för väg, järnväg. tunnelbana eller 

spårväg, vars anläggande har prövats i särskild ordning, 
3. rörledningar i vatten, vartill koncession har meddelats enligt lagen 

(1978: 160) om vissa rörledningar, 
4. 1·erksamhet, l'(lrtill hearhet

nin~skoncession meddelats enligt 
lagen (1985:000) om vissa tonfyn
digheter. 

Denna lag träder i kraft den l juli 1985. 
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LAGRÅDET 

Utdrag 

PROTOKOLL 

vid sammanträde 

1984-12-20 

369 

Bilaga 2 

Närvarande: f. d. justitierådet Hult, regeringsrådet Björne. justitierådet 

Gregow. 

Enligt protokoll vid regeringssammanträde den 22 november 1984 har 

regeringen på hemställan av statsrådet Dahl beslutat inhämta lagrådets 

yttrande över förslag till 

I. lag om vissa torvfyndigheter 

2. lag om ändring i lagen (1974: 890) om vissa mineralfyndigheter 

3. lag om ändring i gruvlagen (1974: 342) 

4. lag om ändring i naturvårdslagen (1964: 822) 

5. lag om ändring i vattenlagen ( 1983: 291) 

Förslagen har inför lagrådet föredragits av avdelningsdirektören Lars 

Rekke. 

Förslagen föranleder följande yttrande av lagrådet: 

Förslaget till lag om vissa torvfyndigheter 

4 och 7 §§ 

I 4 § - som har sin plats i avsnittet "Inledande bestämmelser" -

föreskrivs i ett första stycke att undersökningskoncession kan förenas med 

rätt för innehavaren att senare få bearbctningskoncession eller företräde 

framför andra till sådan koncession avseende fyndigheten. I ett andra 

stycke anges att bearbetningskoncession får meddelas endast om det görs 

sannolikt att fyndigheten kan tillgodogöras ekonomiskt. I 7 § - som finns i 

avsnittet "Förutsättningar för koncession" - föreskrivs att koncession får 

meddelas endast om det från allmän synpunkt är lämpligt att verksamheten 

kommer till stånd och sökanden från allmän synpunkt är lämplig att bedri

va verksamheten. 

Innehållet i 4 § andra stycket gäller en grundläggande förutsättning för 

länsstyrelsens möjlighet att meddela koncession och saknar närmare sak

ligt samband med vad som sägs i första stycket. Sådant samband finns 

däremot med bestämmelsen i 7 §, som också gäller förutsättningar för 

koncession. Föreskriften synes därför böra flyttas från 4 § och placeras 

som ett andra stycke i 7 §. 

24 Riksdagen 1984185. I sam/. Nr 120 
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6§ 

I denna paragraf har tagits upp bestämmelser angående tillämpligheten 
dels av föreskrifter av viss beskaffenhet i den föreslagna lagen och av vad 
som i samma hänseende förordnas av länsstyrelsen dels av bestämmelser i 
andra lagar. Där anges sålunda att för sådan verksamhet som bedrivs med 
stöd av koncession eller något annat tillstånd enligt den föreslagna lagen de 
villkor och inskränkningar gäller som föreskrivs i eller med stöd av samma 
lag samt. i en andra mening. att därutöver gäller vad som sägs i byggnads-. 
naturvårds- och miljöskyddslagstiftning eller i annan lagstiftning. 

Att bestämmelser i den nya lagen rörande villkor och inskränkningar i 
verksamhet som avses i lagen skall tillämpas vid bedrivande av sådan 
verksamhet är utan vidare klart och kräver inte någon ytterligare före
skrift. Detsamma gäller sådana villkor och inskränkningar, som länsstyrel
sen med stöd av lagen uppställer i samband med koncession eller annat 
tillstånd. Bestämmelsen i första meningen av förevarande paragraf bör 
därför såsom onödig utgå. 

Verksamhet som avses i den nu föreslagna lagen kan vara av sådan 
beskaffenhet att det krävs tillstånd enligt annan lag, t. ex. enligt byggnads
Jagen. miljöskyddslagen eller lagen om fornminnen, eller att annan före
skrift i sådan lag skall iakttas. Av allmänna principer följer, att det förhål
landet att koncession eller annat tillstånd meddelats enligt den nu föreslag
na lagen inte inverkar på det krav på tillstånd som kan vara uppställt i 
annan lag. Motsvarande gäller iakttagande av föreskrifter av annat slag i 
andra lagar. I beslut om koncession eller annat tillstånd bör lämpligen 

under alla förhållanden erinras om att även bestämmelser i andra författ
ningar kan vara tillämpliga på verksamheten. Mot bakgrund härav kan 
bestämmelsen i andra meningen av nu förevarande paragraf inte anses 
erforderlig. Bestämmelse motsvarande denna finns emellertid i vissa lagar 
som har beröring med den nu föreslagna lagen, t. ex. i 3 § lagen om vissa 
mineralfyndigheter och 2 § miljöskyddslagen. Om det för undvikande av 
missförstånd anses nödvändigt att förhållandet till annan lagstiftning ut
tryckligen klarläggs i lagen. vill lagrådet därför inte motsätta sig en bestäm
melse i saken. Den föreslagna bestämmelsen bör emellertid jämkas. Bl. a. 
torde någon hänvisning till naturvårdslagstiftningen icke behövas, efter

som den prövning som nu görs med stöd av 18 § naturvårdslagen enligt 

förslaget kommer att ske inom ramen för koncessionsprövningen enligt 
den nya lagen. Paragrafen kan förslagsvis ges följande lydelse: "I fråga om 

verksamhet som avses i denna lag skall även iakttas tillämpliga föreskrifter 
i byggnadslagen (1947: 385), miljöskyddslagen (1969: 387) och annan för

fattning." 

10 § 

Denna paragraf behandlar frågan om konkurrens mellan två eller flera 
koncessionssökande. I paragrafens första mening anges att om flera har 
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ansökt om koncession, som helt eller delvis avser samma område, och 
ansökningarna inte kan samtidigt bifallas. skall prövas vilken av sökan
dena som från allmän synpunkt bör ges företräde. 

Bestämmelsen torde närmast åsyfta den situationen att koncession bör 
meddelas för hela det område som avses med varje ansökan, varför endast 
en av ansökningarna kan bifallas. Bestämmelsen avses emellertid omfatta 
även det fallet att en jämkning sker i fråga om de områden som avses med 

ansökningarna på så sätt, att alla ansökningar eller i vart fall mer än en kan 
bifallas. Den avsedda innebörden kan inte anses ha kommit till klart 
uttryck i lagtexten. Lagrådet föreslår att bestämmelsen förtydligas, varvid 
den med ett par andra, mindre jämkningar kan ges följande lydelse: "Har 
två eller flera ansökt om koncession för samma område, skall länsstyrelsen 
pröva vilken av dem som från allmän synpunkt bör ges företräde." 

16 § 

Denna paragraf innehåller bestämmelser angående koncessionshavares 
frånträdande av koncession. Enligt första stycket gäller, om koncessions
havaren anmäler till länsstyrelsen att han önskar frånträda sin rätt, att 
denna upphör sex månader efter det anmälan kom in, om inte annat följer 
av koncessionen. Beträffande partiellt frånträdande föreskrivs i andra 
stycket att, om koncessionshavaren önskar avstå endast från viss del av 

koncessionsområdet, han skall ansöka om detta samt - i en andra mening 
- att ansökningen handläggs och prövas i den ordning som länsstyrelsen 
bestämmer. I fråga om sistnämnda föreskrift har föredragande statsrådet i 
motiveringen till paragrafen anfört att länsstyrelsen enligt förslaget har fria 
händer att pröva en ansökan om avstående av del av koncessionsområde, 
att härigenom öppnas en möjlighet till ökad flexibilitet samt att det förut
sätts att länsstyrelsen vid sin handläggning inte gör avkall på rättssäkerhe
ten. 

Vid ärendets föredragning i lagrådet har upplysts att bestämmelsen 
avses reglera endast det formella förfarandet hos länsstyrelsen. I fråga om 
förfarandet i ärenden enligt denna lag hos länsstyrelsen gäller förvaltnings
lagens bestämmelser, om inte annat föreskrivs. Den föreslagna lagen inne
håller inte i övrigt några närmare bestämmelser om förfarandet i ärenden 
rörande koncession och vad som har samband därmed. Det synes inte 
finnas tillräckliga skäl att beträffande nu förevarande fråga avvika från vad 
förvaltningslagen föreskriver och än mindre att överlämna åt länsstyrelsen 
att fritt bestämma hur handläggningen skall ske. I den mån föreskrifter som 
kompletterar förvaltningslagen behövs, kan sådana föreskrifter meddelas 
av regeringen. Med hänsyn till det sagda förordar lagrådet att bestämmel
sen får utgå. Det kan anmärkas att det utan särskild föreskrift är tydligt. att 
när det gäller den sakliga prövningen av ansökan om partiellt avstående 
bestämmelserna om förutsättningar för meddelande av koncession och om 
villkor i samband med meddelande av koncession bör tillämpas. 
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22 § 

Enligt första stycket i denna paragraf skall den som erhållit undersök
ningskoncession utge ersättning för skada eller intrång. som föranletts av 
utfört undersökningsarbete. l andra stycket föreskrivs att innan arbetet 
påbörjas koncessionshavaren skall ställa säkerhet för sådan ersättning som 
avses i första stycket, om inte den ersättningsberättigade medger annat. 

Förslaget torde utgå från att säkerheten skall ställas hos den ersättnings
berättigade och förvaras av denne. En sådan ordning synes dock mindre 
lämplig. Det är sålunda inte tillfredsställande att en koncessionshavare 
skall tvingas anförtro en kanske värdefull säkerhet åt någon. med vilken 
han inte kunnat träffa uppgörelse och till vilken han undantagsvis kan stå i 
motsatsförhållande. Av 42 §första stycket i förslaget följer att säkerheten 
skall prövas av länsstyrelsen, om den inte godkänts av den ersättningsbe
rättigade. Enligt 39 § i förslaget är det förenat med straff ansvar att påbörja 
undersökningsarhete utan att iaktta vad som föreskrivs i 22 ~andra stycket 
om ställande av säkerhet. I sådant fall skall också enligt 37 § tingsrätten 
kunna förordna att arbetet skall inställas. Om säkerheten skall ställas hos 
den ersättningsberättigade, kan det emellertid i efterhand vara omöjligt att 
klarlägga huruvida erbjuden säkerhet godkänts av den ersättningsberätti
gade. Med hänsyn härtill förordar lagrådet att säkerheten skall ställas hos 
länsstyrelsen, dock att parterna bör kunna träffa överenskommelse om 

annat. 
I 42 § tredje stycket i förslaget finns en för olika fall av säkerhet enligt 

lagen generell bestämmelse om att staten. kommun, landstingskommun 
och kommunalförbund inte behöver ställa säkerhet. Avsikten är uppenbar
ligen att. när undersökningskoncession beviljats sådan juridisk person, 
denna skall ha rätt att påbörja undersökningsarbetet utan hinder av vad 
som sägs om krav på säkerhet i förevarande 22 § andra stycket. Denna 

innebörd torde komma till tydligare uttryck, om bestämmelse om befrielse 
från skyldighet att ställa säkerhet tas upp i förevarande paragraf. 

På grund av det anförda och med ett par andra, mindre jämkningar kan 
andra stycket i 22 §ges förslagsvis följande lydelse: "Innan arbetet påbör
jas skall koncessionshavaren ställa säkerhet för ersättningsskyldighet en
ligt första stycket, om inte den ersättningsberättigade avstår från säkerhet. 

Säkerheten skall ställas hos länsstyrelsen, om inte parterna kommer över
ens om annat. Staten. kommun, Jandstingskommun och kommunalförbund 

behöver inte ställa säkerhet." 

23 och 25 §§ 

I 23 § i förslaget har i första-tredje styckena tagits upp bestämmelser 
om de befogenheter som tillkommer den som beviljats bearbetnings
koncession. I paragrafens fjärde stycke föreskrivs att bearbetningen inte 
får påbörjas utan att markägaren har gett sitt tillstånd eller länsstyrelsen 
enligt 25 § har medgett att marken får tas i anspråk. Första stycket i 25 § 
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innehåller föreskrift om att länsstyrelsen får medge att mark tas i anspråk 

för att bearbeta torv och bedriva därmed sammanhängande verksamhet, 

såsom att uppföra byggnad eller anlägga väg, transportbana eller ledning 

eller lägga upp torv eller avfallsprodukter. Enligt andra stycket i samma 

paragraf får marken genast tillträdas, om koncessionshavaren hos länssty

relsen ställt säkerhet för den ersättning som kan komma att fastställas 

enligt 26 § - dvs. intrångsersättning och annan ersättning för skada i följd 

av marks ianspråktagande för bearbetning eller därmed sammanhängande 

verksamhet - jämte ränta, såvida inte länsstyrelsen förordnar annat. 

Av de återgivna bestämmelserna kan inte anses klart framgå vad som 
skall gälla i fall då berörda markägare inte medgett att bearbetningen 
påbörjas. Det närmare förhållandet mellan bestämmelsen i 23 § fjärde 
stycket och bestämmelserna i 25 § synes sålunda något oklart. Enligt vad 
som framgår av motiven torde emellertid den åsyftade innebörden vara 
följande. Har berörda markägare medgett all bearbetningen påbörjas, får 
så ske. I annat fall krävs beslut av länsstyrelsen, varigenom behövlig mark 

anvisas för ändamålet. För att koncessionshavaren skall få tillträda mar

ken och kunna påbörja arbetet krävs emellertid också att frågan om sådan 

ersättningsskyldighet som avses i 26 § i förslaget har prövats och den 

fastställda ersättningen betalats, med den reservation som följer av hänvis

ningen i 31 §till 5 kap. expropriationslagen, nämligen att fastighetsdomsto

len kan vid där angivna förutsättningar medge förhandstillträde. Från det 

principiella kravet på att ersättning skall ha fastställts och betalats gäller 

det i 25 § andra stycket angivna undantaget för fall då koncessionshavaren 

ställt säkerhet för ersättningsskyldigheten. 

Den sålunda avsedda innebörden torde komma till tydligare uttryck i 
lagtexten, om terminologin i bestämmelserna får ansluta till vad nu sagts. 

Även vissa andra jämkningar bör göras. Vidare bör bestämmelsen i 23 § 

fjärde stycket lämpligen brytas ut till en särskild paragraf. vilken kan tas 
upp närmast efter 23 §. I följd härav förskjuts numreringen av de föijande 
paragraferna. 

Enligt andra stycket i 25 § kan som nämnts koncessionshavare ställa 

säkerhet för ersättningsskyldighet enligt 26 §. På motsvarande sätt som 
lagrådet föreslagit i fråga om 22 § andra stycket bör till andra stycket i 25 § 

föras bestämmelse som svarar mot 42 § tredje stycket, dvs. att staten, 

kommun, landstingskommun och kommunalförbund inte behöver ställa 

säkerhet. 

På grund av det anförda bör de nu aktuella bestämmelserna betecknas 
24 § och 26 § och förslagsvis ges följande lydelse: 

"24 § Koncessionshavaren får ej börja bearbetningen och därmed sam
manhängande verksamhet, såsom att uppföra byggnad eller anlägga väg, 

transportbana eller ledning eller att lägga upp torv eller avfallsprodukter. 
utan att markägare som berörs av åtgärderna har medgett det eller att mark 
för ändamålet har anvisats enligt 26 § första stycket och marken får tillträ-
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das enligt 26 § andra stycket eller 32 §jämförd med 5 och 6 kap. expropria
tionslagen ( 1972: 719)." 

"26 § I den mån medgivande att börja bearbetningen och därmed sam
manhängande verksamhet inte lämnats av berörda markägare, skall läns
styrelsen anvisa den mark som behövs. 

Har koncessionshavaren hos länsstyrelsen ställt säkerhet för den ersätt
ningsskyldighct som avses i 27 §, får den anvisade marken genast tillträ
das, om inte länsstyrelsen förordnar annat. Staten. kommun, landstings
kommun och kommunalförbund behöver inte ställa säkerhet." 

35§ 

Paragrafen innehåller bestämmelser om tillsynen över sådan verksamhet 
som här är i fråga. Där anges i ett första stycke att länsstyrelsen utövar 
tillsyn över undersökning och bearbetning som utförs enligt lagen. I ett 
andra stycke föreskrivs bl. a. att den som utövar verksamhet enligt lagen 
på begäran skall lämna länsstyrelsen de upplysningar och handlingar som 
behövs för tillsynen eller för planeringen av naturvården. Planeringen av 
naturvården har sålunda i lagförslaget angetts som en särskild uppgift för 
länsstyrelsen vid sidan av tillsynen över verksamhet enligt lagen. 

Att på detta sätt göra skillnad mellan tillsynen och planeringen av 
naturvården är emellertid ägnat att skapa oklarhet om länsstyrelsens upp
gifter enligt lagen. I 7 § föreskrivs att koncession avseende torvfyndighet 
får meddelas endast om det från allmän synpunkt är lämpligt att verksam

heten kommer till stånd och i 12 § anges att en koncession skall förenas 
med de villkor som behövs för att skydda bl. a. naturmiljön eller andra 
allmänna intressen. Därav framgår klart att länsstyrelsen vid prövningen 

av koncessionsfrågor enligt lagen har att beakta naturvårdsintressen och 
att tillsynsuppgifterna omfattar även sådant som avser naturvård. Orden 
"eller för planeringen av naturvården" bör därför utgå i andra stycket. 

38 § 

I första stycket av denna paragraf ges länsstyrelsen befogenhet att vid 
vite förelägga koncessionshavare att fullgöra vissa skyldigheter. Härtill 
fogas föreskriften att sådant föreläggande skall delges. Denna föreskrift är 
inte av den valören att den behöver upptas i lagen. Enligt lagrådets mening 

bör den i stället meddelas i administrativ ordning som en föreskrift om 
verkställighet av lagen (jfr 1 §första stycket delgivningslagen); även andra 

bestämmelser av denna art torde komma att behöva meddelas. Lagrådet 
förordar därför. att föreskriften utgår ur lagförslaget. 

42 § 

Enligt tredje stycket i denna paragraf behöver staten, kommun, lands
tingskommun och kommunalförbund inte ställa säkerhet. Lagrådet har vid 
22 och 25 §§ förordat, att föreskrift av detta innehåll införs i dessa båda 
paragrafer. Om så sker. bör tredje stycket i förevarande paragraf utgå. 
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Förslaget till lag om ändring i naturvårdslagen 

I 18 § första stycket i förevarande lag anges nu att täkt av sten, grus. 

sand, lera, jord. torv eller andra jordarter för annat ändamål än markinne

havarens husbehov inte får ske utan länsstyrelsens tillstånd, varjämte görs 

ett par undantag som här saknar betydelse. Eftersom motsvarande pröv

ning avses skola ske inom ramen för koncessionsprövningen enligt den 

föreslagna lagen om vissa torvfyndighcter, har i nyssnämnda stycke tillagts 

ett ytterligare undantag, avseende täkt av torv vartill bearbetningskonces
sion meddelats enligt lagen om vissa torvfyndigheter. 

I övergångsbestämmelserna till de föreslagna ändringarna i lagen om 

vissa mineralfyndigheter har tagits upp bestämmelser bl. a. angående 
ansökan om koncession av nu ifrågavarande slag, vilken gjorts före ikraft
trädandet av ändringarna men då inte slutligt avgjorts. Sådan ansökan skall 
prövas enligt äldre bestämmelser. Koncession som beviljas i sådant fall 
skall - liksom koncession som meddelats före ikraftträdandet - anses 

som koncession enligt den nya lagen om vissa torvfyndigheter. Härav 

avses dock inte följa att sådan koncession skall anses ha meddelats enligt 
lagen om vissa torvfyndigheter i den mening som avses i det föreslagna 
tillägget till förevarande paragraf. I det nu aktuella fallet skall alltså täkten 

prövas även enligt förevarande paragraf. 

Förslaget till lag om ändring i vattenlagen 

Beträffande den föreslagna ändringen i 3 kap. 6 § vattenlagen kan hänvi

sas till vad lagrådet anfört i fråga om ändringen av 18 § naturvårdslagen. 

Övriga lagförslag 

Lagrådet lämnar förslagen utan erinran. 
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1 Sammanfattning av betänkandet 

1.1 Kommittens uppgifter och utgångspunkter 

Den svenska energiförsörjningen genomgår för närvarande en genomgri

pande omställning. Den totala energiförbrukningen minskar. Under de 

senaste åren har förbrukningen av eldningsolja minskat till hälften, delvis 

som en följd av att olja ersätts med elenergi. Omställningen är främst 

resultatet av de kraftiga oljeprisökningarna på 1970-talet. Förändringarna 

kommer att fortgå under flera år framåt och pågår också i andra industri
länder. om än kanske inte i samma snabba takt som i Sverige. 

Nästa stora omställning av den svenska encrgiförsörjningen kommer 
troligen att inträffa i samband med att kärnkraften skall avvecklas. Kärn
kraften, som snart kommer att svara för nära hälften av den totala elpro
duktionen, skall vara avvecklad om drygt :!5 år och i mån av behov ersatt 
med annan kraftproduktion. 

Kommittens huvuduppgifter gäller dessa två omställningar. Hur skall 
oljeberoendet minskas ytterligare"? Vilka åtgärder krävs för att kärnkraften 
skall kunna avvecklas? 

Effektiv energihushållning 

En grundläggande utgångspunkt för kommittens bedömningar är att 

energiförsörjningen skall ske till så låga samhällskostnader som möjligt 

med beaktande av målet om en god miljö. Bästa möjliga hushållning och 

effektiv användning av energi bör eftersträvas inom ramen för en allmänt 

god hushållning med begränsade resurser. Det innebär att man skall spara 

energi, men att det inte får ske till priset av slöseri med andra resurser, 

t. ex. råvaror, natur och arbetskraft. 

Omställningsprocessen 

En viktig förutsättning för en gynnsam utveckling på energiområdet är 

att samhället snabbt kan anpassa sig till ändrade priser på olja och annan 

energi. De problem som uppstått i samband med de tidigare oljeprisökning

arna beror i stor utsträckning på att anpassningen inte skett tillräckligt 

snabbt. Kommitten pekar på fördelarna med vårt relativt decentraliserade 

ekonomiska system som gör att samhä!lets olika delar snabbt kan genom

föra de nödvändiga omställningarna. 

Karaktären av kommittens bedömningar och förslag 

På grund av osäkerheten om utvecklingen på energiområdet och det 

mycket långa tidsperspektivet har kommitten avstått från att göra regel-
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riitta prognoser över utvecklingen niir det gäller t. ex. energipriser och 

energianvändning. l stället redovisas mer översiktliga hcdömningar som 

främst syftar till att belysa de prohlcm som statsmakterna kan ställas inför i 

framtiden. Bedömningarna anges som regel i form av undre och övre 

gränser. Ofta är det fråga om stora intervall. 

Kommitten har också av liknande skäl avstått från att sätta upp kvantita

tiva mål för energiförbrukningen och användningen av olika energislag. 

Även här har kommitten pekat på att det på lång sikt är samhällets 

flexibilitet och anpassningsförmåga som är avgörande för hur gynnsam 

utvecklingen blir. 

De förslag till åtgärder som redovisas syftar i första hand till att öka 

handlingsberedskapen inför eventuella stora förändringar av energipri

serna i framtiden och inför kärnkraftsavvecklingen. Huvuddelen av försla

gen gäller därför fortsatta utredningsinsatser och åtgärder som kan ge 

bättre kunskap. 

1.2 Omvärlden 

Förutsättningarna för omställningen från olja och kärnkraft kommer i 

hög grad att bero på utvecklingen i omvärlden när det gäller ekonomi, 

teknik och priserna på olja eller annan energi. 

De kommer också att bero på den ekonomiska utvecklingen i Sverige. 

Kommitten har gjort en översiktlig beskrivning av dessa faktorer som 

underlag för sina bedömningar. 

Ökad internationalisering 

Bedömningarna har utgått från fortsatt ekonomisk tillväxt i världen, 

dock kanske inte i samma höga takt som under 1950- och 1960-talen. En 

allt större del av världsproduktionen kommer att säljas på de internationel

la marknaderna. De nya industriländerna, en del av de nuvarande u

länderna och de oljeproducerande länderna kommer troligen att svara för 

en ökande del av den råvarubaserade produktionen - malmer, metaller. 

kemiska basprodukter och oljeprodukter. Produktionen i de nuvarande 

industriländerna. inklusive Sverige, kommer i högre grad att inriktas på 

mer förädlade produkter. Sveriges beroende av omvärlden kommer att öka 

både när det gäller ekonomi och teknik. 

Stigande oljepriser 

Trots att oljepriserna på den internationellla marknaden i fast penning

värde räknat har minskat under de senaste åren anser kommitten att 

energipolitiken även fortsättningsvis bör utgå från att oljepriset komm.er 

att öka på lång sikt. 



Prop. 1984/85: 120 4 

För kol och naturgas förutses en långsammare ökning av priserna än för 

olja. 
Elproduktionen i omvärlden byggs till allra största delen ut med kol- och 

kärnkraft. Som en följd av tidigare fattade beslut pågår en omfattande 

uthyggnad av kärnkraft som innebär att världens kärnkraftsproduktion 

ungefär fördubhlas till år 1990. Utbyggnadsplanerna har emellertid trap

pats ned under de senaste åren. 

1.3 Energibehovet i framtiden 

Ekonomisk tillväxt och strukturomvandling 

Det framtida energibehovet kommer bl. a. att bero av den ekonomiska 
utvecklingen i Sverige. Sett i ett mycket långt historiskt perspektiv har 
Sveriges samlade produktion !BNPJ ökat med omkring 3 procent per år. 
Kommitten har utgått från att tillväxten blir lägre i framtiden, i genomsnitt 
ca 2 procent per år. En fortsatt förskjutning i produktionen från varor till 

tjänster förutses. För industrin ökar produktionen inom verkstadsindustrin 
och lätt industri snabbare än i den råvarubaserade industrin som är den 

mest energikrävande. Det innebär att tillväxten främst sker i de branscher 

som kräver förhållandevis lite av både bränslen och elektricitet för sin 
produktion. Förändringarna i bebyggelsen förutses i högre grad än under 

de senaste decennierna ske genom modernisering av det befintliga bygg

nadsbeståndet och endast till mindre del genom nybyggnad. 

Elpriserna 

Elefterfrågan kan för närvarande till allra största delen täckas med 

vattenkraft och kärnkraft med låga driftskostnader. Kommitten har utgått 

från att denna situation kommer att bestå flera år framåt på grund av att de 

två sista kärnkraftverken snart tas i drift. Förr eller senare kommer emel

lertid dyrare kraftproduktion att behöva tas i anspråk, t. ex. olje- eller 

kolkraft. Kommitten har därför antagit att elpriserna successivt har stigit 

till en högre nivå i mitten eller senare delen av 1990-talet. Nivån kommer 

med stor sannolikhet att nås senast i samband med kärnkraftsavveckling

en. Denna högre prisnivå svarar då ungefär mot kostnaderna för att produ

cera elkraft i kolkondensverk. Bedömningen av elförbrukningen i framti

den har gjorts med utgångspunkt i elenergins konkurrenskraft med dessa 

högre elpriser. 

Energibehovet på sikt 

Bedömningen av det framtida energibehovet särskilt på så lång sikt som 

20-25 år blir med nödvändighet mycket osäker. För det första är det 
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osäkert hur priserna på olja och andra bränslen på de internationella 

marknaderna utvecklas. För det andra är utvecklingen i industrin och 

övriga delar av den svenska ekonomin osäker på lång sikt. För det tredje 

genomgår den svenska energiförsörjningen. som nämnts inledningsvis, för 

närvarande en snabb omställning. som gör det svårt att förutse situationen 

redan på några fä års sikt. 

Med hänsyn till de kraftiga prisökningarna och den tekniska utveckling

en förutses energin användas alltmer effektivt. Särskilt betydelsefull är 

övergången till energisnålare processer i industrin och i uppvärmningen. 

bl. a. genom att elektronik och datateknik alltmer kommer att utnyttjas i 

framtiden. Det kommer att behövas allt mindre energi för att producera en 
viss mängd varor. 

Minskad olja i industrin 

För industrins del beror utvecklingen av energibehovet i stor utsträck

ning på tillväxten och på strukturförändringarna. De mest energiintensiva 
branscherna, massa- och pappers-, järn- och stål- och en del av den 

kemiska industrin. väntas växa långsammare än industrin i sin helhet. Det 
leder till att det totala energibehovet inte kommer att öka lika snabbt som 
produktionen. Industrins oljeförbrukning har under loppet av de senaste 

åren minskat med ca 50 procent. På lång sikt förväntas den på sin höjd öka 
bara långsamt, även med en snabb tillväxt i industriproduktionen. 

Hur stor industrins elförbrukning blir i vårt tidsperspektiv beror mycket 
på hur de nämnda energiintensiva branscherna utvecklas. Idag svarar de 

för drygt 60 procent av industrins totala elbehov. Förutsättningarna för 

dessa branscher är goda även på lång sikt, möjligen med undantag för 

handelsstålverken. Det är därför troligt att elbehovet i industrin kommer 
att öka, dock inte i samma takt som på 1.950- och 1960-talen och i långsam

mare takt än industriproduktionen. Någon omfattande användning av kol i 

industrin förutses inte. 

Olja kvar som fordonsbränsle 

På transportområdet räknar kommitten med långsiktiga ökningar för 
både varu- och persontransporter. Ökningstakten blir dock lägre än tidi
gare. Bensin och dieselolja antas ännu i början av nästa sekel vara de helt 

dominerande fordonsbränslena. Fordonen väntas bli allt bränslesnålare. 
Totalt sett förutser kommitten att oljeförbrukningen för transporter under 

de närmaste decennierna kommer att öka eller möjligen ligga kvar på 
ungefär samma nivå som idag. Detta är den enda sektor där inte kraftiga 

minskningar av oljeanvändningen förutses. Det är möjligt att transportsek

torn då kommer att svara för större delen av oljeförbrukningen i landet. 
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Bostäder - service 

Större delen av energin i sektorn bostäder-service används för upp
värmning. Kommitten utgår ifrån att värmebehovet kommer att minska till 
år 2010 trots att bostads- och lokalbeståndet ökar. 

Användning av elektricitet i sektorn bostäder-service kommer troligen 

all öka även i framtiden. men långsammare än tidigare. 

Det totala energibehovet år 2010 

Totalt sett har kommitten räknat med att energianvändningen år 20JO 
kommer att utvecklas enligt följande, räknat i TWh per år och exklusive 

förluster. 

Tabell I.I Kommittens bedömning av energiam·ändningens utveckling till år 2010, 
(TWh) 

1983 2010 

Undre gräns Övre gräns 

Sektor Totalt El Totalt El Totalt El 

Industri 130 42 150 40 200 70 
Samfärdscl 73 2 60 2 100 3 
Bostäder - service 151 57 100 50 150 80 

Totalt 354 101 300"' 90* 450 150* 

* Avrundat värde 

1.4 Värmeförsörjningen 

Stora förändringar 

Värmeförsörjningen ställs för närvarande om i snabb takt. Fjärrvärmen 
byggs ut. Nya anläggningar för eldning med kol, torv och ved ersätter de 
gamla oljeeldade. Stora värmepumpar installeras och s. k. avkopplingsbara 
elpannor används i ökande grad. I småhusbebyggelsen som blir alltmer 

energieffektiv sker sedan flera år en omfattande övergång till elvärme och 
till eldning med ved. Det här innebär att värmeförsörjningen redan 1990 

kommer att vara väsentligt annorlunda än den var fram till mitten av 1970-
talet. Den kommer också att vara betydligt mer varierad och mindre 

känslig för störningar. Oljeförbrukningen kommer att vara avsevärt lägre. 
När det gäller fjärrvärmen kan ett på lång sikt kraftigt minskat totalt 

värmebehov medföra att den nu pågående expansionen avstannar. Fjärr
värmen kommer till större delen att baseras på fasta bränslen. 
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Stora värmepumpar och avkopplingshara pannor 

Antalet stora värmepumpar i fjärrvärmen ökar nu snabbt och innebär en 

viss ökad elanvändning. Det är ännu för tidigt att ange hur stor del av 

fjärrvärmen som kommer att produceras med värmepumpar. Den nuvaran

de utbyggnaden kommer emellertid att medföra ett bestående elbehov 

eftersom Jet från ekonomisk synpunkt kommer att vara fördelaktigt att 

använda värmepumpar även med avseviirt högre elpriser än idag. 

Användningen av elenergi is. k. avkopplingsbara pannor som för närva

rande svarar för en stor Jel av ökningen av elförbrukningen kommer att 

minska när elpriserna ökar. 

Elvärme 

I sitt förarbete har kommitten ägnat stor uppmärksamhet åt elvärmen. 

Hur ställer sig elvärme ekonomiskt i framtiden med högre elpriser? Vilka 

blir miljökonsekvenserna om elenergin skall produceras i t. ex. koleldade 

kraftverk istället för i kärnkraftverk? 

I småhus förutses elvärme vara en ekonomiskt fördelaktig uppvärm

ningsform även på sikt och med högre elpriser. Huvudalternativet till att 

behålla elvärmen kommer sannolikt att vara att återgå till oljevärme. Om 

inte oljepriserna minskar kraftigt i framtiden kommer därför sannolikt de 

flesta fastighetsägare som nu har elvärme att sakna motiv för att byta ut 

elvärmen. På det hela taget finns heller inga samhällsekonomiska motiv för 

en återgång till oljevärme även om elenergin i framtiden skulle produceras i 

kolkraftverk. 

Den särskilda miljöstudie som kommitten låtit göra pekar på fördelarna 

med centraliserade värmesystem. särskilt om kol och andra fasta bränslen 

skall användas. I sådana finns möjlighet till mer avancerad rening av 

rökgaserna och till lokalisering längre från bebyggelse än vad som är fallet i 

mindre anläggningar. Elvärme bedöms vidare vara en från miljösynpunkt 

fördelaktig uppvärmningsform. Det gäller även om elenergin skulle produ

ceras i kolkraftverk. under förutsättning att dessa har avancerad rökgas

rening och är lämpligt lokaliserade. 

1.5 Bränsleförsörjningen 

Inhemska bränslen 

De långsiktiga förutsättningarna för en mer omfattande användning av 

inhemska bränslen är fortfarande osäkra. För torv är konkurrensen från 

kol en osäkerhet. För ved är på lång sikt avvägningen gentemot skogsvaru

industrins råvarubehov avgörande för utvecklingen. Kommitten anser att 

inhemska bränslen bör premieras i förhållande till importbränslen med 
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hänsyn till fördelarna av att ha en viss självförsörjning och till att dt: kan ge 

regional sysselsättning. 

Det nuvarande statliga stödet är ddvis tillfälligt. För att skapa större 

säkerhet hos de företag som arbetar med inhemska bränslen om de lfmgsik

tiga villkoren föreslår kommitten att statsmakterna tar ställning till om det 

finns motiv för ett mera bestående stöd och i så fall vilken form och 

omfattning stödet skall ha. 

Kol 

Jämfört med de bedömningar som gjordes i slutet av 1970-talet förutses 

nu en betydligt mindre användning av kol i Sverige under tiden fram till 

kärnkraftsavvecklingen. Om en stor del av kärnkraften behöver ersättas 

kommer man sannolikt att behöva bygga kolkraftverk. I så fall kan det bli 
fråga om en betydande ökning av kolförbrukningen. 

Naturgas 

För naturgas ligger en introduktion i Sydsverige närmast i tiden. En viss 
utvidgning utöver den nu beslutade utbyggnaden kan senare bli aktuell. En 

mer omfattande gasanvändning i Sverige kan komma ifråga om den disku

terade ledningen från Nordnorge genom Sverige till kontinenten realiseras. 

Hur omfattande gasanvändningen skulle kunna bli beror bl. a. på hur 

mycket olja som då finns kvar att ersätta. Osäkerheten om ledningen från 

Norge är ännu för stor för att det skall vara meningsfullt att diskutera 

vilken roll gasen kan spela på lång sikt. Beslutet kommer att fattas i Norge 

och kan knappast i någon högre grad bli beroende av avsättningsmöjlighe

terna för naturgas i Sverige före eller i samband med att kärnkraften skall 

avvecklas. 

Minskat oljeberoende 

Den nuvarande minskningen av oljeförbrukningen kan leda till att denna 

redan om några år är nere i hälften av vad den var i slutet av 1970-talet. 

Några åtgärder för att minska oljeförbrukningen utöver dem som är i kraft 

för närvarande är därför enligt kommitten inte aktuella. 

Till år 2010 kan oljeförbrukningen ha minskat ytterligare, till kanske 10 

miljoner ton per år mot ca 16 i dag. I så fall är det bensin och dieselolja som 

dominerar oljeförbrukningen. Större delen av den olja som används för 

uppvärmning och i industrin kommer att ha ersatts med andra bränslen och 

elenergi. Detta representerar en relativt problemfri utveckling. 

Om oljepriserna tillfälligt sjunker kraftigt under de närmaste åren och 

den ekonomiska tillväxten blir hög skulle emellertid efter den nuvarande 

nedgången oljeförbrukningen åter kunna öka på lång sikt. Men åven med 
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en kraftig ökning av produktiorn:n <BNPl kan det på sin höjd bli fraga om 

en långsam ökning av oljeförbrukningen. År 2010 skulle den kunna komma 

upp till ungefär 20 miljoner ton per år. En kraftig ökning av oljepriserna 

skulle i så fall kunna leda till anpassningsproblem av samma typ som vi 

upplevt under de tidigare oljeprisökningarna. 

Kommitten föreslår mot den bakgrunden att en utredning görs om kon

sekvenserna av en ny kraftig oljeprisökning och vilka ålgärder som staten 

kan behöva vidta för att möta en sådan situation. 

1.6 Energi - miljö 

När det gäller miljön har kommitten i sitt arbete koncentrerat sig på 

miljö- och hälsoeffekter av värmeförsörjningen. Kommittens särskilda mil

jöutredning visar att en övergång från eldning i enskilda pannor i tätbe

byggda områden till centraliserad värmeförsörjning baserad på värme från 

fjärrvärmeverk och större blockcentralcr innebär fördelar ur miljösyn

punkt oberoende av om kol. torv eller ved används som bränsle. 

Övergång från oljevärme till el för uppvärmning antingen som elvärme 

eller med värmepumpar medför en förbättring av luftkvaliteten från ett 

redan i dag bra tillstånd. Elproduktion för detta ändamål kan baseras på 

fasta bränslen i kraftvärmeverk och kol i kondenskraftverk på ett sätt som 

från miljö- och hälsosynpunkt är acceptabelt om effektiv miljöteknik ut
nyttjas. 

Med i dag allmänt tillgänglig teknik medför en övergång från oljevärme 

till individuell fastbränsleeldning sådana utsläpp till luft att detta inte kan 

tillrådas i någon större omfattning i tätbebyggda områden med radhus och 

friliggande villor. Den i dag pågående utvecklingen av tekniken kommer att 

kunna möjliggöra minskade utsläpp, dock inte i den utsträckning att en 

utbredd användning är tillrådlig i de mest tätbebyggda småhusområdena. I 

denna typ av områden är från miljösynpunkt olika former av elvärme, 

värmepumpar. gruppcentraler och fortsatt oljeanvändning att föredra. En 

ökad användning av fasta bränslen i områden med friliggande villor ter sig 

dock som möjlig. 

Den tveksamhet som i dag råder. gäller i vilken grad pannor med olämp

liga bränslen, eftersatt skötsel och driftstörningar kan förorsaka besvär i 

grannskapet. Det är inte osannolikt att dessa kan vara betydande. Endast 

ökade erfarenheter kan här ge svar. För att nå utsläpp i nivå med dagens 

individuella oljeeldning krävs enligt delutredningen avancerade pannkon

struktioner vilka i dag ännu befinner sig på idestadiet. 

Förbättringar möjliga 

Den nu pågående omställningen av encrgiförsörjningen ger möjlighet till 

stora förbättringar när det gäller miljö- och hälsoeffekter. För att möjlighe-
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tema skall kunna utnyttjas måste bl. a. kunskaperna om vilka föroreningar 

som bildas vid förbränning förbättras. De statliga miljöreglerna för eld

ningsanläggningar är vidare inte helt anpassade till de nya förhållandena 

där olja ersatts med manga olika bränslen. 

Kommitten föreslår ökade forskningsinsatser när det gäller utsläpp från 

förbränning och deras miljökonsekvenser. Vidare föreslås att formerna för 

de statliga regleringarna för förbränningsanläggningar ses över för att 

anpassa dem till de nya förhållanden där många olika typer av bränslen och 

förbränningsanläggningar utnyttjas. 

När det gäller elvärmens roll efter kärnkraftsavvecklingen anser kom

mitten att det från miljö- och hälsosynpunkt kan vara fördelaktigt att 

behålla elvärme i den typ av bebyggelse där den används för närvarande 

även om elenergin skulle produceras i koleldade kondenskraftverk. Detta 

förutsätter att lokaliseringen av kolkondensverken sker med stor omsorg 
och att avancerad teknik för rökgasrening används. 

1. 7 Ersättning av kärnkraften 

Efter 1980 års folkomröstning om kärnkraften beslutade riksdagen att 

ingen ytterligare utbyggnad av kärnkraft i Sverige skall ske utöver de tolv 

reaktorer som då var i drift eller under byggnad. Vidare skall dessa tolv 

reaktorer avvecklas i den takt som är möjlig med hänsyn till sysselsättning 

och välfärd. dock senast år 2010. Säkerheten bör enligt riksdagsbeslutet 

vara avgörande för i vilken ordning kärnkraftverken tas ur drift. 

Kärnkraftverkens livslängd 

På grund av den begränsade erfarenheten av kärnkraft finns ännu inga 

säkra bedömningar om livslängden hos kärnkraftverk. Men eftersom erfa

renheterna snabbt ökar både i omvärlden och i Sverige kommer man att 

kunna göra betydligt säkrare bedömningar om livslängden redan i slutet av 

1980-talet. 

Det kan enligt kommitten inte helt uteslutas att en eller några av reakto

rerna av ekonomiska skäl tas ur drift före den egentliga avvecklingsperio

den. Orsaken skulle i så fall vara att det uppstår tekniska fel eller säker

hetsproblem som är för dyra att åtgärda. 

Avveckling senast år 20 JO 

I den mån inte kärnkraftblock tagits ur drift redan före den egentliga 

avvecklingsperioden skall avvecklingen av kärnkraften i Sverige enligt 

1980 års riksdagsbeslut ske så. att den är avslutad med utgången av år 

2010. Den egentliga avvecklingsperiodens längd skall enligt kommittens 
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mening i första hand styras av säkerhctsförhållanden och dessutom ekono

misk-tekniska och regionalpolitiska förhållanden. Det innebär att den tid 

som gått sedan ett visst kärnkraftverk startades inte bör vara avgörande 

för när verket tas ur drift. Säkerhetsaspekterna skall vara avgörande och 

inte verkets ålder. 

Inom kraftindustrin bedömer men det som möjligt att genomföra av

vecklingen på en förhållandevis kort tid, preliminärt uppskattad t\11 femårs

perioden 2005- 20 JO. Kommillen som anser att det kan vara önskvärt att 

avvecklingen inte minst av ekonomiska skäl sker under en begränsad tid. 

har för egen del antagit att avvecklingen behöver omfatta en tioårsperiod, 

2000-2010. Kommitten föreslår att en särskild utredning görs om lämplig 

tidpunkt för urdrifttagningen av varje enskilt kärnkraftblock. Utredningen 

skall vara klar omkring år 1990. Utredningen bör då, i enlighet med vad 

som förut angetts, kunna grundas på en betydligt mera ingående bedöm

ning av de olika kärnkraftblockens livslängd med hänsyn till säkerhetskra

ven. 

Hur mycket elenergi behövs i framtiden? 

Bedömningarna om det framtida elbehovet på så lång sikt som 25 år är 

mycket osäkra. År 1983 var elförbrukningen ca 100 TWh per år (exklusive 

överföringsförluster). Kraftföretagen förutser att den skall öka till 120 

TWh till år 1990. varav kärnkraften då kommer att täcka nära hälften. 

Kommitten räknar med att elförbrukningen genomsnittligt kommer att 

öka betydligt långsammare under de kommande 25 åren än under de 

närmast föregående decennierna. Det kan heller inte helt uteslutas att 

elefterfrågan avtar i framtiden. Kommitten förordar att den statliga plane

ringen tills vidare utgår från att elförbrukningen kommer att ligga mellan 90 

och 150 TWh år 2010. Den undre gränsen innebär att kraftproduktionen 

behöver byggas ut med 25 TWh när kärnkraften skall avvecklas. Den övre 

gränsen innebär att all kärnkraft, d. v. s. nära 60 TWh, behöver ersättas 

med annan kraftproduktion. 

Tillfälliga och bestående elbehov 

Den största delen av ökningen av elförbrukningen under senare år beror 

på övergången från oljevärme till elenergi för uppvärmning. 

När det gäller vanlig elvärme av den typ som finns i småhusbeyggelse 

kommer den sannolikt att finnas kvar även med de framtida högre elpri

serna. Samma sak gäller den elenergi som används i värmepumpar. An

vändningen av s. k. avkopplingsbara elpannor i värmeförsörjningen och i 

industrin, som nu svarar för en stor del av den ökade elförbrukningen, 

kommer däremot att upphöra under större del av året då dyrare kraftslag 

än vattenkraft och kärnkraft måste tas i anspråk för att tillgodose elefter

frågan. 
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Användningen av avkopplingsbara clpannor skapar därl'ör inga onödiga 

långsiktiga bindningar till elenergi. Däremot medför användningen av el

värme och värmepumpar sannolikt en bestående elefterfrågan. Som 
nämnts kommer dessa uppvärmningsformer troligen att vara fördelaktiga 

håde från ekonomisk och miljömässig synpunkt även om elenergin skulle 

produceras i t. ex. kolkraftverk. Det finns därför tills vidare inga motiv för 

att förhindra att den nuvarande tillgången på förhållandevis billig elkraft 

utnyttjas för att ersätta olja. 

Inga avgörande hinder för kärnkraftsavvecklingen 

Om elförbrukningen ökar eller ligger kvar på ungeför samma nivå som i 

dag när kärnkraftverken skall tas ur drift måste ett antal nya kraftverk 
byggas. Det medför kostnader för byggnad och drift av de nya verken. Om 

alla kärnkraftverken skall ersättas är det fråga om stora investerings- och 

driftskostnader. Detta är den maximala ekonomiska påfrestning som av

vecklingen medför. Förr eller senare skulle emellertid kärnkraftverken 

ändå behöva ersättas. Konsekvenserna av riksdagsbeslutet är alltså troli
gen att investeringarna i nya kraftverk kommer tidigare och sker mer 

koncentrerat i tiden än vad som skulle ha varit fallet annars. 

Om elförbrukningen minskar av sig själv så att bara en mindre del av 

kärnkraften behöver ersättas blir påfrestningarna och kostnaderna för 

själva avvecklingen i motsvarande grad mindre. 

Enligt kommitten finns inga avgörande hinder för att kärnkraften skall 

kunna avvecklas som riksdagen har beslutat. Men om kärnkraftverken 

fungerar tillfredsställande när de skall avvecklas innebär det framförallt en 

stor ekonomisk uppoffring. 

De problem som kan uppstå är desamma som normalt gäller utbyggnad 

av kraftproduktionen och till viss del även utbyggnad av andra stora 

industrianläggningar. Alla typer av kraftverk som kan bli aktuella för 

utbyggnad vid kärnkraftsavvecklingen kräver statliga tillstånd. ofta samti

digt från flera instanser. En förutsättning för avvecklingen är därför att de 

lagar som reglerar byggandet av kraftverk och tillämpningarna av dessa 

lagar anpassas till statsmakternas beslut att avveckla kärnkraften. En 

annan förutsättning är att kraftföretagen börjar planera utbyggnaden av 

nya kraftverk och att de då vet vilka typer av kraftverk som får byggas och 

vilka krav som kommer att ställas på utförandet, t. ex. från miljösynpunkt. 

De hinder som kan finnas för avvecklingen gäller till största delen dessa 

frågor. Därför har också kommitten ägnat dem särskild uppmärksamhet. 

Effektivare elanvändning 

Flera utredningar som gjorts pekar på att det finns teknik tillgänglig för 

att minska behovet av elenergi och energi i allmänhet. Enligt kommitten är 
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det särskilt viktigt att inför kärnkraftsavvecklingen ta tillvara möjligheter

na att effektivisera elanvändningen, så att inte fler nya kraftverk än vad 

som är nödvändigt måste byggas som ersättning för kärnkraftverken. 

Därför föreslår kommitten en särskild utredning om möjligheterna att 

med statliga insatser stimulera till en effektivare elanvändning. Eftersom 

förbättringen av cleffektiviteten i industrin i stort sett är tillfredsställande 

kan utredningen begränsas till elanvändningen i hushåll och offentlig ser

vice. Den bör med utnyttjande av tekniska utredningar som gjorts inrikta 

sig på vilka motiv och möjligheter det finns för staten att påverka utveck

lingen. 

Elskatt 

Kommitten har också diskuterat möjligheten att höja elskatten för att 

dämpa elefterfrågan. Höjningen skulle motiveras av att elpriserna i framti
den kommer att vara betydligt högre än idag och att de därför i förväg bör 

anpassas till den högre nivån. Det skulle i så fall bli fråga om en kraftig 

prishöjning. 

Kommitten anser emellertid inte att en sådan förtida prishöjning är 

motiverad därför att den skulle försämra möjligheterna till en rationell 

användning av elenergi. Anpassningen bör ske genom att elpriserna suc

cessivt höjs i takt med att dyrare kraftproduktion måste tas i drift. Efter

som det på sikt innebär en avsevärd ökning av elpriset får man på så sätt en 

automatisk dämpning av elefterfrågan. 

Elförbrukningens utveckling 

Det är emellertid viktigt med en balanserad utveckling av elförbrukning

en. Kommitten föreslår därför att en fortlöpande bevakning och analys av 

elmarknadens utveckling sker. Det allmänna syftet mad arbetet skall vara 

att följa utvecklingen av elefterfrågan och eleffektiviteten hos konsumen

terna och av produktionssystemet. Arbetet skall ge underlag för att vid 

behov vidta åtgärder från statens sida för att få till stånd en balanserad 

utveckling av elefterfrågan med hänsyn till hur kostnaderna för elproduk
tionen kommer att utvecklas i framtiden. 

Beredskap inför avvecklingen 

Även med en minskning av elförbrukningen till 90 TWh per år kommer 

alltså en stor andel av kärnkraften att behöva ersättas med nya kraftverk. 

motsvarande omkring 25 TWh. Om elförbrukningen överstiger 120 TWh 

per år måste all kärnkraft ersättas, dvs. nära 60 TWh. 

Planeringen inför avvecklingen bör enligt kommitten utgå från att nya 

kraftverk måste byggas som ersättning för de bortfallande kärnkraftver-
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ken. De alternativ som finns för kraftutbyggnad är få. Det är s. k. kraft

värme. fastbränslekondenskrafl och vattenkraft. Man får räkna med att 

både kraftvärme och kondenskraft till störst delen kommer att eldas med 

kol och till viss del med torv. Om den nuvarande försöksverksamheten 

visar att vindkraften blir ekonomiskt acceptabel kan denna komma att ge 

ett visst bidrag. 

Kommitten föreslår att statsmakterna håller öppet för alla möjligheter 

att bygga ut kraftproduktionen inför kärnkraftsavvecklingen. Detta är en 

grundläggande förutsättning för att utvecklingsbeslutet skall vara trovär

digt. 

Vad skall ersätta kärnkraften? 

Från rent ekonomiska utgångspunkter är vattenkraft det billigaste ut
byggnadsalternativet. Därefter kommer kraftvärme och sist av de etablera

de kraftslagen fastbränslekon<lens. För både vattenkraft och kraftvärme är 

dock utbyggnadsmöjligheterna av tekniska och ekonomiska skäl begränsa

de till ca 25 TWh respektive 5-10 TWh. För fastbränslekondens finns 
ingen motsvarande begränsning. På sikt kan nya metoder för elproduktion 

utvecklas, t. ex. vindkraft. Men osäkerheten är ännu för stor för att det 

skall vara meningsfullt att bedöma dessas framtida bidrag till elförsörjning

en. 

Enligt vattenkraftsberedningens ekonomiska beräkningar skulle ca 20 
TWh av den utbyggnadsvärda vattenkraften kunna byggas ut till lägre 

kostnad per producerad kWh än kraftvärme. I den utbyggnadsvärda vat

tenkraften finns dessutom ca 5 TWh som är billigare än fastbränslekon

dens. Om man skulle bygga ut elproduktionen enbart efter ekonomiska 

kriterier skulle det alltså bli i tur och ordning 20 TWh vattenkraft. 5- 10 

TWh kraftvärme, ca 5 TWh ytterligare vattenkraft och därefter fastbräns

lekondens. 
När det gäller miljöeffekter ger kraftvärme och kondenskraft i stort 

samma påverkan genom utsläpp och föroreningar i luften. Från miljösyn

punkt kan inte det ena föredras framför det andra. Miljöpåverkan från 

vattenkraft är helt annorlunda och mera lokalt begränsad än luftutsläpp. 

Det går knappast att objektivtjämföra effekten av eldning med miljöpåver

kan från vattcnkraftsutbyggnad. 

Avvägningen mellan vattenkraft och elproduktion som bygger på för

bränning måste därför till stor del baseras på allmänna bedömningar där 

olika miljömässiga och ekonomiska egenskaper vägs mot varandra. 

Kommitten har för sin del kommit fram till följande allmänna principer 

för ersättning av kärnkraften. 

1 samband med att de två nuvarande försöksanläggningarna för vindkraft 

utvärderas bör vindkraftens förutsättningar i samband med kärnkraftsav

vecklingen prövas. 
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När det gäller de etablerade kraftslagen bör i första hand möjligheterna 

till en utbyggnad av krajil'ärme klarläggas innan beslut om en mer omfat

tande utbyggnad av vattenkraft eller kondenskraft fattas. 

Om en ytterligare utbyggnad av elproduktionen. trots ambitionen om en 

effektiv elanvändning, skulle visa sig nödvändig, bör det ske genom ut

byggnad av vattenkraft och kondenskraft. Vårt ställningstagande förutsät

ter att vattenkraften byggs ut med mycket högt ställda ambitioner på 

varsamhet och att stränga krav ställs beträffande utsläpp av föroreningar 

från kondenskraftverk. I vilken ordning och vilken takt de olik<1 stegen i 

utbyggnaden av vatten- och kondenskraft bör tas, får anpassas efter den 

aktuella situationen. Skulle elproduktionen behöva byggas ut snabbt kan 

det vara lämpligare att bygga kondenskraftverk eftersom utbyggnaden 

sannolikt kan göras på kortare tid än för större vattenkraftprojekt. I andra 

situationer kan vattenkraftprojekt vara att föredra. 

Statliga besked till kraftföretagen 

En av de viktigaste förutsättningarna för kärnkraftens avveckling är att 

kraftföretagen i god tid före avvecklingen kan planera utbyggnad av erfor

derlig ersättningskraft. Kommitten föreslår därför att statsmakterna före 

1990 klargör för kraftföretagen vilka förutsättningarna från statens sida är 

för utbyggnad av elproduktionen. Vilka älvsträckor kan byggas ut, vilka 

platser är tillåtna för lokalisering av kondenskraft. vilka miljökrav kommer 

att ställas m. m.? 

Stränga miljökrav 

Även om det i nuvarande läge inte säkert kan förutses bör man i plane

ringen inför kärnkraftsavvecklingen räkna med möjligheten att en stor del 

av de bortfallande kärnkraftverken måste ersättas med kondenskraftverk. 

Detta gäller också för det fall vattenkraften byggs ut utöver 66 TWh. Det är 

heller inte osannolikt att ny kraftproduktion behövs redan på 1990-talet 

innan kärnkraften skall avvecklas. 

När en fortsatt utbyggnad av elproduktionen blir aktuell kommer miljö

aspekterna sannolikt att spela en avgörande roll för statsmakternas ställ

ningstaganden. Möjligheterna att bygga nya kraftverk som ersättning för 

kärnkraften och därmed även möjligheterna att avveckla kärnkraften kan 

bli beroende av i vilken utsträckning miljöpåverkan från de nya kraftver

ken accepteras. 

Redan med nu tillgänglig teknik kan svavelutsläppen reduceras till myc

ket låga nivåer och till låga kostnader jämfört med de övriga kostnaderna 

för kraftproduktion. K väveoxidutsläppcn kan begränsas genom lämplig 

utformning av eldstaden och genom avskiljning från rökgaserna. De tek

niska möjligheterna och kostnaderna för att avlägsna det kvicksilver som 

2 RiksdaRen 1984185. I sam/. Nr 120. Bi/agedel 
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finns i kol är osäkrare och mi'iste analyseras närmare. För större delen av 

innehållet i rökgaserna med undantag av koldioxid är det en kostnadsfråga 

hur långt utsläppsbegränsningarna kan drivas. 

Kommitten föreslår att möjligheterna att med utnyujandc av ny teknik 

begränsa utsläppen från större fastbränsleeldade kraftverk studeras och 

klarläggs närmare. Arbetet bör vara avslutat i god tid innan staten skall ta 

ställning till frågan om vilka typer av kraftverk som skall byggas ut på 

1990-talet eller i samband med att kärnkraftverken skall avvecklas. 

Lokalisering a\' nya kolkondenskraftverk 

Från miljösynpunkt spelar lokaliseringen av kondenskraftverk en viktig 

roll. Kraftverken måste emellertid också vara lämpligt lokaliserade med 
hänsyn till transport av bränsle och till elförbrukningens geografiska för

delning. Det finns även ekonomiska fördelar att utnyttja elledningar och 
andra elektriska anläggningar vid de nuvarande kärnkraftverken. Det är 

alltså en rad olika faktorer som måste beaktas vid lokalisering av kon

denskraftverk. I samband med kärnkraftsavvecklingen kan det bli aktuellt 
med upp till fem kraftstationer med 3-4 kondenskraftblock i varje station. 

Kommitten föreslår att en särskild lokaliseringsstudie görs i anslutning 

till den ovan föreslagna utredningen om när kärnkraftverken skall tas ur 

drift. 

Parallellt med detta arbete bör vidare kraftföretagen påbörja förprojek

tering av nya kraftverk för såväl kondens- som vattenkraftverk. 

Kostnaderna för avveckling 

Riksdagens beslut om avveckling av kärnkraften i Sverige innebär två 

restriktioner, dels att inga nya kärnkraftverk får byggas och dels att de som 

byggts skall tas i drift senast år 2010. Båda dessa restriktioner kan medföra 

ekonomiska uppoffringar. 

Om alla kärnkraftverken fungerar bra både ekonomiskt och säkerhets

mässigt år 2010 innebär riksdagsbeslutet att man skulle avveckla fungeran

de anläggningar och ta på sig kostnaderna att bygga och driva nya kraft

verk. Med nuvarande prisförhållanden skulle merkostnaden för investe

ring och drift i dagens penningvärde bli uppskattningsvis 5-10 miljarder 

kronor för varje år som kärnkraftverken skulle ha kunnat utnyttjas efter år 

2010. 

Enligt en beräkning som gjorts i en av kommittens delutredningar skulle 

nuvärdet av kostnaderna totalt bli drygt 30 miljarder kronor om man utgår 

från att varje kärnkraftverk skulle kunna användas i 40 år. 

Det kan emellertid inte helt uteslutas att några kärnkraftverk måste tas 

ur drift i förtid antingen på grund av att de inte uppfyller ställda säkerhets

krav eller kraftindustrins egna höga tillgänglighetskrav. 
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Om man som ett ytterlighetsfall antar att alla kärnkraftverken skulle 

behöva ersättas redan före år 20 I 0 medför riksdagsbeslutet om avveckling 

inte några merkostnader för samhället. Men det är viktigt när man diskute

rar kostnader för kärnkraftsavvecklingen att man skiljer på å ena sidan de 

kostnader som beror på riksdagens beslut och å andra sidan kostnaderna 

för utbyggnad och drift av kraftförsörjningen. De här angivna kostnaderna 

gäller enbart den första typen av kostnad. Om flera av kärnkraftverken 

skulle fungera dåligt och läggas ned innebär detta naturligtvis stora kostna

der för investeringar och drift av nya kraftverk. 

Problem på vägen 

Kommitten ger avslutningsvis några exempel på problem som kan upp

stå på vägen till kärnkraftsavvecklingen. Först konstateras att avveckling

en förutsätter en hög grad av kontinuitet och konsekvens i statsmakternas 
beslut under en mycket lång tid. 

Utvecklingen av kärnkraften internationellt kommer att påverka synen 

på kärnkraften även i Sverige. Skulle en stor kärnkraftsolycka inträffa 

någonstans i världen kan det leda till att kärnkraften i Sverige och i andra 

länder snabbt avvecklas tidigare än år 2010. 
En eventuell upptäckt av ett grundläggande fel i konstruktionen av 

kärnkraftverk som kraftigt ökar risken för t. ex. haverier, kan leda till att 

kärnkraften generellt eller någon viss typ av kärnkraftverk måste tas ur 

drift. 

Å andra sidan är det möjligt att det under de närmaste decennierna, när 

man fått allt längre erfarenhet av ett större antal kärnkraftverk, visar sig att 

kärnkraften fungerar allt bättre och att risken för olyckor är mindre än man 

räknat med tidigare. En sådan utveckling kommer sannolikt också att 

påverka synen på kärnkraften i Sverige och ställa det svenska avvecklings

beslutet under debatt. 

Kunskaperna och bedömningarna om effekterna av olika slag av miljö

och hälsopåverkan kommer att öka väsentligt under tiden fram till kärn

kraftsavvecklingcn. Bara under kommittens sista arbetsår har insikten 

både hos experter och hos allmänheten om effekterna av mark- och luftför

oreningar ökat och avsevärt förändrat synen på förbränning av olja, kol 

och andra fasta bränslen. Värderingen från miljö- och hälsosynpunkt av 

olika energikällor - kol, olja, naturgas, vattenkraft, vindkraft, solenergi i 

olika former och kärnkraft - kommer sannolikt att ändras under de när

maste decennierna och kan leda till att beslutet att avveckla kärnkraften 

ifrågasätts. 

Utvecklingen av priserna på olja, kol och naturgas ute i världen kan 

också få konsekvenser för diskussionen om kärnkraftens framtid och be

slutet att avveckla den. Om priserna på dessa energislag skulle minska 

kommer de ekonomiska konsekvenserna av kärnkraftsavvecklingen att bli 
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mindre och avvecklingen lättare att genomföra. Skulle det i stället ske 

kraftiga prishöjningar på olja och kol kan avvecklingen komma att ifråga

sättas av ekonomiska skäl. 

De sista åren under avvecklingsperioden kan vidare innebära svåra 

avvägnings- och beslutssituationer. Om man inför avvecklingen byggt 

fastbränsleeldade kondensverk kommer man under ett antal år att ha valet 
att köra antingen kärnkraftverk eller kondenskraftverk. Med dagens pris

relationer skulle alternativet att köra kolkraftverk i stället för ett kärnkraft

verk vara mer än 500 miljoner kronor dyrare per år. Det innebär att det 

kommer att kunna bli en stor ekonomisk press på att förskjuta urdrifttag
ningen så nära 20!0 som möjligt. 

Man får sannolikt räkna med att vi under hela tiden fram till att det sista 
kärnkraftverket är definitivt avställt och blivit funktionsodugligt kommer 
att ha en diskussion och ett ifrågasättande från många människor av det 
riktiga i att fullfölja avvecklingsbeslutet. Intensiteten i diskussionerna och i 

opinionsyttringarna kommer att variera. Det är inte uteslutet att de under 
vissa perioder kommer att vara mycket starka. 

1.8 Åtgärdsplan 

Sammanfattningsvis föreslår kommitten följande åtgärder från statsmak
terna (S) och från kraftföretagen (K): 

Åtgärd 

ALLMÄNNA ENERGIPOLITISKA ÅTGÄRDER 

• Utredning om konsekvenserna av en ny kraftig oljeprisökning och om 
vilka statliga åtgärder som skulle krävas i en sådan situation. 
Syfte: Att höja beredskapen inför en eventuell framtida oljepris
chock. (S) 

• Ställningstagande från statens sida till formerna. omfattningen och 
varaktigheten av ett mera bestående stöd till inhemska bränslen. 
Syfte: Att främja utvecklingen av inhemska bränslen och skapa större 
klarhet i de långsiktiga förutsättningarna för utvinning och använd
ning av inhemska bränslen. (SJ 

• Ökat stöd till forskning om utsläpp från förbränning. 
Syfte: Att på sikt minska utsläppen ytterligare. (S) 

• Översyn av formerna för den statliga regleringen om utsläpp av 
luftföroreningar vid förbränning. 
Syfte: Att utforma regleringen så att den får bästa möjliga effekt och 
främjar en från miljösynpunkt gynnsam utveckling av energiförsörj
ningen. <SJ 

• Utredning om statliga åtgärder för att effektivisera elanvändningen. 
Syfte: Att klargöra vilka motiv och möjligheter det finns för statlig 
stimulans för att åstadkomma en effektivare användning av elektrici, 
tet. (S) 

1985 

Tid 

!99U 2000 2010 
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Åtgärd 

• Fonlöpande bevakning av elmarknadens utveckling. 
Syfte: Att analysera vilka långsiktiga konsekvenser för elförbruk
ningen som den pågående utvecklingen innebär och föreslå åtgärder 
som kan behöva vidtas för att få en balanserad utveckling av 
elförbrukningen med hänsyn till att produktionskostnadcrna i framti
den blir högre. !SJ 

FÖRBEREDELSER INFÖR KÄRNKRAFTSAVVECKLINGEN 

• Besked från statsmakterna till kraftföretagen om vilken kraftutbygg
nad som är tillåten vid kärnkraftsavvecklingen. 
Syfte: Att ange förutsättningarna för kraftföretagens planering inför 
kärnkraftsavvecklingen. (S) 

• Utredning om i vilken takt och vilken ordning kärnkraftverken skall 
tas ur drift med hänsyn till säkerhetsmässiga och ekonomiska förhål
landen. 
Syfte: Att ge underlag för beslut om när de enskilda kärnkraftblocken 
skall tas ur drift och att kanlägga samtliga problem som måste lösas i 
samband därmed. (S+K) 

• Utredning om lämplig lokalisering av nya kondenskraftverk med hän
syn till miljö, ekonomi och sysselsättning. 
Syfte: Att förbereda för de statliga besluten om lokaliseringstillstånd 
när nya kraftverk skall byggas som ersä!!ning för kärnkraftverken. 
(S+Kl 

• Utredning om tekniska möjligheter och kostnader att minska utsläp
pen från kolkondcnskraftverk. 
Syfte: Att ge underlag för statliga miljökrav rörande kolkondenskraft
verk. (S) 

• Förprojektering av nya kraftverk. 
Syfte: Att öka beredskapen att vid behov bygga ut elproduktionen 
och förkona tillstånds- och planeringsprocessen. (K) 

AVVECKLING 
• Utbyggnad av ny kraftproduktion. (Kl 

• Urdrifttagning av kärnkraftverken. (K) 

2 Remissyttranden 

2.1 Remissinstanserna 

19 

1985 

Yttranden har avgivits av följande: försvarets forskningsanstalt, över
styrelsen för ekonomiskt försvar, socialstyrelsen. Sveriges meteorologiska 
och hydrologiska institut, byggnadsstyrclsen, universitets- och högsko

leämbetet, vetenskapsakademien. forskningsrådsnämnden, lantbrukssty
relsen, skogsstyrelsen, statens naturvårdsverk, koncessionsnämnden för 
miljöskydd, statens strålskyddsinstitut, arbctsmarknadsstyrelsen. arbetar
skyddsstyrelsen, bostadsstyrelsen, statens råd för byggnadsforskning, sta-

Tid 

1990 2000 2010 
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tens planverk, statens industriverk, Sveriges geologiska undersökning, 

statens energiverk. energiforskningsnämnden. statens vattenfallsverk. sta

tens kärnkraftinspektion, styrelsen för teknisk utveckling, domänverket, 

riksrevisionsverket. länsstyrelserna i Uppsala län. Malmöhus län. Göte

borgs och Bohus län samt Norrbottens län, Göteborgs. Härjedalens, Ka

lix. Malmö, Oskarshamns. Skellefteå. Stockholms. Varbergs, Umeå samt 

Östhammars kommuner, Centralorganisationen SACO/SR. Folkkampan

jen mot kärnkraft, Forsmarks Kraftgrupp AB, Föreningen Sveriges ener

girådgivare, Hyresgästernas riksförbund. lngenjörsvetenskapsakademien. 

Jernkontoret, Kraftsam, Landsorganisationen i Sverige <LOJ. Landstings

förbundet. Lantbrukarnas Riksförbund, Miljöförbundet. Oskarshamnsver

kets Kraftgrupp AB, Riksförbundet energileverantörerna (RELJ. Svenska 

Bioenergiföreningen. Svenska Cellulosa- och Pappersbruksföreningen, 
Svenska Elverksföreningen. Svenska Gasföreningen. Svenska Kommun

förbundet, Svenska Kraftverksföreningen, Svenska Naturskyddsförening
en. Svenska Petrolcuminstitutet, Svenska Stenkolsimportörers förening, 

Svenska Yärmeverksföreningen. Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, 

Sveriges lndustriforbund. Sveriges fastighetsägareförbund. Sveriges vil
laägareförbund, Swedegas AB, Tjänstemännens centralorganisation, Syd

kraft AB, VYS-tekniska föreningen, Älvräddarnas samorganisation. tekn. 

dr. Olof Holmstrand samt Föreningen Flugfiskarna. 

Oskarshamnsverket Kraftgrupp AB har deltagit i arbetet med att ta fram 

Svenska Kraftverksföreningens yttrande och anför inget därutöver. Även 

Sydkraft AB har deltagit i utformandet av Svenska Kraftverksföreningens 

yttrande och har därutöver endast synpunkter på naturgasens användning. 

Folkkampanjen mot kärnkraft och Miljöförbundet har lämnat gemensamt 

yttrande. 

Följande remissinstanser har avstått från att avge yttranden: överbefäl

havaren, sjöfartsverket, transportrådet, statens pris- och kartellnämnd. 

konsumentverket. naturvetenskapliga forskningsrådet. statens jordbruks

nämnd. fiskeristyrelsen, nämnden för hantering av använt kärnbränsle, 

statistiska centralbyrån. länsstyrelsena i Stockholms. Jönköpings, Kal

mar. Värmlands, Västmanlands, Jämtlands och Västerbottens län, Käv

linge, Luleå, Norrköpings och Västerås kommuner. Fältbiologerna, Gene

rator Industri AB. Götaverken Energy Systems, HSB:s riksförbund, Indu

strins utredningsinstitut. Institutet för vatten och luftvårdsforskning. 

K-Konsult, Storstockholms Energi AB. Studsvik Energiteknik AB. Svens

ka arbetsgivareföreningen, Svenska teknologföreningen. Svensk kärn

bränslehantering AB. Sveriges Energiföreningars Riksorganisation, Ång

panneföreningen och ASEA. 

2.2 Allmänt 

Ett stort antal remissinstanser ställer sig positiva till EK 81: s betänkande 
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och anser att detta utgör en värdefull sammanfattning av energiområdet 

och ett kvalificerat underlag för fortsatt utrednings verksamhet. 

Statens energil'erk menar att betänkandet i två betydelsefulla avseenden 

skiljer sig från många tidigare energiutredningar. Dels arbetar kommitten 

inte inom en detaljerad prognos, dels grundas betänkandet på uppfattning

en att staten inte kan detaljplanera energisektorn. Verket anser detta 

positivt och menar att målen för den svenska energipolitiken inte kräver 

statliga ställningstaganden i en mängd detaljfrågor, inte heller är de pro

blem som kräver statliga insatser beroende av den detaljerade utveckling

en av energianvändningen. 

Flera remissinstanser. däribland hyggnadsstyrelsen. Jernkontoret, 
Svenska Cellulosa- och Pappershrubföreningen. Svenska Värmeverks:för

eningerr och Sveriges lndustr{fr.'irhund anser också att det är bra att inga 

regelrätta prognoser upprättats. 

Enligt statens industriverk är det angeläget för hela samhället att till
gången på energi långsiktigt säkerställs samtidigt som kostnaden blir så låg 

som möjligt. Det är också angeläget att industrins verksamhets- och pla

neri.ngsförutsättningar framstår så klart som möjligt. För att dessa mål 

skall kunna uppnås krävs en långsiktigt konsekvent politik som verkar för 

flexibilitet och som undviker införandet av onödiga låsningar. menar ver

ket, som också anser att kommittens inriktning av åtgärdsförslagen på i 

första hand fortsatta utredningsinstanser och beredskap är väl motiverad. 

Vikten av att valfrihet hålls öppen och att inga onödiga förtida låsningar 

skapas poängteras också av bl. a. unil'ersitt'ts- och högskoleämbetet, sta

tens 1·atter~fa/lsverk, V etenskapsakademin. Jernkontoret och Sl'enska El

verbföreningen. 

Bland andra statens industriverk, V etenskapsakademin, Oskarshamns 

kommun, Forsmarks Kraftgrupp AB och lnge11jörs1•etenskapsakademin 

menar att förutsättningarna kan ändras så att även ett förnyat ställningsta

gande till avvecklingsbeslutet kan bli aktuellt. 

Den kraftigaste kritiken har framförts av försl'arets forskningsanstalt, 

som anser att betänkandet genom frånvaron av analys, alternativa hand

lingsvägar och utvecklad strategi, utgör ett otillräckligt beslutsunderlag för 

statsmakternas åtgärder för att underlätta kärnkraftens avveckling och en 

minskning av oljeberoendet. Den föreslagna åtgärdsplanen är för begrän

sad bl. a. genom att den ej baseras på en utvecklad strategi. Viktiga 

områden att analysera i kommande utredningar, är ökad effektivitet och 

flexibilitet i elanvändningen samt elförsörjningens sårbarhet. 

Forskningsanstalten, som medverkat i försvarets utveckling av en syn 

på planering under osäkerhet. anför att för att kunna utarbeta en strategi 

för att uppnå vissa mål så måste man utgå från skisser av vad man vill 

uppnå och resonera baklänges för att klarlägga vad som vid olika tid

punkter behöver göras för att "bädda" för senare beslut. Därigenom kan 

man formulera vilka åtgärder som med hänsyn till målen och osäkerhe-
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tema behöver vidtagas i olika skeden, speciellt i närtid. Efter en tid kan 

strategin behöva revideras eftersom ny kunskap tillkommer. Det intres
santa är därför att analysera vad som skall göras de närmaste åren, inte att 

nu bestämma innehållet i de beslut som skall fattas om 10-20 år. För att 

möjliggöra ett utarbetande av en strategi måste planeringssituationen och 

viktiga faktorer analyseras. I kommande utredningar inom detta område är 

det viktigt att dessa analyser görs. Genom att EK 81:s åtgärdsplan inte 

baseras på en strategi så är förslagen inte tillräckligt motiverade och 

viktiga åtgärder saknas. 
Också Lantbrukarnas riksförbund menar att avsaknaden av en plan eller 

strategi för den framtida energiförsörjningen är en brist i betänkandet. 

Förbundet menar att utan en sådan plan skapas en villrådighet som varken 
gagnar samhälle, näringsliv eller enskilda. Förbundet anser också att kom
mitten negligerat och förringat den betydelse som de inhemska bränslena 
skulle kunna få. samt missbedömt kolprisutvecklingen och kolets framtida 
roll. Dessutom menar förbundet att betydelsen av det ökade elberoendet 
förbisetts samt att man inte nog tagit hänsyn till de möjligheter som 
effektivare energianvändning och ytterligare sparande erbjuder. 

Mot bakgrund av utredningens direktiv och av riksdagen beslutade 

energipolitiska mål. ifrågasätter riksrevisionsverket kommittens ställnings

taganden att kärnkraft till väsentlig del skall ersättas med annan kraftpro

duktion, snarare än genom effektivisering och hushållning med el, samt att 

ingen energipolitisk styrning via elskatter erfordras. Enligt verket innebär 

dessa ställningstaganden en risk för att elanvändningen inför kärnkraftsav
vecklingen tekniskt och institutionellt låses på en förhållandevis hög nivå. 
Verket anser att utredningen borde ha analyserat såväl möjligheterna till 

som konsekvenserna av ett uppnående av olika elförbrukningsnivåer. Ett 
antal sådana redovisningar hade på ett helt annat sätt kunnat användas 

som underlag för statsmakternas fortsatta agerande inför den beslutande 

kärnkraft sa vvecklingen. 
Enligt statens naturvårdsverk ger oss den tid som ligger framför oss 

innan kärnkraften skall vara avvecklad möjligheter att styra utvecklingen i 

stället för att vi styrs av utvecklingen som oftast är fallet. Verket fram

håller att ju längre tid vi har på oss, desto större förändringar i förhållande 

till nuvarande situation är möjliga att åstadkomma. Enligt verkets mening 
för EK 81 motsatt resonemang, nämligen att tiden fram till kärnkraftsav

vecklingen är för lång för att man skall kunna göra prognoser över framti

den. Då ett så genomgripande beslut som att avveckla kärnkraften fattats 

kan man inte nöja sig med att bara följa utvecklingen utan man måste gå in 

med styrmedel från samhällets sida. 
Naturvårdsverket anser vidare att beslutet att avveckla kärnkraften 

förutsätter en målmedveten insats från statens sida för att inte leda till 
allvarliga miljökonsekvt:nser. Ersättningen av kärnkraften bör i första 
hand ske genom sparande och genom användning av förnyelsebara energi-
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källor. Planeringen bör ske så att miljöeffekterna av den framtida energian

vändningen blir så små som möjligt. 

Med den handlingslinje kommitten valt finns det enligt naturvårdsverket 

uppenbara risker för att elförbrukningen låses på en för hög nivå. 

Överstyre/sen för ekonomiskt försvar konstaterar att EK 81 anser att 

fortsatt minskning av oljeanvändningen och kärnkraftsavvecklingen i hu

vudsak skall ske på markandsmässiga villkor. Enligt överstyrelsen är det 

möjligt att faktorer som miljöförstörning och försörjningsberedskap inte 

tillräckligt beaktas om man väsentligen förlitar sig till marknadskrafterna. 
Överstyrelsen påpekar vidare att medan tillförselsidan representeras av 

starka och väl organiserade intressen i form av bl. a. olika slags energibo
lag är hushållningssidan svagt organiserad. Om inga statliga ingrepp kom
mer till stånd kan det därför förväntas att utbyggnaden på tillförselsidan 

kommer att ligga före hushållningsåtgärderna även i framtiden. Resultatet 
blir då att tillförselsidan blir överdimensionerad med för många kraftan
läggningar. för stora värmeverk m. m. 

Folkkampanjen mot kärnkrafi och Mi/jöförhundet anser att utredningen 

genomfört en del intressanta undersökningar och problemanalyser men 

trots det, ger en vilseledande bild av dagens energiläge och framlägger en 

åtgärdsplan som snarare skulle försvåra kärnkraftsavvecklingen än under
lätta den. De båda föreningarna anser också att den stora framtida osäker
heten ligger i kärnkaftsanläggningarnas livslängd som enligt deras uppfatt
ning inte med säkerhet är längre än 12-20 år. Vidare anser föreningen att 

aktörerna på den svenska elmarknaden och den hittills förda energipoliti
ken borde ha analyserats i betänkandet och påtalar också att elmarkanden i 

hög utsträckning styrs av medlemmarna i Kraftsam som med alla medel 

arbetar för ökad elanvändning och elproduktion varvid handlingsutrymmet 
för riksdag, regering och energiopinionsbildare smalnar inför kärnkraftsav

vecklingen till dess det enda alternativet blir en stor satsning på kolkon

denskraft. 
S1-eriges meteorologiska och hydrologiska institut har funnit kommit

tens beskrivning av möjligheterna till framtida elproduktion ofullständig då 
man avstått från att analysera de nya energislagens potential. Även en c r

g i forsknings nämnden framhåller att det är en brist i betänkandet att 
den tekniska utvecklingen på energiområdet och energiforskningen inte 
behandlats mer omfattande. 

Universitets- och högskoleämhetet finner det inte osannolikt att genom

gripande teknikförändrande rön som totalt förändrar helhetsperspektivet 

kan komma fram under den aktuella tidsramen. För att uppnå sådana 
epokgörande resultat fordras dock en målmedveten satsning på grundläg
gande forskning inom hela det energitekniska fältet. 

Centra/organisationen SACOISR. Sl'enska Bioenergiföreningen och 
Sl'enska Naturskyddsföreningen anser att kommitten inte tillfredsställande 
utfört sitt uppdrag i och med att ingen avvecklingsplan presenterats. Sta-
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tens geologiska undersiik11i11g finner det otillfredställande att kommitten i 

så stor utsträckning valt att föreslå tillsättandet av nya utredningar. ilar

bergs kommun anser att kommitten utrycker sig alltför vagt och passivt när 

det gäller att precisera vilka strategiska beslut som mastc fattas och menar 

att ju längre sådana heslut dröjer desto mer ökar svårigheterna liksom 

svårigheterna att få fram alternativ ökar ju längre tiden går. 

2.3 Energibehovens utveckling 

Utredningen har avstått från att göra en regelrätt prognos över den 

framtida energianvändningen och har i stället fastlagt intervall inom vilka 

energianvändningen i olika sektorer kommer att ligga. 

Ett stort antal remissinstanser delar EK: 81 :s uppfattning att det är 

orealistiskt att göra prognoser på så lång sikt som det här blir frågan om. 

Många instansen har emellertid kommenterat de intervallgränser som 

kommitten kommit fram till. 

Allmänt 

Stockholms kommun finner att den nedre gränsen i intervallet för elan

vändningen, är föga realistisk då elanvändningen exklusive de avkopp

lingsbara elleveranserna redan idag är högre. 

Statens vattenfallsverk gör samma bedömning och hänvisar till att utred

ningen bedömt att elvärme och värmepumpar i stor utsträckning kommer 

att fortsätta att användas. 

Kraftsam anser att kommitten tydligare än vad som skett borde ha 

angett att sannolikheten är olika för att hamna i olika delar av intervallet 

och framhåller att ett troligt minimivärde för elanvändningen ligger kring 

115 a 120 TWh inkl. förluster. 

Si•enska Elverksföreningen ifrågasätter om det är realistiskt och moti

verat att räkna med ett undre värde för elanvändningen på endast 90 TWh 

vilket är tio procent lägre än 1983 års verkliga värde. Föreningen menar att 

en så låg nivå skulle endast kunna nås i samband med en djup och mycket 

långvarig lågkonjunktur. Föreningen vill i sammanhanget framhålla angelä

genheten av att elproduktions- och överföringssystemet även i framtiden 

innehåller tillräckliga marginaler för att klara även oförutsedda efterfrå

geökningar och påpekar att kostnaderna för dessa marginaler är små jäm

fört med de samhällsekonomiska förluster som kan uppstå om efterfrågan 

ej tillgodoses. 

S1·enska Kraftverksföreningen noterar att kommittens betänkande inte 

innehåller fakta eller resonemang som övertygar om att en påtaglig framti

da minskning av elförbrukningen skulle vara sannolik. En miniminivå för 

elförbrukningen på lång sikt är enligt föreningens mening ca 120 TWh. dvs 

ca 130 TWh inkl. förluster. Detta innebär att praktiskt taget hela kärnkraft-
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produktionen måste ersättas med annan elproduktion vid kärnkraftens 

avveckling. 

Skellefteå kommun finner att en elanvändning på endast 100 TWh är 

osannolik mot bakgrund av kommittens bedömningar beträffande elvär

mens roll i framtiden och industrins produktutveckling. 

lnge11jörH'ete11skapsakademi11, finner att intervallen givits alltför stora 

spännvidder och hänvisar till de analysmetoder akademin tillämpat i sin 

studie "Energi och ekonomi'". I denna studie har spännvidden kunnat 

reduceras till 111-138 TWh för elanvändningen, varvid det lägre värdet 

hänför sig till låg BNP-utveckling och kärnkraftsavveckling och det högre 

värdet till hög BN P-utveckling och fortsatt användningn av kärnkraft. 
F<lrs\'llrets forskningsanstalt anser att grunderna för valet av gränser för 

en framtida elanvändning inte har diskuterats av utn:dningen. Innan förut

sättningarna preciserats är det angivna intervallet ointressant som utgångs

punkt för en energipolitisk stralegi. 
Liinsstyrclsl'11 i Malm<Jhus län hyser förståelse för svårigheten att bedö

ma det framtida elbehovet men anser ändock att den sannolika elkonsum

tionen borde ha kunnat preciserats något bättre än med 60 TWh mellan 

max- och minimivärdena. 

Äli,räddarnas samorganisatimz konstaterar att varje prognos som kraft

etablissemanget gjort varit grovt felaktig och finner det inte troligt att den 

nya prognosen är tillförlitligare än de tidigare. Organisationen hänvisar till 

underrapporten Perspektiv på energi (Os I 1983: 18) och de siffror som 

angivits i denna, samt till beräkningar utförda av BFR som säger att 

uppvärmningsbehoven i bostäder och lokaler kan halveras till sekelskiftet. 

Sammanfattningsvis bedömer organisationen att en elanvändning om ca 90 

TWh år 2010 är fullt möjlig. 

Även Lantbrukarnas riksförbund och Sveriges villaägareförb1111d hänvi

sar till underrapporten Perspektiv på energi (Os I 1983: 18) enligt vilken det 

är möjligt att genom hushållnings- och effektiviseringsåtgärder sänka ener

gibehovet till ca 200- 300 TWh år 2010 och ifrågasätter varför dessa möjlig

heter inte analyserats vidare av EK 81. 

Industrin 

Enligt EK 81 :s bedömningar kommer energianvändningen inom indu

strin att uppgå till ca 150-200 TWh år 20 I 0. Statens energiverk som i sitt 

remissvar preliminärt redovisar de prognoser som verket arbetat fram för 

energianvändningen år 1995. anger I 35 TWh för år 1995. Beträffande 

elanvändningen inom industrin anger EK 81 intervallet 40-70 TWh för år 
2010 medan energiverkets prognos anger 53 TWh för är 1995. Verket anser 

det därför mindre troligt att elförbrukningen kring år 2010 skulle ligga vid 

den undre gränsen för EK 81 :s intervall och således underskrida den 
sannolika förbrukningen år 1995. 
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Svemka Cellulosa- och Pappersbruk1förc11inRe11 kommenterar de siffror 
som angivits i IUl:s underrapport Den eltunga industrins utveckling (Os I 
1983: 13) och som ligger till grund för EK 81 :s bedömningar. Rapporten har 
angivit intervallen 13.7-17 ,8 TWh som trolig elanvändning år 2010 inom 

pappers- och massaindustrin. Föreningen som räknar med fonsatt tillväxt 
för branschen på grund av ökade avvcrkningsmöjligheter och produktut

veckling anser att ett troligare intervall är ca 17 .8-23 TWh. Oljeförbruk

ningen har reducerats drastiskt inom branschen sedan 1973 trots ökad 

produktion. Motsvarande reduktion anser föreningen inte möjlig vad avser 

elanvändningen utan påpekar att totalt sett energieffektiva processer i 

allmänhet leder till högre elförbrukning. 

Jernkontoret kommenterar också Illl :s underrapport där hög- och lågal
ternativ angivits även för järnindustrins energianvändning. Det lägre alter
nativet innebär enligt Jernkontoret att de svenska handelsstålverken av
vecklas när nu gjorda investeringar tjänat ut strax efter sekelskiftet. Jcrn
kontoret hänvisar till att stål visserligen kan produceras till lägre pris än i 
Sverige i vissa andra länder, men att dessa ligger på fraktavstånd som ger 
högre kostnader vid expon både till USA och Europa. Av denna anledning 
och på grund av Sveriges effektivitetsmässiga försprång, finner Jcrnkon

toret ingen anledning att förutse någon minskning av den svenska handels

eller specialstålindustrin. 
Jernkontoret påpekar vidare att möjligheterna att byta energibärare är 

mycket begränsade inom järn- och stålindustrin och kan i allmänhet bara 

ske i samband med ny- eller reinvesteringar varför branschen är beroende 

av en långsiktig väl avvägd energipolitik. 
Svenska K raftverksföreninRen anser att EK: 81: s lägre intervallgräns för 

industrin. 40 TWh, är helt orealistisk då en förutsättning i så fall måste vara 

att delar av industrigrenarna massa och papper, järn och stål samt kemi 

skulle slås ut vilket föreningen inte funnit att några skäl till har angetts 

betänkandet. 
Enligt Sveriges lnd11striförb11nds bedömning kommer industrins speci

fika elförbrukning att öka till 50-58 TWh år 1995. Förbundet anser att 

endast under mycket extrema förutsättningar kommer förbrukningen där

efter att sjunka och varnar för att räkna med att industrins elförbrukning år 
2010 skulle ligga under 50 TWh per år. Förbundet framhåller att industrin 

ser elprognoser som en ram inom vilken industrins användning måste 

hållas. Uppfattas eltillgången som knapp hämmar detta utvecklingen av ny 

teknik och projekt av elintensiv karaktär. Förbundet poängterar att ny 

teknik nästan undantagslöst kräver el för att fungera. 
Statens vattenfal/sverk räknar dock med att den specifika elenergian

vändningen inom industrin på sikt minskar, men hänvisar också till en 

prognos från Kraftsam som visar på en något höjd specifik elförbrukning 

fram till år 1995. 
Byggnadsstyrelsen finner intervallet för industrins elanvändning väl till-
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taget och inte motsvarande de tendenser som kunnat utläsas av de senaste 

årens utveckling. Byggnadsstyrelsen hänvisar också till att EK 81 :s delrap

porter och BFR:s utredningar pekar på ett i stort sett oförändrat energibe

hov för industrin fram mot år 2000. 

Transportsektorn 

Det av kommitten angivna intervallet för transportsektorns energibehov 

år 2010 är 60-100 TWh. Därav utgör 2-3 TWh el. 

Swtens enerRirerks prognos förutser en ökning av transportsektorns 

totala energianvändning från 68 TWh år 1983 till 78 TWh år 1995. Verket 

konstaterar att EK 81 :s bedömningar därför ligger i linje med den egna 

prognosen. 

Malmö kommun konstaterar att fordonen visserligen kommer att bli mer 

bränslesnåla men att trafikarbetet kommer att öka varvid energiförbruk

ningen kommer att öka något eller möjligen ligga kvar på ungefär samma 

nivå som idag. 

Folkkampanjen mot kärnkrafi finner att den högre gränsen i intervallet 

inte kan förenas med ett program för att rädda Europas skogar undan 

förödelse. ens om katalytisk avgasrening skulle införas snabbt. 

Bostäder och service, m. m. 

EK 81 har angivit det troliga intervallet för energianvändning inom 

sektorn till 100-150 TWh. Därav utgör 50-80 TWh elanvändning. 

Enligt Statens energh>erks prognos för 1995 minskar energianvändning

en inom sektorn från 150 TWh år 1983 till 137 TWh år 1995. Elanvändning

en beräknas öka från 52 till 63 TWh. Verket finner de av EK 81 angivna 

undre gränserna svårförenliga med verkets bedömningar för år 1995 och 

därmed som olämpliga som underlag för statsmakternas planering under 

den närmaste 10-årsperioden. För att elanvändningen skall kunna begrän

sas till 50 TWh eller strax däröver, krävs enligt verkets mening att bety

dande delar av den nuvarande direktverkande eluppvärmningen försvinner 

ur systemet. 

Statens vattenfallsverk finner det sannolikt att användningen av energi 

för uppvärmning kommer att minska kraftigt genom en alltmer effektiv 

energianvändning. Däremot förutser verket en ökning av elanvändningen 

och beräknar att ca en tredjedel av en elproduktion på 130 TWh kan 

avsättas på värmemarknaden omkring år 1990. 

Byggnadsstyrelsen kommenterar den förväntade användningen av drift

el respektive elvärme och konstaterar att i det högre alternativet förväntas 

i stort sett en fördubbling av driftelen medan elvärmen bedömts vara nära 

konstant. Enligt byggnadsstyrelsen vore en ökning av driftelen i propor-
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tion till ökningen av volymtillväxten rimlig vilket är långt mindre än en 

förduhbling. 

Statens råd för byg1:nadsforskning anför att energihushållningsåtgärder 
samt införandet av ny teknik kan halvera energibehovet i hebyggelsen. 

2.4 Hushållning och effektivisering 

Byggnadsstyrelsen konstaterar att EK 81 visserligen betonar vikten av 

energisparande men menar att de förslag som redovisas innebär att energi

sparandet nedtonas till förmån för konvertering och ombyggnader i pro

duktionsystemet. Byggnadsstyrelsen anser istället att det omvända förhål
landet borde gälla eftersom en fortsatt aktiv energihushållning är den enda 
säkra vägen mot minskat beroende av olika energikällor. 

GöteborKs och Umeå kommuner. Hyresgästernas Riksförbund, Sl'ens

ka Naturskydd.1:föreningen och VV S-tekniska föreningen anser att tillgäng

lig teknik för energihushållning möjliggör väsentliga minskningar i ener
gianvändningen utan att samhällstillväxten i övrigt behöver begränsas. 
Elanvändningen skulle kunna minskas så långt att kärnkraften kan avveck

las utan annat än marginella tillskott från andra produktionsanläggningar 
vilket vore till fördel ur både luft- och vattcnvårdsynpunkt. Göteborgs 

kommun framhåller att målet för den statliga energipolitiken borde kunna 

motsvara den av kommitten angivna undre gränsen i bedömningen om 

framtida energianvändning. 
Lantbrukarnas Riksförbund menar också att det måste vara en riktig 

strategi att med ett kraftigt sparande och utnyttjandet av bästa kända 

teknik reducera det totala energianvändningen. Genom samhällelig styr

ning bör en jämn prisutveckling på de olika energiformerna tillskapas. 

Tidig information om ungefärliga priser och tänkt prisutveckling skulle 

enligt förbundet möjliggöra rationella beslut för både samhälle, näringsliv 
och enskilda. Förbundet anser att detta sannolikt skulle innebära att elef

terfrågan dämpas. 

Riksrel'isionsverket menar också att EK 81 inte till fullo tagit fasta på 

den besparingspotential som fortfarande finns, och som framhålls bl. a. i 

EK 81 :s eget underlagsmaterial. Verket ifrågasätter utredningens ställ

ningstagande. att inrikta planeringen mot att ersätta kärnkraft med annan 

kraftproduktion, hellre än mot effektivisering och hushållning med el. och 

anser att detta strider både mot utredningens direktiv och andra energipoli

tiska mål som riksdagen beslutat om. 
Verket anser vidare att utredningen haft en alltför defaitistisk inställning 

till att via olika samhälleliga styrmedel påverka framtida elkonsumtion och 

ställer sig skeptiskt till möjligheterna att uppnå väsentliga och samhälls
ekonomiskt väl avvägda styreffekter enbart på grund av "spontana" el

prishöjningar under avvecklingsperioden. 
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S1·erir.:e.1· Allmiinnyttiga Bostad.lfi.iretag (SABO) anser att satsning på 

energihushållning och effektivisering både inom industrin och sektorn 

bostäder - service redan nu borde intensifieras och hushållning premieras. 

En sådan satsning under de närmaste tio åren borde leda till säkrare 

bedömning av storleken på de investeringar som måste göras i nya produk
tionsanläggningar omkring år 2000. SABO finner det förvånande att stats

makterna aviserat en minskning av anslag för utbildning och information 

för energihushållningssidan om ca 50 milj och anser att detta minskar 

trovärdigheten för viljan att avskaffa kärnkraften till år 20 I 0. SABO jämför 

nedskärningen med den kostnad på 28 miljarder som erfordras för att 
bygga ut vattenkraften med 15 TWh. 

Föreningen Sveriges Energirådgivare räknar upp ett antal åtgärder som 

bör vidtas för att klara energiförsörjningen i samband med avvecklingen av 

kärnkraften omkring år 2010: 

- Energihushållningsåtgärder, främst i samband med ombyggnad och mo
dernisering. så att en energistatus motsvarande nära nybyggnadskrav 

uppnås. Enligt föreningens erfarenheter kan förbrukningen vid ombygg

nad minskas till 100-120 kWh/m~ eller lägre. 

- ökad användning av värmepumpar, solfångare och sådan ny teknik som 

är under utveckling. 

- ökad användning av inhemska fasta bränslen. 

Enligt föreningen är den konvertering till el som idag sker inte något 

problem så länge de vattenburna distributionssystemen finns kvar. 

Bostad.l".l'tyrelsen konstaterar att det i EK 81 :s lägre alternativ för elan

vändningen år 2010 inte erfordras någon kondenskraft för att ersätta kärn

kraften och anser att det är en brist att kommitten inte diskuterat möjlighe

terna att ytterligare minska behovet av ersättning genom sparande. Bo

stadsstyrelsen anser att en ny energisparplan omfattande både industrin 

och bebyggelsen bör utarbetas och kopplas till avvecklingen av kärnkraf

ten. Den av kommitten föreslagna utredningen om effektivare elanvänd

ning samt den föreslagna övervakningen av elmarknaden bör kopplas till 

en sådan energisparplan liksom energiprisfrågan. Bostadsstyrelsen hänvi

sar vidare till en rapport från byggnadsforskningsrådet som anger att inom 

byggnadssektorn bör en halvering av 1978 års energiförbrukning vara 

möjlig. Bostadsstyrelsen anser det önskvärt med en begränsning av den 

direktverkande elvärmen och att i stället fortsatta satsningar görs på både 

små och stora värmepumpar. Styrelsen påpekar också att industrins elan

vändning endast ökat med 15 % sedan 1970 och att väsentliga sparmöjlig

heter fortfarande finns genom t. ex. ökad värmepumpsanvändning, varv

talsreglering av pumpar, fläktar m. m .. utnyttjande av värmeåtervinning 

'från kompressorer m. m. 
Statens råd för hyggnadsforskning refererar till sin rapport '"Energi 85" 

där man föreslagit genomförandet av en kraftfull energihushållningsplan 

som även innefattar en plan för införandet av effektivare ny energiteknik 
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och som är samordnad med programmet för renovering, ombyggnad och 
tillbyggnad <ROT). Förutsättningarna för en omfattande energibesparing 
och elbcsparing i bebyggelsen är enligt rådet goda och energibehovet kan 

iialveras. 
S1wiges Villaägare_fi'Jrhund ifrågasätter att villaägarna har ekonomiska 

möjligheter att investera i ytterligare energibesparande åtgärder när alla 
stimulerande bidrag nu tagits bort. Förbundet hemställer därför att nya 
stödåtgärder införs, samt att även småhusägarna inbegripes i ROT-pro
grammet. 

Oskarshamns kommun understryker vikten av hushållning och effektiv 
användning av energi. Detta har stor betydelse för avvecklingen av kärn
kraften, dels direkt genom att byggandet av anläggningar för energiproduk
tion kan minimeras. dels indirekt genom att det blir lättare att skapa 
förståelse hos allmänheten för behoven att bygga nya kraftverk när det kan 
påvisas att energin används effektivt. Kommunen påpekar också att ytter
ligare en viktig utgångspunkt för hushållningen måste vara att tillgången på 
elenergi alltid måste vara tillräcklig för näringsliv och samhälle och att 
kostnaderna för energin inte får leda till att begränsningar uppstår i pro
duktionen. 

lnften}örsvetenskapsakademin anser dock att målsättningen att energi
försörjningen skall ske till så låga samhällskostnader som möjigt med 
beaktade av god miljö redovisats alltför vagt. Fältet lämnas därmed öppet 
för vissa merkostnader för energisparande. som enligt akademins upp
skattning inte är nödvändiga för att säkerställa en god miljö. 

Överstyrelsen för ekonomiskt försvar anser att statens insatser ska syfta 
till att balansera hushållnings- och tillförsclintresserna och möjliggöra att 
andra faktorer än de ekonomiska beaktas. Överstyrelsen påpekar att kost
naden för många hushållningsåtgärder är av samma storlek som kostna
derna för flera tillförselalternativ. Totalkurvan för landets energiförsälj
ning är alltså flack inom ett stort område och statens åtgärder får då stor 
inverkan på den totala konsumtionen av energi. 

Svenska lndustriförhundet och S1•enska Cellulosa- och Pappersbruks

föreningen understryker vikten av att energiförsörjningen på såväl lång 

som kort sikt sker till så låga samhällsekonomiska kostnader som möjligt. 
Att hushålla med energi får aldrig bli ett självändamål. God tillgång på 

energi till internationellt sett låga priser har legat till grund för den svenska 

industristrukturen och varit en förutsättning för en gynnsam ekonomisk 
utveckling. Denna konkurrensfördel - en av våra få kvarvarande - får 
inte försvinna till följd av olämpligt fattade politiska beslut. 

Statens naturvurdsverk betonar att ersättning av kärnkraften i första 
hand bör ske genom sparande och förnyelsebara energikällor. 

Enligt länsstyrelsen i Norrboltens liin är det vid fastställandet av den 
långsiktiga energipolitiken av största vikt att en effektiv energianvändning 
stimuleras. 



Prop. 1984/85: 120 31 

Lanthruksstyre/sen anser att energihushållningsåtgärder och använd

ningen av inhemska bränslen bör prioriteras för att begränsa kolanvänd

ningen i energisystemet. 

Styrelsen för teknisk ut1·eck/i11g framhåller att statligt stöd till energief

fektiviserande FoU i industrin är mycket viktigt. Det är styrelsens erfaren

het att en stor del av denna FoU annars inte kommer till stånd därför att 

energieffektiviseringen har svårt att hävda sig i konkurrens med andra 

FoU-projekt. 

2.5 Oljereduktion 

EK 81 har hl. a. haft som uppgift att behandla möjligheterna till ett 

fortsatt minskat oljeberoende. Kommitten konstaterar att oljeavveckling

en fortskrider snabbare än förutsatt och att ytterligare åtgärder inte är 

aktuella. 
Statens energiverk konstaterar att efterfrågan på olja minskat drastiskt 

även på den internationella oljemarknaden. Antalet oljeproducerande 

länder har ökat och oljehandeln börjar bli mer lik andra råvarumarknader. 

Det är numera föga sannolikt att någon eller några stater skulle lyckas 

utnyttja oljemarknaden som politiskt påtryckningsmedel. Oljepriserna 

kommer enligt verket troligen att på kort sikt sjunka något medan situa

tionen fram mot år 2000 är mer osäker. 

Svenska Petro/euminstitutet påpekar att oljeförbrukningen redan sjunkit 

till den nivå som planerats för år 1990. Anledningarna till att ett minskat 

oljeberoende ansågs önskvärt var enligt institutet dels att minska beroen

det av import från Mellersta Östen, dels förväntade höjda reala priser på 

olja. Då de löpande oljepriserna sjunkit väsentligt och endast en liten del 

olja ( 11 % första halvåret av år 1984) importeras från OPEC-länderna anser 

institutet att de väsentliga skälen att fortsätta oljeersättningsprogrammet ej 

längre föreligger. 

lngenjörsvetenskapsakademin och Skellefteå kommun konstaterar ock

så att några speciella åtgärder för oljeersättning inte längre erfordras. 

Även statens i•attenfa//sverk anser att stödet till oljeersättande åtgärder 

bör avvecklas inom alla områden. 

Lantbrukarnas Riksförbund menar dock att fortsatt oljereduktion är 

nödvändig och att oljan, som är en ändlig resurs, i framtiden främst ska 

reserveras för samfärdsel och kemisk industri. 

Folkkampanjen mot kärnkraft delar kommittens uppfattning att oljeav

vecklingen går väl av egen kraft inom industrin och byggnadssektorn men 

anser att trafikens oljeanvändning inte kan lämnas orörd. Folkkampanjen 
konstaterar. att många åtgärder för att minska miljöförstörningen erfordrar 

internationellt samarbete men att den mest omfattande uppgiften. att för

ändra hela trafikstrukturen mot ökad kollektivtrafik. sänkta hastigheter 

m. m. kan drivas av Sverige oberoende av framgångarna för det alleuro-

3 Riksdaf?en 1984185. I sam/. Nr 120. Bilal(edcl 
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peiska arbetet. Dessutom varnar Folkkampanjen för att Sverige ensidigt 

binder sig vid oljeleverantörer inom IEA-gemenskapen och anser att lång

siktiga kontrakt bör slutas även med ett flertal OPEC-länder. 

2.6 Elproduktion 

Vattenkraft 

Ek 81 har i tilläggsdirektiv erhållit i uppdrag att redovisa vad alternativ 

där vattenkraftutbyggnader ingår utöver vad som förutsätts enligt 1977 års 
riktlinjer i den fysiska riksplaneringen (utbyggnad till totalt 66 TWh l skulle 

innebära. 
Kommitten pekar därvid på att med hänsyn till enbart ekonomiska 

kriterier skulle ytterligare 25 TWh vattenkraft kunna byggas ut. Avväg
ningarna mellan olika kraftslag i utbyggnadsplaneringen bör emellertid till 

stor del baseras på allmänna bedömningar där olika ekonomiska och miljö
mässiga egenskaper vägs mot varandra. I betänkandet ges exempel på en 
utbyggnad av 10 TWh vattenkraft. 

Statens naturvårdsverk uppmärksammar att de skador som åstad
kommes på miljön i samband med utbyggnaderna inte givits något värde i 
de ekonomiska kalkylerna och konstaterar att det idag saknas en ekono

misk teori för att värdera den typen av naturresurser med tanke på framti

da generationers värderingar. Enligt kommitten skall en utbyggnad ske 

med mycket högt ställda ambitioner på varsamhet men naturvårdsverkets 

åsikt är att någon skonsam form för utbyggnad inte finns. Verket anför att 

ett utbyggt vattendrag under alla förhållanden blir från ekologisk synpunkt 

·· totalt förändrat och mer eller mindre utarmat. Sammanfattningsvis anser 
verket att en utbyggnad till högst 66 TWh kan tillåtas och att de nu 

undantagna älvarna och älvsträckorna bör få ett bestående skydd genom 
den kommande naturresurslagen. 

Vetenskapsakademin konstaterar också att till kapitalkostnaderna för en 
vattenkraftsutbyggnad måste läggas svårbestämda "miljökostnader" vil

ket gör att nettovärdet av vattenkraftutbyggnaden blir mycket osäkert. 

Detta bör enligt akademin innebära att irreversibla förändringar bör skju

tas upp för att därmed garantera handlingsfrihet för nästa generation. 

Akademin poängterar att en utbyggnad av ytterligare 25 TWh vattenkraft 

innebär att tre av de fyra återstående älvarna i Norrland byggs ut vilket 

skulle betyda att de sista någorlunda orörda sinsemellan olikartade älveko

systemen i vårt land går förlorade. Akademin anför vidare att älvarnas 

vetenskapliga värde därmed går förlorat och att deras rekreationsvärde 

minskar kraftigt. Genmaterialet hos vandringsfisk går förlorat och skadeef

fekterna på strandzoner i fjällområden och älvdalar är allvarliga. S. k. 
miljövänlig vattenkraftutbyggnad finns inte i sinnevärdcn, avslutar Veten
skapsakademin. 
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Äfrriiddarnas samorganisation anser också atl en skonsam utbyggnad 

av vattenkraften är omöjlig och anser det vara en brist att ingen sakkunnig 

på vattenkraftens miljöskador deltagit i utredningen. Organisationen fram

för att om man delar upp en älvsträcka på flera kraftverk. innebär detta 

ingen miljöförbättring utan tvärtom ännu större skador. Organisationen 

påpekar också att de älvsträckor som återstår ofta är svårutbyggda genom 

en långsluttande profil som gör att långa striickor måste torrläggas eller 

överdämmas för att energi ska kunna utvinnas vilket också är anledningen 

till att de inte hittills utnyttjats. Älvräddarna anför att kosmetiska åtgärder 

i samband med en utbyggnad, såsom anordnande av spegeldammar i 

torrlagda älvfåror och omfördelning av schaktmassor i terrängen, inte kan 

återskapa förutsättningarna för den biologiska produktionen i sjöar eller 

älvar. Organisationen anser att den rimliga vattenkraftproduktionen upp

går till 66 TWh och att de kvarvarande älvarna bör ges ett definitivt skydd 

som är oberoende av den snabbt föränderliga energisituationen. 
Enligt statens nlttenj;1//sverk är dock vattenkraften ekonomiskt och 

miijömässigt överlägsen andra alternativ för ny elproduktion. Vattenfall 

gör bedömningen att en utbyggnad av vattenkraften utöver den av riksda

gen beslutade nivån 66 TWh i första hand bör komma ifråga vid ersättning 

av kärnkraften varvid behovet av kolbaserad elproduktion kan minskas. 

Kraftsam och S1·enska Kraftverksföreningen anser att det är helt klart 

att både vattenkraft och kondenskraft måste användas för att ersätta 

kärnkraften. varvid det praktiskt möjliga vattenkraftstillskottet begränsas 

till 25 TWh. Organisationerna. som anser att nuvarande tillåtlighetsregler 

ger som resultat att tillskottet stannar vid 10 il 15 TWh, poängterar att 

denna gräns borde förändras och besked om nya riktlinjer lämnas snarast 

möjligt eftersom vattenkraft dels är bästa produktionsalternativ, dels önsk

värd jämn sysselsättning kräver lång utbyggnads tid. 

Landsorganisationen i S1·erige påvisar faran av att det vid nuvarande 

utbyggnadstakt av vattenkraften finns stor risk all nödvändig kompetens 

inte kan bibehållas på tillräckligt hög nivå. 

Skellefteå kommun som anser det klokt att hålla möjligheterna till en 

fortsatt vattenkraftutbyggnad öppna anser att kraftföretagen bör stimule

ras till att förbereda sådana lösningar som tar hänsyn till olika former av 

motstående intressen för att därmed skapa en bättre handlingsberedskap. 

Enligt Statens meteorologiska och hydrologiska institut (SMHl) saknas i 

vattenkraftsberedningens redovisning projekt i flera vattendrag där det 

finns hydrologiska förutsättningar för vattenkraftutbyggnad. En förutsätt

ningslös inventering bör därför göras av potentiella vattenkrafttillgångar. 

Därvid bör speciellt utredas hur stort krafttillskott som kan erhållas från 
mindre kraftverk. Institutet anser också att effektiviseringsåtgärder i be

fintliga anläggningar kan öka elproduktionen liksom samordning av drift
planeringen inom och mellan älvar och regioner. 

Lantbrukarnas riksförbund förordar en kraftig satsning på minikraftverk 
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samt poängterar att möjligheterna till modernisering och effektivisering av 

befintlig vattenkraft måste tas tillvara. 

Härjedalens kommun erinrar om att kommunfullmäktige beslutat att inte 

medge ytterligare utbyggnad av vattenkraft inom kommunen. Kommunen 

svarar redan idag för 2,5 % av landets totala vattenkraftsproduktion. 

Kraftvärme 

Statens energil'erk, som gjort en utredning om kraftvärme, anser att 

produktionskapaciteten i kraftvärmeverken kommer att vara konstant 

fram till år 1995 (ca 6-7 TWh). Förutsättningarna för en utbyggnad däref

ter är osäkra bl. a. beroende på att utbyggnaden av fjärrvärme enligt 

verkets uppskattning troligen avstannar vid under 40 TWh. Den snabba 
utbyggnaden av stora värmepumpar i fjärrvärmesystem innebär också en 

försämring av förutsättningarna för kraftvärmeutbyggnaden. Ytterligare en 

faktor gäller enligt verket utvecklingen av kostnaderna för kraftvärmeverk 

i olika storleksklasser. Om den nuvarande lönsamhetsgränsen vid effekt
storleken 50 MW kunde sänkas skulle kraftvärrnepotentialen öka något. 
Med hänsyn tagen till ovanstående faktorer anser energiverket att kraft

värmekapaciteten kan komma att byggas ut till maximalt 12 TWh år 2000. 

Slutligen påpekar verket att den största delen av vattenkraftspotentialen 

på drygt 20 TWh är billigare att bygga ut än kraftvärme. 

Både Si·enska Kraftverhföreningen och Svenska Värmei•erk.~förening

en påtalar att småskalig kraftvärme kan vara ett intressant utvecklingsom

råde. Värmeverksföreningen framhåller att minskad sårbarhet erhålles 

med många utspridda produktionsenheter vilket kan vara av stort värde 

vid omfattande elavbrott. 

Statens vattenfallsverk studerar tillsammans med övrig kraftindustri och 

Värmeverksföreningen utbyggnadsmöjligheterna för kraftvärmeverk. Vat

tenfallsverket påpekar dock att den pågående utbyggnaden av värme

pumpssystem och fastbränsleeldade hetvattencentraler samt energihus

hållning minskar förutsättningarna för en utbyggnad och anser det inte 

sannolikt att elenergi från kraftvärmeverk kan komma att ge några tillskott 

av betydelse för att ersätta kärnkraften. 

Också Kraftsam anser det osannolikt att en utbyggnad av kraftvärmen 

skulle kunna ge 12-14 TWh och anger som orsaker 

- att värmepumpsinstallation torde komma att konkurrera med kraftvär

meutbyggnaderna om det tillgängliga värmeunderlaget, 

- att spillvärmeutnyttjande reducerar värmeunderlaget 

- att kraftvärmeverk av mindre storlek - i den mån de kan konkurrera 

ekonomiskt med stora kolkondenskraftverk - kan få svårt att hävda sig 

med hänsyn till miljökraven, 

- att tillkommande kraftvärmeverk kalkylmässigt i många fall ej kan till

godoräkna sig värdet av den s. k. effektkrediteringen. 
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Även statens räd för hyggnadsforskning och \lVS-tekniska fiireningen 

anser att utbyggnaden av fjärrvärme kommer att avstanna tidigare än vad 

som antagits vilket rycker undan förutsättningarna för en omfattande ut

byggnad av kraft värmeproduktionen. 

Sl'enska Kommunförbundet påpekar att kommunerna inte själva kan 

bedöma om det är ekonomiskt intressant att investera i kraftvärme förrän 

det av staten klarlagts, dels i vilken omfattning vattenkraften får byggas ut, 

dels hur renings kraven vid förbränning kommer att utformas. Förbundet 

anser vidare att det på grund av den osäkerhet som råder är svårt att välja 

mellan olika invcstcringsalternativ i de kommuner som har förutsättningar 

att producera cl i kraftvärmeanläggningar. Att staten efterlyser beslutsun

derlag från kommunerna och tvärtom är därför enligt förbundet inte någon 

bra utväg för att lösa detta problem - istället bör parterna gemensamt 

arbeta fram beslutsunderlaget. 

Statens naturrärdsverk bedömer att produktion av elkraft i kraftvärme
verk och mottrycksanläggningar kan ske i tätorter utan att luftkvaliteten 

behöver försämras i förhållande till det fall där endast värme produceras i 

värmeverk. Verket, som anser att det är kraftvärme som i första hand bör 

byggas ut för att komplettera vattenkraften, pekar på den omställning som 

för närvarande sker i fjärrvärmenäten och som innebär att värmeproduk

tionen i ökad omfattning sker i hetvattencentraler utan möjlighet till elpro

duktion. Då det inte för en lång tid framöver är lönsamt att bygga fast

bränsleeldade kraftvärmeverk anser naturvårdsverket att staten måste sti

mulera en övergång till kraftvärme i de tätorter där de ekonomiska och 

tekniska förutsättningarna finns. 

Lantbrukarnas riksfiirhund förordar en kraftfull satsning på både större 

och mindre kraftvärmeverk eldade med flis och torv. Förbundet påminner 

också om att kraftvärmen har den fördelen att mest el produceras under 

höglasttid när värmebehovet är högt vilket ger bättre driftförutsättningar 

för vattenkraften. 

Industriellt mottryck 

Svenska Cellulosa- och Pappersbruksföreningen anser att kommitten 

sätter alltför stor tilltro till utnyttjandet av mottryckskraft i samband med 

kärnkraftens avveckling. Mottryckskraften, som produceras så gott som 

uteslutande inom massa- och pappersindustrin. förväntas kunna generera 5 

TWh. Föreningen påpekar att många turbiner under senare år avställts, 

dels p. g. a. ur producentsynpunkt oförmånliga elpriser, dels p. g. a. mins

kat värmebehov och värmepumpsteknik. Endast ett fåtal anläggningar som 

utnyttjar kol torde kunna producera el lönsamt under hela året. Dessutom 

påvisar föreningen att möjligheterna att generera mottryckskraft från 

skogsbränsle är begränsade, dels på grund av bränslets låga värmevärde 

vintertid, dels på grund av lagringssvårigheter vintertid. 
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Ytterligare en begränsning anförs, nämligen att produktionen av hög

trycksånga minskar till följd av fortsatt energieffektivisering och ökad 

produktion av termomekanisk massa. Totalt gör föreningen hedömningar 

att branschens mottryckspotential vid sekelskiftet inte kommer att över

stiga 4 TWh. 

Statens energiverk som utrett potentialen för industriellt mottryck finner 

det inte troligt att produktionskapaciteten kommer att byggas ut och räk

nar med att produktionen kan komma att uppgå till ca 3 TWh år 1995. 

Kolkondens 

Enligt Kraftsams och Svenska Kraftverhförcninf?ens mening måste 

bortfallande kärnkraft väsentligen ersättas med el från kolkondenskraft

verk varvid minst 30-40 TWh kolkondens kommer att behövas. 

Enligt Lantbrukarnas Rik.~förbund bör uppförandet av kolkondensan

läggningar ske ytterst restriktivt då energiutbytet är synnerligen lågt med 

en produktion av I TWh el per tillförda 3 TWh kol. 

Svenska hioenerg(föreninf?en anser det orimligt att först sträva att ersät

ta importbränslet olja för att i ett senare skede ersätta detta med tre gånger 

så mycket av importbränslet kol. via elgenerering i kondensanläggningar. 

Länsstyrelsen i Malmöhus län anser att kommitten ytterligare borde 

belyst frågan om kondenskraftverkens låga verkningsgrad och de omfat

tande transportförluster som uppkommer i ledningsnäten från stora cen

trala anläggningar för el- och värmeproduktion. Behovet av merförbrän

ning med tillhörande miljöstörande utsläpp borde enligt länsstyrelsen be

aktas vid val av ersättning för kärnkraften. 

Statens råd för byggnadsforskning som delar kommittens uppfattning 

att om en stor del av kärnkraften behöver ersättas måste kolkraftverk 

byggas, pekar på att stora utvecklingsmöjligheter finns för denna teknik 

både avseende ökad verkningsgrad och minskade miljöfarliga utsläpp. 

Vindkraft 

Statens natun·ård.n·erk anser att vindkraften bör kunna ge ett icke 

oväsentligt bidrag till Sveriges elförsörjning när kärnkraften ska avvecklas. 

Vindkraftverken kommer visserligen att dominera landskapsbilden där de 

placeras. Ytorna som erfordras för anläggningar bestående av 10-tals enhe

ter samt erforderliga ställverk, kraftledningar etc är avsevärda. Även vissa 

bullerstörningar uppstår. Trots de lokala miljöproblemen som vindkraften 

för med sig anser verket att en fortsatt satsning på utveckling av vindkraf

ten bör göras med i första hand en utbyggnad av en eller två gruppstationer 

om 3-5 aggregat. 

Kraftsam påpekar att vindkraften inte kan delta i regleringen av kraft

systemet utan i stället ökar kraven på reglering av andra kraftstationer 
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vilket medför merkostnader för vindkraften. Enligt statens vattenfalls

verks uppfattning är bedömningarna av bl. a. vindkraftens kostnader ännu 

för osäkra för att det ska vara möjligt att uttala sig om vindkraft på sikt kan 

bli kommersiell i Sverige. 

Lanthruksstyrelsen föreslår att forskning om havsbaserad vindkraft in

ryms i den fortsatta utvecklingen av vindkraften medan statens meteorolo

giska och hydrologiska institut konstaterar att man nyligen tagit fram ny 

vindstatistik som bl. a. innehåller bättre vinddata för havsområden varför 
underlag nu torde finnas för en säkrare bedömning av potentialen. 

Socialstyre/sen påpekar att från strikt hälsoskyddssynpunkt kan det 

vara angeläget att prioritera vindkraft som förutom vattenkraft är det 

renaste energislaget. 

2.7 Värmeproduktion 

Fjärrvärme 

I delutredningen "Så kan vi värma Sverige" anges med utgångspunkt 

från ekonomiska bedömningar att ungefär hälften av bebyggelsen bör vara 

ansluten till fjärrvärme om 20 år. Man når då upp till ett värmebehov i 
fjärrvärmesystemen om ca 50 TWh per år. 

Statens energiverk, som gjort en bedömning av utvecklingen på fjärrvär

meområdet fram till år 1995, anser att den levererade värmemängden detta 
år kommer att understiga 40 TWh. Verket konstaterar att kommunernas 

egna bedömningar om takt och nivå på utbyggnaden kontinuerligt ändras 

och att det alltmer har börjat ifrågasättas om fjärrvärme är en lämplig 

uppvärmningsform i mindre kommuner. Enligt verket finns det fortfarande 

anledning för mindre kommuner som planerar för fjärrvärmeutbyggnad att 

se över sina planer noga med hänsyn till möjligheten att värmebehoven 

som ett resultat av fortsatt energisparande blir mindre än vad man tidigare 

räknat med och att elpannor, värmepumpar och kanske även kombina
tionen el/olja kan vara bättre alternativ än fjärrvärme. 

Byggnadsstyrelsen ställer sig tveksam till om det finns underlag för en 

fjärrvärmeexpansion från 30 till 50 TWh. Dock framhåller byggnadsstyrel

sen att den konkurrens mellan olika energislag som EK 81 anser föreligga 

för närvarande är starkt begränsad genom kommunala administrativa styr

medel som värmeplaner. taxor, leveransvillkor för fjärrvärme etc. 

Statens råd för byg{?nadsforskning anser att den rådande expansionen 
av fjärrvärme snart kan komma att bromsas av företagsekonomiska skäl. 
Ny eller förbättrad teknik erfordras men rådet bedömer ändå att konkur

rensen från elvärme kommer att bli för stor för ett antal tjärrvärmeverk. 
Rådet varnar för statsmakternas ansatser att genom ekonomiska styrmedel 
påverka denna utveckling och anser att på sikt uppstår därigenom en än 
svårare situation för fjärrvärmeverken. 
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Vl'fenskapsakademin menar att en alltför stor satsning på fjärrvärme 

kommer att binda framtida generationer till vattenburen värme medan det 

från andra synpunkter kan visa sig att andra uppvärmningssystem är 
fördelaktigare. 

Svenska Naturskyddsji'ireningen varnar för att en alltför stor satsning på 

fjärrvärme kan förhindra att hushållning med energi bedrivs med tillräcklig 

kraft. Föreningen anser att tillstånd till installation av värmepumpar, isole

ring av bostader och lokaler och annan teknik som innebär effektivare 

användning av energi aldrig får vägras med hänsyn till lönsamheten i ett 

existerande eller planerat fjärrvärmenät. 

Svenska Värme1-erb:föreningen har avstått från att kommentera EK 

81 :s antaganden om utvecklingen av fjärrvärme och kraftvärme. Orsaken 

till detta är att föreningen inom kort kommer att presentera nytt prognos
material för dessa sektorer. 

Värmepumpar 

Sveriges meteoroloRiska och hydrologiska institut. som gjor1 en studie 
av svenska sjöars värmcinnehåll vintertid, beräknar att den praktiskt ut

nyttjningsbara värrnemängden är i storleksordningen 20 TWh. Därtill kan 

sedan läggas utvinningsbar energi i floder och havsvatten. Institutet bekla

gar att kommitten i sin redovisning av värmepumpar mer uppehållit sig vid 

deras elbehov än vid det nettotillskott de skulle kunna ge till landets 

energiförsörjning. 

Statens naturvård.vverk anser att satsningen på värmepumpar bör fort

sätta och påpekar att användning av värmepumpar i bebyggelse utanför 

fjärrvärmenäten minskar behovet av elenergi för upvärmningsändamål 

alternativt behovet av individuell eldning med fasta bränslen. Verket be

dömer att utvinning av energi ur mark, luft och vatten bör kunna ske utan 

allvarliga effekter på naturmiljön. Enligt verket bör möjligheterna att an

vända bränsledrivna värmepumpar och absorbtionsvärmepumpar behand

las i ett särskilt utvecklingsprogram. 

Enligt statens råd för byggnadsforskning utvecklas redan gas- och die

seldrivna värmepumpar samt värmedrivna absorbtionsvärmepumpar i fle

ra länder och dessa tekniker utgör en viktig möjlighet till effektiv uppvärm

ning utan användandet av el som energibärare. Den internationella utveck

lingen av olika slags värmepumpar kommer enligt rådets bedömning att 

medföra minskade investeringskostnader för små värmepumpar. Rådet 

påminner i sammanhanget att viktiga komponenter hos villapumpar endast 

tillverkas utanför Sverige. 

Statens l'attenfallsverk anser att konventionell elvärme på sikt alltmer 

kommer att bytas mot värmepumpar. 

Umeå kommun finner det angeläget att utvecklingen av både små villa

värmepumpar och stora värmepumpar för tillvaratagande av spillvärme 

stimuleras. 
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51-erige.1· 1•illaägan'.fi>rhund kommenterar kommittens ståndpunkt att el

värme i småhus även på sikt skulle vara ekonomiskt fördelaktig och anför 

att värmepumpar är det mest energilönsamma alternativet. 

Rostadsstyrelsen anser att användningen av direktverkande elvärme bör 

begränsas och att istället en fortsatt kraftig satsning på små och stora 

värmepumpar bör göras. Styrelsen konstaterar också att utredningen inte 

behandlat möjligheten att ersätta oljevärme i villor med mindre värmepum

par. 

2.8 Bränslen 

Inhemska bränslen 

Statens energiverk anser att den totala tillgängliga mängden trädbräns

len, inklusive industriproducerat bränsle och rivningsvirke, kan uppskat
tas till ca 50 TWh per år. Verket anser vidare att den konkurrenssituation 

som ansetts föreligga mellan massaindustrins behov av trädråvara och 

användningen av ved som bränsle inte är så allvarlig som befarats och att 

problem endast kan förväntas på någon lokal marknad. Verket konstaterar 

också att utvecklingen inom trädbränslehanteringen hittills gått snabbt, 

samt att förbrukningen år 1983 uppgick till ca 16 TWh. lnvesteringbidragen 

år 1984 till pannor och terminaler avsedda för inhemska bränslen kommer 

att medföra att efterfrågan ökar ytterligare. 

Beträffande torv har produktions volymen ökat från 13 000 m3 år 1980 till 

över 500000 m3 år 1983. Mot bakgrund av de stöd till torvpannor som 

lämnats de senaste åren räknar energiverket med att en produktion av ca 3 

TWh energitorv kommer att erfordras mot slutet av 1980-talet. Emellertid 

anser verket att de inhemska bränslena under de närmaste åren går mot en 

kärv marknad p. g. a. minskad energianvändning och konkurrenskraftiga 

priser på el och kol. Under 1990-talct väntas skogsbränslenas betydelse 

komma att öka främst beroende på ökat elpris. Verket anser det emellertid 

ännu för tidigt att säga om skogsbränslena kommer att utnyttjas i den 

omfattning man räknat med. 

Domänverket anser att betänkandet inte tillräckligt beaktat den relativt 

tidiga utvecklingsfas som inhemska fastbränslen befinner sig i och den 

betydande framtida utvecklingspotential detta innebär. Verket framhåller 

att torv visserligen inte är en förnyelsebar energiform men anser att den 

kan ge likvärdigl:I samhällsekonomiska fördelar som skogsbränsle om slut

exploaterade torvml:lrksarealer överförs till energiskogsodling. Ca 200000 

hl:I, vilket motsvarar drygt hälften av den lämpliga energitorvarealen. skul

le kunna utnyttjas på detta sätt. Energiproduktionen under "torvskedet" 

beräknar verket till 50-70 TWh medan den långsiktiga produktionen. efter 

omföring till energiodling, skulle ge 10-15 TWh/år. Härutöver kan nedlagd 

jordbruksmark och andra marginella markslag utnyttjas för energiodling 

med en energiproduktion av minst samma storleksordning. 
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Beträffande konventionellt skogsbränsle bedömer domänverket att bio

logiska hänsyn sätter gränsen för utnyttjandet till 50-60 TWh. Det är 

vidare verkets åsikt att skogsbränsleproduktionen hidrar till en förbättrad 

skogsvård. 
Domänverket framhåller vidare att de samhällsekonomiska värdena av 

ett utnyttjande av inhemska förnybara fasta bränslen måste tas med i 

jämförelser mellan olika energislag, framför allt när jämförelser sker mel
lan dagens kostnader för att utnyttja de sedan länge etablerade energisla

gen kol. olja vattenkraft å ena sidan och de "nya" ännu ej utvecklade och 

etablerade inhemska energislagen å den andra. Redan en framskrivning av 

dagens kostnadsrelationer är enligt verket grovt missvisande, eftersom den 
tekniska utvecklingspotentialen för "nya" energislag då inte beaktas. 

Sko1:sstyrelsen noterå.r att kommitten, dels finner ett motsatsförhållande 

mellan ved för energiändamål och ved som industriråvara, dels anser att 
ökad avsättning av bränsle kan göra skogsbruket mer lönsamt. Styrelsen 
omfattar dock åsikten att en ökad användning av skogsbränsle bl. a. ger 
ökad lönsamhet i skogsbruket och ett ökat utbud av industriråvara då 
tillkomsten av bränslesortimentet leder till att gallringar som av lönsam
hetsskäl annars inte skulle blivit gjorda, nu blir utförda. 

Lantbrukarnas riksförbund biträder domänverkets resonemang beträf
fande torvmarkernas användning för energiodling. Förbundet pekar också 

på att halm finns att tillgå som energiråvara med en praktisk utnyttjnings

potential om ca 9 TWh per år. Förbundet anser all en prioritering av 

inhemska bränslen borde vara självklar med hänsyn till de hot som försur

ningen och den ökande koldioxidhalten i atmosfären utgör och framhåller 

att med god förbränningsteknik och kompakterade biobränslen bör dessa 
kunna hävda sig även i miljökänslig tätortsmiljö. 

Även Svenska Bioenergiföreningen anser att biobränslenas möjligheter 

vid uppvärmning av mindre centraler och småhus undervärderats och 

anser att el för uppvärmning bör utformas så att en ersättning med bio

bränslen blir möjlig. Länsstyrelsen i Norrbottens län pekar på att ny teknik 

i form av eldning av pellets och pulver redan idag visar miljömässiga 

fördelar jämfört med olja. 

Svenska Cellulosa- och Pappersbruksföreningen påpekar att den totala 

förbrukningen av träfiberråvara för uppvärmningsändamål nu uppgår till 

ca 8 milj m3f. Därav var ca 7 milj m3f skogsbränsle medan ca I milj m3f var 

stamvirke som kunnat användas som industriråvara. Föreningen anser att 

de många statliga styrmedlen snedvrider konkurrensen och ökar risken att 

industriråvara eldas upp. Stöd till skogsbränslen kan vara befogat i ett 
inledningsskede men de får inte permanentas och bör nu snarast avveck

las. Föreningen påpekar att statsmakterna, dels försöker förhindra att 

skogsråvara utnyttjas för energiändamål genom prövningen enligt B6a § 

Byggnadslagen av anläggningar för eldning och framställning av träfiber
bränsle, dels motverkar denna målsättning med de omfattande stöden till 

inhemska bränslen. 
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Enligt Svenska Cellulosa· och Pappersbruksföreningen har den biologis

ka effekten på skogsmarken redan begränsat uttaget av träddclar och 

hyggesrester och man anser det därför inte realistiskt att räkna med ett 

större framtida skogsbränsleuttag än I0-12 milj mY (motsvarande ca 20-
25 TWh). Föreningen påpekar slutligen att den nuvarande energibeskatt

ningen snt:dvrider konkurrensen om returpapper mellan kommuner och 

pappersindustri. 

S1·enska Kommw{forbundet. som stöder kommittens uttalande all staten 

bör fortsätta premiera inhemska bränslen i förhållande till importbränslen. 

påpekar att de förmånliga villkoren för avbrytbara elleveranser innebär att 
planerad användning av inhemska bränslen i många kommuner uppskju

tits. Preliminära analyser av gjorda investeringar av möjligheterna att 
använda fasta bränslen istället för olja visar att kombinationen el och olja 
prismässigt är i stort sett likvärdig med fasta bränslen i små och medelstora 
värmecentraler. 

Lantbruksstyrelscn betonar sambandet mellan olika inhemska energire

surser, såsom sopor. skogsavfall, halm, torv och i ett längre tidsperspektiv 

energiskog och andra energigrödor. De ekonomiska förutsättningarna för 

produktion, insamling. förädling och utveckling av förbränningsteknik på

verkas positivt om en samplanering av introduktionen av dessa inhemska 

energikällor sker. 
Styrelsen räknar med att på längre sikt kan ca 300000 ha åker användas 

för annat ändamål än livsmedelproduktion. t. ex. produktion av energigrö

dor som råvara till drivmedelsproduktion eller fastbränsle. 

Lantbrukarnas riksförbund har beräknat att det finns möjligheter att från 
energigrödor producera etanol motsvarande ca 3 TWh bensin årligen. 

Svenska Naturskydd.~föreningen påpekar att torv inte kan förnyas inom 
överskådlig tid och anser inte att det är någon lösning på sikt att satsa på 

storskalig torvanvändning. Föreningen accepterar dock att torv bryts för 

lokal användning i myrmarker som inte har naturvärden utöver det va11-

liga. 

Föreningen vill också med skärpa betona att det inte finns någon reserv 

av outnyttjade marker som kan användas för energiodling utan denna bör i 
första hand koncentreras till nedlagd jordbruksmark. 

Folkkampanjen mot kärnkraji anser liksom kommitten att det finns 

ekonomiska skäl att kraftigt öka användningen av inhemska bränslen på 

importbränslenas bekostnad. Man poängterar att långsiktig information 
om statligt stöd omgående måste lämnas och påminner om att ett flertal 
småföretag redan drivits till ruinens brant eller till konkurs. Man bör också 
undvika att överskottsel får säljas ut så billigt till värmeanläggningar att 
bränslemarknaden allvarligt störs. 

Statens naturvård.n•erk och statens geologiska undersökning påvisar 

båda att den för torvtäkt redan koncessionsgivna arealen är tillräcklig för 
att tillgodose det högre energipolitiska målet, 11 TWh. Statens strål-
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skyddsinstitut poängterar dock att torvanvändningen kan komma att be
gränsas på grund av att torv på många platser visat sig innehålla höga 

halter av uran. 

Kol 

Marknaden 

Statens energil'erk bedömer att det framtida kolpriset kommer att avgö
ras av de marginella produktions- och transportkostnaderna. Verket finner 
en utveckling mot svagt stigande priser (några procent per år) rimlig för 
tiden fram mot och efter sekelskiftet. vilket överensstämmer med bedöm

ningen i EK 81. 
Lantbrukarnas rihförbund anser att kommitten felbedömt den framtida 

kolprisökningen och konstaterar att dagens priser endast synes täcka rör
liga kostnader i redan etablerade gruvor. För att erhålla full kostnadstäck
ning behöver kolpriserna enligt förbundet fördubblas och pekar på en 
rapport av konsultföretaget SIAR med titeln "Kolbranschens förutsätt
ningar och dess prismekanismer". Förbundet menar att den pågående 
kolintroduktionen måste hejdas om inte oljeberoendet ska bytas ut mot ett 
kolberoende. 

Folk.kampanjen mot kärnkrqft och Miljöförhundet hävdar att kolet. och 
inte råoljan, kommer att vara prisledande för övriga bränslen under de 
närmaste decennierna och menar att kolpriserna bestäms av produktions
kostnaderna i ett antal relativt lättillgängliga gruvor i flera länder varför 

priserna bara förväntas öka långsamt. 
Härjedalens kommun anför att i målet för ersättning av kärnkraften bör 

ligga en minimering av kolanvändningen vilket kan möjliggöras genom 
användning av inhemska bränslen. Kommunen anser att exempelvis sta
tens energiverk bör utfärda rekommendationer om vilka bränsleslag som 
är lämpligast i olika områden. 

Miljöproblem 

Oskarshamns kommun tar upp kommittens resonemang om möjligheter
na att lokalisera framtida kolkondenskraftverk i de nuvarande kärnkraftlä

gena. Kommunen understryker bestämt att de totala miljöaspekterna mås
te tillmätas stor betydelse och påminner om att Oskarshamns verket ligger i 

anslutning till ett skärgårdsområde som klassats som ett av landets primära 
rekreationsområden varför ett stort kolkondenskraftverk i denna del av 
kommunen starkt skulle påverka den värdefulla naturmiljön både genom 
ytterligare anläggningar och genom driften av ett sådant verk. 

Liinsstyrelsen i Götehorg.1· och Bohus län förordar att befintliga kraft
verkslägen utnyttjas om koleldade kondenskraftverk måste byggas i väst
sverige och anför att redan utbyggd infrastruktur samt sysselsättnings
aspekter talar för ett sådant val. 
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\'VS-tekniska föreningen anser på grundval av koldioxidnedsmutsning

en av atmosfären att koleldade kondcnskraftvcrk bör införas med stor 

restriktivitet. 

Lantbruksstyrelsen och skogs.ftyrelsen framför att kolanvändningen och 

utsläppen från koleldning måste begränsas med hänsyn till miljön. Umecl 

kommun anser att samma utsläppsbegränsningar skall gälla för alla slag av 

bränslen. 

Statens naturvårdsverk påpekar att om andra länder också ersätter 

kärnkraften med kolkondens skulle detta allvarligt försvåra ansträngning

arna att eliminera försurning och skogsskador. Av detta skäl och med 

hänsyn till koldioxidproblemet är det enligt verket föga framsynt att ersätta 

kärnkraftverk med koleldade kraftverk i det svenska energisystemet även 

om problemen i kraftverkens omedelbara omgivning kan bemästras. Ver

ket anser dock att elproduktion i kolkondensvcrk är att föredra framför 
ytterligare utbyggnad av vattenkraften. 

Enligt statens plam•erks uppfattning är det angeläget, inte minst från 

miljösynpunkt. att antalet kolkondensblock blir så litet som möjligt varför 

alla möjligheter till energihushållning samt mottrycksproduktion i första 

hand bör tas tillvara. Vid en lokalisering av kolkondensverk bör hänsyn tas 

inte bara till kraftindustrins lokaliseringsförutsättningar utan också till 

konflikter med andra intressen samt markanvändnings- och miljöförhållan

den inom en mer allsidig fysisk planering. 

Statens stålskyddsinstitut konstaterar att de stråldoser från radioaktiva 

ämnen som erhålls i närheten av ett koleldat kraftverk kan bli större än 

stråldoserna nära kärnkraftverk. 

Arbetarskyddsstyre/sen påpekar att målmedvetna insatser måste göras 

redan på planeringsstadiet ifråga om arbetslokaler, teknisk utformning och 

arbetsmetoder för att möjliggöra att godtagbar arbetsmiljö upprätthålls vid 

kolenergiverk. Speciellt varnar styrelsen för dammexplosioner och inand

ning av skadligt damm. 

Naturgas 

I direktiven till EK 81 uttalas att "Utvinning i stor skala av naturgas på 

den norska kontinentalsockeln norr om 62:a breddgraden kan komma att 

påbörjas under 1990-talet. Om en sådan utvinnning kommer till stånd, 

skulle den alltså tidsmässigt komma att sammanfalla med avvecklingen av 

kärnkraften i Sverige. Mot denna bakgrund bör kommitten studera denna 

och andra möjligheter att öka användningen av naturgas i det svenska 
energisystemet.'' 

Swedegas AB och Svenska Ga.\föreningen konstaterar båda att någon 

analys av användningen av naturgas eller förutsättningarna härför inte 

gjorts. Enligt Swedegas AB uppgick de säkrade naturgastillgångarna i 

världen till över 90000 miljarder m3
, motsvarande ca 55 ggr nuvarande 
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årsuttag. Det norska Nordsjöfältet Troll innehåller energimängder motsva

rande 15 000 TWh och i Haltenbankområdet utanför Trondheim har stora 

fynd gjorts. Sverige har också via det danska naturgassystemet anknytning 

till det centraleuropeiska naturgasnätet. Naturgas kan härigenom köpas 

från ett flertal andra länder som är anslutna till systemet exempelvis 

Holland. Tyskland. Sovjet och Algeriet (via bland annat Italien). 

Swedegas AB påpekar vidare att den stamledning för naturgas som 

dragits mellan Sverige och Danmark möjliggör införsel av naturgas mot

svarande 15-20 TWh, vilket kan jämföras med de 5 TWh naturgas som 

hittills kontrakterats. Swedegas AB bedriver för närvarande ett intensivt 

arbete med att undersöka möjligheterna till inköp av naturgas för att på 

kommersiella villkor vidaresälja den till Halmstadregionen och Göteborg. 

Om tillräckligt goda leveransvillkor kan uppnås och beslut fattas under 

våren 1985 föreligger möjlighet till leveranser till Halmstad 1987 och Göte

borg 1988. 
Härutöver utreder Swedegas marknadsförutsättningar för ett naturgas

system fram till Trollhättan och Vänersborg med planerad leveransstart 
1989. Vidare utreds förutsättningarna för naturgasleveranser till Mellan
sverige och östra Sverige i början på 1990-talet. 

Swedegas AB, Svenska Gasföreningen och Sydkraji AB poängterar att 

naturgasen är ett bra alternativ till nu tillgängliga energislag som också har 

fördelar inom olika typer av industriella processer. Som exempel nämner 

Swedegas lägre drifts- och underhållskostnader. större reglerbarhet. högre 

produktutbyte vid t. ex. värmning av stålämnen och bättre produktkvalitet 

(exempelvis bränning av keramiskt material). 

Swedegas AB påpekar att om ett naturgasnät finns utbyggt och tillgäng

ligt kan vid stigande elpriser naturgasdrivna värmepumpar utgöra ett eko

nomiskt och tekniskt intressant alternativ till eldrivna sådana. 

Utredningen har bedömt naturgasens möjligheter att ersätta el för upp

värmning och framhåller att elvärme i första hand används i gles bebyggel

se varför distributionskostnaderna för naturgas kan bli relativt höga vid ett 

sådant byte. Swedegas AB understryker att det för närvarande pågår en 

betydande elkonvertcring i småhusbebyggelse i storstadrcgionerna och där 

Swedegas potentiella industrikunder finns. Det är i dessa områden natur

gasens uppvärmningskunder i första hand finns. Det är därför inte riktigt 

att göra gällande att distributionskostnaderna skulle bli särskilt höga där 

naturgas kan komma att ersätta el för uppvärmning. Då elkostnaderna på 

1990-talet förväntas stiga kommer naturgasen därför att utgöra ett intres

sant alternativ till el för uppvärmning. 

Socialstyre/sen och Svenska Elverks.föreningen anför också att naturga

sen i vissa fall bör användas istället för elvärme. Socialstyrelsen, som 

menar att EK 81 behandlar naturgasen alltför defensivt anser att gasen 

också av miljöskäl så fort som möjligt bör användas i stället för kol och 

olja. Styrelsen menar att på grund av naturgasens miljövänlighet behövs 
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ett starkare engagemang från statsmakternas sida för en fortsatt utveckling 

och introduktion av gas i Sverige. 

Stutens naturrårdsi·erk anser att miljöfördelarna med naturgas bör beak

tas i den framtida energipolitiken. Verket påpekar att utsläppen av kol

dioxid vid förbränning av naturgas är ungefär hälften, räknat per energien

het, som vid koleldning. En ökning av naturgasanvändningen i Sverige är 

därför positiv ur miljösynpunkt som ersättning för olja, kol och torv. Även 

svavelhalten och halten av andra föroreningar är mycket låg vilket påpe

kats av flera remissinstanser. 

Naturvårdsverket räknar inte med att framdragandet av gasledningar 

utgör något större miljöproblem. Ledningarna läggs normalt ner i marken 
och kräver inte några avsevärda reserverade områden. Sedan rörgravcn 

återfyllts efterbehandlas marken. I skogsområde lämnas en begränsad 

gata. Jordbruksmark kan användas i stort sett som tidigare. Vid passeran

det av vattendrag och våtmarker kan såväl tekniska som miljömässiga 
problem uppstå men dessa torde i allmänhet kunna bemästras. 

Enligt statens energil'erk talar behovet av en ny infrastruktur för gas mot 

ökad gasanvändning på en krympande svensk energimarknad. Verket an

ser dock att gas eventuellt kan komma att användas för elproduktion en bit 

in på 2000-talet. Statens natun·årds1'erk och socialstyre/sen anser också 

att naturgas kan komma till användning för elproduktion. Sydkrafi AB 

anför motsatt åsikt och anser att gasen ej kommer att kunna konkurrera 

med kol. 

Sl'enska Gasföreningen påpekar att transportkostandernas del av slut

konsumentens naturgaspris endast är ca 15 %. Anläggningstekniken är 

"lätt" och investeringsbehovet för ett gasnät är ca en femtedel av det för 

fjärrvärme räknat på samma värmemängd. 

Statens 1·attenfallsverk anför att importpriset på gas har avgörande 

betydelse för sydgasprojektets vidare utbyggnad medan naturgas på längre 

sikt i samband med kärnkraftavveckling och som en följd av utvinning av 

norska källor och en eventuell transitering kan få större betydelse för 

svensk energiförsörjning än den har f. n. 

Slutligen anser Swedegas AB att naturgasens positiva miljöeffekter är så 

pass stora att staten borde via en lägre energiskatt gottskriva naturgasen 

dess miljöfördelar för att därmed medverka till att naturgasen skall kunna 

komma till större användning. Så är fallet för närvarande då naturgasen har 

t. ex. en högre skattebelastning än kol. 

2.9 Forskning och utveckling, ny teknik 

Unfrersitets- och högskoleämhetet <UHÄ) finner det inte osannolikt att 

inom den tidsram som står till förfogande genomgripande teknikföränd

rande rön kan komma fram och totalt förändra helhetsperspektivet. UHÄ 

anser det därför förvånande att kommitten endast talar om behovet av 
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forskning inom förbränningsområdet och inte på hela det vida energitek
niska fältet. 

Sveriges geologiska under.1·ökning (SGU) konstaterar att olika naturvär
mekällor såsom luft, ytvatten, ytjord, grundvatten, berg och geotermi vilka 
kan tillgodogöras med hjälp av värmepumpar knappast alls tagits med i 
utredningen. Inte hellar behandlas möjligheten att pyrolysera alunskiffer 
vilket enligt tester skulle producera 3 ggr så mycket olja per ton skiffer som 
de processer som användes under 1940-talet. Enligt SGU innehåller de 
svenska oljeskiffrarna tillräckliga kvantiter energi för att täcka Sveriges 
oljebehov tio år framåt vid nuvarande förbrukning. 

Energiforskningsnämnden anser att kommitten underskattat betydelsen 
av såväl industrins egna utvecklingssatsningar som de mycket betydande 
insatserna inom det statliga energiforskningsprogrammet samt av de ut
vecklingsstöd av olika slag som lämnas till försöksanläggningar, proto
typer och referensanläggningar. Nämnden saknar särskilt analys av vissa 
områden som för närvarande är föremål för stora insatser inom energi
forskningsprogrammet. Bl. a. borde en bedömning av möjliga konsekven
ser av satsningarna på metanol- och solvärmeområdena ha gjorts. En 
konsistent analys av förutsättningarna för omvärderingar av tekniska och 
kommersiella utsikter borde ha redovisats, till exempel med hänvisning till 
nationellt och internationellt systemanalysarbete. På områdena vindkraft 
och småskalig kraftvärme har kommitten lämnat luckor i sina åtgärdsför
slag. Dels krävs här att utvecklingsarbete målmedvetet bedrivs med syfte 
att kunna ange planeringsförutsättningar. dels krävs arbete av energiföre
tagen själva för att få fram ett med de konventionella kraftslagen likvärdigt 
underlag beträffande lokaliseringsmöjligheter etc. 

Också statens råd för byggnads.forskning anser att solvärme utgör ett 
alternativ till vissa elbaserade systern och påpekar att redan idag byggs 
solvärmeanläggningar som producerar och distribuerar värme till lägre 
kostnader än oljealternativ. Rådets utvärdering av utredningen Energi 85 

visar att solvärme i framtiden kan utgöra baslast i lokala olje- eller kolba
serade värmesystem för byggnadsuppvärmning. 

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut saknar en närmare 

analys av vilken minskning i elförbrukningen som nya energikällor och 
tekniker på uppvärmningssidan skulle kunna bidraga till. Institutet konsta
terar att solvärme ej alls behandlas av kommitten. 

Sveriges Villaä[;areförbund hemställer att vid sidan om all annan forsk

ning på energiområdet forskning även utföres beträffande självförsörjande 
energiförsörjningssystem för småhus. 
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2.10 Kommentarer till förslagen i betänkandet om ytterligare utredningar 

m.m. 

Utredning om konsekvenserna av en ny kraftig oljeprisökning 

Kraftsam och Svenska Kraft1•nksföreningen delar kommittens åsikt att 

oljeförbrukningen minskar mycket snabbt inom såväl industri- som upp

värmningssektorerna. Förutom inom transportsektorn torde olja inom någ

ra år i huvudsak komma att användas för spetslast- och reservändamål. 

Mot denna bakgrund finner de båda remissinstanserna att den föreslagna 

utredningen inte är särskilt angelägen ur kraftindustrins synpunkt. 
Även statens vattenfallsFerk, Landsorganisationen i Sverige och Svens

ka lndustr{förbundet finner den föreslagna utredningen mindre angelägen. 
LO förordar i stället en fortsatt strategi mot ytterligare reduktion av 
oljeberoendet. 

Si·enska Elverk.\förenin{.:Cll och S1·enska Petroleuminstitutet i frågasät
ter utredningsföreslaget och finner att de energipolitiska konsekvenserna 

av en oljcprissänkning hellre borde utredas. Elverksföreningen förordar 
dock en begränsad utredning avseende enbart transportsektorn. 

Sveriges geologiska undersökning, Göteborgs kommun samt Svenska 

llärmeverksföreningen ställer sig positiva till utredningsförslaget. 

Statens ener,::iverk framhåller att en fortlöpande bevakning och rappor

tering av förändringsförloppen på de internationella energimarknaderna 

hör till verkets centrala uppgifter, liksom konsekvenserna av förändringar 

för den svenska energiförsörjningen och dess sårbarhet. Verket kommer 
således att uppmärksamma följderna av såväl sänkta som höjda oljepriser. 
Det är verkets uppfattning att utvecklingen av de internationella energi

marknaderna på lång sikt fortfarande är osäker. Sverige kommer både 

indirekt och direkt under överskådlig tid att vara starkt beroende av vad 

som sker internationellt. 

Ställningstagande från statens sida till formerna, on~fattningen och varak

tigheten at' ett mera bestående stöd till inhemska bränslen 

Länsstyrelsen i Norrbottens län poängterar att det är av största vikt att 

de inhemska energiresurserna utnyttjas i första hand. Handelsutbytet med 
omvärlden påverkas i en för landet positiv riktning och vårt nationella 

oberoende stärks. Beträffande torv och skogsbränsle är länsstyrelsens 
erfarenhet den att om dessa bränslen skall få en större betydelse i landets 

framtida energiförsörjning måste ett omfattande och målinriktat utveck

lingsarhete kommma till stånd. Inom uppvärmningsområdet synes det i 
första hand vara frågan om att genom förädling skapa marknadsanpassade 
högvärdiga produkter exempelvis i form av pellets, pulver eller lågvärdig 

gas. Av detta följer även behov av nya distrihutionssystem och teknisk 
utrustning. De inhemska fasta bränslena kan även på sikt utgöra en råvara 

för drivmedelsframställning. Användningen inom industrin är alltjämt i ett 

4 Riksdagen 1984185. I sam/. Nr 120. Bila1:ede/ 
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inledande skede. Exemplifieringen får illustrera vikten av att statsmak

terna anger förutsättningarna och utformar det stöd som häst gagnar en 

snabb och långsiktig utveckling inom fastbränsleområdet. 

Härjedalens kommun anser att kommittens förslag till mera bestående 
stöd till de fastbränsleeldade verken bör genomföras så att fastbriinslct får 

ett energipris för konsumenten som ligger i nivå med vad det lägsta ener

gipriset i övrigt ligger på. Det får aldrig uppstå det läget att de kommuner 

och andra som ställt upp på och hörsammat statsmakternas intentioner 

med fastbränsleeldning som oljeersättning, skall bestraffas för sin kreativi

tet och handlingsförmåga att snabbt hörsamma direktiv. Ej heller bör 

statens vattenfallsverks utspel om billig elkraft tillåtas att störa den mera 
långsiktiga energiplaneringen som nu pågår eller de investeringar som 
påbörjas och utförts med fastbränslc som råvara. 

Även Överstyrelsen för ekonomiskt fhrsvur, SveriRes Geologiska under

sökning, Skellefteä kommun och Umeå kommun samt SFensku 1•iinne

verksföreningen anser att inhemska bränslen bör premieras. Värmeverks
föreningen betonar att värmeverken måste få information om statens lång
siktiga ambitioner vad avser stödet till de inhemska bränslena. Plötsliga 
prisökningar till följd av åtgärder från statens sida riskerar att återverka på 
energisektorn genom att tilltron till deklarerade intentioner för den statliga 
energipolitiken inte kan läggas till grund för beslut på kommunal nivå 

beträffande investeringar i anläggningar med långa avskrivningstider. Det

samma gäller även ändringar i relationerna mellan olika slags energi. 

/n[.!enjörsvetenskapsakademin och Svenska Cellulosa- och Pappers

bruksfåreningen anser däremot att nuvarande stöd till inhemska bränslen 

bör avvecklas. 
Bl. a. krajiindustrin (Vattenfall. Kraftsam och Svenska Kraftverksför

eningcn) och Svenska Petroleuminstitutet anser att användningen av in

hemska bränslen inte bör stimuleras i de fall den är i behov av långsiktigt 
stöd. Dessa remissinstanser anför också att syftet med nuvarande stöd till 

inhemska bränslen till stor del synes ha uppnåtts. varför stödet successivt 

bör kunna avvecklas. 
Statens energi1·erk anser att marknaden för de inhemska bränslena de 

närmaste åren kommer att vara kärv - dock att det är sannolikt att 

skogsbränslena har en egen livskraft som kan förväntas öka i styrka i och 

med att främst el blir dyrare in på 90-talet. Det är emellertid idag för tidigt 

att säga om skogsbränslen kommer utnyttjas i den omfattning man tidigare 

räknat med. Energiverket avråder från omfattande subventioner på längre 

sikt med hänvisning till att bränsleförsörjningen bör ses i ett internationellt 

perspektiv. 

Statens industriverk framför en liknande åsikt: En långsiktig subvention 

av inhemska bränslen utan egen bärkraft innebär nackdelar i form av högre 
kostnader för samhället beroende dels på skillnaden mellan kostnaderna 
för inhemskt bränsle och andra alternativa bränslen dels på den framsub-
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vcntionerade självförsörjningsgraden. Det är tveksamt om det finns star
kare skäl att avstå från den internationella specialiseringens fördelar på 

detta område än på andra områden. t. ex. när det gäller tillförseln av 

elektronikkomponenter. Inhemska bränslen kan visserligen ge regionala 

sysselsättningstillfällen men det är inte givet att det motiverar ett generellt 

stöd utan sådana projekt bör i så fall kunna stödjas i former som motsvarar 

andra regionalpolitiskt motiverade industriprojekt. 

Ökat stad till .forskning vm utsläpp från förbränning 

Energifnrskning:miimndn1, statens rattenfa//sverk. Göteborgs. Mu/mil 

och Umeil kvmmuner, centra/organisationen SACOISR, Kraftsam. 

Landsorganisationen i Sverige. Svenska Industr((örbundet. S1•enska Kom

mun.förbundet. S1·enska Kraftverksfiireningen och S1·enska Väm1e1·erks

j("ireningen har uttalat sig positivt för ökat stöd till forskning om utsläpp 

från förbränning. 
Statens strålskyddsinstitut påpekar att även de radioaktiva utsläppen 

bör beaktas varvid speciell uppmärksamhet bör ägnas åt torvförbränning. 

Försvarets forskningsanstalt konstaterar alt utsläppen i hög grad beror 

på den tekniska utformningen av kombinationen bränsle, förbränningsan
läggning och rökgasrening varför det är angeläget att ett vidare forsknings

och utvecklingsområde prioriteras. 
Göteborgs kommun framhåller att de mest offensiva FoU-insatserna bör 

göras på icke förbränningsbaserad energiframställning. 

Ö1·ersyn av formerna för den statliga regleringen om utsläpp av luftförore

ningar vid jifrbriinning. 

Socialstyre/sen instämmer i princip med kommittens förslag att for
merna för den statliga regleringen av utsläpp utreds i god tid före kärn

kraftsavvecklingen. Det ligger dock viss fara i att utvecklingen av ny 

teknik och möjligheterna att ta tillvara framtida forskningsresultat inom 

hälso- och miljöskyddsområdet kan hämmas av alltför tidigt uppsatta mil
jökrav. Det är viktigt att miljökraven anpassas med hänsyn till de långa 
tidsperspektiven och att resultaten av utvecklingen av teknisk renings

utrustning kan tillämpas så snabbt som möjligt. 
Även statens natun·årdn•crk och Malmö kommun varnar för att fast

lägga miljökraven för framtida förbränningsanläggningar för tidigt. 

Statens energiverk ställer sig tveksamt till utredningsförslaget och anför 
att nuvarande regler markant har bidragit till en förbättring av utsläppssi

tuationen i Sverige. I vissa avseenden bör dock sannolikt reglerna skärpas. 
I den mån regelsystemet behöver ses över bör uppgiften vara att söka finna 
ett enkelt och lättförståeligt regelsystem med bättre incitament för åtgärder 
för ökad luftkvalitet som kompletteras med teknisk rådgivning i miljöfrå
gor. 

Kraftsam, Svemka Industriförbundet och Svenska Krafll'erksför· 
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eningen framhåller vikten av att en anknytning sker till det internationella 
arbetet på området och att rent nationella normer undvikes. 

Kraftsam och Svenska Kraftverksföreningen avvisar i detta samman

hang kommittens förslag om miljöavgifter och anför att alla tekniskt och 
ekonomiskt försvarbara åtgärder bör vidtas i varje enskilt fall. 

Stockholms kommun och Landsting~:f!)rbundet tillstyrker att utrednings
för.~laget genomförs. 

Utredning om statliga åtgärder för alt efti'ktivisera e/anviindningen 

Enligt statens energiverk bör en sådan utredning undersöka den tekniska 

potentialen för effektivare elanvändning, de ekonomiska och institutio

nella incitament och hinder som finns hos producenter och konsumenter 
att öka eleffektiviteten samt de åtgärder som kan vidtas av staten för att 
påverka elanvändningen i effektiviserande riktning. Det är idag oklart hur 
stor den faktiska ekonomiska potentialen är. Enligt verket förutsätter en 
utredning av detta slag ett samarbete mellan flera statliga organ och andra 
organisationer. Statens energiverk anser sig ha möjlighet att som samord
nande myndighet svara för denna utredning. 

Svenska Kommunfiirhundet och Stockholms kommun tillstyrker alt den 

förslagna utredningen tillsättes. 
Statens naturvårdsverk, länsstyrelsen i Göteborgs och Bohuslän, Göte

borgs kommun och Landsorganisatio11c11 i Sverige som också tillstyrker 

den av betänkandet föreslagna utredningen anser att den bör utsträckas till 
att omfatta även elanvändningen inom industrin. 

Folkkampanjen mot kärnkraft och Milji~(örbundet anser också att elvär

men bör omfattas av utredningen. Föreningarna föreslår också att kommu

nerna inom ramen för den kommande energiplaneringen skall upprätta 

särskilda elsparmål. 
Enligt statens rådj("ir byggnadsforskning bör den föreslagna utredningen 

utgöra del i en utredning om en ny energisparplan, tillsammans med den 

förslagna övervakningen av elmarknaden och frågan om styrning av elpri

serna. 
Energ(forskningsniimnden konstaterar att området effektivare elan

vändning bör prioriteras i det statliga energiforskningsprogrammet. Även 

försvarets forskningsanstalt anför att utredningen bör kopplas till energi

forskningsprogrammet. 
Kraftsam ifrågasätter varför just eleffektiviseringen skall stimuleras och 

anför att konsumenterna lägger många andra värderingar. förutom rent 

tekniska. i sitt val av elektrisk utrustning. 
Statens vattenfallsverk, Svenska Elverk.lföreningen och Svenska Kraft

verksföreningen finner utredningsförslaget mindre angeläget och bedömer 

att elpriset är det bästa styrmedlet för en effektiv elanvändning. Elverks

föreningen anför dessutom att om en utredning om effektivisering genom
förs bör den avse energianvändningen i allmänhet. 



Prop. 1984/85: 120 51 

Svenska Industriförbundet å sin sida anser att det inte erfordras några 

statliga åtgärder för att effektivisera elanvändningen utom när det gäller 

den långsiktiga kunskapsuppbyggnaden inom högskoleorganisationens 

ram. Förbundet tillstyrker kommittens förslag endast om det ges denna 

avgränsning. 

Fnrtliipande bel'akning a1· elmarknadens ut1·eckling 

Statens energiverk konstaterar att en fortlöpande bevakning och analys 

av dessa frågor passar väl in i energiverkets allmänna utredningsverksam

het och kommenterar vidare betänkandets konstaterande att uppvärmning 

med direktverkande el i småhus liksom eldrivna värmepumpar sannolikt 

kommer att kvarstå i energisystemet även i ett läge med betydligt högre 

elpriser. Avbrytbara och avkopplingsbara elpannor kommer däremot suc
cessivt att försvinna när elpriset stiger. Verket menar dock att det finns 

anledning att något förfina denna bedömning i syfte att undersöka risken 
för onödiga långsiktiga bindningar respektive möjligheterna till ökad flexi

bilitet. 

Energif orskningsnämnden tillstyrker att en utredning utförs och fram

håller att den bristande kunskapen om elanvändningen innebär en betydan

de osäkerhet i prognoser om framtida elbehov. Även Svenska Kommun

förbundet har ställt sig positivt till en fortlöpande bevakning av elmarkna

dens utveckling. 

Kraftsam, Si·enska Elverksföreningen och Svenska Krafiverksför

eningen anser att inga övriga åtgärder erfordras utöver vad som redan görs 

av statens energiverk som del av verkets normala arbete. 

Enligt statens mttenfallsverks mening finns det f. n. ingenting som tyder 

på att elmarknaden skulle fungera mindre rationellt än andra marknader 

och verket finner det därför svårt att förstå varför denna marknad skulle 

behöva bevakas särskilt. 

Enligt Sl'enska Petroleuminstitutet kan elproducenterna själva klara av 

att bevaka elmarknadens utveckling och att framtidsplanera. 

Besked från statsmakterna till kraftj()retagen om vilken kraftlllbyggnad 

som är tillåten vid kärnkraftsm•vecklingen 

Kraftsam och Svenska Kraftverks.föreningen anser att besked om vilken 

kraftutbyggnad som är tillåten bör lämnas av statsmakterna redan före år 

1990 då man menar att en utbyggnad kan bli nödvändig redan under 

1990-talet·. oberoende av kärnkraftens avveckling. Även statens vatten

fal/sverk anser att ett tidigt besked är av vikt. 

Sveriges lndustriförbund menar också att besked om tillåten utbyggnad 

under 1990-talet snarast bör lämnas medan det kan anstå med besked om 

vilka kraftslag som skall ersätta kärnkraften. 
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Utredning om i 1'i/ken takt och i vilken ordning kärnkr<~ften skall tas ur dr{fi 

med hämyn till säkerhetsmässiga och ekonomiska fårhållanden 

Statens strålskyddsinspektian finner en sådan utredning vara av särskilt 

intresse och menar att nu pågående utredningar om säkerhet och strål

skydd kommer att ge viktig bakgrundsinformation för den föreslagna ut

redningen och därför kan komma att påverka avvecklingsplanen. 

Statens ktlrnkraftinspektivn konstaterar att utredningen enligt tids

planen skall genomföras under åren 1985-90. Inspektionen som inte har 

något emot en sådan utredning i sig vid denna tidpunkt påpekar att denna, 

utgående från säkerhetstekniska aspekter, säkerligen inte kan rangordna 

verken på det sätt som förväntas. Visserligen kommer mer drifterfaren

heter att samlas fram till år 1990 men dessa kommer inte att vara tillräck

liga. Den tidsram man kan uttala sig om i en utredning av detta slag är av 

omfattningen 5-10 år. 

Statens 1·attenfallsverk. Kraftsam och S1•enska Kraf11•erksföreningen 

menar också att den föreslagna utredningen blir meningsfull först om den 

genomförs efter år 1990. Även S1·enska Elverk.lfiireningen menar att utred

ningen bör senareläggas. Sveriges Ind11str(forhund menar att det varken är 
möjligt eller nödvändigt att genomföra utredningen under detta århundra

de. 

Landsorganisatianen i S1·erige anser det tveksamt om en särskild utred

ning behöver genomföras och menar att behöriga myndigheter bör bedöma 

de olika kärnkraftsblockens livslängd. 
Statens energiverk påpekar att tillräckliga driftserfarenheter från kärn

kraftverken ännu inte finns tillgängliga för att denna fråga skall kunna 

avgöras. Statens kärnkraftsinspektion har här ett löpande ansvar. Resulta

ten av bl. a. kärnkraftsinspektionens återkommande säkerhetsgranskning 

bör utnyttjas. Någon särskild utredning bör enligt verket ej tillsättas. 

Utredningen om lämplig lokalisering a1· nya kondenskrafiverk med hiinsyn 

till miljö, ekonomi och sysselsiittninf.? 

Sveriges lndustriförb11nd och länsstyrelsen i Uppsala län tillstyrker att 

en sådan utredning tillsätts. Länsstyrelsen påminner om att sysselsätt

ningsfrågan underlättas om kraftproduktionen förläggs till befintliga pro

duktionsorter. 

S1·eriges meteorologiska och hydrvlogi.fka institut påminner om att en 

lokaliseringsstudie måste innefatta bedömningar av inverkan av utsläpp till 

luft och vatten medan koncessionsnämnden fiir miUöskydd poängterar att 

de undersökningar och utredningar i lokaliserings- och åtgärdsfrågor m. m. 

som skall ligga till grund för tillståndsprövning av nya energiproduktions

anläggningar bör starta i så god tid att undersökningsmaterialet blir av 

tillfredsställande beskaffenhet och att tidsnöd ej uppkommer vid själva 

prövningsförfarandet. 

Kraftsam och S1·enska Kn!ftl'erk.~fiireningen som tillstyrker den före-
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slagna utredningen anser att metoder bör utvecklas för att man bättre skall 

kunna fastställa olika lokaliseringskänslighet för miljöpåverkan. 

Statens nattm·årdsi·erk anser dock att huvuddragen vad gäller lokalise

ring av kraftverk redan idag är klara oavsett om miljökraven skärps utöver 

vad som idag gäller. 

Statens mcrgfrerk anser att en sådan utredning bör genomföras först när 

man kan överblicka behovet av ny kraft. Enklast torde vara att kraftbola

gen utarbetar och samordnar sina förslag och att dessa sedan granskas och 

kompletteras av ansvariga statliga myndigheter. 

Statens plam·erk menar att de tekniska problemen vid inplacering av 

eventuella kolkondenskraftverk i kraftledningssystemet är tämligen väl 

kända liksom vissa av hälso- och miljöriskerna av en kolanvändning i så 

stor skala. Däremot är konflikterna med pågående och planerad markan

vändning. möjligheterna att inordna dessa kraftverk i översiktliga fysiska 

planer samt frågan om markreservationer. skyddsavstånd mot omkringlig

gande bostadsbebyggelse etc i stora stycken ännu oprövade. I den kolpro

position som framlades av regeringen våren 1984 framhålls också att lokali

seringen av större koleldade anläggningar skall stå i överensstämmelse 

med gällande riktlinjer i den fysiska riksplaneringen och med den kommu

nala fysiska planeringen. Enligt planverkets mening bör verket därför få ett 

särskilt uppdrag i anslutning till den av energikommitten föreslagna lokali

seringsutredningen för kolkondenskraftverk att studera lämpliga lägen för 

dessa verk i ovan nämnda avseenden och därvid utnyttja erfarenheterna 

från den fysiska riksplaneringen som bl. a. visat att antalet platser med 

goda förutsättningar är begränsat. 

Utredning om tekniska nu)jligheter och kostnader att minska utsläppen 

frän kolkondenskraftverk 

Kra.ff.rnm och Svenska Kra.ftverk.~föreningen understryker vikten av att 

statsmakterna i god tid kartlägger vilka miljökrav som skall ställas på 

kolkraftanläggningar. Kraftföretagen är beredda att medverka vid utred

ningsarbetet. 

Statens 1·attenfalls1·erk anför att det är angeläget att den av kommitten 

föreslagna utredningen om tekniska möjligheter och kostnader för att 

minska utsläppen från kolkondenskraftverk baseras på provningar och 

mätningar på verkliga anläggningar. Medel bör därför anslås för demon

strationsanläggning för avancerad förbränning. 

Statens energiverk anser det inte nödvändigt att tillsätta en särskild 

utredning för detta ändamål. En naturligare form är en fortsatt prioritering 

av forskningen och utvecklingsarbete inom dett;1 område. Energiverket 

erinrar om den rapport "Aktionsplan mot luftföroreningar och försurning" 

som nyligen publicerats. Där föreslås ett program för utveckling av för

bränningsteknik och rökgasrening inom energisektorn. En bedömning görs 

att PoD-stöd av storleken 50-100 milj. kr. per år under några år kan vara 

nödvändiga. 
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Förprojektering m· nya kraftverk 

Krafi.rnm framhåller betydelsen av att en projektreserv kan erhållas för 

att anpassa elförsörjningen till utvecklingen av elanvändningen. Myndig

heter och regering måste vara beredda att ta ställning till kraftverksprojekt 

trots att tidpunkten för utbyggnaden inte kan anges med någon större 

säkerhet. Kraftsams mcdlemsföretag är beredda att omgående påbörja 

förprojektering av vattenkraftsprojekt med rimlig ekonomi efter besked 

från statsmakterna om vilka anläggningar som kan tillåtas. 

Även statens vattenfall.n·erk anser att så mycket som möjligt av plane

ringen och tillståndsbehandlingen bör få ske i förväg så att en projektreserv 

kan byggas upp och därigenom medge att uppförandet av nya kraftverk 

kan ske snabbt efter det att beslut om utbyggnad har fattats. Det är 

angeläget att ledtiderna blir väsentligt kortare än vad som gäller för närva

rande. 
Statens energiverk, länsstyrelsen i Norrbottens län, Kalix kommun, 

Rik.~förhundet Energileverantörerna och Si•eriges lndustriförbund har till

styrkt att förprojekteringar kommer till stånd. Länsstyrelsen poängterar 

att man redan tidigare i behandlingen av älvutbyggnaderna i länet förordat 
framtagandet av underlag för tillåtlighetsprövning av Kalix älv, etapp I. 

Umeå kommun anser att en snabbare tillåtlighetsprövning vore värdefull 

för att öka beredskapen för färdigställande av nya anläggningar medan en 

förprojektering kan vänta till ett senare skede när energiefterfrågans ut

veckling bättre kan överblickas. 

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut påminner om att för

studier av de hydrologiska förutsättningarna också bör genomföras. 

Landsorganisationen i Sverige finner det angeläget att ledtiderna förkor

.. tas men ser en fara i att investeringsprojekten eventuellt inte sprids ut 

jämnt över tiden. 

Älvräddamas samorganisation anför att de utredningar som utförts i 

samband med den fysiska riksplaneringen. har gett tillräckligt kunskapsun

derlag varför inga nya förprojekteringar eller lokalsieringsstudier kan tillfö

ra något nytt. Organisationen finner det fastlagt att den rimliga utbyggna

den av vattenkraften uppgår till 66 TWh/år och att ytterligare utbyggnader 

ger oacceptabla skador. 
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I Kommittens sammanfattning och slutsatser 

I kommittens direktiv anges att vår analys och redovisning skall syfta till 

att ge ett underlag för att bedöma om samhällsekonomiska eller energipoli

tiska fördelar skulle kunna uppnås om taxor och priser vore annorlunda 

utformade än vad de är idag. Ett önskemål är därför att vi. så långt möjligt. 

redovisar resultatet av våra analyser och överväganden i form av översikt

liga jämförelser mellan de nuvarande energipriserna och energipriser utfor

made efter principer som kan tänkas utgöra alternativ till de nu tillämpade. 

Efter att i kapitlen 2 och 3 ha redovisat hur priserna på energi är 

utformade i Sverige och i några andra länder ägnas kapitel 4 åt en analys av 

den teoretiska grundvalen för prissättningen. I samma kapitel söker vi 

också beskriva vilka effekter, positiva och negativa, som kan tänkas upp

stå vid tillämpning av olika principer för prissättning av energi. Därvid 

behandlas dels de mera traditionella. kostnadsanknutna prissättningsprin

ciperna. såsom prissättning enligt självkostnad, enligt kortsiktig marginal

kostnad och enligt långsiktig marginalkostnad. dels ett antal andra prin

ciper för och krav på prissättning på energi. Till dessa senare principer och 
krav hör att priserna skall stimulera energisparandet och införandet av nya 

energikällor. bidra till en balanserad regional utveckling, påverka inkomst

och förmögenhetsfördelningen mellan energiproducenter på visst sätt 

m. m. Vi har här även analyserat inverkan av de företagsekonomiska 

restriktioner som gäller oavsett vilken prissättningsprincip som tillämpas. 

Sådana restriktioner kan oftast sammanfattas som ett krav på självfinansi

ering av nya investeringar och på kostnadstäckning inkl. viss avkastning 

på det i energiföretagen investerade kapitalet. 

En central utgångspunkt för vår analys av olika prissättningsprinciper är 

uppfattningen att prisernas viktigaste roll bör vara att bidra till en effektiv 

hushållning med samhällets resurser. Till dessa resurser hör inte bara 

energi i olika former utan också arbetskraft. realkapital (t. ex. maskiner. 

byggnader och transportmedel) och råvaror. Eftersom det inte finns något 

överflöd av någon av dessa resurser måste hushållning med samtliga be

traktas som nödvändig. En god hushållning uppnås om man vid givna 

standardkrav kan finna den avvägning mellan åtgången av arbetskraft. 

realkapital. energi och råvaror som leder till att kostnaderna för den totala 

insatsen av resurserna blir så låga som möjligt. Frågan gäller således hur 

man optimerar den samtidiga användningen av olika resurser, inte hur man 

kan minimera utnyttjandet av en enda resurs. Skulle man t. ex. sträva efter 

att ensidigt minimera användningen av energi i en viss verksamhet skulle 

detta innebära att för mycket av övriga resurser utnyttjades. Totalt sett 

skulle därmed uppstå ett slöseri med knappa resurser i samhället. Endast 

om vi hade överflöd på alla övriga resurser i ekonomin skulle en minime

ring av energianvändningen samtidigt vara en god hushållning med re

surser. 
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Vad innebär då kravet på god hushällning för prisernas utformning'! 

Prisernas uppgift kan sägas vara att förmedla information till köpare och 

säljare av olika resurser. varor och tjänster. De hushåll och företag som 

uppträder som köpare bör via priserna kunna få en korrekt information om 

kostnaden. dvs. åtgången av olika knappa resurser. för att tillhandahålla en 

viss vara eller tjänst. För den som tillhandahåller eller säljer en produkt ger 

priserna på marknaden information om köparnas betalningsvilja. dvs. om 

hur köparna värderar produkten. Förutom att priserna skall förmedla 

dessa informationer bör de leda till jämvikt mellan utbud och efterfrågan så 

att inte sådana fördelningsmetoder somt. ex. köer och ransoneringar behö

ver tillgripas i normala tider. 

Ett krav på priserna är således att de förmedlar korrekt kostnadsinfor

mation. Vad det härvid är frågan om är kostnaden för att ta i anspråk 

ytterligare resurser som har alternativ användning i ekonomin. Detta är ett 

framåtsyftande kostnadsbegrepp som är direkt förknippat med kravet på 
god hushållning med samhällets resurser. Den samhällsekonomiska kost

naden för att konsumera en enhet mera av en vara motsvarar den bespa

ring som skulle uppstå för samhället om denna enhet inte behövde produ

ceras. Detta kostnadsbegrepp har ingenting att göra med en verksamhets 

"historiska" kostnader. exempelvis kostnader för tidigare investeringar. 

Samhällsekonomiskt sett uppstod dessa - nu närmast bokföringsmässiga 

- kostnader när investeringen genomfördes. Det var då som knappa 

resurser i form av arbetskraft, kapital. energi och råvaror togs i anspråk. 

Vare sig den gjorda investeringen utnyttjas eller inte kan dessa resurser 

inte fås tillbaka. Därför bör de inte beaktas i ett kostnadsbegrepp som 

wftar till att på bästa sätt hushålla med nutida och framtida knappa 

resurser. 

Om priset för att konsumera ytterligare en enhet av en vara. t. ex. en 

kWh elenergi eller en kWh fjärrvärmeenergi, understiger värdet av de 

resurser som måste tas i anspråk för att tillhandahålla denna ytterligare 

enhet av varan så leder detta rimligen till dålig hushållning med de resurser 

som måste tas i anspråk för att producera elenergi, resp. hetvatten. Priser

na bör därför i princip aldrig understiga de rörliga produktionskostna

derna. Däremot kan det i vissa situationer vara förenat med god hushåll

ning att sätta priset högre än vad som svarar mot den rörliga produktions

kostnaden. Detta beror på ett annat av de krav som måste ställas på 

effektiva priser. nämligen att de skall leda till jämvikt mellan utbud och 

efterfrågan. Om ett pris baserat på den rörliga produktionskostnaden med

för att efterfrågan blir större än vad som går att tillfredsställa med tillgäng

lig produktionskapacitet är det. såvida inte kösystem. ransoneringar eller 

någon annan form av administrativ reglering skall behöva tillgripas. nöd

vändigt att höja priserna till den nivå som ger jämvikt. l sådana situationer 

krävs således att priset inkluderar såväl rörlig produktionskostnad som 

kapacitetskostnad (knapphetsprissättning) för att en erforderlig hushåll

ning skall uppnås. 
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Av det som här sagts om hur priserna skall sättas för att bidra till en god 

hushållning med knappa resurser i samhället följer att vi principiellt föror

dar att energipriset fastställs efter kortsiktig marginalkostnad. Detta inne

bär att priset på energi bör sättas lika med den samhällsekonomiska kost

naden för att vid varje tillfälle producera ytterligare en enhet. t. ex. en 

kWh, inom ramen för existerande kapacitet. 

Priser baserade på kortsiktig marginalkostnad kan för energiföretagen 

leda till såväl höga överskott vissa år som till stora förluster andra år. En 

fråga som, bl. a. därför, infinner sig när marginalprissättning förordas, är 

hur de företagsekonomiska avkastningskraven skall kunna infrias. Med 

sådana avkastningskrav avser vi den avkastning på det investerade kapita

let som krävs för att långsiktigt trygga kapitalförsörjningen inom energi

sektorn. Att vi här rekommenderar marginalkostnadsprissättning beror på, 

att vi anser det vara möjligt att vid sidan av de rörliga priserna på lednings

bunden energi ta ut sådana fasta avgifter som medför att rimliga krav på 

avkastning och finansiering kan tillgodoses. Prissättning enligt kortsiktig 

marginalkostnad behöver härigenom inte strida mot energiföretagens in

tresse av att förränta investerat kapital. Av avgörande betydelse är emel
lertid att sådana fasta avgifter inte på något påtagligt sätt blir styrande på 

energianvändningen. Det resultatet i form av god hushållning med olika 

resurser som marginalkostnadsprissättningen syftar till får inte snedvridas. 

Fasta avgifter påverkar investeringsviljan hos såväl energikonsumenter 

som energiproducenter. Sådana avgifter har därför betydelse för den lång

siktiga strukturutvecklingen inom energisektorn. 

Fört. ex. den fastighetsägare som står i begrepp att välja uppvärmnings

form i en planerad ny byggnad eller för det industriföretag som skall välja 

mellan olje-, kol- eller elbaserad processvärme till en ny fabrik är vid 

beslutstillfället inte investeringskostnader eller framtida avgifter låsta. I en 

sådan bcslutssituation är det den förväntade framtida tariffnivån, dvs. 

kombinationen av fasta och rörliga avgifter för respektive energislag, som 

blir avgörande. 

Samma sak gäller också vid beslut om nya energiproduktionsanläggning

ar. För energiproducenten är den relevanta frågan om betalningsviljan för 

den energi som kan levereras från en ny anläggning räcker för att täcka 

både investcringskostnaderna (som vid beslutstillfället ännu inte är låsta) 

och de rörliga kostnaderna för anläggningen. 

Man kan invända, att diskussionen här snarare gäller ett investerings

problem än ett prissättningsproblem och därmed faller utanför mandatet 

för denna utredning. I praktiken är det emellertid ofrånkomligt, att det 

finns ett ömsesidigt beroende mellan å ena sidan investeringsbeteende och 

å andra sidan tariffstruktur och tariffnivå. Detta beroende kommer bl. a. 

till uttryck i att prognoserna över den framtida betalningsviljan och prisut

vecklingen som regel utgår från den efterfrågan som kan observeras vid 

prognostillfället. Denna efterfrågan är i sin t1,1r beroende av tariffnivåut-
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vecklingen. dvs. av utvecklingen av både fasta och rörliga avgifter. Vidare 

har de fasta avgifterna betydelse för energiföretagens lönsamhet och solidi

tet och därmed för förmågan att finansiera ytterligare investeringar. Detta i 

sin tur påverkar det avkastningskrav som ställs pt1 en tilltänkt investering. 

Effekterna av sambandet mellan tariffnivå och strukturutveckling är 

svåra att kartlägga och analysera i detalj och vi har inte funnit det möjligt 

att göra detta inom ramen för denna utredning. Vi kan därför inte heller ge 

något slutligt svar på frågan. om de fasta avgifter som f. n. tas ut i samband 

med leverans av lcdningsbunden energi styr den lfmgsiktiga strukturut

vecklingen på ett samhällsekonomiskt effektivt siitt. Det kan därför enligt 

vår mening finnas skäl att i lämpligt sammanhang ytterligare analysera 

dessa frågeställningar. 
I den energipolitiska debatten har många andra krav ställts på energipri

serna än att de skall leda till en god hushållning. Till dessa krav hör t. ex. 
att energipriserna skall stimulera till energisparande, gynna införandet av 
förnybara energikällor. verka för regional balans eller påverka inkomst

och förmögenhetsfördelningen på visst sätt. Man kan därför fråga sig i 

vilken utsträckning dessa krav infrias om energipriserna baseras på kort

siktig marginalkostnad. 

Vi vill då erinra om den grundläggande regel som säger, att det i allmän

het krävs lika många styrmedel som det finns målsättningar. 

Endast undantagsvis kan ett styrmedel uppfylla flera målsättningar sam

tidigt. Man bör därför inte förvänta sig att ett styrmedel. energipriserna. 

skall klara att uppfylla många olika målsättningar. Det är därför önskvärt 

att statsmakterna anger vilken styrmedelsroll som skall vara den primära 

för energipriserna. Utredningen har, som framgår av det som här har sagts, 

för sin del funnit att kravet på god hushållning med olika knappa resurser 

bör vara avgörande för valet av pris•;ättningsprincip. Detta innebär att 

avkall måste göras på eventuella förväntningar på energipriserna som 

styrinstrument för andra ändamål. 

Vi har tidigare understrukit att det som regel krävs minst ett styrmedel 

för varje mål. Valet mellan olika styrmedel bör träffas utifrån styrmedlens 

ändamålsenlighet när det gäller att uppfylla givna mål. Ett styrmedel är 

effektivt om det har stor effekt på det angivna målet och små oönskade 

biverkningar. 

Bakom vår slutsats i denna del ligger uppfattningen. att energipriserna 

kan utgöra ett mera effektivt styrmedel när det gäller att hushålla med 

ekonomins olika knappa resurser än när det gäller att tillgodose andra mål. 

Det är härvid inte i första hand begränsningar i energiprisernas förmåga 

att t. ex. stimulera införandet av nya energikällor eller bidra till regional 

utjämning som är avgörande. Avgörande är istället de verkningar i form av 

slöseri och ineffektiv resursanvändning som skulle bli följden om ener

gipriserna utnyttjades som styrmedel för sådana syften. Genom att för 

dessa utnyttja andra styrmedel (t. ex. stimulans av investeringar i ny ener-
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giteknik respektive subvention av lönekostnad inom sysselsättningssvaga 
regioner) kan vissa eftersträvade effekter uppnås till lägre samhällsekono

miska kostnader än om styrningen skulle ske via energipriserna. 

Vi har också jämfört nu rådande energipriser med de som skulle bli 

resultatet av en tillämpning av den prissättningsprincip som vi förordar, 
dvs. prissättning enligt kortsiktig marginalkostnad. 

Sedan 1978 är högspänningstarifferna, dvs. den totala tariffnivån vid 

försäljning av hö1:spiind elkraft, baserade på råkraftleverantörernas ge

nomsnittliga kostnader. Inom ramen för de fastställda tariffnivåerna har de 
rörliga avgifterna - priset på energi - , så långt nuvarande utformning av 

mätarutrustning tillåter. anpassats till de marginella produktionskostna

derna. 
På högspänningsnivå består Vattenfalls och flertalet andra kraftföretags 

tariff av fyra olika element: fast avgift. abonnemangsavgift, högbelast

ningsavgift samt energiavgift. På lågspänningsnivå har den fasta avgiften 
och abonnemangsavgiften slagits samman till en säkringsavgift. medan 
energiavgiften och högbelastningsavgiften slagits samman till en enda en
ergiavgift. 

Vi bedömer att dagens fasta elavgifter, i vart fall vad gäller leveranser av 
högspänd elenergi, har så begränsade styreffekter att de inte bedöms 
nämnvärt negativt påverka den eftersträvande effektiviteten i prissättning
en. De fasta avgifterna svarar endast för ca tre procent av intäkterna från 

försäljning av högspänd elenergi. 

Vid en strikt prissättning enligt principen om kortsiktig marginalkostnad 

skulle de rörliga energiavgifterna helst variera kontinuerligt under dygnet 

och under året alltefter variationerna i den totala belastningen. Så är för 

närvarande inte fallet. För de tariffer som nu tillämpas har man indelat 

dygnet och året i ett fåtal perioder. Dessa har valts så att man inom varje 

period skall få så likartade marginella produktions- och distributionskost

nader som möjligt. 
Dagens priser på högspänd elenergi är differentierade mellan vinter- och 

sommarsäsong. Skillnaderna mellan vinter- och sommaravgifterna på 

energi är dock mindre än differenserna i marginalkostnader mätt med hjälp 

av samkörningens marginalpris. Energiavgiften sommartid (och särskilt 

nattetid) överstiger den marginella kostnaden, medan energiavgiften vin
tertid (och då speciellt dagtid) klart understiger marginalkostnaden. Dess

utom varierar samkörningens marginalpris inom sommar- respektive vin

tersäsongen. En ytterligare differentiering mellan olika perioder under året 

är därför motiverad. En närmare bedömning av hur stor skillnaden är 
mellan den kortsiktiga marginalkostnaden och den rörliga avgiften framför 

allt under vinterperioden försvåras av, att det är oklart vilken roll högbe

lastningsavgiften spelar för att undvika överbelastning av nätet. Det är 

därför önskvärt att genom prisexperiment undersöka om enbart ett mera 
differentierat energipris bör ersätta högbelastningseffektavgiften. 
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Priset på ltlgspiind elenergi bör svara mot summan av energiavgiften på 

högspänd elenergi och kostnaden för de förluster som uppkommer vid 

Jågspänningsdistribution samt, eventuellt, en kapacitetskostnad. Lågspän

ningsabonnenten har dock via en högre energiavgift också fått bära en 

något för hög andel av det centrala distrihutionsnätets kostnader. Ener

giavgiften synes därför utifrån samhällsekonomisk synpunkt vara något för 

hög, möjligen med undantag av vinter dagtid då man kan anta att den 

innehåller en kapacitetskostnad. Variationerna i såväl energipriset på hög

spänd elenergi som överföringsförlusterna motiverar en tidsdifferentiering 

av energiavgiften för lågspänningsabonnenter. 

Den s. k. självkostnadstaxa som normalt tillämpas vid .f.Järrvärmedistri

hution, med undantag för ett introduktionsskede när ens. k. alternativtaxa 

tillämpas, är konstruerad för att så långt möjligt avspegla värmeverkens 

nuvarande självkostnader och då speciellt sambandet mellan fasta och 

rörliga kostnader. Taxan består normalt av en fast årlig avgift. uppdelad på 
en fast och en effektberoende del. samt en indexerad avgift. Taxan är 

vidare utformad med hänsyn till den grundläggande princip för kommunal 

taxesättning som innebär att intäkterna skall motsvara självkostnaden. 

Den rörliga avgiften. energiavgiften, bestäms huvudsakligen av kostna

derna för bränsle inkl. transport, lagring och räntekostnader. 

Prissättningen på fjärrvärme avviker för närvarande inte nämnvärt från 

den kortsiktiga marginalkostnaden mellan olika säsonger. En övergång till 

eldning med fasta bränslen kan emellertid innebära betydligt större varia

tioner under året. I viss utsträckning kan dessutom kostnadsdiffcrenser 

mellan dag och natt råda. Det är alltså här av primärt intresse att åstad

komma en säsongsvarierad prissättning baserad på kortsiktiga marginal

kostnader. 

Priserna på olja, kol och andra importerade, icke /edningshundna ener

gis/ag bestäms huvudsakligen av omständigheter över vilka vi i Sverige 

inte råder. Av den anledningen har vi främst riktat intresset mot de mark

nadsmässiga förutsättningarna för prisbildningen på de olika produkterna 

på den svenska marknaden. Detta är den främsta orsaken till att prissätt

ningen på icke ledningsbunden energi behandlats annorlunda än prissätt

ningen på ledningsbunden energi. Framställningen utgör därför närmast en 

beskrivning av hur marknaden för de icke lcdningsbundna energislagen 

fungerar. 

När det gäller priser på oljeprodukter föreligger inga mer varaktiga 

prisskillnader oljeföretagen emellan. De prisskillnader som finns mellan 
olika kunder beror på leveransläge (orts- och zontillägg) och på leverans

storlek (kvantitetsrabatter). Genom lokal konkurrens kan prisskillnader 

förekomma på bensin och villaolja. 

Kostnadsunderlaget för prissättningen utgörs vid inhemsk raffinering av 

råoljans anskaffningskostnad, frakt och raffineringskostnader och vid fär

digvaruimport av importpriserna för raffinerade produkter. I båda fallen 

tillkommer omkostnader inkl. distribution. 
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Råoljeimporten baseras i huvudsak på kontrakt med råoljeproducenter 
eller med de internationella oljebolagens moderföretag. Importen av fär
digprodukter baseras till knappt hälften på spotinköpen. Priserna för dessa 
följer Rotterdamnotcringarna vilka varierar från dag till dag beroende på 
tillgång och efterfrågan. 

Konkurrensförutsättningarna skiftar på oljemarknadens olika delar. 
Prissättningen är därför snarare marknads- än självkostnadsanpassad. Det
ta kant. ex. få till följd att priset på tjock eldningsolja tidvis kan ligga under 
priset på kontraktsköpt råolja cif. De lättare destillaten har då fått bära en 
relativt sett större andel av totalkostnaden. Inom ramen för denna mark
nadsanpassning för olika destillat är emellertid "totalnivån" kostnadsba
serad. 

För de olika destillaten är marknadsbilden i stort följande: 
Tillförseln av motorbensin kommer till två tredjedelar från svenska 

raffinaderier. medan spotinköpen uppgår till ca åtta procent av total tillför
sel. Resterande del är kontrakterad import. Prissättningen baseras därför 
till större del än för andra destillat på raffinaderiföretagens kostnader. 

Villaoljan (Eol ! kommer till drygt hälften från svenska raffinaderier. 
Prissättningen på denna är i stort anpassad till raffinaderiföretagens kost
nader. Marknaden består av en inlandsdel och en cargodel. Cargomarkna
den avser leveranser i båt - hel eller delad last - till större förbrukare som 
har egen depå i hamn. Priserna på den senare följer nära priserna på 
spotmarknaden. 

Tjock eldningso(ia kommer liksom Eol till mer än hälften från svenska 
raffinaderier. Spotandelen av den totala försörjningen av tjocka oljor upp
går till ca 25 procent, i första hand lågsvavlig olja. Cargoköpen svarar för 

mer än 60 procent av ljockoljemarknaden. dvs. många storförbrukare har 
möjlighet att direkt eller indirekt styra sina inköp över den öppna interna
tionella marknaden. Prisförändringar på inlandsmarknaden sker främst vid 
ändrade råoljepriser. men med anknytning till Rotterdamnoteringarna ge
nom flexibel rabattgivning. Totalt följer marknaden således väl Rotterdam
noteringarna. Ingen prisledare kan urskiljas på någon delmarknad. 

En prissättning efter kortsiktig marginalkostnad på oljemarknaderna 
kommer naturligt att motsvaras av importpriserna - dvs. i stort motsva

rande nuvarande prissättningsförhållande. 
När det gäller försäljning av och prissättning på kol. gas. biomassa och 

torv för energiändamål kan man f. n. knappast tala om någon etablerad 

enhetlig marknads- eller prisstruktur i Sverige. 
Vår analys av priserna på dessa energiråvaror har varit mer summarisk 

än för de övriga energiformerna och redovisningen begränsas i stort sett till 
en beskrivning av gällande förhållanden samt vissa påpekanden. 

Kol säljs f. n. huvudsakligen av fristående kolhandelsföretag. Det rör sig 
emellertid härvid i första hand om kokskol som används inom industrin. 
främst järn- och stålindustrin, medan handeln med ångkol för energiända-
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mål (förbränning) inte har någon större omfattning. Angkolspriserna, som 

än så länge nästan alltid är spotpriser, varierar kraftigt med hänsyn till 

bl. a. cncrgiinnehall och utskeppningshamnar. 

När det gäller den förväntade framtida utvecklingen av priset pa impor

terad ångkol torde man på längre sikt kunna räkna med att den blir 

beroende dels av kostnaden för kol brytning i nyöppnade kolgruvor, dels 

fraktpriserna. Det är endast ett begränsat antal länder med stora koltill

gångar som väntas kunna öka produktionen så att en ökad export möjlig

görs under 1980-talet. Av dessa är Polen det land som geografiskt sett 

ligger närmast Sverige. Större delen av kolet torde dock få hämtas från 

avlägsna områden främst Australien, västra Kanada och USA. 
Under de närmaste åren, innan prisnivån hinner påverkas av brytnings

kostnaderna i nyöppnade gruvor blir priserna starkt beroende av efterfrå
geutvecklingen på den internationella marknaden. Ökar efterfrågan snabbt 

torde priserna få karaktär av knapphetspriser snarare än kostnadsbaserade 
priser, vilket kan medföra en snabb prisstegring. Oljeprisutvccklingen 

sätter dock i princip ett tak på kolpriserna med hänsyn till att en viss 
skillnad mellan olje- och kolpriset är nödvändigt för att göra det ekono
miskt motiverat att satsa på de jämförelsevis kapitalkrävande förbrän

ningsanläggningar som krävs för kol. 

I de städer där försäljning av stadsr.:as sker utgör kostnaderna för den 

råvara som används för gasframställning <Iättbensin eller gasol) normalt ca 

70 procent av stadsgaspriset. Taxorna för gasleveranser till lägenheter där 
gasen används för enbart matlagningsändamål är ofta utformade som ac

kordstaxa eller blocktaxa, vilket innebär att enbart en fast årsavgift, som 

är beroende av lägenhetsstorleken, tas ut oberoende av hur mycket gas 

som förbrukas. För övriga abonnenter förekommer olika tariffsystem med 
det gemensamt att de består av en fast avgift och en förbrukningsavgift, 
den senare ibland knuten till ett oljeprisindex. Gastaxorna saknar helt 
anknytning till marginalkostnaderna. 

Några principer för prissättning på biomassa och torv kan ännu inte 
sägas ha etablerats i Sverige. Förutsättningarna för prissättning på dessa 
bränslen skiljer sig i flera avseenden från vad som gäller för de importerade 

bränslena. Så har t. ex. dessa inget konstant värmevärde beroende på att 
såväl vattenhalten på det levererade bränslet som energiinnehållet i torr

substansen kan variera. Vidare medför den geografiska spridningen av 

bränsleförekomsterna och de höga transportkostnaderna att det kan tänkas 
uppstå ett antal separata marknader snarare än en gemensam svensk 

bränslemarknad. Mot detta talar dock möjligheten att substituera ett fast 
bränsle mot ett annat samt utveckling av pelleteringstekniker m. m. 

I vår uppgift har bl. a. ingått att söka redovisa vilka effekter som skulle 
kunna uppnås om energipriserna vore annorlunda utformade. Vi har i det 
föregående redovisat vår principiella inställning till den roll energipriserna 
bör spela för att bidra till en effektiv hushållning med samhällets olika 

5 Riksdagen 1984185. J sam/. Nr 120. Bilagedel 
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resurser och vilka restriktioner som därvid föreligger. Vi har också till 
diskussion tagit upp andra krav som kan ställas på energipriserna, och 

olika alternativa principer för taxekonstruktioner. Slutsatsen av våra ana

lyser kan sammanfattas som så att ju större avvikelser som finns mellan 

dagens energipriser och priser som vid varje tillfälle sammanfaller med den 

samhälleliga kortsiktiga marginalkostnaden för att tillhandahålla energi 

från befintliga anläggningar, desto sämre blir hushållningen med samhälls

resurserna. Desto större är då också anledningen att åstadkomma energi

priser som bättre än de nuvarande ansluter till marginalkostnaderna. 
Vi har också (i kapitel 5) konstaterat, att de nuvarande marknadsförut

sättningarna och prissättningsprincipcrna leder till priser som för de vikti
gare energislagen mer dler mindre väl ansluter till de kortsiktiga marginal
kostnaderna. Det är mot denna bagrund närmast av intresse att klarlägga 
vilka effekter, positiva och negativa, som skulle bli följden av en mera 
renodlad tillämpning av kortsiktig marginalkostnadsprissättning. När det 
gäller elenergi har vi (i kapitel 6) försökt presentera och beskriva effekter

na av två alternativ till existerande tariffsystem. 
Det ena sättet att prissätta efter marginalkostnaderna är den momentana 

prissättningen vilken bygger på att konsumenten tillhandahålls en sådan 

utrustning att han kan avläsa momentana förändringar i marginalkostna

derna. De senaste årens utveckling inom elektroniken har ökat möjlighe
terna att på sikt framställa en elmätare, som till rimligt pris och god teknisk 

prestanda kan uppfylla sådana krav på ett tariffsystem. 

Det andra alternativet är medelst intervallprissättning, dvs. året indelas i 

ett lämpligt antal tidsintervall och priserna varierar mellan olika intervall 
men hålls fasta inom varje intervall. Denna prissättningsmetod bygger på 

·· att mät- och styrfrågorna klaras med hjälp av något eller några av följande 

alternativ: existerande enkeltariffmätare i kombination med en mätartill

sats (som är under utveckling), existerande dubbeltariffmätare i kombina

tion med flera avläsningar per år eller en utveckling av en elektronisk 
mätare som också kan användas vid momentan prissättning. 

Utomlands finns exempel på att man sökt sätta den samhällsekonomiska 

effektiviteten främst vid utformningen av priser på energi. Föregångare är 

här England och Frankrike, där priser efter kortsiktiga marginalkostnader 

kommit att medföra ett förbättrat resursutnyttjande och ett minskat inve

steringsbehov. I USA har man under de senaste två a tre åren i många 

stater haft en snabb anpassning av priset till marginalkostnaderna. Effek

terna har framför allt visat sig i form av en utjämning av eluttaget över 

dygnet och. om än i mindre utsträckning, över säsongerna. En förutsätt

ning för en marginalkostnadsprissätming i USA har dock varit att man 

förhindrat att energiproducenter och energidistributörer erhållit en för hög 

avkastning och samtidigt garanterat att den inte blivit för låg. Detta har 
skett dels genom att reglera de fasta avgifterna. dels genom att införa 

progressiva blocktariffer. 
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För att en mera renodlad marginalkostnadsprissättning verkligen skall 

leda till en bättre hushållning med de befintliga resurserna krävs att konsu

menterna är priskänsliga och anpassar sin efterl'rf1gan till de ökade prisva

riationcr som då skulle bli fallet. Jämfört med nuläget skulle energipriserna 

bli högre under dagtid och lägre under nattid samt högre under vintertid 

och lägre under sommartid. Hur ofta priserna ändras och hur stora varia

tionerna blir skulle till en början bero av hur pass nära den perfekta 

marginalkostnadsprissättningen (dvs. en momentan överensstämmelse 

mellan kortsiktig marginalkostnad och energipris) man vill eller kan kom

ma. Som framgår av kapitel 5 och kapitel 6 är variationerna it. ex. månads

medclvärden för marginalkostnaderna betydligt lägre än variationerna i 

marginalkostnad mellan kortare tidsintervall. Om sedan konsumenterna 

reagerar på prisvariationerna på avsett sätt, dvs. så att en del av energiför

brukningen flyttas från högbclastningstid till lågbelastningstid både på 

dygnsbasis och årsbasis. kommer så småningom prisvariationerna att 
minska. För att uppnå denna effekt av en mera renodlad marginalkostnads

prissättning är det nödvändigt att energikonsumenterna dels lär sig ener

giprisernas variationsmönster. dels har möjligheter att anpassa sin efterfrå

gan till dessa. Härvidlag torde förutsättningarna skilja sig kraftigt åt mellan 

å ena sidan industriella och andra storförbrukare av energi och å andra 

sidan småförbrukarna, främst de enskilda hushållen. När det gäller konsu

menternas kunskaper om förväntade prisvariationer torde man kunna räk

na med att storförbrukarna genom eget intresse och egna initiativ kommer 

att hålla sig välinformerade. För hushållssektorn kan man inte vara lika 

säker på detta med mindre än att särskilda informationsinsatser av lämpligt 

slag genomförs. 

När det sedan gäller möjligheterna att anpassa energiuttaget efter de 

kostnadsbaserade variationerna i energipriserna och attityderna till en 

sådan anpassning kan förutsättningarna skilja sig åt mellan olika typer av 

energikonsumenter. För t. ex. en clintensiv industri skulle produktions

kostnaderna kunna minskas påtagligt om det vore möjligt att anpassa 

produktionen så att elförbrukningen försköts från vintersäsong till som

marsäsong och från dagtid till nattid. En sådan omfördelning torde emeller

tid också medföra betydande förändringar för de anställda i form av t. ex. 

ökat skiftarbete och ändrad semestertid. För hushållsabonnenter finns det 

givetvis vissa möjligheter att t. ex. lägga sig vinn om att använda vissa 

hushållsmaskiner såsom tvättmaskin och diskmaskin endast under lågbe

lastningstid när elenergin är billig. För en elvärmeabonnent torde en viss 

förskjutning av eluttaget kunna ske genom dygnsackumulering av värme. 

Empiriska erfarenheter ger dock inget entydigt belägg för att hushållen 
skulle vara mindre priskänsliga än företagen. 

Konsumentens reaktion på ett förändrat prissystem är således en central 

fråga. Vid en otillräcklig vilja eller förmåga till anpassning till varierande 

priser kan resultatet bli att konsumentens kostnader ökar. Då uppnås 
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heller inte de samhällsekonomiska vinsterna. En framkomlig väg kan där

för vara ökade möjligheter till tidsdifferentierade energipriser enbart för de 

konsumenter som så önskar. 

För att de möjliga effektivitetsvinsterna av en mera renodlad marginal

kostnadsprissättning skall realiseras krävs således att energianvändnings

mönstret förändras i betydande utsträckning. Av de exempel på anpass

ningsåtgärder som vi här har anfört framgår att de kräver ett betydande 
engagemang från energikonsumenterna och medför också olika uppoffring

ar som inte kan negligeras. Allt detta kan givetvis påverka attityderna till 

en mera långtgående anpassning av energipriserna till marginalkostna

derna. Vid en mera ytlig betraktelse kommer knappast en prisreform som 

innebär att energipriserna höjs under den tid som energin bäst behövs och 
sänks under den tid som den minst behövs att framstå som konsumentvän

lig. 
Slutsatsen av denna diskussion är att den samhällsekonomiska värde

ringen av en prisreform som innebär en mera renodlad tillämpning av 
marginalkostnadsprissättning inte får begränsas till de cffektivitetsvinster 
som därmed kan vinnas inom energiproduktion och energianvändning. 
Andra viktiga element är det ökade engagemang och de uppoffringar som 

krävs från konsumenternas sida för att effektivitetsvinstcrna skall reali

seras. Även dessa begrepp står för samhällsekonomiskt relevanta kost
nadsposter som måste beaktas i en övergripande värdering. 

De samhällsekonomiska förlusterna av att vi inte fullt ut tillämpar priser 

efter kortsiktiga marginalkostnader är svåra att kvantifiera. En ofullständig 
prisbildning på elenergi och fjärrvärme kan pf, kort sikt leda till att konsu

menterna styrs till en hög förbrukning under de tider när energiproduk

tionen är dyrbar. Härigenom kan kostnaderna för att producera och distri

buera energin bli högre än vad de skulle blivit vid en jämnare förbrukning. 

Mot de besparingar som på detta sätt kan uppnås skall emellertid ställas de 

kostnader som uppstår hos konsumenterna för att anpassa sin energiför

brukning till varierande energipriser. De samhällsekonomiska totalkostna

derna för en bristande styrning av energiförbrukningen är därför svåra att 

bedöma men torde årligen kunna uppgå till belopp av inte obetydlig stor

lek. På längre sikt kan avvikelser mellan priser och samhällsekonomiska 

kostnader leda till onödiga investeringar hos producenter, distributörer 

och konsumenter. För låga priser i förhållande till produktionskostnaderna 

leder till hög förbrukning med påföljd att producenter och distributörer 

investerar i och bygger upp en produktionsapparat med onödigt stor kapa

citet. Höga priser kan däremot leda till att konsumenterna onödigtvis 

anskaffar utrustning för att spara elenergi eller fjärrvärme. Emellertid 

skulle ett flexibelt tariffsystem kunna stimulera konsumenten till installa

tioner för alternativ uppvärmning vilket skulle få som sekundär effekt att 
sårbarheten vid leveransstörningar minskades. 

En mera renodlad marginalkostnadsprissättning torde ha vissa effekter 
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på inkomst- och förmögenhetsfördelningen. Bland konsumenterna kom

mer de som har möjlighet att överföra en del av sin energikonsumtion från 

högbclastningstid till lågbelastningstid att gynnas jämfört med dem som 

saknar sådana anpassningsmöjligheter. Sådana konsumentgrupper som 

har sitt energiuttag koncentrerat till högbclastningstid och som saknar 

anpassningsmöjligheter blir de som missgynnas mest av denna omfördel

ning. Det bör i detta sammanhang emellertid också erinras om att konsu

menternas utgifter sammantaget bör minska till följd av att de befintliga 

energiproduktionsresurserna blir bättre utnyttjade så att de anläggningar 

som har höga marginalkostnader inte behöver utnyttjas lika mycket som 

med nuvarande energipriser. Om ändrade tariffer ändå skulle medföra att 

någon eller några konsumentgrupper drabbas av kostnadsökningar som 

bedöms som oacceptabla saknas inte möjligheter att lösa sådana problem 

genom utnyttjande av på lämpligt sätt utformade flerdelade tariffer (jfr 

kapitel 6). 
Bland producenterna, närmast kraftföretagen, skulle ändrade tariffer 

också kunna medföra inkomstomfördelningar. Det är emellertid inte helt 

enkelt att på förhand ange vilka som skulle gynnas respektive missgynnas 

av ett införande av mer marginalkostnadstrogna priser. Av stor betydelse 

för hur omfördelningen faller ut är i vilken riktning konkurrensförutsätt

ningarna förskjuts mellan det prisledande kraftföretaget, Vattenfall, och 

övriga kraftföretag. Om möjligheterna till ett effektivare resursutnyttjande 

är större inom Vattenfalls produktionssystem än hos de övriga kraftföreta

gen kommer överskotten inom den privata kraftindustrin rimligen att pres

sas ned medan resultatet blir det motsatta om cffektiviseringsmöjlighe

terna är störst inom den privata kraftindustrin. 

Den allmänna prisutvecklingen är starkt beroende av hur energipriserna 

utvecklas. Marginalkostnadstrogna priser skulle fluktuera kraftigare under 

olika tider av dygnet och året men på kort sikt knappast påverka den 

allmänna prisutvecklingen annorlunda än dagens energipriser. På något 

längre sikt, när energikonsumenterna har hunnit att anpassa sig till margi

nalkostnadernas variationer. borde det bättre utnyttjandet av energipro

duktionsresurserna och därav följande besparingar medföra en långsam
mare prisökningstakt. 

Vi har hittills beskrivit de olika slag av effekter som ~kulle bli följden av 

en mera renodlad tillämpning av marginalkostnadsprissättning. Vi kommer 

så till frågan om hur pass angeläget det vore att införa en sådan prissättning 

och hur ett fortsatt arbete i denna riktning i så fall bör ske. 

Innan vi försöker besvara denna fråga bör den sättas in i sitt institutio

nella sammanhang. Köp och försäljning av energi sker i Sverige f. n. under 
i princip fria marknadsförhållanden. Att det på marknaderna för lednings

bunden energi förekommer mer eller mindre utpräglade monopolinslag och 

att den prisledande kraftproducenten är ett statligt affärsverk ändrar inte 

på detta grundläggande förhållande. Av detta följer att de på respektive 
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marknad verksamma företagen har full frihet att inom de ramar som 
marknadsförutsättningarna ger, utforma priser och tariffer enligt eget gott
finnande. Inom denna institutionella ram begränsas statens möjligheter att 
påverka prissättningen till vad som kan nås genom överenskommelse på 
frivillig väg med de olika energiföretagen och deras branschorgan. Beträf
fande priserna på elenergi, tillkommer möjligheten att systematiskt utnytt
ja Vattenfalls prisledande roll för att påverka tariffstrukturen i av staten 
önskad riktning. När det gäller prisbildningen på fjärrvärmeleveranser är 
statens möjligheter till direkt påverkan mindre. De flesta fjärrvärmeföreta
gen är kontrollerade av de kommuner i vilka de verkar. Om det från 
kommunal synpunkt bedöms angeläget går det således att ändra princi
perna för prissättning på fjärrvärme. 

Skulle statsmakterna finna skäl att utöka sitt inflytande över energipris
sättningen utöver vad som kan ske genom att statsmakterna på frivillig väg 
stimulerar en viss utveckling eller träffar överenskommelser med energi
företag och kommuner torde det behövas särskild lagstiftning eller andra 
former av styrmedel. Därigenom skulle den nuvarande marknadsstyrda 
prisbildningen mer eller mindre komma att förändras och avskaffas. 

För att statsmakterna skulle ha anledning överväga detta alternativ med 
de följder det skulle innebära, skulle enligt vår mening den nuvarande 
prisbildningen behöva vara helt felaktig och dess konsekvenser omöjliga 
att undanröja inom rådande institutionella förhållanden. Vi har inte kunnat 
finna några skäl för att närmare överväga åtgärder av detta slag. 

När vi diskuterar frågan om vilka förändringar i prissättningen på energi 
av olika slag som vi finner önskvärda gör vi det således med utgångspunkt 
från de marknadsförhållanden och institutionella villkor som f. n. råder. 

Håller vi oss till de tre viktigaste energislagen kan det då inledningsvis 
konstateras att priserna på olika oljeprodukter i Sverige bildas under 
villkor som präglas av konkurrens mellan oljebolag av olika slag. Givet att 
vi saknar möjligheter att påverka importpriserna leder detta till konsu
mentpriser som ansluter förhållandevis väl till de kortsiktiga marginalkost

naderna. En viktig reservation beträffande dessa priser är dock att vi inte 
inkluderar de externa kostnader som är förknippade med oljeanvändning
en. Dessa består av såväl miljökostnader som den riskkostnad som är 
betingad av risken för drastiska störningar i oljeleveranserna Gfr avsnitt 
4.8). För att få samhällsekonomiskt korrekta priser på oljeprodukterna 
utgör dessa externa kostnader motiv för oljeskatt. 

När det gäller priset på fjärrvärmeleveranser har vi konstaterat att dessa 
inte följer marginalkostnadernas variationer under dygnet och året. I ett 
fjärrvärmesystem där enbart olja används är kostnadsvariationerna mått

liga och effektivitetsförlusterna till följd av de odifferentierade energipri
serna tämligen begränsade. För fjärrvärmesystem som är baserade på flera 
olika bränslen ökar kostnadsvariationen och därmed motiven för att införa 
differentierade energiavgifter. 
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När det gäller elenergi har vi kunnat konstatera att energipriset varierar 
mellan olika tider på dygnet och under olika delar av året i mindre utsträck
ning än produktionskostnaderna. Bristerna i överensstämmelse uppstår 
redan i högspänningstarifferna och förstoras därefter ytterligare när olika 

tariffelement slås samman i de förenklade lågspänningstarifferna. 
Vår genomgång av erfarenheter från andra länder i vilka marginalkost

nadsprissättningen har tillämpas en längre tid och de bedömningar som i 

övrigt kan göras tyder på att en betydande samhällsekonomisk vinst skulle 
kunna uppnås om energipriserna, främst på el, anpassades bättre till mar
ginalkostnadernas variationer under året och dygnet. Med en sådan ut
veckling skulle emellertid också vissa samhällsekonomiska kostnadsposter 
vara förknippade. Till de viktigaste av dessa hör kostnaderna för en mera 
avancerad mät- och dehiteringsutrustning än den som f. n. används och de 
ökade krav som i olika avseenden skulle ställas på konsumenterna för att 
vinsterna av marginalkostnadsprissättningen skulle infrias. 

Det har inte varit möjligt att i denna utredning kvantifiera de samhälls
ekonomiska intäkter och kostnader som är förknippade med en övergång 
till en längre driven marginalkostnadsprissättning. Överslagsberäkningar 
tyder dock på att de årliga intäkterna kan uppgå till belopp av betydande 
storlek. Vi anser det mot denna bakgrund vara väl motiverat att närmare 
studera fördelar och nackdelar av en utveckling i denna riktning och därvid 
inte minst överväga konsumenternas attityder till en marginalkostnadstro
gen prissättning. 

Bland elproducenter och eldistributionsföretag liksom hos fjärrvärme
företag finns ett intresse att göra tarifferna mera kostnadstrogna varvid 
också marginalkostnadstänkandet synes bli alltmera accepterat. Således 
har de förändringar som har skett i högspänningstariffema under senare år 
inneburit en ökad, om än otillräcklig, differentiering av energiavgiften med 
utgångspunkt från marginalkostnadernas variationer. Inom Svenska El
verksföreningen pågår utredningsarbete i liknande syfte vad beträffar låg
spänningstarifferna och försök planeras också med mätarutrustning som är 
nödvändig för att tillämpa en mera renodlad marginalkostnadsprissättning. 
Svenska Värmeverksföreningens förslag till nya tariffer präglas också av 
strävan att nå överensstämmelse mellan de kortsiktiga marginalkostna
derna och energipriserna i fjärrvärmetaxan. 

Övervägande skäl talar för att samhällsekonomiska vinster kan göras om 
kortsiktiga marginalkostnader i ökad utsträckning får styra prissättningen 
på energi. 
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2 Remissyttranden 

2.1 Remissinstanser 

Yttranden över betänkandet har avgetts av riksrevisionsverket (RRVJ, 

Stockholms universitet. Uppsala universitet. statens pris- och kartell

nämnd <SPK). konsumentverket. statens råd för byggnadsforskning 

<BFR). statens planverk, statens industriverk <SINDL statens vatlenfalls

verk, styrelsen för teknisk utveckling (STU}, nämnden för energiproduk

tionsforskning, länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län efter hörande av 

länets kommuner. länsstyrelsen i Västernorrlands län efter hörande av 

länets kommuner, delegationen för frågor om energihushållning i befintlig 

bebyggelse. delegationen för energiforskning <DFE), energisparkommit

ten. Lantbrukarnas Riksförbund ILRF), Riksförbundet Eldistributörerna 
IREU. Stockholms kommun. Svenska Elverksföreningen, Svenska Gas

föreningen, Svenska kommunförbundet, Svenska Kraftverksföreningen, 

Svenska Petroleum Institutet (SPI), Svenska Värmevcrksföreningen, Sve
riges lndustriförbund, Arne Johnson Ingenjörsbyrå AB och Fristående 
remissinstitutet. 

2.2 Allmänt 

Flertalet remissinstanser anser att utredningen har gjort en förtjänstfull 

genomgång av de prissättningsprinciper som tillämpas inom energiområdet 

samt konstaterar att utredningen endast har lämnat vissa principiella för

slag. 
Många remissinstanser, bl. a. statens mtte1ifallsl'erk, Svenska Elverks

föreningen, Svenska Kraftverksfiireningen, SPI och !:frerif?es lndustr{för

bund ansluter sig till utredningens slutsatser att samhällsekonomiskt effek

tiva energipriser bör eftersträvas. 
Några remissorgan anser att utredningen är ofullständig med alltför stor 

dominans för elenergiområdet och att den knappast kan utgöra tillräckligt 

underlag för statsmaktsbeslut. RRV konstaterar sålunda att utredningen 

knappast i sig själv är avsedd att vara tillräckligt underlag för något 

statsmaktsbeslut om den framtida styrningen inom energipolitikens områ

de. Utredningens mest intressanta slutsatser är enligt RRV av övervä

gande teoretisk natur. 
Statens plam·erk anför att staten så långt det är m~jligt bör göra den 

framtida prisutvecklingen på uppvärmningsenergi känd eftersom staten 

äger en stor del av elproduktionskapaciteten och har beskattningsrätten. 

Ener;fisparkommitten framhåller att från energihushållningssynpunkt är 

det väsentligt att prissystemet utformas så att konsumenterna får korrekt 

information både om den samhällsekonomiska kostnaden för energipro

duktion och om det samhällsekonomiska värdet av energisparåtgärder. 

S/ND, DFE, BFR, energihushållningsdell'gatiunen, LRF och Friståen-



Prop. 1984/85: 120 71 

de Rcmissinstillltl'f framhåller vikten av att prissättningen på energi främ

jar uppfyllande! av energipolitikens mål. bl. a. en ut veckling mot ett sy

stem i huvudsak baserat på varaktiga. helst förnybara och inhemska, 

energikällor med minsta möjliga miljöpåverkan. Man anser att utredningen 

är ofullständig i dessa avseenden. 

Även Sl'U anser att utredningen är ofullständig och anför att det är 

viktigt att energipriserna ger korrekt information också om framtida kost

nader. 

2.3 Kortsiktig marginalkostnad som huvudprincip 

SPK, statens planl'erk, statens vattenfalls1·erk. SJND, länsstyrelsen i 

Gött'horgs och Bo)ius liin, Stockholms kommun. S1·enska Ga.1Jört·nin,::l'l1, 

Sl'enska Viirmeverk.\föreningen, Svenska kommunförhundet och Svenska 

Kraftverks.föreningen ansluter sig till eller har ingen erinran mot utredning
ens förslag om kortsiktig marginalkostnad som huvudprincip för prissätt

ningen på i första hand elenergi. Flera tillämpningssvårigheter påtalas 

emellertid. 

Stockholms kommun framhåller att prissättningens uppgift i energi

branschen liksom i all annan näringsverksamhet måste först och främst 

vara att ge företagen sådana intäkter att företagens självkostnader kan 

täckas. Inom ramen för ovan skisserad huvuduppgift för prissättningen 

ftnns det ingen anledning till principiell invändning mot utredningens slut

satser att en mer marginalkostnadsbaserad prissättning för de rörliga avgif

terna inom energiområdet är önskvärd. 

SIND delar uppfattningen att energipriserna så mycket som möjligt skall 

ansluta till de kortsiktiga marginalkostnaderna. SIND framhåller dock att 

frågor som gäller investeringar och investeringskriterier rimligen måste 

behandlas samtidigt med principerna om marginalkostnadsprissättning. 

SIND finner att utredningen inte på ett tillfredsställande sätt har behandlat 

dessa frågor. 

S1·enska Kraftverbföreningen delar utredningens slutsats att samhälls

ekonomiskt effektiva elpriser bör eftersträvas och att detta kan ske genom 

ett ökat hänsynstagande till den kortsiktiga marginalkostnaden för el

energi. För att de potentiella samhällsekonomiska vinsterna skall kunna 

realiseras fordras att konsumenterna anpassar sin elförbrukning med hän

syn till den kortsiktiga marginalkostnaden. En sådan anpassning inrymmer 

många problem och stora krav kommer därvid att ställas på konsumen

terna. 

Statens 1•attenfallsl'erk anser att vid fastställande av tariffnivån måste 

större vikt läggas vid den långsiktiga marginalkostnaden än vad utredning

en framfört. Den kortsiktiga marginalkostnaden exkl. kapacitetskostnader 

bör emellertid vara vägledande för fastställande av energiavgifterna. 

KonsumentFerket kan acceptera prissättning enligt kortsiktig marginal-
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kostnad under vissa förutsättningar. En viktig förutsättning för att verket 

skall kunna acceptera en prissättning som mera bygger på kortsiktiga 

marginalkostnader är att prisnivån liksom kapitalavkastningen på ener
giområdet hålls nere genom en effektivare prisövervakning än f. n. 

DFE framhåller att strävan efter kortsiktig effektivitet inte bör få medfö

ra att den långsiktiga effektiviteten avsevärt försämras eller att möjlighe

terna att uppnå de långsiktiga målen för energisystemets utveckling försvå

ras. DFE menar att om man väljer en prissättning svarande mot de kortsik

tiga marginalkostnaderna måste denna kompletteras med omfattande ad

ministrativa och ekonomiska styrmedel. I annat fall föreligger det stor risk 

för att anpassningen till högre elpriser frän och med 1990-talet försvåras till 

följd av investeringsbeslut som på lång sikt ej är samhällsekonomiskt 

optimala. Det föreligger också stor risk för att onormalt låga elpriser under 
1980-talet minskar marknaden för inhemska och förnybara energikällor. 

LRF menar att energipolitiken bör ha en sådan långsiktig inriktning att 
konsumenterna inte förleds till investeringar som binder dem vid ett högt 

elberoende under en kort överskottsperiod. 

2.4 Momentan prissättning eller intervallprissättning 

Utredningen beskriver två alternativ till existerande tariffsystem för 
elenergi, nämligen momentan prissättning och intervallprissättning. 

Momentan prissättning förordas endast av SPK som menar att en sådan 

prissättning leder till en långsammare prisökning på energi än vad som 

annars skulle bli fallet. SPK understryker vikten av att priser efter margi

nalkostnader - när på sikt teknisk utrustning finns tillgänglig som utan 
större kostnad kan installeras i enskilda hushåll - tillåts fluktuera momen

tant, dvs. efter belastningen i varje ögonblick. och inte inom på förhand 
fastställda. historiskt grundade, intervall. 

Konsumentverket är negativt till momentan prissättning. Inte ens de 

mest medvetna och sparvilliga konsumenterna har någon möjlighet att 

anpassa sin konsumtion till ständiga förändringar av energipriser. Verket 

bedömer att endast den enklaste formen av vad utredningen kallar inter

vallprissättning, där priserna varierar mellan olika intervall men hålls fasta 

inom varje intervall, uppfyller kraven på förståelighet och överblickbarhet 

för konsumenterna. En indelning av året i ett fåtal taxeperioder. exempel
vis sommar och vinter, kan härvid vara acceptabel. 

I den mån lämplig mätutrustning kan anskaffas till rimlig kostnad och 
kvalitet bör enligt Göteborgs kommun prissättning enligt kortsiktig margi

nalkostnad införas så långt möjligt för såväl el som fjärrvärme. Därvid bör 

debitering enligt intervallprissättning tillämpas. 

LFR anför att en fullt genomförd prissättning enligt kortsiktiga marginal
kostnader skulle förutsätta mätutrustning som i varje ögonblick visade det 
aktuella energipriset för konsumenten. Förutom de krav som detta skulle 



Prop. 1984/85: 120 73 

ställa på den tekniska apparaturen, skulle det innebära helt orimliga krav 

på konsumenterna. En intervallprissättning är därför att föredra. Ett så

dant system. med uppdelning t.cx. mellan dag och natt. samt mellan olika 

årstider. innebär också en betydligt t:nklare informationsuppgift för produ

centerna. 
Sveriges industrij("irhund. Stockholms kommun och REL är tvi:ksamma 

till en alltför långt gående tillämpning av kortsiktig marginalkostnad. De 
anser att framför allt konsumenternas anpassningsmöjlighetcr bör utredas 
samt att man eventuellt bör gå fram på frivillighetens väg . 

• 'frenska Elvcrk.1fiireninge11 framhåller att en introduktion av tariffer med 

högre grad av anpassning till kortsiktig marginalkostnad bör enligt för
eningens uppfattning i första hand inriktas mot kvalificerade elanvändare 
för vilka det kan förväntas existera tillräckligt hög priselasticitet. Tariffer 
för bostäder utan elvärme kan under överskådlig tid utformas på samma 
sätt som hittills. dvs. med ett enhetligt energipris. 

Stockholms kommun framhåller att erfarenheterna av tidsdifferentierade 

dubbeltariffer är positiva. En förutsättning för att tidsdifferentierade tarif
fer skall fungera är att det existerar en påtaglig och praktiskt fungerande 

priselasticitet. Detta är fallet hos de större konsumenterna och speciellt 

hos värmekonsumenter. För de mindre konsumenterna med deras mångsi

diga elanvändning är priskänsligheten i allmänhet relativt låg. 
Stockholms universitet, Uppsala unil'ersitet och länsstyrelsen i Väster

norrlands län anser att frågorna är otillräckligt belysta och påtalar behovet 

av ytterligare utredning. 
Statens planverk anför att en mer allmän övergång till förfinad prissätt

ning medför behov av tillförlitliga mät- och debiteringsmetoder. Det är 

därför nödvändigt att en eventuell övergång till ett sådant system föregås 

av överväganden rörande mättekniska och administrativa procedurer. Vi

dare bör brukarnas priskänslighet och behov av extra engagemang för att 

kunna tillgodogöra sig förväntade besparingar utrönas. 

DFE framhåller att vid en momentan prisssättning kan konsekvenserna 

för konsumenterna bli svårartade och måste därför utredas grundligt. 

Konsumenten kan i detta fall inte i förväg planera sin efterfrågan utan 

tvingas avsätta resurser för att följa elprisets variationer eller anskaffa 

automatisk reglerutrustning. 

2.5 Övriga synpunkter på prissättning av elenergi 

Länsstyrelsen i Västernorrlands län pekar på den elintensiva industrins 
behov av långsiktiga avtal för elpriser och elleveranser samt argumenterar 
för regionalt differentierade energipriser. Länsstyrelsen föreslår att det 
regionalt anpassade elpriset i norr åstadkommes genom ett generellt stat

ligt stöd för elintensiv industri. Stödet skall i första hand förbehållas de 

fyra nordligaste länen. 
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Flera remissorgan pekar på möjligheten att begränsa kapacitetsinvcstt:

ringarna om stora elanvändare erbjuds möjlighet att erhålla en lägre taxa 

om de accepterar att vid behov reducera sina effektuttag. 
DFE framhåller att ett utnyttjande av tillgänglig extra clkapacitct under 

1980-talet kan åstadkommas med mer selektivt verkande åtgärder iin en 

generell övergång till priser svarande mot de kortsiktiga marginalkostna

derna. Enligt DFE:s mening bör i första hand vidtas åtgärder för att 

undanröja hinder för ökad nettoexport av elenergi och för att öka använd

ningen av elenergi under lågbelastningspcrioder i fjärrvärmenät och inom 

industrin. Sådana åtgärder försämrar enligt DFE:s bedömning varken den 
långsiktiga effektiviteten eller möjligheterna att uppnå de långsiktiga målen 

för energisystemets utveckling. 
Flera remissorgan kommenterar förhållandet mellan högspännings- och 

lågspänningstariffer och tariffnivån allmänt. 
REL framhåller att prisutvecklingcn måste följa ett någorlunda bestämt 

mönster. utan alltför kraftiga variationer. I annat fall kommer enligt REL 
de vidtagna åtgärderna att upplevas som meningslösa och förtroendet för 
tariffen att undergrävas. Prognoser bör upprättas för en tioårsperiod. 

LRF ifrågasätter utredningens accepterande av att kapitalkostnaderna 

skall täckas in med fasta avgifter. Ju högre andel som utgörs av fasta 
avgifter desto mindre incitament finns det hos den enskilda förbrukaren att 

spara energi. Likaså borde utredningen enligt LRF ha ägnat betydligt mer 

analys åt olika energikällors miljökostnader och hur dessa bör täckas in i 

prissättningssystemet. 
Svenska Elverksföreningen noterar med gillande att utredningen slår fast 

att den totala tariffnivån bör baseras på leverantörens genomsnittliga kost
. nader om prissättning enligt marginalkostnad inte ger tillräcklig täckning 

för leverantörens kostnader. En avstämning av tariffnivån kan ske t.ex. 

genom justering av fasta tariffelement och effektavgifter. 

Statens vattenfalln·erk anser att distributionskostnaderna har behand

lats mycket ofullständigt i utredningen. Rent principiellt varierar distribu

tionssystemets kapacitetskostnad med de individuella distributionsnätens 

utbyggnadsstadium - låga efter en nätutbyggnad och höga innan en ny 

förstärkning genomförs. I praktiken torde det vara mycket svårt att få 
konsumenterna att acceptera tariffer som skulle återspegla dessa variatio

ner. Tariffen bör därför enligt vattenfallsverket beräknas som genomsnitt

lig kapacitetskostnad för de olika företagen eller regionerna. 

2.6 Prissättning på fjärrvärme 

SIND förutsätter att det är en energipolitisk fördel om välutbyggda 

fjärrvärmenät tillskapas och anser att utredningen borde ha ägnat större 

uppmärksamhet åt denna energipolitiska målsättning. SIN D menar att skäl 
finns att under ett uppbyggnadsskede säkra fjärrvärmens konkurrenskraft 
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gentemot elvärmen. Detta kan göras generellt eller begränsas till orter med 

potential för kraftvärmeproduktion. 

Sl'enska kommun.fijrhundet pekar på alt övergången till eldning med 

fasta bränslen kommer att medföra stora skillnader i marginalkostnader 

mellan vinter och sommar. Marginalkostnadsprissättning kan enligt kom

munförbundet medföra ökat energisparande. En utjämning av energipriset 

över året skulle däremot i hög grad motverka abonnenternas intresse för 

energisparande. Abonnenternas uppoffringar vintertid genom att sänka 

temperaturkraven och minska varmvattenanvändningen ger nämligen be

tydligt större ekonomiskt utbyte om energipriset motsvarar de faktiska 

kostnaderna. 

Enligt Svenska Värmeverksfiireningen är alternativtaxan en lämplig 

prissättningsprincip för värmeverk under de första verksamhetsåren. Un

der dessa år kan nämligen verkets självkostnad, utslaget per abonnent. bli 
mycket hög. Man har tunga initialinvesteringar och ett ofullständigt utnytt
jande av anläggningarna genom att antalet abonnenter ännu är lågt. Alter

nativkostnadstaxan utgör därvid en garanti för abonnenten att kostnaden 

för hans värme åtminstone inte blir högre än om han haft en egen panncen

tral. Samtidigt erhåller värmeverket största möjliga intäkter så att verk

samheten snabbt kan konsolideras. Det faktum att alternativkostnadstaxan 

inte alltid återspeglar värmeverkets kortsiktiga marginalkostnad anser för

eningen uppvägs av taxekonstruktionens övriga fördelar med beaktande av 

att den endast utnyttjas under en övergångsperiod. 

Beträffande den självkostnadsbaseradc taxan anser värmeverksför

eningen att energiavgiften bör baseras på kortsiktig marginalkostnad och 

taxenivån på långsiktig medelkostnad. Med långsiktig medelkostnad avses 

medelvärdet av värmeverkets samtliga utbetalningar ett antal år framåt i 

tiden med beaktande av att en lämplig långsiktig självfinansieringsgrad bör 

säkerställas. Om bränslekostnadernas variationer under året återspeglas i 

fjärrvärmens energipris kommer taxan att ge en korrekt information till 

abonnenten om vad en enhet värmeenergi är värd under olika tider på året 

och ge abonnenten möjlighet att genomföra en korrekt lönsamhetskalkyl 

över t.ex. olika anordningar för energibesparing. Metoden premierar an

ordningar som sparar energi under vinterhalvåret. 

2. 7 Prissättning på olja och andra bränslen 

Beträffande andra energislag än el och fjärrvärme utgör utredningen 

närmast en beskrivning över hur marknaden fungerar. 

SPI konstaterar att olja, kol och naturgas har det gemensamt att priserna 

bestäms huvudsakligen av omständigheter varöver vi i Sverige inte råder. 

Vad gäller kol och naturgas liksom biomassa och torv kan man enligt SPI 

f. n. knappast tala om någon etablerad enhetlig marknads- eller prisstruk

tur i Sverige. 
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BFR anser att priset på olja bör inkludera kostnaderna för den miljöpå
verkan som oljeförbrukningen ger upphov till. 

SPJ anser att så delvis redan är fallet, eftersom de svenska bestämmel

serna när det gäller såväl bly och bensen i bensin som svavel i eldningsoljor 
är mer restriktiva än i våra grannländer och i Europa i övrigt. Detta 
påverkar enligt SPI prissättningen i Sverige. 

Stock./10/ms uni1wsitet anser att utredningen otillräckligt belyst olja, 

kol, torv och flis. Utredningen borde ha undersökt om konkurrensen är 

tillräckligt stark för att man skall få priser som åtminstone överensstämmer 

med den företagsekonomiska marginalkostnaden. Härutöver borde utred

ningen ha analyserat om den företagsekonomiska kostnaden överensstäm

mer med den samhällsekonomiska. I detta perspektiv kommer de externa 
effekterna, miljöpåverkan, sårbarheten och stabiliseringspolitiska problem 
in. På dessa punkter har utredningen emellertid inte sagt något konkret. 

Svenska Ga.~föreningen pekar på svårigheterna vid introduktion av nya 
energislag och vikten av att styrmedel utformas som underlättar en sådan 
introduktion. Under ett introduktionsskede för nya energislag på markna
den kan det erfordras en alternativtaxa där den nya energin prissätts 
likvärdigt med den energi som ersätts. Det blir därigenom prisledarens 
kortsiktiga marginalkostnad som påverkar det nya energislagets pris. 
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1 Sammanfattning av betänkandet 

Kommissionen om elförsörjningens sårbarhet tillsattes av regeringen i 

januari 1984 med uppgift att utreda elförsörjningens sårbarhet mot bak

grund av störningen i elförsörjningen den 27 december 1983 och lämna 

förslag till vilka åtgärder som bör vidtas för att minska sårbarheten i 

elförsörjningen och begränsa konsekvenserna av en omfattande störning. 

Arbetet i kommissionen har organiserats i tre arbetsgrupper. Grupp A 

har behandlat elproduktion och stamnät, grupp B har behandlat eldistribu
tion, elanvändning och reservanordningar och grupp C, slutligen, har 
behandlat information vid elavbrott. Arbetsgruppernas rapporter som in
går i betänkandet som hiluga 2-4 utgör det huvudsakliga underlaget för 
kommissionens överväganden och förslag. Arbetsgrupperna svarar en

samma för rapporternas innehåll. 
Inledningsvis beskriver betänkandet det svenska elsystemets uppbygg

nad och funktionssätt samt redogör för befintlig statistik om elavbrott på 

olika spänningsnivåer i nätet. Vidare redogörs för Svenska Elverksför

eningens avbrottsvärdcring samt diskuteras avvägningsfrågor vid anskaff

ning av reservkraft (kapitel 2). 

Allmänt är driftsäkerheten högst för abonnenter anslutna till högre spän

ningar. Huvuddelen av avbrotten drabbar distributionsnäten för lägre 

spänningar. speciellt luftledningsnäten. En landsomfattande störning av 

det slag som inträffade den 27 december bedöms statistiskt kunna inträffa 

vart 20-50 år. 

Med den leveranssäkerhet som finns i den svenska elförsörjningen är 

reservkraft ett dyrbart alternativ om abonnenten inte har en hög värdering 

av olägenheten av avbrott. För vissa samhällsfunktioner eller delfunk

tioner är dock inte ekonomiska faktorer avgörande. Reservkraft installeras 

då även om kostnaden är mycket hög. 
Sårbarhetsbegreppet diskuteras i kapitel 3. Sårbarheten kan inte elimi

neras helt. Störningar i elförsörjningen kännetecknas i många fall av låg 

sannolikhet, men också av stora konsekvenser. Eftersom el ingår i prak

tiskt taget alla samhällsfunktioner finns det skäl att ställa särskilt starka 

krav på att elsystemet har låg sårbarhet. Kraven bör dock i princip begrän

sas av att de samhällsfunktioner som är beroende av el också är sårbara i 

andra avseenden. Kommissionen vill peka på detta förhållande men har 

inte haft möjlighet inom tillgänglig tid att belysa vad som är en rimlig nivå 

på elförsörjningens sårbarhet i detta allmänna perspektiv. 

Den nuvarande sårbarheten i det totala systemet av eltillförsel och 

elanvändning är betingad av många faktorer och en lång utveckling. Den 

bestäms sålunda dels av övergripande normer och riktlinjer för uppbyggna-
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den av nätet. dels av många enskilda avvägningsheslut hos elproducenter, 

distributörer och abonnenter. 

Sårbarheten förändras ständigt med de förbättringar som fortlöpande 

sker i elnätet. men också av att fler samhällsfunktioner utnyttjar el i 
ökande utsträckning och för flera syften vilket i sin tur kan medföra att 

användarna vidtar åtgärder mot elavbrott. De långa tidsintervallen mellan 

landsomfattande störningar innebär att betydande förändringar sker i elan

vändningen mellan störningstillfällena. Därmed minskar möjligheterna att 
dra mer beständiga slutsatser av en enskild sådan störning. Kommissionen 
vill framhålla att sårbarhetsfrågorna nu liksom tidigare fordrar fortlöpande 
bevakning. 

Förloppet i storstörningen den 27 december 1983 och de erfarenheter 
den gett redovisas i kapitel 4. Redovisningen görs från de tre arbetsgrup
pernas resp. utgångspunkter. Särskild betoning läggs på de e1farenheter 

som har betydelse för kommissionens överväganden och förslag. 
En närmare föreställning om elförsörjningens sårbarhet kan erhållas om 

systemet av eltillförsel och elanvändning analyseras för ett antal på för

hand givna störningssituationer. Arbetsgruppen Bs analys har baserats på 
tre sådana störfall nämligen en stamnätsstörning av i princip samma slag 

som den 27 december, en regional storstörning orsakad t. ex. av storm 

samt en regional eller lokal storstörning orsakad av flera fel i vitala delar av 

elförsörjningen till en region eller en stor tätort. 
Samtliga störfall avser främst förhållanden i fredstid i enlighet med 

direktiven. Vissa besläktade frågor mellan situationen i fred resp. i bered

skap och krig behandlas i det följande. 

Beträffande elproduktionsanläggningar och stamniit finner kommissionen 

sammanfattningsvis att planerna för stamnätets utbyggnad och modernise
ring samt rutiner och principer för dess drift är fullt tillfredsställande. 

Kommissionens analys visar att det inom berörda organisationer bedrivs 

en kontinuerlig översyn av planer och driftprinciper för att anpassa elsy
stemets utveckling till erhållna drifterfarenheter och förändringar i omvärl

den. Detta ger en god grund för en elförsörjning med fortsatt hög leverans

säkerhet. 

I kapitel 5 framlägger kommissionen närmare överväganden och förslag 

beträffande elproduktion och stamnät inom följande områden: 

D Dimensioneringskriterier och riskbedömning. 
D Driftsäkerheten i stamnätet. 
D Storstörningen och elproduktionsanläggningarna. 
D "Små" fel som ger stora verkningar. 
D Från- och tillkoppling av elbelastning. 
D Elförsörjning inom begränsade områden. 
D Rollfördelning mellan berörda organisationer. 

6 Riksdagen 1984185. l sam/. Nr 120. Bilagedel 
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Beträffande eldistrihuti(ln, elam·iindning och rescrl'anordningar finner 
kommissionen sammanfattningsvis följande. 

Det övervägande flertalet viktiga samhällsfunktioner klarar elavbrott på 
12 timmar till ett dygn med befintlig och planerad reservkraft utan större 
negativa samhällseffekter. De flesta av landets nästan 5 miljoner abon
nenter kan acceptera obehaget av elavbrott med nuvarande nivå på av
brottstid och avbrottsfrekvens. De negativa effekterna kan dock reduceras 
ytterligare. Kommissionen återkommer till detta i det följande. 

Längre elavbrott medför växande problem. Ökad uppmärksamhet bör 
därför ägnas elavbrott på upp till 2-3 dygn. 

Nuvarande avvägning mellan åtgärder hos användare och i elnät är i 

huvudsak rimlig med hänsyn till den totala sammansättningen av abon
nenter samt kostnader och effekter av ytterligare nätförstärkning. 

Ytterligare, ekonomiskt motiverad, reservkraft i näringslivet kan endast 
marginellt påverka dess förmåga att upprätthålla produktionen vid längre 
elavbrott utom möjligen i jordbruket. 

Totalt sett behövs inte någon betydande allmän ökning av reservkraften 
i förhållande till den nuvarande. 

Statens energiverk och Svenska Elverksföreningen har initierat arbete 
med standardisering och teknisk utveckling av reservkraftsaggregat främst 
för jordbruket. Detta arbete bedöms angeläget. Eventuellt statligt stöd till 
visst tekniskt utvecklingsarbete bör kunna lämnas inom nuvarande forsk
ningsprogram vid styrelsen för teknisk utveckling och statens energiverk. 

Väsentliga förbättringar av driftsäkerheten i elnäten har skett genom 

förnyelse och modernisering under de senaste 15 åren. Eldistributörernas 

moderniseringsarbete bör fortsätta enligt nuvarande inriktning. Statens 
energiverk bör få i uppdrag att undersöka behovet av fortsatta åtgärder för 
upprustning av vissa landsbygdsnät. 

Arbetsgrupp B har analyserat tåligheten mot elavbrott, nuvarande läge 
beträffande reservanordningar samt behov av åtgärder inom följande sam

hällsfunktioner: 
Sjukvård 
transporter/drivmedels
försörjning 
post/bank 
uppvärmning 
hissar/kodlås m. m. 
livsmedelsförsörjning 
vatten och avlopp 
fjärrvärme/naturgas 
telenät 

radiokommunikation 

polis 
larmsystem 
vädertjänst 
miljöfarlig verksamhet 
industri 
datorer 
handel 

jordbruk/animalieproduktion 

Kommissionen instämmer i arbetsgruppens förslag beträffande åtgärder 
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inom dessa olika samhällsfunktioner. Närmare överväganden och förslag 
redovisas i kapitel 6. 

För flera av dessa funktioner varierar förhållandena starkt varför lokala 
lösningar förordas. I vissa fall t. ex. då ansvaret för funktionen är centrali
serat bör generella lösningar väljas. Ansvariga myndigheter bör utfärda råd 
eller normer för vilken verksamhet som bör omfattas av reservkraft. 

Inom många ansvariga och berörda organ påbörjades utredningar med 
anledning av storstörningen den 27 december. Allmänt anser kommis
sionen det väsentligt att dessa utredningar slutförs och erforderliga åtgär
der vidtas. Kommissionen vill här särskilt peka på de utredningar och 
åtgärder som pågår eller planeras inom televerket och Sveriges Radio med 
anledning av telc- och radiokommunikationernas särskilda betydelse vid 
elavbrott. 

Speciellt föreslår kommissionen att socialstyre/sen får i uppdrag att i 
samråd med Landstingsförbundet inventera reservkraftsläget vid landets 
sjukhus och föreslå åtgärder för att ge äldre sjukhus en rimlig uthållighet 
mot elavbrott. Vidare föreslås att transportrådet i samråd med överstyrel
sen för ekonomiskt försvar (ÖEF) får i uppdrag att utreda hur man uppnår 
en rimlig uthållighet i drivmedelsförsörjningen för prioriterade behov vid 
elavbrott. Arbetarskyddsstyrelsen föreslås få i uppdrag att i samråd med 
berörda myndigheter se över funktionssäkerheten vid elavbrott hos 
skyddssystem för att undvika person- och miljöskador och därtill hörande 
lagstiftning. Det planerade räddningsverket föreslås få i uppdrag att dels se 
över funktionssäkerheten hos viktiga larmsystem vid elavbrott, dels utreda 
vissa frågor beträffande hissar och eventuellt föreslå nya normer. 

Inom jordbruket är det önskvärt att fler djurhållande lantbruk anskaffar 
reservkraft. Detta är också ett starkt beredskapsintresse, särskilt vad 
avser mjölkproduktionen. Kommissionen finner dock att det från dess 
utgångspunkter inte finns tillräckliga motiv att föreslå direkt statligt bidrag 
till sådan anskaffning. Detta kan övervägas inom det ekonomiska försva

rets ram. Anskaffningen bör dock stimuleras genom att investeringar som 
enbart avser reservkraft får utgöra låneunderlag för statsgaranterade lån. 

Som tidigare nämnts är åtgärder mot långa elavbrott beroende av lokala 
förhållanden. Problem uppkommer i flera kommuner med vattenförsörj
ning, avlopp, värmeförsörjning m. m. Dessa problem bör behandlas på 
kommunal nivå. 

Kommissionen föreslår att kommunerna bör få ansvaret för att genomfö
ra en p/anerint: för att möta långa elavbrott. De bör vidare verka för att 
nödvändiga åtgärder och investeringar genomförs. Planen bör utarbetas i 
samverkan med distributörer och råkraftleverantörer. 

Kommissionen föreslår vidare att en central arbetsgrupp tillsätts för att 
utarbeta allmänna råd och anvisningar med syftet att samordna mellan 
kommunernas planering för att möta långa elavbrott och den kommunala 
beredskapsplanläggningen för krig. Arbetsgruppen bör även behandla frå-
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gan om finansiering av reservanordningar som har nytta håde för freds
och krigstid. 

Beträffande inj(mnation vid elavhrott finner kommissionen sammanfatt
ningsvis följande: 

Ett samlat omdöme är att informationen till allmänheten fungerade nå
gorlunda acceptabelt den 27 december 1983. 

Information bör i första hand lämnas till dem som kan informera vidare 
(radio, TT etc.). 

Viktiga samhällsorgan som polis, brandförsvar. länsalarmeringscen
traler bör också få snabb information så att de kan vidtaga nödvändiga 

åtgärder. Motsvarande bör eftersträvas för särskilt avbrottskänsliga elan
vändare. Snahb direkt information från kraftföretag till återdistributörcr 
bör eftersträvas och det bör undersökas om det kan ske med hjälp av 
informations vägar som finns inom driften av elsystemet. 

Radion är den bästa kanalen för information vid elavbrott. Tillgänglig 
reservkraft till televerkets sändare bör vid behov kunna reserveras för 
enbart ljudradiosändarna. 

Informationen vid elavbrott bör lämnas snabbt och sedan regelbundet 
vid bestämda tidpunkter. Den får inte fördröjas av ambitionen att lämna 
fullständig information från början. 

Allmänheten bör informeras om betydelsen av att ha fungerande batteri
radiomottagare till hands. 

Elleverantörerna bör planera de informationsåtgärder som behövs vid 
elavbrott så att en beredskap byggs upp. Kraftföretagen bör tillsammans 
med återdistributörerna. regionsvis, planera åtgärderna. De som har sär
skilt behov av information och de som kan informera vidare inom regionen 
bör delta i överläggningarna om informationsåtgärderna. 

Kommissionens närmare överväganden och förslag beträffande informa
tion vid elavbrott redovisas i kapitel 7. 

Vissa frågor i direktiven har genom arbetets uppläggning kommit att 
behandlas i flera arbetsgrupper. 

Kommissionens överväganden och förslag i dessa frågor redovisas i det 

följande. 
Enligt sina direktiv har kommissionen främst behandlat fredstida stör

ningar. Dessa beror i huvudsak på tekniska fel. väderförhållanden och 
"mänsklig faktor". Störningar till följd ar krigslwnd/ingar, sabotage eller 

fredstida terroristhandlingar är däremot målinriktade och riktas mot sär

skilt svaga punkter. 
Kommissionen har tagit del av en studie som ÖEF och Vattenfall ge

nomfört på regeringens uppdrag. Den syftar till skydds- och beredskapsåt
gärder för att stärka kraftsystemets drift i krig. Studien omfattar inte 

fredstida driftfall, fredskris eller avspärrning. Kommissionen finner att 
studiens förslag till fortsatta fördjupningsstudier ligger väl i linje med vad 
kommissionen från sina utgångspunkter har anledning att förorda. Speci-
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elit anser kommissionen att frågan om riktad utslagning i kritiska punkter i 

vårt elsystem bör granskas ingående inom ramen för den fortsatta studien 

och att man inom den kommunala beredskapsplanläggningen för krig bör 

uppmärksamma att sabotagehandlingar kan komma att genomföras innan 

några beredskapshöjande åtgärder eller andra skyddsåtgärder för bered

skap/krig har hunnit göras. 

Enligt direktiven bör kommissionen studera rutiner och prioriteringar 

för från- och tillkvppling av elbelastning och att därvid bedöma om det 

finns skäl att ändra gällande rutiner med hänsyn till att det finns vissa 

områden eller funktioner som bör prioriteras före andra. 
Det frekvensstyrda automatiska systemet för från- och tillkoppling av 

belastning är avsedd att skydda nätet mot överbelastning och arbetar på 
130 kV-nivån. Det omfattar hälften av den totala belastningen i Syd- och 

Mellansverige. Det kan i mycket begränsad utsträckning användas för 
prioritering av elanvändare. 

Leveranssäkerheten för en elanvändare bestäms i första hand av lokali

seringen och den spänningsnivå anslutningen gäller. Allmänna system för 
prioritering av abonnenter efter funktion saknas. Viss prioritering av abon

nenter kan dock ske vid långa elavbrott. Tekniska förutsättningar för 
prioriteringar är störst för abonnenter anslutna till regionnät eller hög

spända lokalnät i tätorter. Datorisering av driftcentraler kan komma att ge 
bättre förutsättningar för prioriteringar av elanvändare. I framtiden kan 

eventuellt tekniska system förs. k. belastningsstyrning användas även vid 

elavbrott. 

' Kommissionen har inte funnit något som från stamnätets synpunkt skul

le innebära att nuvarande rutiner för automatisk från- och tillkoppling av 

belastning bör ändras. 

Kommissionen finner det angeläget att elanvändare och kraftföretag/ 
distributörer eftersträvar lösningar som tar hänsyn till användarnas priori

terade elbehov. Speciella överenskommelser om åtcrinkoppling i flera steg 

efter elavbrott bör prövas i enskilda fall. 

Enligt direktiven bör kommissionen belysa möjligheterna att klara elfiir

sörjningen inom begränsade områden trots att centrala nät har slagits ut. 

Förutsättningarna för att i samband med ett större avbrott i stamnätet 
klara plötslig övergång till drift på större separata system eller uppbyggnad 

av sådana från spänningslöst tillstånd är alltför komplexa för att kunna 
uppfyllas. 

Kommissionen avvisar därför tanken på isolerade elsystem i samband 
med fredstida störningar på stamnätet, särskilt som sådana störningar inte 
förväntas ha en längre varaktighet än 12 timmar. 

Störningar med längre varaktighet förekommer i de regionala och lokala 
näten. 

I några områden främst större städer finns i princip möjlighet att bygga 
upp isolerade elsystem som utgår från lokala produktionsanläggningar och 
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eventuella förstärkningsåtgärder. Kommissionen finner det angeläget att 
möjligheterna att bygga upp elsystem vid långa elavbrott (2-3 dygn) un
dersöks av de kommuner där de allmänna förutsättningarna finns. Detta 
bör prövas mot andra åtgärder inom ramen för den kommunala planering 
för att möta långa elavbrott som kommissionen enligt det föregående har 
förordat. 

Kommissionen konstaterar vidare att ÖEF och Vattenfall i sina fortsatta 
studier avser att inventera förutsättningarna för lokal och regional försörj
ning. Härigenom bör översiktlig planering även för långvariga men osanno
lika elavbrott under fredstid kunna täckas in. 

2 Remissyttranden 

Remissförfarandet 

Betänkandet (SOU 1984: 69) Säker elförsörjning har varit utsänt på 

remiss. Yttranden har avgetts av rikspolisstyrelsen. försvarets forsknings
anstalt (FOA). civilförsvarsstyrelsen, statens brandnämnd. överstyrelsen 
för ekonomiskt försvar IÖEF), bercdskapsnämnden för psykologiskt för
svar. riksnämnden för kommunal beredskap <RKB), socialstyrelsen efter 
hörande av statens miljötekniska laboratorium (SML), sjukvårdens och 
socialvårdens planerings- och rationaliseringsinstitut (Spri), televerket, 
statens järnvägar (SJ), transportrådet, byggnadsstyrelsen, konsumentver
ket, lantbruksstyrelsen efter hörande av lantbruksnämnderna i Älvsborgs 
och Västerbottens län. statens jordbruksnämnd, arbetarskyddsstyrelsen, 
bostadsstyrelsen, statens industriverk, statens energiverk, efter hörande 

av rådet för eldistributionsfrågor och Karlshamns Energiverk AB. energi
forskningsnämnden, statens vattenfallsverk, statens kärnkraftinspektion 
(SKI), statskontoret, länsstyrelserna i Malmöhus, Örebro och Västernorr
lands län, sårbarhetsberedningen (FÖ 1981: 02), kommunerna i Stockholm, 

Södertälje, Jönköping. Malmö, Göteborg, Örebro. Östersund och Skellef
teå, ASEA AB. Hyresgästernas Riksförbund. Kraftsam, Krångedegrup
pens Samkörning AB (KGS). Landsorganisationen i Sverige (LO), Lands
tingsförbundet, Lantbrukarnas Riksförbund (LRF), Nordel, Riksförbun

det Energileverantörerna (REL), SOS Alarmering AB. Stockholms Lokal
trafik AB (SL), Svenska Elektrikerförbundet, Svenska Elverksföreningen. 
Svenska Gasföreningen, Svenska kommunförbundet. Svenska Kraftverks
föreningen, Svenska Tidningsutgivareföreningen, Svenska Värmeverks

föreningen, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag AB (SABO), Sveriges 
Fastighetsägareförbund, Sveriges hantverks- och industriorganisation -

Familjeföretagen (SHIO-Familjeföretagen), Sveriges Industriförbund (SI), 
Sveriges Radio AB, Sveriges Villaägareförbund. Sydkraft AB och Tidning
arnas Telegrambyrå AB (Tf). 

I anslutning till remitteringen har ett yttrande även inkommit från Esso 

Chemical AB. 



Prop. 1984/85: 120 85 

2. 1 Allmänt om betänkandet. 

Kommissionens överväganden och förslag har fått ett positivt mottagan

de av remissinstanserna. Dessa delar i allmänhet kommissionens uppfatt

ning att de flesta viktiga samhällsfunktioner klarar elavbrotten på tolv 

timmar till ett dygn med befintlig och planerad reservkraft utan större 

negativa samhällseffekter och att ökad uppmärksamhet bör ägnas elav

brott som uppgår till mellan två och tre dygn. 

FOA anser att kommissionen löst sin uppgift på ett i allt väsentligt 
godtagbart sätt. Utredningen ger enligt FOA en omfattande behandling av 
elförsörjningens sårbarhet, något som tidigare skett i otillräcklig utsträck
ning. Särskilt betydelsefullt är att kommissionen allmänt anser att ökad 
uppmärksamhet bör ägnas långa elavbrott (upp till 2-3 dygn). Det behövs 
emellertid enligt FOA en samlad bedömning av åtgärder för att möta 

elavbrott förorsakade inte bara av tekniska fel och väder utan också av 
sabotage och krigshandlingar. Liknande synpunkter förs också fram av 

andra remissinstanser. Statens vattenfallsvcr/.: anför att kommissionen har 

gjort en heltäckande analys av siutationen i fred. Nordel konstaterar att 

samarbetet inom Nordel visar sitt värde och att möjligheterna att överföra 
elkraft mellan de nordiska länderna bidrar till att begränsa omfattningen av 

störningar. Statens energiverk finner att resultatet av kommissionens arbe

te utgör en bra. allsidig och konkret redovisning. Energiverket finner dock 

att riskerna och åtgärdsbehovet tonats ned i betänkandet något mer än vad 

som syns motiverat. Enligt Svenska Elverksföreningen har kommissionen 
på ett förtjänsfullt sätt fullgjort sitt uppdrag. Föreningen kan därför utan 
invändningar acceptera huvudparten av kommissionens ställningstagande 

och förslag. 

Ett stort antal remissinstanser har belyst frågan om behovet av reserv

kraftanordningar vid elavbrott. Sålunda anser FOA m.fl. att det föreligger 

behov av att se över reservkraftens omfattning och tillgänglighet. Inom 

flera områden behövs det enligt remissinstanserna förbättringar. 

Några remissinstanser anser att kommissionen underskattat möjligheter

na att bygga upp geografiskt begränsade eldistributionsnät vid utebliven 

kraftleveranser via stamnätet eller regionala nät. 

Göteborgs kommun anser att betänkandet utgör ett värdefullt underlag 

för den kommunala planeringen när det gäller att minska olika samhälls

funktioners sårbarhet under fredstid. Andra remissinstanser vill understry
ka betydelsen av att en samordning kommer till stånd mellan planering att 

möta långa elavbrott och den kommunala beredskapsplaneringen. 
Statens energiver/.:, statens vattet~falln•er/.:, Sveriges Radio AB, TT m.fl. 

remissinstanser uppehåller sig vid frågor som rör informationen vid elav

brott. De framhåller bl.a. vikten av att ha väl fungerande informationska
naler för att informera om allvarliga elavbroll. Av vissa remissvar framgår 
att informationen kan förbättras. Sålunda framför statens energiver/.: att 
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det behövs både tekniska förbättringar och personella förstärkningar för 

att klara informationsspridningen bättre än vad som skedde vid elavbrot
tet. 

Det framgår också av remissvaren att en rad åtgärder vidtagits eller 
kommer att vidtas av myndigheter, organisationer. företag m.11. med an
ledning av de erfarenheter som gjorts i samband med elavbrottet. 

2.2 Sårbarhet och störfall 

För att begreppet sårbarhet skall vara meningsfullt anser FOA att de 

hotfall som man vill gardera sig mot måste specificeras. Detta leder till att 
man i viss beslutssituation diskuterar sårbarhet ur en viss synvinkel t.ex. 
elförsörjningens sårbarhet i fred. Mängden och tyngden av de hot- och 
störfall man anser rimliga påverkar avvägningarna av fördelning av re
surser. Hotfall som kommissionen berör men inte närmare beaktat är 
enligt FOA sabotage och terroriststaktioner mot ett fredssamhälle. Man 
konstaterar att det härvidlag föreligger skillnader mellan fred och krig. 
Eftersom dessa typer av aktioner i fred kommer att mätas med fredssam
hällets resureser bör de ingår i de hotfall som elförsörjningen bör beakta. 
Målinriktade sabotage kan mycket väl innebära samordnade insatser mot 
flera känsliga punkter. Då vissa likheter föreligger mellan de krav som 

fredstida händelser ställer. är det viktigt att man ser på behoven av åtgär
der samlat. 

Även statskontoret noterar att kommissionen inte tagit särskild hänsyn 
till sabotageriskerna. Också SJ berör frågan om sabotage och anser att 
ökad vikt måste läggas på konsekvensreducerande åtgärder och på skydd 

mot sabotage. 
Riksnämnden för kommunal beredskap och ÖEF uppehåller sig vid 

förhållanden som har anknytning till både fred och krig. Riksnämnden 

framhåller att det är oklart vad som är att hänföra till rena freds- resp. 
krigsåtgärder. ÖEF anser att avbrotten i krig kan bli avsevärt längre än de 
tre dygn som anges som gräns i fred. I sådana situationer gäller det att 

kunna tillgodose de viktigaste behoven för befolkningens överlevnad. Vat
tenförsörjningen intar härvid en särställning. Viktiga behov är också för

sörjningen med värme. avlopp, distribution av mat och transporter. Redan 
i fredstid har kommunerna ett stort inflytande på dessa frågor eller för 
vilka de ålagts ett ansvar enligt lagen om kommunal beredskap. ÖEF 
erinrar vidare om att ÖEF har i uppdrag att tillsammans med vattenfalls
verket genomföra en studie som syftar till att stärka kraftsystemets drift 

under krigstid. 
Vid undersökningen av konsekvenserna av lämpliga åtgärder vid längre 

elavbrott i fredstid bör man enligt vattenfallsl'erket kunna dra nytta av de 
fördjupade studier för krigssituationer som ÖEF och vattenfallsverket har 
föreslagit. Vid krig och avsiktlig omfattande förstörelse av elnätet kan 
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enligt heredskapsniimndenför psykologiskt förs\'llr effekterna av skadorna 

bli av en helt annan dimension än vid fredsmässiga störningar. Därför är 

det viktigt att hålla reparations- och kringgångsbercdskap för elavbrott. 

Lantbruks~·tyre/sen framhåller de allvarliga störningar som kan uppstå 

för lantbruket i en krissituation. Med hänsyn till elproduktionens och 

cldistributionens struktur och den dåliga beredskapen med reservanord

ningar kan enligt LRF en säker livsmedelsförsörjning i händelse av krig 

eller avspärrning ej upprätthållas. Statens energi1'erk anser att kommis

sion~n tonat ner hotbilden en del jämfört med de analyser som gjorts av 

arbetsgrupperna. Verket vill understryka att regionala och lokala störning

ar är betydligt vanligare och att även om de totala kostnaderna för sådana 

avbrott är mindre så får de ofta genom sin längre varaktighet större 

konsekvenser för de abonnenter som drabbas. En nedtoning av hotbilden 

kan enligt energiverket tänkas leda till att elkonsumenter. som har påtag

ligt behov av reservkraft, invaggas i en trygghet som kanske inte är fullt 
motiverad och därmed kan frestas att skjuta investeringen i reservkraft på 

framtiden. Verket anser också att kommissionens sammanfattande slutsats 

att samhället kan klara av elavbrott på upp till ett dygn utan större negativa 

konsekvenser är mer optimistisk än realsistisk. 

Med hänsyn till kostnaderna anser Malmö kommun att samhället måste 

inrikta sig på att göra ordentliga sårbarhetsanalyser av olika tekniska 

system, innan de kommer till praktiskt utförande. Händelser av den typ 

som inträffade den 27 december 1983 kan leda till att kostnaderna glöms 

bort i sammanhanget och man får en måldiskussion som i vissa fall antar 

orimliga proportioner och som bortser från verkligheten. 

2.3 Elproduktion och stamnät 

Energ1forskningsnämden vill framhålla betydelsen av statliga insatser 

när det gäller forskning och utbildning på området elsystemets tillförlit

lighet, dimensionering, skydd m.m. 

Statens energil'erk anser att en översyn av kraftledningsystemet i syfte 

att minska sårbarheten i elförsörjningen är angelägen. Vid modernisering

en av ledningsnätet kan vinster göras genom minskade överföringsförlus

ter, frigörande av mark vid övergång till högre spänning och bättre sträck

ningar på ledningsavsnitt som samhällsutvecklingen gjort olämpliga med 

hänsyn till markplaneringen. Enligt energiverkets uppfattning är det ange

läget att en underhålls- och moderniseringsplan för stamnätet omfattar 

både ledningar, ställverk. transformatorer och annan utrustning för att en 

genomtänkt prioritering av behoven av upprustningar skall kunna göras. 

Statens vattenfallsverk anser det vara viktigt att fortlöpande utveckla 

och ompröva planeringsprocess och driftprinciper. Vattenfallsverket gör 

också insatser i detta syfte. Det sker i samarbete med andra kraftföretag i 
Sverige och inom Norden. Sydkraft AB anser att förbättringar kan göras på 
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olika punkter dels för att minska risken för liknande störningar i framtiden, 

dels för att minska de konsekvenser som blir följden av en störning. FOA 

pekar på utbildningen och erfarenhetsåterföringen som mycket viktiga 

ingredienser i strävan att både minska riskerna för och begränsa verkning

arna av elavbrott. 

ASEA AB framhåller i likhet med rat/enfall.n•erket vikten av att nyan

läggningar och moderniseringar av befintliga anläggningar genomförs utan 

dröjsmål. Fortsatta ansträngningar bör också göras av myndigheter och 

berörda organ för att ytterligare minska tiden för handläggningen av ären

den som rör tillstånd att utföra elektriska anläggningar. Denna uppfattning 

delas av statens vattenfallsverk. Civilförsi•arsstyre/sen menar att målsätt

ningen att minska handläggningstiden inte får medföra att man ej hinner ta 
hänsyn till totalförsvarets krav. Statens enagiverk framhåller att konkur

rensen om markresurserna numera är betydligt hårdare än tidigare. Till 

detta har kommit ökade omsorger om miljön. Vid kraftledningsutbygg

nader måste rimligen hänsyn tas till även sådana intressen. Energiverket 
anser att kraftföretagen ytterligare bör bemöda sig om att redan under 

planering av nya kraftledningar beakta synpunkter från berörda parter. 
Frågan om i vad mån handläggningstiden för ett ledningsprojekt kan kortas 

av sammanhänger enligt energiverket till viss del med vilka insatser som 

ledningsbyggaren är beredd att göra för att åstadkomma godtagbara lös

ningar. 

Enligt SK/ är kärnkraftens driftsäkerhet förbunden med det elektriska 

nätets stabilitet. För att till fullo utnyttja erfarenheterna av nätsamman

brottet den 27 december 1983 kan det enligt SKI finnas skäl att ytterligare 

granska frågor som rör sambandet mellan kärnteknisk säkerhet och det 

elektriska nätet såväl internt vid verken som externt. Inspektionen anser 

också att det är tillfredsställande att åtgärder förbereds för att förbättra 

kärnkraftens förmåga att kunna fortsätta driften vid en nätstörning. Man 

borde också enligt inspektionen utreda på vilket sätt planeringen av nät

driften skulle kunna hjälpa kärnkraftverken vid dylika kritiska situationer. 

Enligt statens enerRiverk bör kraven preciseras något mer än vad kommis

sionen gör, när det gäller förbättrad övergång till husturbindrift. Statens 

kärnkraftsinspektion bör tillsammans med kraftbolagen precisera vad som 

kan göras för att förbättra möjligheterna för övergång till husturbindrift. 

Vidare delar energiverket kommissionens uppfattning att beredskapen för 

övergång till husturbindrift för konventionella värmekraftverk bör ses 

över. 

Enligt LRF har kommissionen inte analyserat hur en omstrukturering av 

elproduktionen skulle påverka leveranssäkerheten. LRF menar att en sats

ning på kraftvärmeanläggningar för inhemska bränslen och på minikraft

verk skulle ge bättre struktur på produktionsapparat och kraftnät vilket 

skulle gagna en säker elförsörjning. 

LO påpekar att det saknas beräkningar över förslagen till ledningsut-
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byggnad. En mycket översiktlig kalkyl har gjorts för att få en grov upp

skattning av kostnader och effekter på sysselsättningen. 

Några rcmissinstanser har i sina yttranden också behandlat kravet på 

jämn spänning för att bl.a. undvika skador på känsliga elektriska apparater 

och de mycket korta strömavbrott som förekommer. Sålunda kommer 

enligt Svenska Elektrikerförbundet allt större krav att ställas på spännings

godhet. Det är dänör angeläget att regeringen tar initiativ till att en studie 

görs på detta område. Inte heller SH/0-Fami/jeföretagen anser att hithö

rande frågor ägnats tillräckligt uppmärksamhet. Med säker elförsörjning 
avses enligt .freriges Villaägareförbund också att den levererade spän

ningen skall hållas inom avtalad leverans så att skador på grund av för 
stora spänningsvariationer inte uppstår på känslig apparatur. Es.rn Chemi

cal AB och 51'enska Efrerksföreningen för fram liknande synpunkter. 

Enligt Elverksföreningens mening är de i allmänhet mycket korta avbrotts

tiderna ett bättre argument för kommissionens ställningstaganden än den 

enligt föreningen diskutabla tolvtimmarsgränsen. Esso Chemical AB fram

håller att den kemiska industrin är mycket känslig för extremt korta elav

brott. Det är dänör inte avbrottidens längd som har den avgörande bety

delsen för de ekonomiska konsekvenserna till följd av elavbrott utan 

antalet elavbrott som är längre än vad varje sådan industri kan tåla. 

2.4 Åtgärder hos användare/reservkraft 

2 .4. I Allmänt 

Remissinstanscrna delar eller har i allmänhet ingen erinran mot kommis

sionens uppfattning att nuvarande avvägning mellan åtgärder hos använ

dare och elnät i huvudsak är rimlig. De instämmer också i bedömningen att 

det behövs åtgärder för att förbättra leveranssäkerheten för vissa funktio

ner. 

Den oklara avgränsning mellan beredskap för fredstida krisstörningar 

och för krig samt behovet av samordning mellan kommuner och lands

tingskommuner då det gäller reservanordningar gör det enligt riksniimn

dens för kommunal beredskap mening angeläget att gå igenom förhållan

dena. De förslag som därvid kommer fram bör prövas i någon del av 

landet. 

Cil'ilförsvarsstyrelsen menar att kommissionen inte har behandlat pro

blematiken med reservanordningar vid elavbrott längre än ett dygn. Där

med har inte de problem som är viktiga för styrelsen blivit behandlade. 

FOA aner att man bör uppskatta de enskilda kostnaderna hos presum

tiva användare av reservkraft. Viktigt är att i detta sammanhang beakta att 

samhällsutvecklingcn går mot allt större beroende av elektricitet hos allt 

fler viktiga funktioner, vilket gör att kostnaderna för avbrott kommer att 

stiga. FOA instämmer i kommissionens bedömning att de behövs förbätt

ringar av reservmöjligheterna vad avser särskilt utsatta områden och vill 
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särskilt peka på sjukvård, drivmedelsförsörjning samt tele- och radiosy
stem. FOA instämmer också i kommissionens påpekande att alternativ till 
reservkraft bör uppmärksammas, att reservkraftsystem bör provas under 
realistiska förhållanden samt att standardisering och tekniskt utvecklings
arbete av reserv kraftaggregat är av stor bedydelse. Liknande synpunkter 
förs fram av statens vattenfallsverk som också framhåller vikten av under
håll och provdrift av reservkraftaggregat. Vidare understryker vattenfalls
verket kommissionens bedömning att abonnenterna måste vidta egna åt
gärder mot elavbrott för särskilt viktiga samhällsfunktioner och för väsent
liga funktioner i näringslivet. Denna uppfattning delas av statens energi-

1·erk m.fl. remissinstanser. Också länsstyrelsen i Västernorrlands liin an
ser att det behövs en inventering av reservkraften inom områden där läget 
är oklart såsom datanläggningar, Iivsmedelsförsörjning. drivmedel, jord
bruk mm. På basis av gjorda inventeringar bör åtgärder vidtas för att säkra 
tillfredställande drift under beredskap och krig. Länsstyrel.ven i Örebro län 
menar att generellt sett reservanordningar bör projekteras redan vid ny
byggnad/nyanskaffning. Vårdhem, servicehus är anläggningar som enligt 
länsstyrelsen hör förses med reservkraft. 

Statens energiverk delar kommissionens bedömning att vissa funktioner 
är i behov av reservanordningar och anser att statliga myndigheter med 
ansvar för olika samhällssektorer bör åläggas att genom information och 

allmänna råd rikta elanvändarnas uppmärksamhet på denna fråga. Energi
verket avser att efter ca två år undersöka om de av kommissionen föreslag

na åtgärderna medfört någon utökning och förbättring av reservelverken. 
Energiverket anför vidare att verket påbörjat ett samarbete med Svenska 
Elverksföreningen om standardisering och utveckling av reservelverk för i 
första hand lantbrukets behov. ÖEF anser att det är viktigt att billiga 
reservkraftaggregat tas fram och att inköp av sådana underlättas genom att 
finansieringsmöjlighcterna ses över. Denna uppfattning delas av flera re
missinstanser. Åter andra menar att anskaffning av reservelverk i vissa fall 
skall stimuleras med statsbidrag. Sålunda anser länsstyrelsen i Örebro län 

att anskaffning av mobila reservelverk normalt skall stödjas med statsbi
drag. Länsstyrelsen menar vidare att det är angeläget att utveckla reserv
kraftverk som är både billiga och driftsäkra. Också Svenska Elektrikerför

hundet anser att anskaffning av reservelverk bör stimuleras. Kostnaderna 
för detta kan reduceras om standardisering av aggregat och anslutningar 

görs. Vidare kan kostnaderna för aggregaten reduceras om abonnenter 
låter behörig installatör dela upp belastningen i en prioriterad och en inte 
prioriterad del. Förbundet är dock av den uppfattningen att reservelverk 
skall förbehållas den enskilde abonnenten för att inte utsätta elmontörerna 
för elolycksfall. Svenska Tidningsutgimreföreningen finner det angeläget 
att även tidningsföretagens intressen och förhållanden beaktas i samband 
med en utveckling och standardisering av reservkraftverk. 

Östersunds kommun har en från kommissionen avvikande uppfattning 
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ifråga om behovet av reservkraft. För att säkerställa de vitala funktionerna 

vid sträng kyla krävs god tillgång på reservelverk samt resurser för inkopp

ling och drift. Utöver eldistributörernas mobila reservaggregat föreslår 

kommunen bildande av en stark regional pool av reservelverk finansierad 

med statliga medel. Fördelning av reservelverken i en krigssituation kan 

lämpligen ombesörjas av elblocket i samråd med länsstyrelsen. 

Bygfjnadsstyrelsen anser det vara önskvärt att en diskussion mera rutin

mässigt kan komma till stånd mellan elleverantör och abonnent beträffan

de risken för störningar i elleveransen och troliga avbrottstider. Initiativ till 
en sådan diskussion bör även tas av elleveratören i större utsträckning än 

vad som är normalt idag. En liknande uppfattning förs fram av statens 

ener~iverk som framhåller vikten av att identifiera och belysa de ekono
miska incitamenten för distributör och användare att minska sårbarheten i 
elförsörjningen och begränsa konsekvenserna av en störning. Även Skel

lefteå kommun framhåller vikten av att elabonnenterna uppmärksammas 
på riskerna och sannolikheten för störningar, så att varje abonnent själv 

kan ta ställning till sitt eget behov av att säkerställa sin elförsörjning med 

hjälp av någon form av reservkraft. 

Sl'enska Elverksföreningen påpekar att behovet av reservkraft för start 

av värmekraftverk är viktigt. Elverksföreningen vill också framhålla den 

beredskaps- och reservmaterielorganistion, som byggts upp inom en av 
eldistributionsbranschens egna organisationer, nämligen Svenska Elver
kens Ekonomiska Förening (ELEF). 

Sl'eriges Fastighetsägareförbund betonar vikten av att de av kommis

sionen föreslagna åtgärderna kommer till stånd. 

2.4.2 Sjukvård 

Socialstyre/sen har närmare studerat konsekvenserna av elavbrottet vid 

Karolinska sjukhuset. Erfarenheterna därav pekar enligt socialstyrelsen på 

att sjukvården i stort kunde fungera tillfredsställande efter initialskedet. 

Socialstyrelsen framhåller vidare att elförsörjningen inte är tryggad för 
t.ex. sjukhem, vårdcentraler och bostäder där hemsjukvård bedrivs. Re

servkraftaggregatet som ger effekt av intresse i sammanhanget är dock så 
resurskrävande att alternativa lösningar bör övervägas. Socialstyrelsen 

pekar i sammanhanget också på sjukhusens stora behov av fungerande 
vatten-, avlopps- och värmeförsörjning vid elavbrott. Sjukhusens vatten
täkter och pumpar till högreservoarer bör enligt socialstyrelsen förses med 

reservkraft liksom sjukhusens värmeförsörjning. Socialstyrelsen anser att 

kommissionens förslag att socialstyrelsen skall inventera reservkraftläget 
vid landets sjukhus och föreslå åtgärder är värdefullt och bör genomföras. 
Detta bör emellertid enligt socialstyrelsen vara en första insats i ett större 

åtgärdspaket som inte bara skall tillgodose sjukhusens behov utan även 
primärvårdsanläggningar, större sjukcentraler och sjukhem. Eftersom för
hållandena även bör avse beredskaps-och katastrofaspekter både i freds-
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och krigstid bör också försörjningen med vatten. avlopp, värme och el 
undersökas. Även Spri och Landstingsförbundet stöder den föreslagna 

inventeringen. Landstingsförbundet menar att det är angeläget att i sam
manhanget utveckla rutiner för periodiska fullskalcprov och att reservkraf
ten kontinuerligt anpassas till de föränderliga behoven. 

Enligt REL vore det av särskilt intresse att få en redovisning av vilka 
möjligheter landstingens anläggningar har att möta ett längre elavbrott. En 
sådan redovisning torde antagligen visa att tilltron till elverkens förmåga 

att upprätthålla en säker strömförsörjning är överskattad. 

2 .4 .3 Transporter och drivmedelsförsörjning 

Transportrådet tillstyrker kommissionens förslag att rådet får i uppdrag 
att tillsammans med ÖEF utreda hur man uppnår en rimlig uthållighet i 
<.hivmcdelsförsörjningen för prioriterade behov vid elavbrott. Som tillägg 
till de föreslagna åtgärderna bör transportrådet i sin utredning enligt Skel
lefteå kommun särkskilt uppmärksamma drivmedelsförsörjningen för re
servelverk samt elleverantörernas fordon och redskap. Länsstyrelsen i 

Ön•hro län anser att elnätobcroende drivmedelspumpar bör placeras ut vid 
drivmedelsstationer. 

Inom SJ har en arbetsgrupp utrett reservkraftförsörjningens status och 
föreslagit vissa åtgärder. Bl.a. föreslås att för hela SJ gemensamma regler 
för reservkraftanvändning skall arbetas fram. Det bör också utredas om 
hjälpkraftnäten kan fungera som reservkraft för signaltekniska utrustning

ar. Gruppen föreslår också att vissa brister rörande reservkraftförsörjning
en till telekommunkationerna snarast skall avhjälpas. SJ söker också för
bättra skyddet mot störningar för vissa känsliga anläggningar, som är svåra 

att reparera. 
Civilförsvarstyrelsen framhåller betydelsen av att kollektivtrafiken fun

gerar för civilförsvarsverksamheten vid mobilisering och utrymmning. 
SL anser att någon lösning som under alla förhållanden kan säkerställa 

att driften av lokal spårbunden trafik upprätthålls vid tillfällen som motsva
rar strömavbrott den 27 december 1983 ej är möjlig att erhålla inom ramen 
för möjliga insatser inom SL. SL betonar också vikten av att busstrafiken 
kan fungera vid elavbrott. För detta krävs reservanordningar för drivme
delspumpar. SL, som f.n. saknar sådan utrustning, kommer att snarast 
anskaffa ej elnätsbcroende bränslepumpar till bussdepåerna. 

2.4.4 Uppvärmninx 

Bostadsstyrelsen och Svenska Värmever/.:sföreningen anser att längre 
elavbrott som inträffar vid kall väderlek kan medföra stora risker för att 
delar av värmesystemet fryser med varaktiga skador som följd. Under 

avbrottstider som omfattar många timmar och kanske dygn föreligger det 
inte ingen nämnvärd skillnad enligt Värmeverksfäreningen mellan indivi
duell uppvärmning. elvärme eller fjärrvärme vad konsekvenserna för de 
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boende beträffar. Bostadsstyrelsen föreslår att såväl byggnadsnämnderna 

som de kommunala energirådgivarna rekommenderar installation av re

servvärmesystem som ger en tillfredställande grundvärme i hela bostaden 

och därmed förhindrar förfrysning av värmesystemet. En annan möjlig 

lösning for att förhindra frysning av värmesystemet är installation av 

reservkraft för cirkulationspump, oljebrännare o.d. För att uppnå tillfreds

ställande långsiktig elsäkerhet i medelstora och större fjärrvärmesystem 

och samtidigt möjliggöra ett reducerat beroende av eldistribution via stam

nätet föreslår bostadsstyrelsen att det i större och medelstora kommuner 

påbörjas en rationell planering av fjärrvärmesystem som också medger 

produktion av el. 
Även Saho bedömer att elavbrott kan få sådana konsekvenser för upp

värmningen att reservkraft kan vara nödvändigt och anser att den först 
skall tillgodose elbehovet i anläggningar som eldas med olja eller fasta 
bränslen för bl.a. drift av brännare, reglerutrustning samt cirkulationspum
par för matning av energi i distributionsnäten. Sabo understryker i detta 

sammanhang behovet av att sådana tekniska lösningar eftersträvas, som 

möjliggör drift av uppvärmningsanläggning och matning av energi med 

minsta möjliga eleffekt. Sabo delar också kommissionens uppfattning att 

det är angeläget att de lokala förutsättningarna för att driva fjärrvärmesy
stem vid långa elavbrott studeras i kommunerna. Även länsstyrelsen i 

Örehro liin framhåller att uppvärmningen av bostäder i områden med 
fjärrvärme kan klaras med en lokal reservkälla för drift av cirkulations

pumpar. Installationen av sådana anordningar bör enligt länsstyrelsen 

stödjas med räntebidrag eller med statliga bidrag. Svenska Värmeverk~för

eningen påpekar att frågan om behov av reservkraft är aktuell inom krigs
skyddet för fjärrvärme, som enligt förslag från ÖEF bör inordnas i den 
kommunala beredskapen. Värmeverksföreningen förutsätter därför att 

detta problem blir föremål för diskussioner i särskild ordning. 

Konsumentverket anser att frågan om reservkraft för t.ex. oljepannor 
bör utredas. Konsumentverket förordar också att man bör utreda om man 

inte kan hålla gasolvärmare i lager hos krisorganen för de mest drabbade 

hushållen vid längre elavbrott. Konsumentverket förordar vidare att hus 
som uppvärms med direktel bör vara förberedda för uppvärmning med 

andra bränslen. Även länsstyrelsen i Örehro län anser att det behövs någon 

anordning för reservuppvärmning av lägenhet. S1'enska kommunförbundet 

konstaterar att det är bra från beredskapssynpunkt att många hushåll 
under senare år har kompletterat sitt uppvärmningssystem med eldstäder, 

t.ex. spisar, kaminer. kakelugnar. Används dessa anordningar främst för 

kompletterande uppvärmning är miljöpåverkan begränsad. Undantagsvis 
bör man ge avkall på miljövårdskraven och tillåta att eldstaden utnyttjas 
för hela uppvärmningsbehovet. Sveriges Vil/aägareförhund framhåller att 
kommunerna bör vara mindre restriktiva då det gäller att tillgodose villa
ägarnas berättigade krav att få installera alternativa uppvärmningsanord
ningar för fastbränsle såsom braskaminer m.m. 
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Civilför.1·1·arsstyrel.H!n anser att kommunerna i tätorter bör ansvara för 
att vissa allmänna byggnader har eloberoende uppvärmning. Hushållens 
möjligheter att tillaga mat vid långa elavbrott är enligt FOA små. Hushållen 
bör därför informeras om att tillgång till någon form av eloberoende mat
lagningsmöjlighet är av värde. 

2.4.5 Hissar, kodlås m. m. 

I byggnader med reservkraft ansluter byggnad.utyrelsen hissarna till 

reservkraftanläggningen. Körning till lämpligt stannplan samt fortsatt drift 
på reservkraft därefter bedöms för varje enskild byggnad. Det är enligt 

byggnadsstyrelsen ytterst betydelsefullt att hissar är utrustade med nödbe
lysning och att det finns fungerande nödsignal eller telefon. som är beva

kad. 
Byggnadsstyrelsen installerar elslutbleck i entredörrar i de flesta bygg

nader. All strömförsörjning för elslutbleck och manöverutrustning utföres 
med likriktare och batteri så att lås fungerar även vid strömavbrott. El
drivna garageportar behandlas på likartat sätt som hissar betr. reservkraft 
och manuell manövrering. 

SL kommer i samband med planerad upprustning av reservkraften att 
förse samtliga hissar med reservkraft. S1·enska Elektrike1förbundet anser 
att krav bör ställas på husägare att alla hissar förses med nödströmkälla 
som automatiskt för ner hissen till närmast lägre stannplan. 

Göteborgs komun framhåller att eventuella åtgärder för att förbättra 
driftsäkerheten hos hissar och kodlås bör utredas av statens planverk. 

2 .4 .6 \/atten och avlopp 

Med hänsyn till att vattendistributionen kan utsättas för betydande 
störningar i en kris- eller krigssituation anser jordbruksnämnden det syn

nerligen angeläget att minska dess känslighet för störningar. Då kommis
sionens förslag i detta avseende torde kräva ytterligare utredning bör enligt 
jordbruksnämnden åtgärder för att trygga vattenförsörjningen bli föremål 
för fortsatta studier. Statens energiverk sätter ifråga om det inte vore ett 
rimligt krav att vattenverk skall ha egen fast installerad reservkraft. Vid 
inträffat elavbrott torde det vara svårt för eldistributören att avdela perso
nal för att ansluta mobila reservkraftaggregat till vattenverk och liknande 

anläggningar. Då det visat sig att alla vattenverk inte har tillgång till 
reservel bör kommissionens förslag dock enligt energiverket prövas. 

Om vattenförsörjningen prioriteras med reservkraft anser länsstyrelsen i 

Örebro län att även avloppsvattenreningen bör tillgodoses med reservkraft 

i samma omfattning. I annat fall kan omfattande negativa konsekvenser 

drabba miljön. Stockholms kommun vill understryka behovet av att mobila 
reservkraftsaggregat kan anslutas till tryckökningsstationer för vatten. För 
driften av avloppsanläggningarna under ett långvarigt elavbrott krävs en
ligt kommunen mycket stora resurser av reservkraft. Kommunen anser att 
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det varken från praktiska eller ekonomiska synpunkter är motiverat att 

prioritera denna del av den kommunaltekniska försörjningen. Bräddning

ens miljöpåverkan kan visserligen bli betydande men hör kunna tålas 

eftersom verkningarna relativt snabbt kan övervinnas sedan elströmmen 

kommit tillbaka. 

Även socialstyre/sen har i sitt yttrande belyst betydelsen av att sjukhu

sen har en fungerande vattenförsörjning och vattenavloppsrening. Dessa 

synpunkter har närmare redovisats under avsnittet 2.4.2. 

2.4.7 Telenät och radiokommunikation 

Televerket konstaterar i sitt yttrande att de brister i reservkraftförsörj

ningen som kom fram vid elavbrottet till stor del blivit åtgärdade. Om 

avbrottstiden på 2-3 dygn skall utgöra dimensioneringsgrund för telever

kets kraftanläggningar kommer detta att medföra mycket stora kostnader 
genom att samtliga kraftanläggningar vid landets tele- och radiostationer 
behöver förses med stationära reservelverk. En mer realistisk lösning kan 

vara att förse fler anläggningar med anslutningsmöjlighet till transportabelt 

elverk. Televerket utreder f.n. möjligheten att förbättra clkraftförsörjning

en för de mindre FM-stationerna. Man kommer också att utreda de tek

niska möjligheterna och kostnaderna för att förbättra elkraftförsörjningen 

även för de mindre telestationerna. 
I samband med att televerket ser över reservsystemet borde också enligt 

FOA möjligheterna att prioritera belastningen på telenäten behandlas. 

Byggnadsstyrelsen anför att reservkraft planeras i byggnader för telever

ket resp. för Sveriges Radio AB och Sveriges Television AB. Enligt 

Sl'eriges Radio AB sker en fortlöpande kontroll och förbättring av reserv

kraftförsörjningen till lokalradiostationerna. TT betonar vikten av en obru
ten elförsörjning av telenäten. 

Civilförsl'arsstyrelsen betonar vikten av ett fungerande telenät i krig för 

ledning samt alarmering av civilbefolkningen. Åtgärder bör vidtas för att 

säkerställa lokal eldistribution för telestation och för att ge reservsystem 
för telenätet större uthållighet. 

2.4.8 Polisen 

Rikspolisstyre/sen anför att radiosambandsfunktionen inom polisen är 

försedd med batterireservkraft med begränsad drifttid samt att vissa polis

hus är utrustade med dieselgeneratorer. Byggnadsstyrelsen kommer att i 

samråd med rikspolisstyrelsen att se över nu gällande riktlinjer för reserv

anordningar inom polishus. Byggnadsstyrelsen kommer även att föreslå 

kriminalvårdsstyrelsen att en motsvarande översyn utföres för dess lokaler 

7 Riksdagen 1984185: I sam/. Nr 120. Bilagede/ 
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och byggnader. Med tanke på de knappast försumbara hoten från sabo

törer och terrorister påpekar FOA vikten av att polisens handlingsmöj

lighet inte väsentligt begränsas vid elavbrott. 

2.4.9 Larmsystem 

Statens hrandniimnd biträder kommissionens förslag att det planerade 

räddningsverket får i uppdrag att se över funktionssäkerheten vid elavbrott 

hos viktiga larmsystem. Nämnden sätter ifråga om inte uppdraget hör 

utvidgas på så sätt att räddningsverket också skall utge allmänna råd för 

planering av räddningstjänst vid elavbrott. I och med att det centrala 

räddningsverket ej är bildat kan det enligt SOS AlarmerinR AB ta tid innan 

arbetet kan påbörjas. Därför bör sådant uppdrag ges till något annat verk 

eller organ. 

Enligt televaket är det viktigt för säkerheten att larmsystem är utfor

made så att de har en säker funktion även vid elkraftavbrott. Ackumulator

batterier i anläggningarna bör dimensioneras så att de kan driva anlägg

ningen i minst 72 timmar. BY#Rnadsstyrelsens erfarenheter beträffande 

larmsystem har inneburit att alla viktiga larm strömmatas via likriktare och 
batteri för att larm skall fungera vid ev. strömavbrott. 

2.4.IO Miljöfarlig verksamhet 

Arhetarskyddsstyrelsen biträder kommissionens uppfattning att sårbar

hetsfrågorna fordrar en fortlöpande bevakning. Detta sker också inom 

arbetsmiljöområdet i samband med att arbetarskyddsstyrelsen med stöd av 

arbetsmiljölagen utarbetar nya arbetarskyddsföreskrifter. Eventuellt erfor

derliga kompletteringar i arbetarskyddsföreskrifter. t.ex. i samband med 

· ny teknik, bedöms kunna införas i takt med att dessa förnyas. 

2.4.11 Datorer 

Enligt statskontorets uppfattning kan inte elförsörjningsfrågorna i sam

band med ADB behandlas skilt från övriga säkerhetsfrågor utan bör ingå i 

en bedömning av hela ADB-verksamhetens sårbarhet inom resp. myndig

het eller företag. SårharhetsberedninRetl anser att användare av datorer 

bör tänka igenom och planera för avbrottssituationer. Detta måste ske 

bl.a. på basis av information och fakta som gjorts tillgängliga genom 

kommissionens arbete. Televerket anser att den ökande användningen av 

datorer har medfört att större uppmärksamhet bör ägnas behovet av re

servkraft för operationssystemens terminaler. 

2 .4.12 Jordhruk/animalieproduktion 

Lantbruksstyrelsen anser att samhället måste ta ett ökat ansvar för 

beredskapsplanering av eldistributionen till jordbruket. För att begränsa 

verkningarna för jordbruket vid elavbrott behövs enligt styrelsen bl.a. 

planering och utbyggnad av reservkraften. Styrelsen menar att reserv-
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elkraft för mjölkproduktionen är önskvärd av bl.a. heredskapsskäl och 

hetonar vikten av att minska mjölkproduktionens sårharhet på grund av 

störningar i cldistributioncn. Det ligger enligt landbruksstyrelsens uppfatt

ning i näringens eget intresse att se till att försörjningen av elkraft fungerar 

i fredstid. Styrelsen framhåller att enskilda företag med känslig produktion 

i stor skala själva bör svara för beredskapen mot strömavbrott. Lantbruks

styrelscn anser emellertid att motiv finns, särskilt med tanke på nuvarande 

sårbarhet i händelse av kristid, för att samhället pii något sätt stöder en 

ökad anskaffning av reservelkraft till jordbruket. Lantbruksstyrelsen har 

också föreslagit en försöksverksamhet med gemensamma reservkraftverk 

inom blockorganisationens ram. Också jordhruksnämnden förordar att 

sådana åtgärder vidtas som stimulerar till anskaffning av reservelverk 

redan i fred. Liknande synpunkter förs fram av LRF som anför att livsmc

ddsförsörjningen i händelse av krig eller avspärring inte kommer i närhe

ten av uppställda försörjningsplancr framför allt beträffande mjölkproduk
tionen. Försörjningsbercdskapen skulle förbättras väsentligt med ökad till

gång på reservkraft. LRF anser det också uppenbart att det behövs finansi

ellt stöd för anskaffande av reservelverk för lantbruket. Också liinsstyrel

sen i Örehro liin anser att staten av beredskapsskäl bör förmå lantbrukarna 

att anskaffa reservkraft. 

Statens energiverk betonar att eldistributörerna har en nyckelroll då det 

gäller att förmå lantbrukare i områden med svaga elnät att anskaffa reserv

elverk. Eldistributören bör också bistå med experthjälp vid installation av 

reservelverk så att de blir föreskriftsenligt installerade. Energiverket erin

rar också om ett pågående arbete som initierats av verket och Svenska 

Elverksföreningen och som syftar till standardisering av reservelverk för i 

första hand lantbrukets behov. Enligt Svenska Elrerk.~(öreningen finns det 

ett gemensamt intresse för eldistributörerna på landsbygden att jordbruk 

med animalieproduktion anskaffar tillförlitlig reservkraftutrustning. Sl'eri

ges l'i!laägare.förbund anser att man bör göra en inventering av befintliga 

dieselaggregat och placera ut de aggregat som finns i lager i lantbruket. 

2.5 Nätförstärkning 

Vid nätförstärkning torde det enligt civilförsvarsstyre/sen från totalför

svarssynpunkt vara att föredra dubbelmatning av elström i skilda lednings

sträckningar framför starkare ledningar och trädsäkra ledningsgator. Lant

bruksstyrelsen och LRF instämmer i kommissionens bedömning att åtgär

der för att förstärka och modernisera landbygdsnätcn är nödvändiga för att 

begränsa verkningarna för lantbruket vid elavbrott. Statens energiverk 

anser i likhet med kommissionen att elnäten måste vara väldimensionerade 

och välunderhållna för att minska risken för elavbrott. Elnät med hög 
standard är enklare att reparera än nät med låg standard. Väl hållna nät 

bidrar därför också till att avbrottstiderna kan förkortas. Energiverket 
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delar kommissionens bedömning atl ledningar med klena ledare i smala 
skogsgator är en svag länk i elförsörjningskedjan, men anser att också 

kraftledningsstolparnas status måste uppmärksammas. Energiverket påpe

kar att ett stort antal trästolpar i ledningsnäten är skadade av röta. Enligt 

energiverkets uppfattning är det angeläget att bättre metoder utvecklas för 

impregnering av trästolpar m.m. 

Det kan enligt energiverket inte uteslutas att även större landsbygdsföre

tag eftersätter underhåll och förnyelse av elnätet på grund av att lönsamhe

ten är låg inom vissa glesbygdområden. Ett uppdrag till energiverket att 
undersöka behovet av fortsatta åtgärder för upprustning av vissa lands

bygdsnät bör enligt energiverket omfatta en landsomfattande generell stu

die. Den bör avse behovet av upprustning och förstärkning av kraftled
ningar i region- och lokalnäten främst för landsbygdens elförsörjning och 
inte enbart avse de distributionsnät som uppfyller kriterierna för statligt 
upprustningsstöd. S1·enska Elverksfiireningen menar att lcveranssäkerhe
ten inom vissa distributionsområden måhända inte är tillfredställande. Det 
är emellertid på grund av geografiska olikheter och avbrottsfrekvensens 
beroende av slumpmässiga väderleksförhållanden svårt att identifiera och 
avgränsa ifrågavarande nät. Uppdraget till statens energiverk kan därför 
visa sig bli mera krävande och tidsödande än vad kommissionen tänkt sig. 

Elverksföreningen vill också framhålla. att om upprustningsåtgärderna nu 
särskilt inriktas på nätens drift- och leveranssäkerhet, så torde en optimal 

resursanvändning föranleda delvis andra bedömningsgrunder än för de 

tidigare upprustningsbidragen, som väsentligen syftade till ökad leverans

kapacitet och personsäkerhet. Svenska kommunforbundet tillstyrker att 

statens energiverk får det av kommissionen föreslagna uppdraget som 

också bör omfatta att undersöka vad som bör göras för att underhållet i 

fortsättningen inte skall eftersättas. 

Enligt Svenska kommunförhundet och Svenska Elektrikerförbundet ut

gör fortsatta statliga upprustningsbidrag en betydelsefull faktor för att 

påskynda eldistributionens strukturomvandling och minska risken för 

elavbrott. Dessutom medför upprustningen av elnäten enligt kommunför

bundet positiva effekter från syssclsättningssynpunkt. Liknande syn

punkter anförs av REL som framhåller vikten av att ekonomiska möjlighe

ter ges för upprustning av glesbygdsdistributionen till godtagbar standard. 

LRF vill mot bakgrund av lantbrukets ökande elberoende understryka 

vikten av att tillräckliga medel avsätts för upprustning av svaga lands

byg<lsnät. 
Enligt LO bör underlag utarbetas för tidigareläggning av investeringar i 

elnätet. För att åtgärderna skall komma till stånd anser även LO att det 
behövs ekonomisk stimulans. Även livskraftiga företag bör enligt LO få 
stöd till sina egna anläggningar i extrem glesbygd om det skapar sysselsätt

ning. Röjningen av ledningsgator kan vara ett lämpligt beredskapsarbete. 

Sveri!(es villaägareförbund anser att eldistributionsföreningarnas nät 
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bör ses över och mindre föreningar uppmuntras att gå samman om service 

och underhåll i syfte att undvika onödiga elavbrott. 

I sina yttranden har Si·enska kommunfvrhundet och REL också anfört 

att det måste ske en förbättring av reparationsberedskapen för regionala 

nät. En möjlighet att snabbare få näten reparerade är enligt kommunför

humlet att regionala eller lokala eldistributionsföretag som så önskar får 

överta dessa nät. Ett annat alternativ kan vara att de regionala och lokala 

företagen åtar sig att som entreprenörer svara för dessa arbetsuppgifter. 

REL för fram en liknande åsikt och menar att denna fråga bör uppmärk
sammas i det fortsatta strukturarbetet. 

2.6 Prioritering 

Kärnkraftverken bör enligt SK/ ingå i den högst prioriterade gruppen av 

konsumenter som får tillbaka sin normala kraftförsörjning först. 
Vid uppbyggnad av ett isolerat system blir prioritering av elanvändare 

viktigt framhåller Skellefteå kommun i sitt yttrande. Abonnenter och elle

veratör bör såsom kommissionen påpekat i samverkan söka lösningar som 

tar hänsyn till abonnenternas prioriterade elbehov. Ett alternativ härtill 

kan vara att kommunen åläggs att utfärda anvisningar om prioritering av 

elkonsumtion. 

Det är enligt Sl'eriges lndustriförh11nd angeläget att pröva möjligheterna 

att sektionera förbrukningen av elkraft så att störningskänslig industri 

prioriteras framför hushållen vid återuppbyggnad av nätet efter elavbrott. 

Periodisk bortkoppling kan enligt Svenska Värme1·erk.1föreninxen vara en 

metod att hjälpligt klara en situation med begränsad produktionsresurser i 

drift. För värmeverkens del kan problem härvid väntas uppstå. om bort

kopplingen inte planeras mycket noggrant vad avser tider och områden. 

Enligt Sl'enska Elrerksföreningen finns det anledning att uppmärksamma 

behov av och möjligheter till prioritering av elanvändare inom ramen för 

den kommunala planering, som kommissionen föreslår. 

SL anför att man med Stockholms Energiverk tagit upp frågan om 

prioritering av leverans av drivström till tunnelbanan. 

2. 7 Isolerade elsystem vid längre elavbrott 

Cil'i{(örsl'(lrsstyrelsen anser att behovet av isolerade elsystem troligen är 

större i krig än fred. 

Vattenfal/si·erket delar kommissionens uppfattning att man inte bör 

bygga upp lokala isolerade elsystem i fredstid. En intern utredning inom 

vattenfalls verket studerar emellertid förutsättningarna för och möjligheter
na till s.k. ödrift med inriktning på krigsituation och beredskapsförhållan

den. 
Statens energii·erk delar kommissionens uppfattning att möjligheterna 

att bygga upp lokala elsystem vid långa elavbrott bör undersökas av de 
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kommuner där vissa allmänna förutsättningar föreligger härför och anser 
dessutom att åtgärder bör vidtas i berörda kommuner för att vid behov 
snabbt kunna bygga upp elförsörjning inom begränsade områden. 

Denna fråga behandlas också av länsstyrelsen i Västernorrland.1· län som 
betonar vikten av att man vidtar aktiva åtgärder för att bygga upp isolerade 
system. Skellefteå kommun anser att det finns goda möjligheter att bygga 
upp lokal elförsörjning där det finns lokala elproduktionsresurser. Kvaliten 
på "lokal" elenergi kan bli sämre än normal elförsörjning. Detta får emel
lertid inte hindra ansträngningarna att vid avbrott som innebär bortfall av 
stamnätet eller mot stamnätet angränsande nätdelar bygga upp elproduk
tion i lokala nät. Också REL anser att det är möjligt att bilda "öar" för 
regional elförsörjning i större utsträckning än vad utredningen ger vid 
handen. Gränsdragningen mellan reservkraft och lokala isolerade elsystem 
är enligt Svenska Elverksföreningen flytande. Föreningen delar kommis
sionens uppfattning att möjligheterna för lokala isolerade elsystem bör 

undersökas. 
LRF menar att det bör vara möjligt med reservelförsörjning i små områ

den t.ex. inom ett transformatorområde. På motsvarande sätt skulle mini
kraftverk kunna svara för elleverans inom begränsade områden. Sl'enska 

Elektrikerförbundet motsätter sig bildandet av sådana transformatorområ
den eftersom förbundet befarar att de elektriska olycksfallen kommer att 

öka. 

2.8 Kommunal planering 

FOA framhåller vikten av att en sammanvägning görs av kommissionens 
analyser och förslag och de resultat som det ekonomiska försvarets myn

digheter kommer fram till i sina studier av krigsskydds- och beredskapsåt
gärder. Därvid bör övergripande ambitionsnivåer fastställas av regeringen 
i syfte att ge underlag för inriktning och omfattning av åtgärder för att 
minska elförsörjningens sårbarhet. 

FOA ifrågasätter om det är i den kommunala beredskapsplaneringen för 
krig man bör uppmärksamma sabotagehandlingar. Sabotage och terrorist
handlingar bör enligt FOA även behandlas i den föreslagna kommunala 
planeringen för att möta långa elavbrott och vara en del i fredsamhällets 

åtgärder för att möta oönskade händelser. Vattenfallsverket instämmer i 

kommissionens förslag och vill betona de fördelar som planeringsskyldig
heten bör ge för förhållandena i krig. 

Riksnämnden för kommunal beredskap understryker kommissionens 
bedömning att det finns många gemensamma drag mellan kommunal be

redskapsplanläggning och planering för att i fredstid möta långa elavbrott. 
Även ÖEF ochjordbruk.rnämnden vill särskilt understryka betydelsen av 
en samordning mellan planeringen för att möta elavbrott och den kommu
nala beredskapsplaneringen. Enligt ÖEF:s mening är det inte möjligt att på 
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ett meningsfullt sätt först utreda frågeställningarna för att därefter ge 

riktlinjer för det fortsatta praktiska arbetet med planeringen. Arbetet mås

te i stället bedrivas samtidigt. Parallellt med planeringen bör vattenfalls

verket och berörda kraftföretag studera möjligheterna och behoven av att 

driva separata nät i regionen. Resultatet av berörda kommuners och kraft

företags studier samt hoten mot regionen bör därefter läggas till grund för 

åtgärder i t.ex. kraftsystemet eller för anskaffning av reservanordningar. 

Resultatet av en genomgång av en region kan enligt ÖEF inte utan vidare 

läggas till grund för åtgärder i en annan region. Däremot kan de enarenhe
ter som vinns komma att bli till nytta vid planering för andra regioner. 

Bostadsstyrelsen anser att i den långsiktiga kommunala energiplanering
en bör ingå bl.a. framtagande av underlag för elanvändning och planering 
för att reducera risken för långa elavbrott. En utgångspunkt vid planering 

av den kommunala beredskapen måste enligt statens e11er1drcrk vara att 
grundberedskapen för reparation och återställande av driften vid elavbrott 
alltid skall åvila eldistributörcn. Kommunens ansvar bör därför begränsas 

till långa elavbrott som får allvarliga konsekvenser för samhället i stort. 

Också Sydkraft AB vill framhålla vikten av att kommunernas resp. elleve

rantörernas roller klart preciseras. Det bör tydligare än vad nu är fallet 
framgå att kommunerna skall samordna planeringen för att möta konse

kvenserna av en störning medan elleverantörens roll är att svara för 

planeringen av elförsörjningen. Liknande synpunkter förs fram av länssty

relsen i Örebro län och Svenska Elverksföretllingen. 

Enligt Malmö kommun är det på det lokala och regionala planet som det 

råder brist på balans mellan planeringsinsatserna för olika energislag. 
Även om genomförandet av en planering avseende hela den lokala energi
försörjningen är ett kommunalt problem är det enligt Malmö kommun en 

fråga som först måste uppmärksammas på centralt håll. Göteborgs kom

mun betonar också vikten av att på lokal nivå samordna såväl den kommu

nala beredskapsplanläggningen som planeringen för att möta längre elav

brott. Hyresgästernas Riksförbund betonar att problem som uppstår på 

grund av elavbrott varierar starkt beroende på lokala förhållanden och att 
dessa problem bör angripas på kommunal nivå. 

Även om varje kommunal förvaltning m.fl. organ planerar för åtgärder 

vid elavbrott är det enligt statens brandnämnd viktigt att samordningen 

läggs på brandförsvaret. 

s~·enska kommunförbundet har uppmärksammat de problem som elav
brott kan medföra främst för den verksamhet som kommunerna har ansvar 
för. Som vägledning för kommunala handlingsplaner finns sedan 1976 
skriften "Beredskap för sociala följder vid långvariga elavbrott" som 
utformats av kommunförbundet och distribuerats till kommunerna. I skrif
ten beskrivs vad kommunerna kan göra för att vid ett längre strömavbrott 
upprätthålla viktiga samhällsfunktioner och minska eventuella följdverk
ningar för kommunens invånare. Eftersom kommunerna har ansvar för 
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kommunivånarnas välfärd är det också enligt kommunförbundet motiverat 
att kommunerna planerar för att så långt som möjligt minska de olägen
heter som långa elavbrott innebär. Flertalet kommuner har i varierande 
omfattning redan beaktat detta planeringskrav. Kommunförbundet till
stryker vidare att planeringsansvaret formellt åläggs kommunerna men 
påpekar också att kommissionen inte närmare beskrivit vilka åtgärder som 
kommunerna bör ansvara för och hur genomförandet av dessa skall finan

sieras. 
Det är enligt Östers1mds kommun av stor vikt att erforderliga tekniska 

och organisatoriska åtgärder blir snabbt vidtagna vid ett elavbrott. Den tid 

som förlöper från avbrott till dess kommunen och andra användare får 
kännedom om beräknad avbrottstid är av stor vikt för planeringen. 

Remissinstansema förordar eller har ingenting att invända mot att en 
sådan central arbetsgrupp inrättas som kommissionen har föreslagit. 

2.9 Information vid elavbrott 

Rikspolisstyre/sen framhåller nödvändigheten av att polisen snabbt in
formeras om händelser beträffande elförsörjningen eftersom allmänheten i 
första hand ringer polisen för att få information. Enligt FOA är det viktigt 
att man genom regelbundna prov gör klart, att de reservfunktioner funge
rar som behövs för att informationskanalerna skall kunna upprätthållas. 
CivilförHarsstyrelsen betonar att väl fungerande informationskanaler 
fordras för att snabbt nå olika målgrupper med nödvändig information. 
Strävan bör enligt civilförvarsstyrelsen vara att de olika informationskana

lcr som finns i fred även bör kunna användas vid beredskap och krig. 
Beredkskapsnämnden för psykologiskt försvar för fram en liknande syn
punkt och instämmer i kommissionens förslag avseende information vid 
elavbrott. Nämnden anser det viktigt att förslaget generaliseras till att gälla 
övriga samhällsviktiga funktioner. så att allmänheten kan informeras 
snabbt och säkert vid allvarliga störningar i samhället. Beredskapsnämn
den har också tillsammans med riksnämnden för kommunal beredskap 
initierat och utvecklat en organisation för kommunal information i krig. 

Televerket framhåller särskilt betydelsen av att fungerande batteridrivna 
radioapparater finns i hemmen och på arbetsplatser så att informationen 
över FM-sändarna når fram till allmänheten. Denna upfattning delas av 
Sl'eriges Radio och Sveriges Villaägareförhwzd. 

För att i framtiden förbättra informationen vid elavbrott bör enligt SJ de 

industrier som är mest beroende av elförsörjningen på något sätt snabbt 
Kunna få direkt information exempelvis över särskilt upprättade telefon

linjer. 

Enligt statens energiverk behövs det både tekniska förbättringar och 
personella förstärkningar för att klara informationsspridningen bättre än 
vad som skedde vid elavbrottet i december 1983. Eldistributörernas inför-
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mationsplancring bör enligt verkets uppfattning vara en del av den före

slagna beredskapsplan som varje distributör bör upprätta för felsökning 

och reparation vid elavbrott. Då det gäller planerade anläggningsutbygg

nader som kan medföra en ökad störningsrisk kan det enligt verket finnas 

skäl att överväga om inte de berörda eldistibutörerna bör uppmanas att i 

god tid varsko sina abonnenter härom. Dessa kan då genom förberedelser 

själva mildra konsekvenserna av ett eventuellt elavbrott. \iattc1ifallsverket 

delar i allt väsentligt de överväganden och förslag avseende informationen 

vid ~!avbrott som kommissionen har redovisat. Vattenfallsverket anser 

emellertid att det är viktigt att uppmärksamma att beredskapen för och 

informationen vid elavbrott måste stå i proportion till den störning elav

brottet orsakar samhället och individen och till hur ofta sådana störningar 
inträffar. Inom vattcnfallsverkets regioner har på senare tid etablerats 

särskilda informationsenheter. Ytterligare åtgärder för att förbättra bered

skapen och rutinerna vid informationsenheterna både centralt och regio
nalt kommer emellertid enligt vattenfallsverkct att vidtas. Också Sydkrafi 

AB anför att man med hänsyn till erfarenheterna av elavbrottet har vidtagit 

olika åtgärder för att bättre än hittills kunna tillgodose informationsbeho

vet vid en allvarlig störning i eltillförseln. 

Skelhfteå kommun anser att en brett upplagd och därefter regelbundet 

återkommande information via radion bör kompletteras med rapportering 

till larmcentraler typ SOS Alarmering AB. För att detta skall vara möjligt 

föreslår kommunen att fasta teleförbindelser upprättas med centralerna. 

SOS Alarmering AB anser att larmcentralerna alltid skall kontaktas när 

elleverantörerna planerar upprättandet av informationsvägarna som er

fordras vid elavbrott. 

Svenska Elverksföreningen påpekar att det kan vara svårt för de små 

eldistributionsföretagen att helt kunna särskilja handläggningen av de 

operativa och de informativa uppgifterna. Elverksföreningen framhåller 

vidare att föreningen bedriver uthildningsverksamhet som bl.a. omfattar 

kontakter med massmedia. Vid riksomfattande eller regionala elavbrott är 

det enligt Elverksföreningen utomordentligt angeläget att de lokala distri

butörerna informeras av råkraftleverantörerna så att de i sin tur kan lämna 

sina kunder, kommunala organ m.fl. relevant information. S1·eriges \/illa

ägareförbund anser att allmänheten i förväg bättre än hittills hör informe

ras om lämpliga åtgärder som man kan vidta vid elavbrott. 

Sveriges Radio AB framhåller i sitt yttrande att frågorna om radio- och 

tv-verksamheten i kris- och katastrofsituationer kontinuerligt uppmärk

sammas inom Sveriges Radio-koncernen. Det finns som följd av planering

en av Sveriges Radio-koncernens verksamhet i kris och katastrof en god 
beredskap för att kunna fungera under elavbrott. Förbättringar av bered

skapen sker fortlöpande i den takt resurserna medger. Bland de åtgärder 

som f.n. övervägs är utformningen av ett joursystem inom lokalradiore
daktionerna. 
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TT pekar på möjligheterna att lyssna pii TT: s telefonnyheter vilket f. n. är 

möjligt i Stockholm. Göteborg och Malmö. Det är enligt TT angeläget att 

televerket vidtar sådana åtgärder att det blir möjligt att avlyssna dessa 

telefonnyheter över hela landet. En sådan spridning av nyheter via ett stort 

antal lokala telefonstationer skulle bl.a. minska den belastning på telenäten 

som uppstod vid elavbrottet. Information om elavbrott bör enligt TT i 

första hand lämnas till radio och TT. I sitt yttrande har TT också redovisat 

sina synpunkter på informationens utformning. 
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1 Sammanfattning av betänkandet (SOU 1984: 76) 

I lagl!n om kärnteknisk verksamhet preciseras långtgiicnde krav på de 

företag som innehar kärnkraftsreaktorer. Samtidigt anges huvudlinjerna 

för den tillsyn och kontroll som fr{in statens sida skall bedrivas med 

avseende på sf1väl kärnkraftverkens drift som hanteringen av restproduk

terna från deras verksamhet. Lagen trädde i kraft den I februari 1984. 

Samtidigt reviderades formellt. men med oförändrat innehåll i sak. den lag 

- finansieringslagcn - vari bestämmelser bl. a. ges om hur de mycket 

betydande kostnader skall täckas som uppkommer i samband med hante

ringen och slutförvaringen av det använda kärnbränslet och annat radioak

tivt kärnavfall. Detta sker genom att en avgift löpande tas ut från kärn
kraftsproduccnterna. Genom tillämpningsförorc.lningar i anslutning till lag

stiftningen och genom förordningen med instruktion för nämnden för han

tering av använt kärnbränsle (NAK) har denna nämnds arbetsuppgifter 
inom ramen för det totala systemet preciserats. Sistnämnda förlattningar 

trädde i kraft samtidigt som den nya lagstiftningen. Nämnden har därmed 
under år J 984 tilldelats en tillsyns- och granskningsfunktion som går utöver 

dess tidigare uppgifter och som blir mera ansvars- och arbetskrävande än 

enligt tidigare regler. 

I kommittens uppdrag har ingått att belysa frågor om resurser och 

organisation för den statliga verksamheten på kärnavfallsområdct och att 

därvid bl. a. kartlägga på vilka områden och i vilken omfattning de resurser 

som nu finns vid kärnbränslenämnden bör kompletteras och i vad mån de 

kan samordnas med resurser vid andra myndigheter. När det gäller de 

me<lelsförvaltande uppgifterna vid nämnden bör enligt direktiven en strä

van vara att tillgodose och förena kraven på real förräntning och säkerhet 

för fonderade medel och önskemålet att - i avvaktan på medlens slutliga 

användning - utnyttja dem för investeringar som tryggar energiförsörj

ningen. Kommitten har genom tilläggsdirektiv fått sitt uppdrag vidgat i 

fråga om att utarbeta alternativa förslag rörande fondförvaltningen. 

Kommittens utredningar och överväganden har lett till bedömningen att 

den ram lagstiftningen anvisar och de arbetsuppgifter i stort som anför

trotts NAK utgör en god grund för den fortsatta verksamheten på området, 

vilken syftar till att uppnå säkrast möjliga hantering av kärnavfallet och en 

effektiv och rättvis finansiering av de därvid uppkommande kostnaderna. 

En viktig utgångspunkt i sammanhanget är statsmakternas principinställ

ning att det slutliga valet av metod för slutförvaringen av restprodukterna 

inte skall träffas förrän omkring sekelskiftet och att betydande forsknings

insatser skall genomföras under lång tid framåt och vara allsidigt inriktade. 

Av betydelse är också att staten, trots att det juridiska ansvaret för fortsat

ta forskningsinsatser och för anläggningsarbeten etc. på kärnavfalls

området åvilar vederbörande företag, gentemot medborgarna måste behål-
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la det övergripande ansvaret för att alla erforderliga åtgärder kommer till 

stånd. Den organisatoriska ramen för samhällets verksamhet på området 

är enligt kommittens uppfattning i sina huvuddrag väl utformad och lämp

lig att bygga vidare på för uppnående av slörsta möjliga effektivitet och 

säkerhet. 

Utan ändring när det gäller huvuddragen i systemet finns enligt kommit

tens mening utrymme för viss ytterligare kraftsamling och effektivisering 

dels vad gäller administrationen av det värdemässigt mycket betydande 

finansieringssystemet, dels i fråga om samordningen på forskningssidan av 

de insatser som görs i kärnbränslemyndighetens regi och dem som genom

förs av andra statliga myndigheter respektive kärnkraftsföretagen. Infor

mationsaspekten behöver vidare tillmätas ökad vikt. 

I anslutning till lagstiftningen med tillhörande författningar behöver så

lunda finnas en organisation som möjliggör en effektiv samverkan mellan 

kärnbränslemyndigheten och de båda myndigheter, statens kärnkraftin
spektion och statens strålskyddsinstitut, vilka har att svara för tillsynen 

över säkerhet och strålskydd vid såväl reaktoranläggningarna som avfalls

förvararen. En rationell handläggning av finansieringsfrågorna ställer mot

svarande höga krav vad gäller kontakterna mellan kärnbränslemyndighe

ten och kraftindustrins samordningsorgan Svensk Kärnbränslehantering 

AB. Som kommitten visat förutsätter även handläggningen av finansie

ringsfrågorna ingående kunskaper hos kärnbränslemyndigheten om de 

forskningsmässiga och tekniska förutsättningarna för hanteringen av rest

produkterna. Ett särskilt ansvar åvilar myndigheten när det gäller att tillse 

att statsmakternas uttalade önskan om handlingsfrihet beträffande metod

valet bevaras i praktiken under ytterligare minst något decennium. 

Med dessa utgångspunkter och efter att i kapitel 1-3 av betänkandet ha 
redovisat den legala och organisatoriska bakgrunden föreslår kommitten -

i kapitel 4 och 5 - när det gäller forskningsområdet att 

• kärnbränslemyndighetens programansvar renodlas enligt i kapitel 4 skis

serade riktlinjer, 

• myndigheten särskilt bevakar forskningsbehov och utvecklingsmöjlighe

ter i det långa tidsperspektivet, dvs. medverkar till en god framförhåll

ning, 

• myndighetens i egen regi finansierade forskningsprojekt främst avser 

övergripande studier, bl. a. sådana projekt som gäller förvaringssystem 

av principiellt avvikande natur jämfört med de av svensk kraftindustri 

hittills redovisade metoderna, 

• myndigheten lägger vikt vid att följa den internationella forskningen 

kring kärnbränslehantering och att 

• inom ramen för kommittens organisationsförslag ökade ansträngningar 

görs för samordningen mellan berörda myndigheter av forskningsinitia

tiv och forskningsplanering så att tendenser till dubbelarbete motverkas. 

När det gäller finansieringssystemet föreslår kommitten - i kapitel 10, 

mot bakgrund av analys även i kapitel 6, 7, 8 och 9 - att 
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• systemet med återlån till reaktorägarna av insamlade avgiftsrncdel be

hålls under så lång tid som åtgår för infriandet av statsmakternas utfäs

telse till statens vattenfalls verk om ett lån .ur dessa medel på sammanlagt 

1 024 milj. kr., dvs. till omkring år 1990. 

• återlånesystemet från omkring år 1990, genom ändring av finansierings

lagen och tillhörande förordning, avlöses av ett annat system för den 

liingsiktiga kapitalplaceringen i syfte att - med bibehållande av höga 

säkerhetskrav - tillgodose i kommittens direktiv angivna önskemål med 

avseende på den reala avkastningen och energisektorns kreditbehov mer 

allmänt, 

• den b~stämmelse i finansieringsförordningen, som anger hur stor andel 

av det totala fondkapitalet som maximalt får disponeras för utlåning, på 

ett i kapitel 10 anvisat sätt ändras beträffande dels den principiella 
konstruktionen, dels det materiella innehållet, 

• övriga avgiftsmedel även i fortsättningen förvaltas av kärnbränslemyn
digheten om förvaltningen begränsas till direktlån, 

•för det fall att högre avkastning än som kan uppnås genom direktlån 
eftersträvas, förhandling om förvaltning innefattande även aktier och 
obligationer tas upp med en eller flera banker och att 

• möjligheten att fondera medlen i riksgäldskontoret prövas mot bakgrun

den av resultatet av nämnda förhandling, varvid beaktas att en fondering 

i riksgäldskontoret inte möjliggör direktlån eller kapitalplacering av an

nat slag med syfte att trygga energiförsörjningen. 

Kommitten föreslår vidare - i kapitel 11 - att 

• ökade insatser görs för att till allmänheten sprida information om hante

ringen av kärnkraftens restprodukter, om den forskning som bedrivs på 

delta område i Sverige och utomlands och om samhällets fortlöpande 

tillsyn över forskning och metodutveckling. 

Till förverkligande av det nämnda föreslår kommitten i organisatoriskt 

avseende - i kapitel 12 - att 

• kärnbränslenämnden även i fortsättningen skall vara en fristående myn

dighet med huvuduppgift att tillvarata statens övergripande ansvar för 

hanteringen av kärnkraftens restprodukter. 

•denna myndighets namn ändras till statens kärnbränslenämnd. 

•i nämndens styrelse skall ingå åtta personer, däribland cheferna för 

statens kärnkraftinspektion och statens strålskyddsinstitut, 

• två styrelseledamöter skall utses med hänsyn till teknisk-vetenskaplig 

kompetens och två bör ha erfarenhet av ekonomi och finansförvaltning, 

• kärnbränslenämndens kansli under chefen organiseras på tre enheter -

för respektive teknik och forskning, ekonomiska och finansiella frågor 

samt information - jämte gemensamma resurser för administration och 

service. 

•kansliet, utöver chefstjänsten, bemannas med tills vidare högst nio tjäns

ter. 
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•till nämnden knyts en rådgivande forskargrupp vars medlemmar företrä

der ett brett fält av vetenskapliga discipliner och som avses ge myndighe

ten kvalificerat bistånd dels i samband med den vart tredje år återkom

mande granskningen av reaktorägarnas forskningsprogram, dels konti

nuerligt vid uppkommande behov av konsultation och att 

• som ett beredningsorgan för frågor rörande främst forskningsplam:ring 

och information inrättas en samrådsnämnd på tjänstemannanivå med 

företrädare för kärnbränslenämnden. kärnkraftsinspektionen och strål

skyddsinstitutet. 

Kommitten har i kapitel 12 gjort en överslagsberäkning av kostnadsutfal

let vid ett genomförande av förslagen. Enligt denna kommer den resurs

ökning som föreslås på personalsidan och ligger i storleksordningen I a 1.5 

milj. kr. att motvägas av en lika stor kostnadsminskning jämfört med 

kärnbränslenämndens budget för 1983/84. Minskningen av kostnaderna 
uppnås främst genom den föreslagna rationaliseringen och samordningen 
av insatserna på forskningsområdct. 

Kommitten har som nämnts bl. a. haft att överväga på vilka områden 

och i vilken omfattning kärnbränslenämndens resurser bör kompletteras. 

Den förstärkning av organisationen som kommitten funnit behövlig kan 

som framgått åstadkommas utan ökning av den totala resursinsatsen. 

Kostnaderna för kärnbränslenämndens verksamhet betalas för övrigt inte 

med statliga budgetmedel utan täcks genom användande av en mindre del 

av den avgift som tas ut på kärnkraftsproduktionen. Under innevarande år 

beräknas de sammanlagda avgiftsintäkterna inklusive ränta uppgå till drygt 

I 000 milj. kr. vilket innebär att kostnaderna för tillsynsmyndighetens hela 

verksamhet - ca 10 milj. kr. - även med den förstärkning som nu föreslås 

utgör mindre än I procent av de totalkostnader för avfallshanteringen som 

belöper sig på motsvarande period. Den helt övervägande delen av intäk

terna från avgifter och avkastning på fonderade medel åtgår för den forsk

ning och projektering och det uppförande av anläggningar som åvilar 

reaktorägarna och som enligt nu gällande beräkningar kommer att dra en 

kostnad i storleksordningen 40 miljarder kr. i dagens penningvärde. 

2 Remissyttranden 

Efter remiss har yttranden över betänkandet (SOU 1984: 76) Samordnad 

kärnavfallshantering avgetts av statens strålskyddsinstitut (SSI). statens 

industriverk. statens energiverk, statens vattenfallsverk (Vattenfall), sta

tens kärnkraftinspektion (SKI). nämnden för hantering av använt kärn

bränsle (NAKJ, styrelsen för teknisk utveckling (STUl, statskontoret. 

riksrevisionsverket (RRVl, forskningsrådsnämnden, energiforsknings

närnnden, riksbanksfullmäktige. fullmäktige för riksgäldskontoret. Kung

liga vetenskapsakademien. lngenjörsvetenskapsakademien (IV A), Svensk 
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Kärnbränslehantering AB (SKBJ. Forsmarks Kraftgrupp AB (FKAJ, OKG 

Aktiebolag (OKG), Sydsvenska Värmekraft AB (SVABJ. Svenska Bank

föreningen, Studsvik Energiteknik AB IStudsvik) och PK-banken. 

Härutöver har ett yttrande inkommit från generaldirektören för Sveriges 

geologiska undersökning. 

2.1 Allmänt 

Kommitteförslaget innebär att nuvarande nämnden för hantering av 

använt kärnbränsle (kärnbränslenämnden, NAKJ förstärks. får modifie

rade arbetsuppgifter m. m. och får sin benämning ändrad till statens kärn

bränslenämnd. Remissorganen har i en del fall utnyttjat den föreslagna 
benämningen, i andra fall använt den nuvarande beteckningen NAK när 

kommitteförslaget kommenteras. 

Remissyttrandena tar i stor utsträckning upp separata frågeställningar av 

större vikt. Allmänna synpunkter på betänkandet förekommer i mindre 

utsträckning. Statens industrirerk har således inget att erinra mot utred

ningens förslag. Remissinstanserna har nästan genomgående valt att hu
vudsakligen behandla endera frågor rörande organisation, kompetens och 

uppgifter för kärnavfallsmyndigheten eller frågor rörande ekonomi och 

fondförvaltning. \/artenfall, FKA. OKG och SI/ AB ansluter sig till SKB:s 

yttrande, där det anförs synpunkter i fråga om organisation. forskning etc. 

och anför därutöver var för sig synpunkter som till stor del herör ekono

miska frågor. För båda huvudområdena gäller att remissbilden är splittrad 

och i flera fall kritisk mot förslag i betänkandet. 

SK/ anför, att betänkandet är upplagt och skrivet på ett sådant sätt som 

gör att det inte är alldeles lätt att bedöma hur kommitten beaktat sina 

direktiv. SKI kan inte finna att någon analys genomförts av en alternativ 

organisationslösning där ekonomi åtskilts från teknik-vetenskap. Ej heller 

har ett alternativ prövats i vilket NAK:s forskningsverksamhet inlemmats i 

SKI:s eller SSI:s. 

2.2 Allmänna synpunkter i organisationsfrågan 

Vattenfalls synpunkter på kommittens förslag i fråga om kärnavfalls

myndighetens organisation ansluter till vad som anförs av SKB. Den 

föreslagna organisatoriska myndighetsutformningen är enligt verket 

olämplig genom att den snarare försvårar än underlättar myndigheternas 

funktion. Den organisation som anges i de sakkunnigas särskilda yttrande 

bör ha större förutsättningar att skapa den starka myndighetsfunktion som 

är önskvärd. 

SK/ påpekar, att betänkandet bara lämnar ett enda förslag till organisa

tionslösning och därmed inte gör intryck av att vara en förutsättningslös 

utredning. Inspektionen anser att det framlagda organisationsförslag.et har 
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svagheter och nackdelar i flera avseenden, såsom att uppdelningen av 

frågorna för kärnavfall på tre myndigheter innebär en oklar och splittrad 

ansvarsbild, och att den splittrade myndighetssidan komplicerar kommuni

kationen mellan industri och myndigheter och kan leda till onödigt merar

bete. Enligt SK! ger kommittens förslag vidare intryck av att NAK skulk 

fungera som ett slags överstyrelse för SKI och SSI i forsknings- och 

informationsfrågor, och SKI anser dessutom att förslaget inte hushållar 

med landets resurser av kompetens på avfallsområdet utan innebär dubble

ring av kompetens som redan finns hos SK! och SSI. 

Studsvik tillstyrker kommittens förslag om organisation men föreslår en 

omprövning efter det att erfarenheter samlats exempelvis under en femårs

period. 

Flera remissinstanser tar inledningsvis upp frågan huruvida tre myndig

heter (SSl, SK! och NAK) med uppgifter på kärnavfallsområdet är erfor

derliga. SSJ anser att kommitten inte utrett oc~ beaktat de betydligt större 
sarnordningsvinster och de effektivitetsvinster som nås med enbart två 

myndigheter, SSJ och SKI, som har att bevaka den tekniskt-vetenskapliga 

sidan av kärnavfallshanteringen. Institutet instämmer därför inte i kommit

tens förslag. SK/ kan för sin del inte se bärande motiv för att en tredje 

myndighet tilldelas ett övergripande ansvar för teknisk-vetenskapliga frå

gor rörande forskning, utveckling och information på kärnavfallsområdet. 

En sådan organisationslösning skulle medföra påtagliga oklarheter i an

svarsfördelningen mellan de tre myndigheterna och komplicera kontak

terna myndigheter - industri. Lösningen hushållar heller inte med de 

resurser av kvalificerad personal, som behövs på myndighetssidan. STU 

kan inte se att de problem som konstaterats av kommitten ställer krav på 

organisationsförändringar av den omfattning som huvudförslaget innebär. 

STU förordar i stället beträffande den organisatoriska lösningen i allt 

väsentligt det alternativ som presenteras i det särskilda yttrande som 

avgivits av de två sakkunniga i kommitten. 

Statskontoret hänvisar till sitt tidigare yttrande från år 1980 i frågan, då 

förslaget som sedermera ledde till nuvarande N AK ursprungligen behand

lades. Statskontoret avstyrkte då att en särskild nämnd skulle inrättas för 

kontroll av den verksamhet som bedrivs av nuvarande SKB och SK!. Klar 

ansvarsfördelning borde råda mellan SKB, SKI och regeringskansliet. En 

nämnd utan klart definierat verksamhetsområde kunde enligt statskontoret 

skapa oklarhet i ansvarsfördelningen. Statskontoret finner inte anledning 

att ändra sitt ställningstagande i yttrandet från år 1980. Tillkomsten av 

statens energiverk innebär dessutom en naturlig möjlighet att anknyta de 

ekonomiska övervägandena rörande taxesättning till detta verk. Enligt 

statskontorets uppfattning bör därför nämnden för använt kärnbränsle 

upphöra och dess arbetsuppgifter fördelas på statens strålskyddsinstitut, 

statens kärnkraftinspektion och statens energiverk. RRV anser att stats

makterna vid sitt ställningstagande till kommittens förslag även bör pröva 

8 Rihdagt'n 1984185. I sam[. Nr 120. Bilagedel 
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möjligheten att ändra den nuvarande myndighetsorganisationen på avfalls
området genom att fördela kärnbränslenämndens uppgifter på andra organ. 

Ett antal remissinstanser uttalar sitt stöd för en fristående myndighet på 
kärnavfallsområdet. inte minst motiverat <1v de särskilda uppgifterna på 
ekonomi- och fondförvaltningssidan. NAK delar uppfattningen att en sär
skild myndighet behövs för de långsiktiga forskning- och utvecklingsfrå
gorna om kärnbränsleavfall. Denna myndighet kan inte utan stora nackde
lar vara underordnad en annan myndighet. Att hävda långsiktighet och 

bredd i forskningsinsatserna på dett<1 område är en uppgift som inte natur
ligt passar in hos någon av de andra myndigheterna. Inte heller de ekono

miska frågor som nu tilldelats kärnbränslenämnden hör naturligt hemma 
host. ex. SKI eller SSI. Däremot hänger de, bl. a. genom avgiftsheräkning
en, nära samman med kärnbränslenämndens uppgifter inom det tekniska 
och naturvetenskapliga området. I ett särskilt yttrande som bilagts NAK:s 
yttrande anför styrelseledamoten Hedgran dock, att det vore en fördel att 
åtskilja nämndens nuvarande båda huvuduppgifter, nämligen myndighets
ansvaret för finansieringssystemet och myndighetsansvaret för det tek
niskt-vetenskapliga utvecklingsarbetet på avfallsområdet. Det senare 
borde överföras till SKI-SSI. 

Forskningsrådsnämnden anför. att om det nu är så att en myndighet 
behövs för de omfattande finansiella åtagandena på kärnavfallshantering
ens område, detta betyder att en sådan myndighet också ges möjlighet att 
förstå det tekniskt-ekonomiskt organisatoriska system som den skall tjäna. 
Men från att erkänna det berättigade i att den föreslagna myndigheten ges 
sådana forskningsresurser till att den ges det övergripande samordningsan
svaret över all forskning på området är steget långt. Det finns en betydande 
risk att oklarhet kan uppstå såväl om SKI:s och SSI:s mandat som om 
ansvarsfördelningen mellan stat och näringsliv. Skillnaden mellan uppgif
terna att vara säkerhetsmyndighet och att vara statens ansvariga organ för 
<tvfallsprogrammets genomförande understryks vidare av forskningsråds

nämnden. som vill markera skepsis mot möjligheten att med framgång 
samla "promoverande" och "reglerande" funktioner i en och samma 

organisation. 
SKB delar utredningens uppfattning. att det är lämpligt och väl moti

verat att behålla NAK som en fristående myndighet. Dess huvuduppgifter 
blir då att granska SKB:s årligen redovisade planer och kostnadsberäk
ningar samt på grundval av denna granskning och egna värderingar och 
utredningar föreslå avgifter på kärnkraftproduktionen enligt finansierings
lagen. Vidare har NAK såsom en huvuduppgift att ansvara för och förvalta 
den kapitalfond som byggs upp genom de inbetalade avgifterna samt tillse 
att medlen används för avsett ändamål. 

Delvis i anslutning härtill anför OKG. att det är nödvändigt att säker
hetsmyndigheterna (SSI, SKI) bedriver ett kontinuerligt arbete avseende 
säkerhet, riskbedömningar och kriterier inom hela kärnavfalllsområdet. 
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Det kan inte anses rimligt att denna nödvändiga kontinuerliga bedömning 

av säkerhetsfrågorna görs inom NAK. Å andra sidan bör det åvila NAK att 

med egen teknisk kompetens granska det totala systemet och tidsprogram

met vad avser realism och genomförbarhet. NAK blir därmed samhällets 

koordinator för avfallsprogrammets genomförande. 
OKG sammanfattar: NAK har i framtiden en roll som samhällets koordi

nator för avfallsprogrammets genomförande. Säkerhctsmyndigheterna bör 

svara för uppföljning av forskning och utveckling samt information inom 

avfallssäkerhetsområdet medan NAK bör svara för uppföljning av det 

totala avfallssystemet och tidplanerna härför. 

Studsvik anser den föreslagna organisationen med kärnbränslenämnden 
som ansvarig myndighet för långsiktig kärnbränslehantering vara en till

fredsställande lösning. Då andra fungerande organisatoriska lösningar 
samtidigt inte kan uteslutas föreslår bolaget en omprövning av organisatio
nen sedan erfarenheter samlats under exempelvis en femårsperiod. 

2.3./ Forskning på aifallsområdet: statens roll 

Enligt kommitteförslaget är det en viktig statlig angelägenhet att initiera 

forskning med anknytning till kärnavfallsområdet som kompletterar den 

som kraftindustrin har skyldighet till. 
Remissorganens yttranden i fråga om kommittens resonemang på denna 

punkt ger en splittrad bild. SS/ anser att en allmän kunskapsuppbyggnad 

bör bedrivas, i stora delar fristående från kraftindustrins projektinriktade 
forskning. Därigenom garanteras bl. a. en större allsidighet och ges en 

möjlighet för ideer att komma fram som kan befrukta den projektinriktade 
forskningen. Myndigheterna bör i sin granskning av den långsiktiga forsk

ningsplaneringen vara väl medvetna om hur den av kraftindustrin drivna 
forskningen är dimensionerad och inriktad i förhållande till allmän kun
skapsuppbyggande forskning. Myndigheterna bör bevaka att den allmänna 

kunskapsuppbyggnaden, driven i samhällets regi, utgör ett slagkraftigt 

komplement till den närliggande forskning som industrin bedriver. Detta 

kommer inte fram i utredningen. SSI påpekar, att i bilagan till betänkandet 
inte den forskning behandlas som stöds av naturvetenskapliga forsknings

rådet !NFR). 
Statens energiverk anser, att kommittens överväganden i dessa avseen

den ter sig rimliga. En forskningsverksamhet i linje med den föreslagna får 

emellertid inte leda till att kompetensuppbyggnaden inom av nämnden 
lågprioriterade områdena blir helt avhängig forskningsanslag från SKB. I 
den mån detta kan bli fallet bör det prövas om inte NFR bör bedriva 
forskning inom dessa områden. SK/ menar att det är angeläget att det inom 

landet bedrivs en fri forskning inom för avfallsfrågorna relevanta kun

skapsområden. Forskningen bör vara en del av den grundforskning som 
stöds av forskningsråden. SKI vill därför poängtera vikten av att förslags-
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vis naturvetenskapliga forskningsrådet har tillräckliga anslagsmedel för att 

stödja kunskapsforskning av grundläggande betydelse för avfallsområdet. 

NAK vill särskilt understryka behovet av en oberoende expertis som 

kan granska det forskningsarbete som kraftindustrin bedriver. Eftersom 

antalet forskare i Sverige är begränsat. och eftersom kraftindustrin söker 

tillgodogöra sig den kompetens som finns inom landet, riskerar man enligt 

nämnden att stå utan oberoende expertis inom en del områden. Detta leder 

till två slutsatser för myndighetsarbetet. För det första måste den ansvari

ga myndigheten ha möjlighet att hidra till allmän kunskapsuppbyggnad vid 

svenska forskningsinstitutioner inom relevanta områden. För det andra 

måste ett betydande arbete läggas ned på att skapa och upprätthålla sådana 

kontakter med utländska forskningsinstitutioner som kan bidra till den 

svenska myndighetens kompetens. Nämnden vill starkt understryka att 

ökade resurser måste avsättas för att följa forskning och utveckling och för 

att granska om kraftindustrins verksamhet på området sker enligt de av 
statsmakterna fastställda riktlinjerna. 

2 .3 .2 Statlig kärn111:f{1/l.1f(Hskning: an.1Tar.1fiirdelning 

Enligt utredningsförslaget skall kärnbränslenämndens forskningsverk

samhet begränsas till övergripande studier. Nämnden skall även fortsätt

ningsvis kunna ta egna forskningsinitiativ. 

SSI anser att det är myndigheternas uppgift att följa utvecklingen inom 

sina ansvarsområden och därvid fånga upp och bevaka alternativa förvars

koncept. Dessa bör sedan värderas från säkerhets- och strålskyddssyn

punkt. För denna bedömning kan vis~;a myndighetsinitierade forsknings

projekt behövas. Om ett förvarsalternativ därefter bedöms vara av tillräck

ligt stort intresse för vidare studier bör SKB åläggas att införliva detta i sitt 

allsidiga FoU-program. Det kan inte vara myndigheternas uppgift att i 

detalj utarbeta lösningar som är alternativ till industrins huvudalternativ. 

Vattenfall anser, att betänkandets förslag om att begränsa NAK:s forsk

ning går i rätt riktning men att ytterligare begränsning bör ske. 

Kungliga l'etenskapsakademien behandlar i sitt yttrande kraftindustrins 

omfattande inflytande över kärnavfallsforskningen och tar upp den obe

roende forskningens möjligheter. Enligt akademien ligger det faror i att 

kraftindustrin åläggs ett ökat engagemang i forskningen. om statens samti

digt avlastas motsvarande åligganden. Akademien leds delvis till andra 

slutsatser än utredningens, såsom att det kommer att saknas en förståel

seökande forskning som kan resultera i en partsoberoende kritik och 

komma med alternativa metoduppslag och naturliga sätt att utbilda nya 

forskare på områden som är viktiga för avfallshanteringen (deponering 

skall enligt planerna ske ända till år 2060). Vidare blir forskarsamhällets 

inflytande i den föreslagna organisationen begränsat, och mycket få perso-
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ner utanför kraftindustrins FoU på avfallsomrädet (KBS) kan på grundval 

av egen aktiv forskningsutövning delta i granskning av kraftindustrins 

planer, konsensusskapande inom landet och internationellt när det gäller 

avfallssäkerhet samt spridning av information till en intresserad, ofta ifrå

gasättande allmänhet. De föreslagna planerna ger alltså KBS ett reellt 

monopol på den aktiva avfallsforskningen och de obundna forskarna får 

inga eller mycket små möjligheter. Dessa får då också mycket svårare att 

få kontakter med vitala utländska forskningscentra och tillträde till viktiga 

konferenser på området. För att säkerställa en god rekrytering av forskare 

för det framtida behovet inom detta viktiga område måste stödet till forsk

ning vid universitet och högskolor säkerställas, det må gälla metodologi, 

konstruktioner eller säkerhetsfrågor på det aktiva avfallsområdet. Följer 

statsmakterna vad som föreslagits i betänkandet torde enligt akademien 

pågående forskning och den av NAK planerade avbrytas respektive inhi

beras. 
Enligt kommitteförslaget bör kärnavfallsmyndigheten få en samordnan

de roll för den statligt initierade avfallsforskningen, även den som SSJ och 

SKI f. n. bedriver. SSl:s och SKJ:s yttranden på denna punkt innebär, i 

enlighet med dessa myndigheters uppfattning i organisationsfrågan i öv

rigt, att samordningen av forskning som SSI och SKI bedriver bör göras av 

dessa myndigheter själva. 

NAK delar däremot kommittens bedömning och framhåller att avväg

ningen mellan kravet på samordning och kravet på belysning från flera 

olika håll måste bli olika för olika forskningsområden. Inom en del tek

niska och naturvetenskapliga forskningsområden där teoribildningen är 

långt kommen kan nyttan av att samma fråga belyses av olika forskargrup

per vara ganska begränsad. Inom områden där teoribildningen är outveck

lad och där olika modeller måste prövas kan det däremot finnas starka skäl 

att flera olika forskargrupper oberoende av varandra arbetar med samma 

problem. 

SKB förespråkar en koncentration av statens forskningsansvar. Om SKI 

tilldelas huvudansvaret för granskningen av SKB:s forskningsprogram 

bortfaller i stort sett de av utredningen angivna motiven för att NAK 

initierar och bedriver egen forskning. Härigenom finns förutsättningar för 

en koncentration av den statliga forskningen inom kärnavfallsområdet. 

Detta bör enligt SKB:s mening leda till en högre och uthålligare kompetens 

hos myndigheterna än enligt utredningsförslaget. 

2.3.3 Granskning av krajireaktorinnehal'Ornas planer för forskning och 
utveckling i fråga om kärna1fallshantering m. m. 

Enligt nu gällande ordning skall kraftreaktorinnehavare i samråd med 

övriga reaktorinnehavare utarbeta en plan för forskning och utveckling i 

fråga om sluthantering av kärnavfall och rivning av anläggningar ( 10-12 §§ 
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lagen ( 1984: 3) om kärnteknisk verksamhet) och lämna in planen till kärn

bränslenämnden för granskning, varefter nämnden överlämnar planen med 
eget yttrande till regeringen. Kommittens förslag innebär att denna ordning 

bibehålls och att kärnbränslenämnden utformas bl. a. för att genomföra 

granskningen. 

SSJ påpekar mot bakgrund av kommittens uppfattning. nämligen att 

nämnden bör kunna spela en roll för avstämningen av myndigheternas 

granskning och uppföljning av SKB:s FoU-program, att institutet för när

varande inte har något sådant granskningsuppdrag. Detta måste således 

uppfattas som ett mycket uddlöst instrument för bedömning av FoU-pro

grammet från strålskyddssynpunkt. Det borde vara naturligare att låta SSI 

ge granskningsutlåtande direkt till regeringen i stället för att kanalisera det 
via kärnbränslenämnden. Institutet vill även som en myndighctsuppgift av 
övergripande natur och med anknytning till det allsidiga FoU-programmet 
peka på samordningen mellan SKB:s forskningsprogram och grundforsk

ning. 
SK/ anser, att dess och SSI:s uppgifter och ansvar i samband med 

utvärdering av SKB:s FoU-program vart tredje år ej klarläggs tillfredsstäl
lande. 

SKB avstyrker den av utredningen föreslagna organisationen inom NAK 

för vetenskaplig granskning av det forskningsprogram som skall redovisas 

av SKB vart tredje år med början 1986. Bolaget anser det lämpligt, att 

huvudansvaret för den vetenskapliga granskningen av SKB:s forsknings

program läggs på SKL SVAR avstyrker likaledes den föreslagna organisa

tionen för granskningen av SKB:s forskningsprogram. Istället bör en ge

mensam forskningsnämnd inrättas där såväl SSI, SKI som NAK ingår. 

·Regeringen bör ta slutlig ställning till forskningsprogrammet efter yttrande 

från såväl NAK. SKI som SSI. 
För det övergripande och långsiktiga statliga ansvaret som innebär bl. a. 

granskning av SKB:s vart tredje år redovisade forskningsprogram, bör 

enligt Studsi·ik en lösning sökas som betonar detta ansvar. Studsviks 

erfarenhet är att sådana långsiktiga aspekter har svårt att hävda sig om de 

ska prioriteras tillsammans med insatser för att lösa eller belysa frågor av 
tekniskt akut och kortsiktigt ekonomisk tung natur. Kärnbränslenämndens 

övriga uppgifter synes vara av sådan långsiktig och strategisk natur att 

motsvarande intressekonflikt ej behöver uppstå om ansvaret för långsiktig 

forskning kring hanteringsalternativ för kärnbränsleavfall läggs på nämn

den. 

2.4 Information 

SSJ delar kommittens uppfattning att industrins informationsutbud be
höver balanseras med information om myndigheternas syn och verksam

het på området. Institutet anser emellertid att informationen bör ges av SSI 
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och SKL På så sätt försäkrar man sig om en allsidig och saklig information 

som grundar sig på kunskaper över hela det forskningsfält som avser 

säkerhet och strålskydd samt hantering och förvaring av kärnkraftens 

restprodukter. Vid denna fördelning av ansvaret bör informationsuppgif

terna följa övriga myndighetsuppgifter. 

SSI kommenterar vidare vad som enligt utredningen är ett starkt motiv 

för att kärnbränslenämnden skall kunna ta egna forskningsinitiativ, nämli

gen att denna därigenom får en betydligt säkrare grund för sin informa

tionsverksamhet. Det förefaller enligt institutet vara ett något bakvänt sätt 

att argumentera på. Naturligare borde vara att låta dem informera som har 

något att informera om och som har en säker grund att stå på. 
Vattenfall anser, mot bakgrund av sin uppfattning i organisationsfrågan, 

att NAK bör begränsa sin information till att behandla sin egen verksamhet 
dvs. det område som regleras av finansieringslagen. 

SK/ anser däremot, att det främst är säkerhetsmyndigheterna SSI och 
SKI som bör informera. Det är i många fall angeläget att SKI och SSI 
gemensamt ger ut denna information. SKI ser inte någon svårighet i 

samordningen av detta arbete, i vilket den för SKI och SSI föreslagna 
gemensamma kärnavfallsnämnden skulle utgöra ett stöd. 

NAK instämmer i kommittens uppfattning om områden inom vilka med

borgarna har ett rättmätigt krav på att hållas fortlöpande informerande: 

alternativa förvaringsprinciper som är föremål för forsknings- och utveck

lingsinsatser, strålskydds- och säkerhetsaspekter på förvaringen, myndig

heternas granskning- och tillsynsverksamhet samt den forskning och ut

veckling om kärnavfall som äger rum inom och utom landet. NAK instäm

mer även i uppfattningen att endast samhällsorgan utan anknytning till 

kommersiella intressen eller partshänsyn kan ha förutsättning att göra en 
informationsinsats som kan möta fullt förtroende i alla kretsar. 

Vidare framhåller NAK att det inte enbart är de säkra slutsatserna från 

forskningen som skall förmedlas till allmänheten. utan även sådana debat
ter mellan forskare som har mera principiell betydelse för kärnavfallets 
förvaring. 

SKB finner det angeläget och välmotiverat, att staten stärker sin infor
mationsverksamhet i frågor rörande hantering av använt kärnbränsle och 

radioaktivt. avfall. NAK bör därvid tilldelas en viktig roll i sådana frågor 

som har anknytning till finansieringslagen. SKB delar inte utredningens 

uppfattning, att NAK för sin informationsverksamhet måste initiera och 
bedriva egen forskning. Eftersom föreslagen forskning under alla förhål

landen måste avse mycket begränsade områden, borde det snarast vara en 

fördel för NAK att i sin informationsverksamhet stå fri från egna forsk
ningsinsatser. NAK:s information bör ses som ett viktigt komplement till 

den information som staten lämnar via SKI och SSI i säkerhets- och 
strålskyddsfrågor samt till informationen från SKB och kärnkraftföreta

gen. OKG finner det naturligt att säkerhetsmyndigheterna svarar för inför-
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mation i avfallssäkerhetsfrågor medan NAK svarar för informationen av
seende system. tidsprogram och kostnader till allmänhet. massmedia och 
politiska instanser. Studsi•ik finner det naturligt att den myndighet som 
tillvaratar statens övergripande ansvar för kärnbränsleavfallet också har 
ansvaret att informera om den långsiktiga verksamheten för dess hante
ring. Med den valda lösningen bör detta ansvar följaktligen tilldelas kärn
bränslenämnden. 

2.5 Krav på resurser och kompetens 

SSJ anser i fråga om myndighetsresurser på det teknisk-vetenskapliga 
området att det för att kunna tillgodogöra sig erfarenheter från pågående 
internationellt arbete behövs såväl ett omfattande internationellt kontakt
nät som goda kunskaper om och direkta kontakter med det säkerhets- och 
strålskyddsarbete som pågår vid kärntekniska anläggningar. Sådan kompe
tens och bredd i erfarenhetsåterföringen finns idag företrädd vid SKI och 
SSI. Dessa myndigheter har dessutom under en lång följd av år byggt upp 
ett omfattande internationellt kontaktnät. Att bygga upp och därmed dubb
lera sådan kompetens på en tredje myndighet betraktar institutet som 
slöseri med resurser. 

NAK anser däremot att kärnbränslemyndigheten bör ha egen teknisk 

kompetens. Det är enligt nämndens mening en stor fördel om kärnbränsle
myndigheten har egna kansliresurser. Att myndigheten får det kansli den 
behöver är dock viktigare än att dess kansliresurser inte i något avseende 
är gemensamma med någon annan myndighet. NAK instämmer i huvudsak 
i de bedömningar om behov av kansliresurser som görs av kornmitten och 

vill särskilt understryka behovet av förstärkning inom området teknik och 

forskning. Hur stora resurser som kommer att behövas för ekonomiska 
frågor kan avgöras först sedan det klargjorts hur stora uppgifter nämnden 
skall ha i samband med placeringen av kapital. 

För att fullfölja sina huvuduppgifter behöver NAK enligt SKB en relativt 

liten men välinformerad teknisk stab. Denna bör ha goda kontakter med 
övriga myndigheter och följa utvecklingen av avfallsområdet såväl inom 
som utom Sverige. NAK:s behov av kompetens i fråga om förståelse och 
överblick är viktigt men förutsätter inte forskningskompetens eller verk

samhet av utvecklingskaraktär. 
SV AB delar inte kommittens uppfattning att det för att ge en säker grund 

för informationsverksamheten är nödvändigt att NAK kan bedriva egen 

forskning. Den information som erfordras till allmänhet och beslutsfattare 
är av mera övergripande natur och tillräcklig teknisk kompetens finns 
redan idag inom NAK. Däremot är det viktigt att man skaffar sig kompe
tens på informationsfrågor. SV AB delar däremot kommittens uppfattning 
att NAK måste ha teknisk kompetens för att kunna granska den årliga 
planen från SKB samt baserat på detta föreslå avgift till regeringen. Studs-
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vik understryker behovet av kompetens för bedömning av egna och av 

kraftindustrins uppskattningar av kostnader och fonderingsbehov och ser 
detta som ett motiv för myndighetens egen forskning. Detta gäller särskilt 
den översiktliga uppföljningen av internationell utveckling på området. 

2.5.I Styrelse 

I fråga om myndighetens styrelse noterar SK/ att den styrelse som 
föreslås liksom den nuvarande styrelsen är rena expertstyrelser trots att 
betänkandet SOU 1980: 14 (som föregick förslaget om nuvarande organisa
tion) föreslog en styrelse med huvudsakligen parlamentarisk sammansätt
ning. Såväl SKI:s som SSI:s styrelser har stark parlamentarisk representa
tion. NAK anser att styrelsens teknisk-vetenskapliga kompetens bör vara 
starkare än vad som framgår av kommittens förslag. Antalet ledamöter 
med teknisk-vetenskaplig kompetens bör vara minst fyra. Myndighetens 
huvuduppgift skall vara att utöva tillsyn och ta initiativ som gäller forsk
ning. Styrelsen bör därför ha sådan sammansättning, att den på grundval 
av beslutsunderlag och yttranden från experter inom olika delområden kan 
fatta beslut inom detta område. 

2.5.2 Samrådsnämndför SS/, SK/ och kärnbränslenämnden 

I fråga om den samrådsnämnd gemensamt för SSI, SKI och NAK som 

kommitten föreslår för bl. a. samordning av myndigheternas forskning 
anser SSI, att sådana förändringar bör leda till vissa förbättringar i SSI:s 
och SKI:s samråd med kärnbränslenämnden jämfört med dagens situation. 
Problem som kan uppstå är enligt SK/, att denna samrådsnämnd kan 
föreslå åtgärder, som sedan granskas av SKI och SSI, men där säkerhets
myndigheterna efter sin granskning kan komma fram till en uppfattning 
som avviker från nämndens. Detta är olyckligt då man önskar att allmän
heten skall ha förtroende för myndigheterna. 

NAK finner det vara väl motiverat att inrätta en sådan samrådsnämnd. 
Den bör inte ha några beslutsbefogenheter. Dess uppgift bör vara att verka 
för en samordning av myndigheternas verksamhet inom vissa väl avgrän

sade områden. Övervägande skäl talar enligt NAK för att inskränka dessa 
uppgifter till att gälla forskningsfrågoma. Eftersom de tre myndigheterna 
(SSI, SKI och NAK) har delvis olika ansvar är det angeläget att samord
ningsuppgiften inte omfattar tillsynsfrågorna. Erfarenhetsmässigt är infor
mationsfrågor hos myndigheter nära förknippade med tillsynsverksamhe
ten. Därför bör inte heller informationsfrågor ingå i samrådsnämndens 
arbetsuppgifter. 

Energiforskningsnämnden anser att den föreslagna uppdelningen skulle 
vålla problem för dem som skall genomföra forskningen. På myndighetssi
dan skulle förslagets samrådsförfarande leda till onödigt höga arbetstids-
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kostnader för beredning av beslut om forskningsstöd och övrig forsknings

administration och likartad kompetens skulle behövas på flera håll. 
För att bästa möjliga garantier skall kunna skapas för en samordnad och 

rationell forskningsvcrksamhet inom de aktuella områdena anser veten

skapsukadcmien att man bör överväga bildandet av en samarbetsnämnd 

(programkommitte) inom naturvetenskapliga forskningsrådet med repre

sentation från SSI, SKI och NAK. Lämpliga delar av dessa myndigheters 

forskningsanslag skulle då kunna ställas till denna nämnds förfogande. Alla 

ansökningar från landets forskare inom dessa områden skulle då behandlas 
i nämnden som därigenom skulle ha en samlad och aktuell bild av forsk

ningsverksamhcter och forskarrekrytering inom kärnavfallsområdet. 
Nämnden bör ha en majoritet av aktiva forskare och även kunna spela en 
viktig roll vid den föreslagna treårsgranskningen av hela forskningsverk
samheten i landet rörande kärnavfallshanteringen. 

Enligt SVAB:s uppfattning bör granskningen av forsknings- och utveck
lingsprogram samt styrningen av den forskning på avfallsområdet som sker 
i myndigheternas regi ske av en samrådsnämnd, som är gemensam för 
SKI, SSI och NAK. Till denna samrådsnämnd kan knytas forskare och 
olika fristående experter. Genom att nämnden görs gemensam får den även 

en samordnande funktion och den medverkar också till en bättre kraftsam
ling av de knappa personella resurser som finns i Sverige med lämplig 

vetenskapliga kompetens. Kommitten har föreslagit en rådgivande forsk

ningsgrupp, knuten till kärnbränslenämnden. SV AB bedömer dock möjlig

heterna för den rådgivande forskargruppen att kunna genomföra en effek

tiv granskning av SKB:s och industrins forskningsprogram vart tredje år 
vara mycket små och avstyrker därför denna del av förslaget. 

SSJ och SK/ föreslår att en rådgivande nämnd i avfallsfrågor inrättas för 

de nämnda myndigheterna enbart. SSI anser närmare bestämt, att denna 

nämnd, som även får en samordnande roll. skall till myndigheterna yttra 
sig bl. a. i fråga om översyn av SKB:s FoU-program, viktigare gransk

ningsfrågor rörande kärnavfallsanläggningar, myndigheternas långsiktiga 

forskningsplanering inom kärnavfallsområdet samt vissa informationsfrå

gor. Nämnden kan vid behov även diskutera övergripande avfallsfrågor. 

Aven SKI hänvisar till pågående arbeten för utveckling av samarbetsfor

mer mellan SKI och SSI liksom till ett gemensamt SKI-SSI-förslag i 

anslagsframställningarna för 1985/86 om att inrätta en gemensam avfalls

nämnd. En löpande samordning av forskningsprojekt tillgodoses redan 

genom fortlöpande kontakter mellan myndigheternas linjeorganisationer. 

STU anser, att detta organs uppgifter borde kunna kompletteras med ett 

ansvar för att initiera sådan forskning som i framtiden kan leda till andra 
tekniska lösningar på bl. a. avfallshanteringen än den forskning som f. n. 

bedrivs och för vilken SKB har ansvaret. SKI och SSI kunde därvid 

avsätta viss del av sin budget för stöd till projekt med denna inriktning. 
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2.6 A vgiftssättningen och fondsystemet 

Den bärande tanken i fondsystemet för finansiering av kostnader för 

hantering av använt kärnbränsle m. m. är att kostnaderna bör belasta dem 

som drar nytta av kärnkraften. Några remissinstanser anför synpunkter i 

de principiella frågorna kring fonderingssystemet. 

Statens energiverk anför, att det redan i dag på ett trovärdigt sätt måste 

göras klart att tillräckliga resurser kommer att ställas till förfogande vid de 

framtida tidpunkter då avfallet skall hanteras. Ingen fondkonstruktion kan 

emellertid ensam klara detta. De fondkonstruktioner som kommitten över

väger har alla staten som yttersta garant för att de fonderade medlen skall 

användas för det avsedda ändamålet. Ingenting hindrar emellertid stats

makterna - exempelvis genom riksdagsbeslut - att vid någon tidpunkt 

efter år 2000 använda medlen på annat sätt. 

RRV diskuterar resursöverföringens natur. Enligt verket är det grund
läggande motivet till hela avgiftssystemet moraliskt. dvs. kostnaderna för 

avfallshanteringen skall bäras av kärnkraftens konsumenter och inte av 

kommande generationer. Fonderingen av avgiftsmedlen skall garantera att 

det finns finansiellt utrymme för avfallshanteringens kostnader även efter 

kärnkraftens avveckling. Emellertid kan dagens konsumenter i realekono

misk mening avbörda kommande generationer endast i den utsträckning 

som fonderingen medför att kommande generationer kan förfoga över 

större produktiva resurser än vad de eljest skulle göra. Avgörande därvid

lag är inte bara hur de fonderade medlen förvaltas. utan också hur det 

tillskott till kapitalmarknaden som fonden representerar inverkar på kapi

talmarknadens investeringsbeteende i övrigt. 

IV A anser, att det också har stor betydelse att de fonder som nu läggs 

upp får ha sin egen identitet för att visa att avfallsfrågan inte kommer att 

negligeras av myndigheterna eller inlemmas i den generella statsbudgeten. 

Härvid betyder en bra fondförvaltare mycket för trovärdigheten i det totala 

programmet. 

PK-banken anför, att det inte är självklart att några speciella fondmedel 

överhuvudtaget skulle behöva byggas upp för att nå de mål som avgiftsbe

läggningen av reaktorinnehavarna syftar till. I princip skulle den åsyftade 

fördelningen av kostnaderna för avfallshanteringen mellan generationerna 

kunna åstadskommas genom att avgiftsintäkter till statskassan finge leda 

till lägre statsskuld än vi eljest skulle ha fått och att kostnaderna för 

avfallshantering sedan bestreds ur statskassan efterhand som de uppkom
mer. 

2.6./ Fondförvaltningen 

Kommittebetänkandet anger olika alternativ för placering av influtna 

medel i finansieringssystemet, och även för administration av placeringen 
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anges alternativa organ (riksbanken. riksgäldskontoret. kiirnbränslenämn
dcn. affärsbanker). Några remissinstanser har anfört synpunkter härpå. 
Statens energiverk anser. att det är långt ifrån säkert att en fond associerad 
till kärnbränslenämnden kan agera lika effektivt som något av befintliga 
kreditinstitut. Den direkta fondförvaltningen bör, enligt verkets bedöm

ning. inte åvila kärnbränslenämnden. Istället bör nämnden koncentrera sig 
på uppgiften att förbereda en säker slutförvaring av kärnavfallet. Att tillse 
att forskningen sker på ett allsidigt och kompentent sätt är, enligt verkets 
bedömning, av större vikt för allmänhetens förtroende för att förvarings

problem ska lösas än att i samma syfte bibehålla kopplingen mellan avgif
terna och lagrens finansiering i form av fonder inom nämndens ram. Enligt 
RRV är redan de tre ekonomiska huvuduppgifterna (nämligen avgiftsbe
räkning, förvaltning av medel och beslut om ersättningar) sinsemellan så 
olika att de kan hanteras organisatoriskt åtskilda. Oavsett valet av place
ringsformer synes förvaltningen av de ackumulerade avgiftsmedlen kunna 
administreras åtskilt från samtliga övriga huvuduppgifter. 

Beträffande utredningens diskussion om organisation av kapitalförvalt
ningen anser FKA att ansvaret för förvaltningen bör åvila NAK. Detta bör 
dock ej utgöra hinder för NAK:s styrelse att. då den bedömer detta 
lämpligt, kunna lägga ut hela eller delar av denna kapitalförvaltning hos 
fristående företag. såsom banker och andra företag, som åtar sig sådana 
uppdrag. 

BankföreninKen vill understryka kommittens påpekande att personer 
med professionell erfarenhet av kreditmarknaden finns tillgängliga i ban
kerna som dessutom erbjuder en miljö som underlättar detta slag av 
förvaltning. PK-banken anför. att när nu fondmedel byggs upp som skall 
förvaltas och användas dels för återlån till reaktorinnehavarna. dels för att 
efter hand bestrida kostnaderna för avfallshanteringen, det ter sig själv
klart att dessa medel skall förvaltas professionellt till lägsta möjliga förvalt

ningskostnad och utan några bindningar till placeringar i energisektorn. 
PK-bankcn instämmer med kommitten i slutsatsen att förvaltningsuppdra
get bör överlämnas till en bank där kompetensen redan finns uppbyggd. 

2.6.2 Återlånesystemet 

Kommitteförslaget innebär att det nu gällande systemet med återlån av 
fonderade avgiftsmedel till reaktorägarna upphör omkring år 1990. Kraft

företagen har i sina remissvar tagit upp detta förslag och motsätter sig det. 
I principfrågan anför FKA, att kapital, som via priset på elkraft och ett 
avgiftssystem samlas i fonder för att bekosta kärnkraftens restkostnader, 

också i största möjliga utsträckning bör få arbeta inom kärnkraftföretagcn. 
OKG påpekar, att kraftföretagen under lång tid framöver kommer att 

genomföra mycket stora investeringar. I all synnerhet gäller detta om 
kärnkraften skall ersättas. Investeringsnivån för kraftföretagen kommer 



Prop. 1984/85: 120 123 

att väsentligt överstiga den penningmängd som via avgifter från kärnkraft

företagen fonderas hos N AK. Dessa investeringar måste till övervägande 

del finansieras genom upplåning. Det är därför nödvändigt för kraftföreta

gen att tillförsäkra sig ett rimligt kreditutrymme oavsett om återlåning kan 

ske via NAK eller ej. Den "fördel" för kraftföretagen i kreditavseende, 

som kommitten angett. innebär således inte några förändringar i kraftföre

tagens investeringsbenägenhet. Detta betyder i sin tur att den kreditvolym, 

som behövs för dessa investeringar. måste sökas pt1 den svenska kredit

rnarknaden. där fondmedlen hos NAK utgör en del. Eftersom fondmedlen 

härrör från medel generade i kärnkraftindustrin synes det i hög grad rimligt 

att svensk kraftindustri också i framtiden kan återlåna medel från dessa 

fonder. 
SVAB har svårt att förstå kommittens resonemang i fråga om återlån mot 

bakgrund av att så sent som 1981 medlen för framtida omhändertagande av 

utbränt kärnbränsle fonderades internt inom kraftföretagen. Man dispone
rade således medlen helt och fullt inom företaget. samtidigt som medlen 

fick en realavkastning på mellan 3 och 4 procent. Finansieringslagens 

ikraftträdande innebar en klar försämring i detta avseende. SY AB konsta

terar nu därför med oro att kommittens förslag att på sikt slopa återlånerät

ten innebär en ytterligare försämring för kraftindustrin. SY AB avstyrker 

därför denna del av förslaget. 

Vattenfall anför mycket kritiska synpunkter på kommittens resonemang 

och förslag. I fråga om det fonderade kapitalet anför verket. att andra 

branscher och företag som icke har någon anknytning till detta kapital 

knappast kan sägas bli missgynnade av att kraftföretagen utnyttjar sådant 

kapital för egen kapitalförsörjning i den utsträckning detta är möjligt. 

Genom att kraftindustrin delvis kan tillgodose sitt kapitalbehov med av 

företagen själva skapade medel får andra företag större utrymme på kapi

talmarknaden, vilket måste vara gynnsamt för dem. Om kapitalet skulle 

utlånas till andra innebär detta snarare ett missgynnande av kraftindustrin 

och gynnande av andra industrier och företag på kraftindustrins bekost

nad. I fråga om kärnbränslenämndens val av placeringar frågar sig Vatten

fall hur nämnden skall kunna jämföra lönsamhet fört. ex. en kolkondens

anläggning med en investering inom ett cellulosaföretag. Det kan härvid 

konstateras att kraftindustrins investeringar icke syftar till vinstmaxime

ring utan till att upprätthålla ett system som tillgodoser elbehov till lägsta 

möjliga kostnader. Skulle finansieringen av sådana investeringar komma i 

andra hand i förhållande till, enligt nämndens bedömning, högavkastande 
investeringar inom andra branscher? 

Några vägande skäl för borttagandet av nu gällande återlånesystem har 
enligt Vattenfall icke redovisats och verket avstyrker bestämt utredning
ens förslag om slopande på sikt av nuvarande återlånesystem. 

NAK föreslår att återlånesystemet avslutas snarast. Detta kan ske tidi

gare än vad kommitten föreslagit, nämligen genom att riksdagen anvisar 

Vattenfall en annan finansieringsform. 
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l fråga om förräntningsmöjligheterna - det kan påpekas att hög realav
lastning på fonderade medel medger att avgiften sätts lågt - menar OKG, 

att det inte kan påvisas att återlånesysternet skulle innebära sämre förränt

ningsmöjlighcter för NAK än de alternativa placeringsmöjligheter, som 
föreslagits. Tvärtom synes direkt kreditgivning vara överlägsen placering

ar i olika former av obligationer. 

Rikshanks.fi,llmiiktige instämmer i utredningens förslag att återlånesy

stemet bör avskaffas men har svårt att se skälen för att dröja med detta till 

år 1990. Utredningen åberopar de finansieringsbehov Vattenfall har ådragit 

sig i samband med förvärvet av Gränges Krafts rörelse. Vattenfalls finan

sieringsproblem får enligt fullmäktiges mening lösas på annat sätt. Det 

framstår som olämpligt att fortsätta med ett allmänt återlånesystem enbart 
av det skälet. I en reservation av två ledamöter av fullmäktige anförs 
däremot att det regelsystem som ursprungligen beslutades i stället bör 
bibehållas. 

Fullmäktige för riks[?äldskontoret delar kommittens uppfattning att åter
lånesystemel bör upphöra men vill ifrågasätta om systemet inte kunde 
avvecklas tidigare och avvisar alternativet lån till investeringar inom ener
giområdet eftersom speeialdestinering på kreditmarknaden leder till mind
re effektivt resursutnyttjande. 

2.6.3 Placeringen i övrigt 

Beträffande placeringen i övrigt av fondmedel - bortsett från återlån till 

reaktorägare - kommenteras utredningens diskussion av flera remissin

stanser. Statens energiverk förordar att. om statsmakterna finner en fon
dering av avfallsmedlen nödvändig, de fonderade medlen inte begränsas 

till sin användning. Detta är också en lösning helt i linje med kommittens 

tilläggsdirekti v. Om detta lämpligast sker via riksgäldskontoret eller på 

något annat sätt undandrar sig verkets bedömning. Principiellt anser ver
ket, att nackdelarna med öronmärkta pengar i fonder av det föreslagna 

slaget är att de leder till en ineffektiv kapitalmarknad. Sparade medel bör 
tillförsäkras de mest högavkastande ändamålen i ekonomin. Risken är i 

detta sammanhang att kapitalet används i projekt med lägre avkastning 

inom fondernas område istället för i mer lönsamma verksamheter. 

Vattenfall påpekar, att enligt nu gällande regler kapitalet fått en lägre 

förräntning än vad som skulle varit möjligt vid friare placeringsmöjligheter 

utan att avkall på säkerheten behövt ske. Mot bakgrund härav föreslås att 

reglerna ändras såtillvida att NAK får möjligheter att placera tillgängliga 

medel på alternativt sätt som ger bästa möjliga förräntning. Kommitten 

anvisar själv placering av medlen i aktier eller obligationer som tänkbara 

alternativ på sikt. Då aktier i sig utgör riskkapital bör enligt Vattenfalls 
mening sådana placeringar icke komma ifråga i detta sammanhang. 

RRV kan för sin del acceptera två av utredningens placeringsalternativ, 
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nämligen placering i aktier/ohligationer samt fondering i riksgälden. Be

träffande det tredje alternativet, direktlån med prioritering av energisek

torn, anser RRV, i likhet med vad som framhålls i ett av de särskilda 

yttrandena i betänkandet, att en specialdestinering av kreditutrymme inte 

är förenlig 111ed en effektivt fungerande kreditmarknad. 

Riksbanksfullmiiktige kan inte acceptera förslagen om att på något sätt 

prioritera finansieringen av energiinvesteringar med dessa medel. En ut

vidgning av den prioriterade delen av kreditmarknaden är inte önskvärd 

och torde även möta betydande svårigheter. En prioritering av finansi
eringen av energisektorn där samtidigt förräntningen av kreditgivningen 

skall maximeras saknar för övrigt mening. 
Fullmäktige vill även på det bestämdaste motsätta sig en utveckling där 

de fonderade medlen skulle slussas ut på kreditmarknaden i allmänhet och 
till aktiemarknaden i synnerhet. Att placera medel av denna karaktär i 
riskkapital framstår som i hög grad olämpligt. 

Fullmäktige för riksgiildskontoret vill för sin del tillmäta fondering av 

avgiftsmedel i riksgäldskontoret stor betydelse med hänsyn till de omfat
tande finansieringsbehov som kan förutses för statens vidkommande även 

under de närmaste decennierna och förordar därför alternativet med en 

placering av fondkapitalet på konto i riksgäldskontoret. I övrigt påpekar 

fullmäktige att placering i bl. a. aktier och obligationer torde vara det 

alternativ som ger möjlighet till högst effektiv avkastning. En placering i 
aktier inrymmer dock uppenbarligen risker som med hänsyn till syftet med 

fondkapitalet bör undvikas. 

FKA förordar, att för att avgiftsnivån - och därmed priset på elkraft -

skall kunna minimeras, avkastningen på fonderna skall maximeras. med de 

begränsningar som kraven på säkerhet medför. Detta bör tillgodoses dels 

genom att kraftföretagen betalar marknadsmässig ränta på av dem dispo
nerat kapital, dels genom att övrigt kapital placeras i marknadsinstrument. 
Med hänsyn till säkerhetskraven bör dock enligt bolaget placering i aktier 

och annat riskkapital ej accepteras. 

OKG anser, att om det vore möjligt att genom en direkt placering hos 

riksgäldskontoret garantera en real avkastning. ett sådant alternativ vore 

intressant. I övrigt vill OKG betona vikten av att en överenskommelse 

träffas med riksbanken om tillämpning av marknadsmässig ränta för den 

tidshorisont, under vilken medlen kan placeras. Alternativt bör NAK få 
möjlighet att fritt placera aktuella fondmedel i olika former av marknadsin

strument. SVAB tillstyrker att NAK erhåller en friare rätt att placera 
fonderade, icke återlånade medel. Förutom placering i statspapper - stats

skuldväxlar. riksobligationer - kan obligationsköp förekomma. Portfölj
förvaltningen kan med fördel köpas av bank eller annan lämplig penning
mäklare. SV AB vill framföra förslaget att de inbetalande reaktorägarna 
tillsammans med NAK kan bilda en placeringspanel för samråd i dessa 
frågor. 
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Bank.föreningen vill såsom huvudprincip hävda att de fonderade medlen 

bör kanaliseras till kapitalmarknaden. Om statsmakterna anser att exem
pelvis energisektorns upplåningsbehov skall prioriteras. är detta en separat 

fråga som inte direkt hör samman med frågan om placeringen av de 

fonderade kärnbränsleavfallsavgifterna. 
Det finns. som nämnts tidigare, ett samband mellan den (reala) avkast

ning som man förväntar sig på fonderade medel och den avgift som bör 

sättas för att täcka framtida utbetalningar. l'atte1~fall anser att det i första 

hand är i kärnkraftföretagens och deras ägares intresse att en god förränt

ning kan erhållas på de som avgifter inbetalda medlen. I den mån medlen 

icke erhåller bästa förräntning innebär detta i realiteten att kraftföretagen 

subventionerar den sektor i samhället som kan disponera över medlen och 
som härvid betalar en ränta som understiger alternativt bästa placering av 

kapitalet. Verket påpekar vidare. att om kapitalet är utlånat till kraftföreta
gen en automatisk balansering inom kraftföretagen erhålles mellan räntor 
och avgifter pft så sätt att lägre ränta ger högre avgifter på sikt och vice 
versa. 

Betänkandet diskuterar möjligheten att placera fondmedel med garante
rad real avkastning. NAK anser att kraven på en god realavkastning och 

betryggande säkerhet måste vara avgörande i valet av placeringsform. 
A vkastningskravet måste således väga tyngre än kortsiktiga finanspoli

tiska överväganden. Därigenom minskar också risken för de långsiktiga 

finanspolitiska problem som kan uppkomma om avkastningen blir alltför 

låg. Mycket talar för en placering i riksgäldskontoret. under förutsättning 

att detta kan garantera en marknadsmässig avkastning. 
Fullmäktige för riksgäldskontoret kan i och för sig acceptera att en 

garanterad real avkastning skulle reducera osäkerheten om förutsättning

arna för den framtida avkastningen och därigenom underlätta avgiftssätt

ningen. Å andra sidan skulle en garanti om en viss given real avkastning 

introducera ett nytt element i statens upplåning. innebärande att riksgälds

kontoret riskerar att få högre kostnader än som skulle ha varit fallet vid 
upplåning mot nominell ränta, vilket ytterst drabbar skattebetalarna. Prin

cipen om en real räntesättning hör därför prövas noga av statsmakterna. 

Innan så skett är fullmäktige inte beredda att förorda annat än en inlåning 

till nominell ränta. 

OKG vill i sammanhanget erinra om att kraftföretagen tidigare själva 

förräntade de medel som avsatts för hantering av använt kärnbränsle m. m. 

varvid realavkastningen hölls omkring 3-4 procent. Införandet av finan

sieringslagen motiverades med att medlen skulle finnas tillgängliga för 

framtida disposition. Det förutsattes dock att den reala avkastningsnivån 

skulle bibehållas. 

SVAB anser att det är av väsentlig vikt för kraftföretagen att högsta 

möjliga avkastning erhålles på de inbetalda medlen och man bör minst 
uppnå den realavkastning på mellan 3 och 4 % som erhölls då kraftföreta-
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gen själva forvaltadt:: medlen. Kravet på real avkastning bör således inte 

sättas lägre än 3 %. 

Bankföreningen ställer sig tveksam till möjligheterna att uppnå en garan

terad real avkastning för placeringarna - oavsett i vilken form dessa sker. 

Enligt gällande regler skall en reserv av minst 25 procent av fonderade 

medel kvarstå på konto i riksbanken och inte vara disponibel för återlan. 

Denna gräns föreslås sänkt till 15 procent enligt kommittens förslag. Vat

tenfall föreslår att kravet på kapital som vid varje utlåningstillfälle måste 

stå kvar under NAK:s förvaltning fastställes till 5 procent fr. o. m. år 1987. 

FKA anser likaledes, att reserven kan begränsas till 5 procent av fonde

rade medel. OKG anser att reservmedelsandelen bör kunna sänkas kraftigt 

från nuvarande 25 procent Det bör emellertid påpekas att definitionen av 
begreppet "reservmedel" måste vara entydig. SVAB tillstyrker att reser

ven på inbetalda medel vad gäller återlån minskas från 25 till 15 procent 

eller lägre. NAK bör ges friare händer att placera dessa medel för att 
säkerställa en högre avkastning. 

9 Riksdagen 1984185. 1 sam/. Nr 120. Bilagedel 
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1 Sammanfattning av promemorian 

Under vintern och våren år 1983 har ctl antal överläggningar ägt rum 

mellan företrädare för industridepartementet och för berörda kommuner. 

Som underlag för överläggningarna har bl. a. funnits kommunernas oljere

duktionsplaner. Resultatet av den genomgång av planer m. m. som har 

skett vid överläggningarna redovisas i föreliggande promemoria. 

Innehållet i promemorian kan sammanfattas på följande sätt. 

Inom storstadsområdena har genomförts en omfattande och mycket 

ambitiös planerings- och utredningsverksamhet, speciellt när det gäller 

oljeersättning under 1980-talet. Denna har också i en viss omfattning 

kunnat läggas till grund för ett beslutsfattande inom detta område. I flera 

fall har emellertid förekommit att de alternativ som har kommit fram 
genom planerings- och utredningsverksamheten inte har kunnat förverkli

gas. Därigenom kan risker finnas för att uppställda mål i form av bl. a. 
oljeersättning inte kan nås med ekonomiska uppoffringar som följd för 

samhället och för de i kommunerna boende och verksamma. 
Mot bakgrund härav har syftet med överläggningarna varit att söka finna 

genomförbara alternativ som dels säkerställer att de mål som gäller för 

oljeersättningen under 1980-talet kan nås, dels att tillräckliga förberedelser 

vidtas för att skapa ett utrymme för uppförande av kraftvärmeverk när 

detta är ekonomiskt motiverat. 

I promemorian diskuteras först planeringsläget i fråga om energihus

hållning och oljeersättning. Därefter diskuteras de åtgärder som med ut

gångspunkt i överläggningarna har befunnits lämpliga för att dels säkerstäl

la oljeersättningen, dels skapa förutsättningar för kraftvärmeproduktion. 

Avslutningsvis diskuteras sysselsättningseffekter, investeringsbehov och 

konsekvenser för miljön av åtgärder som rör värmeförsörjning m. m. i 

storstäderna. 

När det gäller energihushållning är den av statsmakterna fastställda 

målsättningen en minskning av bruttoenergianvändningen i 1978-års bygg

nadsbestånd med 48 TWh till år 1990, varav endast en mindre del av 

sparandet skall ske efter år 1988. Det kan konstateras att vissa skillnader 

finns när det gäller uppläggningen av energihushållningen i de olika stor

stadsområdena. Skillnaderna synes i stor utsträckning vara beroende på 

att olika antaganden och beräkningsmetoder har använts vid bedömningen 

av möjlig sparpotential. Detta gör att det i nuläget är svårt att bedöma i 

vilken utsträckning som storstadsområdena kommer att medverka till upp

nående av energisparmålet. Regionala skillnader bör kunna motiveras av 

skilda förutsättningar i klimat, bebyggelsens ålder och karaktär samt dess 
värmeförsörjning. De enklaste och billigaste åtgärderna kommer huvud

sakligen att vara genomförda till mitten av 1980-talet. Erfarenheter från 

storstadsområdena visar att mycket goda effekter av energisparåtgärder 

kan uppnås i flerfamiljshus och lokaler. Det är angeläget att inrikta den 
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kommunala energiplaneringen så att sparåtgärderna får största möjliga 

effekt samtidigt som en riktig avvägning sker mellan åtgärder för energi

hushållning och energitillförsel. 

Storstadkommuncrnas oljereduktionsplaner kommer vid ett genomfö

rande att innebära en oljeersiittning som uppfyller de målsättningar som 

ställs av statsmakterna såväl nationellt som specifikt för Storstockholms

området. Under 1980-talet kommer oljereduktionen att åstadkommas me

delst utnyttjande av elpannor och värmepumpar i fjärrvärmenäten. Kolel

dade hetvattencentraler är vidare under uppförande eller planeras för 

idrifttagande under perioden 1985-1990. Spillvärme utnyttjas f. n. i stor 

utsträckning i Göteborgs och Malmös fjärrvärmesystem. Under 1980-talet 

planeras användningen av spillvärme komma att öka ytterligare. Även om 

vissa beslut om åtgärder enligt oljereduktionsplaneringen har fattats åter
står emellertid viktiga avgöranden i flera av storstadsområdena. 

Efter genomgången av uppgjorda planer m. m. redovisas i promemorian 

vissa åtgärder som kan övervägas i syfte att åstadkomma en utveckling av 

storstädernas värmcförsörjning som säkerställer oljeersättningen under 

1980-talet och skapar förutsättningar för utbyggnad av kraftvärme när 
detta är 

1
ekonomiskt motiverat. Om de åtgärder som här redovisas kommer 

till utförande kan oljeersättningen i storstadsområdena bedömas öka med 

0,5 milj. ton under 1980-talet. Total oljeersättning kan därmed komma att 

uppgå till drygt 2.5 milj. ton i storstadsområdena. Åtgärderna sammanfat

tas i det följande. 

Stockholm 

O(ieersättning 

• Fjärrvärmenäten i Storstockholms södra delar bör hopkopplas så att 

befintliga och planerade anläggningar kan utnyttjas effektivare. Det 

samlade nätet bör omfatta Stockholms sydvästra nät, Botkyrka, Hud

dinge. Södertälje, Haninge, Skogås och Högdalenområdet. 

• I fjärrvärmenäten i Storstockholms norra delar bör strategiskt motivera

de hopkopplingar genomföras mellan näten i Solna, Sundbyberg och 

Stockholms kommun. I samband härmed övervägs om några nya lägen 

för förbränningsanläggningar behöver etableras i de nordliga näten un

der 1980-talet - eller om utbyggnad och konvertering kan ske i befintliga 

lägen. 

• Ledningsutbyggnader bör genomföras på ett sådant sätt att en framtida 

anslutning till en ledning till Nynäshamn blir möjlig. 

Underlag för kraftvärme 

• Statsbidrag på 10% av investeringskostnaden bör övervägas för strate

giska och långsiktigt motiverade distributionsanläggningar för fjärr

värme som beställs före år 1986. 
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• Principbeslut bör fattas om att bygga en ledning till Nynäshamn när 
kraftvärmeutbyggnad och spillvärmeanslutning ekonomiskt bär denna 
investering. 

• Planering av en ledning till Nynäshamn sker genom STOSEB. 

• Ett kraftvärmeverk med placering i Nynäshamn kan planeras av ett 
bolag som exempelvis till hälften ägs av STOSEB och till en fjärdedel 

ägs av vardera AB Svarthålsforsen och av statens vattenfallsverk. 

Göteborg 

Oljeersättning 

• Oljeersättningsplaneringen är mycket ambitiös och flera åtgärder har 
redan genomförts. 

• Det är väsentligt att förutsättningarna klargörs för att genomföra de 
åtgärder i värmeplanen som syftar till en hopkoppling mellan Göteborgs 
fjärrvärmenät och de värmcdistributionssystem som drivs av de kom
munala bostadsbolagen. 

• Det är angeläget att en överenskommelse snarast kan uppnås mellan 
Göteborgs och Partille kommun om sammankoppling av fjärrvärmenät
en. 

Underlag för kraftvärme 

• För strategiskt och långsiktigt motiverande distributionsanläggningar för 
. fjärrvärme kan ett investeringsbidrag på 10% övervägas för de anlägg

ningar som beställs före år 1986. 

• Den planering som tidigare har bedrivits avseende en kraftvärmean
läggning på Flatholmen bör återupptas. Förberedande överläggningar 
kan därvid tas upp mellan kommunen och statens vattenfallsverk. 

Vidare bör markreservationer göras. En utgångspunkt i planeringen 
bör vara att ett koleldat kraftvärmeverk skall utrustas med sådan re
ningsteknik att miljöpåverkan blir ringa. 

Malmö 

Oljeersättning 

• I Malmö har en mycket ambitiös oljeersättningsplanering skett. Flera 
åtgärder har beslutats och genomförts. Förutsatt att ännu ej genomförda 
åtgärder förverkligas återstår under 1980-talet endast mindre arbeten 
med att förstärka fjärrvärmenätet. 

Underlag för kraftvärme 

• Det är angeläget att så snart som möjligt klargöra möjligheterna att 
förstärka elproduktionskapacitet i form av koleldade kraftvärmeverk. 
Ett alternativ som särskilt bör prövas i detta sammanhang är ett kraft-
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värmeverk som kan utnyttja ny teknik. Det är väsentligt att Malmö 

kommun och Sydkraft AB snarast slutför överläggningarna om förut

sättningarna att uppföra ett sådant större kraftvärmeverk. 

Vad gäller miljöaspekterna på storstadsområdenas värmeförsörjning 
kan konstateras att luften i tätorterna avsevärt förbättrats sedan mitten av 

1960-talet till följd av övergången till lågsvavliga eldningsoljor, utbygg

nader av fjärrvärme samt förbättrad skötsel av individuella pannor. En 

ytterligare förbättring kan förväntas till följd av energisparande, övergång 

från olja till el och spillvärme samt fastbränsleeldning med avancerad 

förbrännings- och reningsteknik. Vad särskilt avser svaveldioxidutsläppen 

i storstadsområdena kommer dessa enligt beräkningar att reduceras under 
1980-talet från ca 39 000 ton per år 1980 till ca 24 000 ton år 1990. 

Storstadsområdena redovisar för perioden fram till år 1990 ett totalt 
investeringsbehov av ca 11 miljarder kr. för energiinvesteringar. En över
slagsmässig bedömning av sysselsättningseffekterna är att dessa investe
ringar leder till ca 22 000 årsarbeten under 1980-talet. 

Överläggningarna har visat att det förefaller att finnas goda möjligheter 
att finna lösningar på storstädernas värmeförsörjningsfrågor som säker
ställer en god oljeersättning under 1980-talet och skapar förutsättningar för 

ett framtida utnyttjande av kraftvärme. Härigenom uppnås positiva effek
ter på bytesbalansen, skapas sysselsättning och ges möjligheter till utnytt

jande av ny teknik. Förbättringar av miljön i storstadsområdena är också 

möjlig att uppnå. 

2 Remissyttranden 

2.1 Remissförfarandet 

Departementspromemorian (Ds I 1983: 5) Storstadsområdenas värme

försörjning m. m. har varit utsänd på remiss. Yttranden har avgetts av 

statens naturvårdsverk, koncessionsnämnden för miljöskydd, bostadssty

relsen, statens planverk, statens vattenfallsvcrk, statens energiverk, stats

kontoret, riksrevisionsverket, sjöfartsverket. länsstyrelserna i Stock

holms, Malmöhus län och Göteborg och Bohus län. kommunerna Bot
kyrka, Danderyd. Haninge, Huddinge, Järfälla. Lidingö, Nacka. Nynäs

hamn, Sollentuna, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Södertälje, Tyresö, 

Upplands Väsby. Burlöv, Lund, Malmö. Göteborg, Partille, Svenska 

Kommunförbundet, Stor-Stockholms Energi AB, Stockholms läns lands

ting, Göteborgs stads bostadsaktiebolag. Södertörns Fjärrvärme AB. 

Folkkampanjen mot kärnkraft. Nynäs Petroleum AB, Sydkraft AB. Söder

halls renhållningsverk AB. Nynäshamnskombinatet HB. 

I anslutning till remitteringen har yttranden även inkommit från Svenska 

Petroleum Institutet. VYS-Tekniska Föreningen, Swedegas AB, Stock
holms Handelskarnmare samt Göteborgsregionens kommunalförbund. 
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2.2 Allmänna förutsättningar 

Remissopinionens övervägande majoritet delar de förslag som läggs 

fram i promemorian. Mot bakgrund av att flertalet av förslagen i prome

morian är lokalt avgränsade avser huvuddelen av remissvaren endast 

mindre delar av promemorian. 
I följebrev till remissen har särskilt angivits att det är önskvärt att 

remissinstanser redovisar en bedömning av de ekonomiska förutsättning

arna och effekterna för berörda intressenter av de presenterade alternati

ven. Även miljöeffekter bör belysas för att underlätta en samlad bedöm

ning av alternativens genomförbarhet. 

2.3 Energihushållning 

Vad avser energihushållningsåtgärder i ett nationellt perspektiv framför 
många remissinstanser bedömningen att dessa bör genomföras i större 

omfattning och med större kraft än vad som beslutats av riksdagen under 

år 1981. 

Bostadsstyrelsen delar sålunda inte uppfattningen att de billigaste ener

gisparåtgärderna kommer att vara utförda vid mitten av 1980-talet, utan 

anser i likhet med Malmö kommun att mer kraftfulla styrmedel måste 

tillkomma för att uppnå sparmålen. Därtill anser bostadsstyrelsen att ener

gisparande måste ges ökat utrymme vid energiplaneringen. Liknande syn

punkter framförs också av bl. a. Haninge kommun. 

Statens planverk anför att en avgörande fråga vid den fortsatta utbygg

naden av fjärrvärmenäten är avvägningen mellan energihushållning och 

energitillförsel. Innan några avgörande beslut fattas bör enligt verket noga 

studeras olika systems energisparcffekter, energi- och effektbehov i be

byggelsen samt samhällsekonomiska konsekvenser. Verket ställer fjärr

värmens krav på framförhållning i planeringen mot risken för överdimen

sionerade fjärrvärmenät med de nackdelar. kulvertförluster etc., som detta 
enligt verket kan medföra. 

Botkyrka kommun delar inte den allmänt hållna regeln att en avvägning 

mellan sparande och tillförsel av energi skall ske genom en direkt ekono

misk jämförelse. Kommunen anför att en sparad energienhet måste ges en 

högre prioritet än en tillförd energienhet då den minskar behovet av nya 

produktionsanläggningar. 

A1almö kommun anser att intresset för energisparåtgärder inom såväl 

bostäder, lokaler och industrier har ökat markant. Kommunen anser dock 

att sparandet om det sker genom vissa "extrema" åtgärder inom bostads

sektorn kan leda till negativa konsekvenser för inomhusklimatet. 

Både Stockholms och Göteborxs kommun anser att promemorians för

slag om en särskild utvärdering av energisparande inom storstadsregioner
na är bra och bör genomföras. 
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Stor-Stockholms Energi AB (STOSEBl anser det angeläget att vid be
dömning av energisparåtgärder beakta såväl energi- som efTektreduk
tionen. Åtgärder med låg effektbehovspåverkan leder till en överstor pro
duktions- och distributionsapparat. Liknande synpunkter framförs av Sö

dertälje kommun som ock~;å menar att energisparandet genom övergång till 

energisnåla hushållsapparater kan innebära att behovet av uppvärmnings
energi ökar. 

STOSEB anser vidare att åtskilligt återstår att göra för energihushåll

ningen inom landets kommuner. bl. a. inom lokalsektorn. Stockholms läns 

landsting delar denna senare uppfattning och anför att både ekonomiska 
skäl och miljöskäl talar för att eftersträva en kraftigare hushållning. Lands
tinget efterlyser därtill förslag på sparincitament från statsmaktens sida. 
Liknande synpunkter framförs av Folkkampanjen mot kiirnkraj; som även 
anser att promemorian utgått från fel grundförutsättning då huvudfrågan 
borde vara hur man kan säkerställa en kraftigare hushållning med alla 
energislag och en övergång till förnybara inhemska bränslen. 

VVS-Tekniska Förening tar upp frågan om avvägningen mellan sparande 
och tillförsel i fjärrvärmeområden. Föreningen avser att ett motsatsförhål
lande mellan energihushållning och fjärrvärmeutbyggnad i det praktiska 
arbetet inte är sällsynta, men kan undanröjas genom effektivare plane
rings- och förberedelseinsatser, inte minst inom den kommunala energi
planeringen. Föreningen efterlyser skyddsmekanismer mot fjärrvärmenät 
utbyggda på felaktiga premisser. Någon sådan risk torde enligt föreningen 

inte uppstå inom tätbebyggda storstadsområden, om fjärrvärmen dimen
sioneras med hänsyn till energihushållningen. 

2.4 Oljeersättning 

Huvuddelen av berörda kommuner delar promemorians slutsatser an

gående oljeersättning på nationell nivå. Behovet av fortsatta åtgärder för 
att minska oljeförbrukningen ifrågasätts dock av Svenska Petroleum Insti

tutet (SPI). SPI framhåller att målet för år 1990 redan uppnåtts och efterly
ser därför en närmare motivering i promemorian för fortsatt oljeersättning. 

Statens energiverk som begränsar sitt remissyttrande till några allmänna 

synpunkter på förändringen i storstädernas värmeförsörjning, anför att den 
mest angelägna åtgärden är att produktionsanläggningar konverteras till 

fast bränsleeldning eller eldrift och att lågvärdig värme med hjälp av värme
pumpsteknik nyttiggörs. Verket instämmer i promemorians slutsats att det 

arbete som sker inom kommunerna för planering av oljeersättningen är 

ambitiöst. Slutligen konstaterar verket att oljeersättning bör bedrivas så att 
utbyggnad av nya kraftvärmeverk möjliggörs i framtiden. 

Sv.·edegas AB framhåller vikten av att en noggrann prövning görs även 
av naturgasens förutsättningar för au uppnå de av riksdagen fastställda 
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målen för bl. a. oljeersättning. För att naturgas skall kunna bli ett alternativ 

och komplement till övriga energislag måste beslut om ökad naturgasan

vändning fattas under mitten och slutet av 1980-talet. 

Några remissinstanscr för fram även andra energikällor som lämpliga vid 

oljeersättning. 

SPI och Nynäshamn.i· kommun anser att promemorian i större utsträck

ning skulle ha beaktat möjligheten att utnyttja industriell spillvärme i 

kommunala fjärrvärmenät. Nynäshamns kommun anför därtill att industri

ell spillvärme "på jämbördiga ekonomiska villkor" bör få konkurrera med 

annan energiförsörjning t. ex. med värmepumpar. SPI framhåller att stor

stadsområdenas energiförsörjning bör planeras så att spillvärme från 

processindustri i största möjliga utsträckning tas tillvara. SPI hävdar att 

nyttiggörande av spillvärme är ett icke oväsentligt konkurrensmedel mot 

utländsk processindustri av samma typ. 
Söderlzal/s renhål/ningsverk AB (SÖRAB) anför att avfall som resurs vid 

oljeersättning inte tillräckligt beaktats i promemorian. Enligt SÖRAB bör 

sopförbränning med avfall från industri och hushåll betraktas som ett 

varaktigt, förnybart och inhemskt bränsle som med samhällsekonomisk 

fördel kan ersätta importerad olja eller kol. A ven Sollentuna kommun 

framför liknande synpunkter. 

2.5 Förberedelser för kraftvärmeproduktion 

Departementspromemorians beskrivning av förutsättningen för kraft

värmeproduktion och förslag om bl. a. bidrag för att skapa större samman

hängande fjärrvärmenät tillstyrks av huvuddelen av remissinstanserna. 

När det särskilt gäller förslaget om bidrag förs. k. strategiska hopkopp

lingar anser flertalet berörda kommuner att bidragen bör differentieras 

mellan olika projekt och att bidragsnivån bör höjas. Statens enerRiverk 

som instämmer i motiven för särskilda bidrag, anser att det vid alla ingrepp 

i fjärrvärmesystemen är angeläget att med beaktande av behovet av kraft

värme dimensionera i överensstämmelse med långsiktigt optimal nivå. 

Svårigheten att få till stånd kraftvärmeverk under 1980-talet betonas vidare 

särskilt av verket, som framhåller att vid rådande och på medellång sikt 

förväntade elpriser bör inte kraftvärme kunna produceras mer än vid vissa 

toppbelastningar. Detta leder till att nya produktionsanläggningar utformas 

som hetvattencentraler, med mycket små möjligheter till en senare konver

tering till ångpannor. 

Två möjligheter anges som tänkbara för att få till stånd ångpannor -

ekonomiskt stöd till sådant utförande eller organisatoriska åtgärder. Ver
ket framhåller att frågan snarast måste lösas för att inte investeringar i 

hetvattenpannor de närmaste åren helt skall eliminera framtida utbygg

nadsmöjligheter för kraftvärmeverk. 
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Statens vattenfallsverk behandlar särskilt möjligheten till förinvestering
ar i ångpannor som är ekonomiskt motiverade, och förklarar sig berett att 
medverka vid sådan investeringar. En förutsättning för en sådan samver
kan mellan Vattenfall och kommuner är att denna utgör inledning till ett 
samarbete om det framtida kraftvärmeverket. 

Vattenfall framhåller vidare att även om kraftvärmeverk inte är ekono
miskt motiverade under 1980-talet kan det finnas skäl att redan nu påbörja 
uppförandet av några sådana verk. De skäl som anges är oljeersättningsef

fekter samt behovet av erfarenhetsuppbyggnad införa en mera omfattande 
utbyggnad på sikt. 

Sydkraft AB anför att användningen av spillvärme och värmepumpar i 
fjärrvärmenätet på sikt innebär en ökad utbyggnad av vattenkraft och 
kondenskraftverk genom att underlag för kraftvärmeverk försvinner. 

Folkkampanjen mot kärnkraft har en mot övriga instanser delvis avvi
kande syn på behovet av kraftvärmeutbyggnad. Föreningen anser det inte 
självklart att kraftvärmeproduktionen i storstadsområdena är nödvändig. 

2.6 Miljö, sysselsättning, m. m. 

Endast ett fåtal remissinstanser har framfön synpunkter på miljö.frå

gorna från en allmän utgångspunkt. Så ger t. ex. statens naturvårdsverk 
enban synpunkter på de direkta förslagen för resp. storstadsområde. Där
emot redovisar bl. a. STOSEB beräkningar för miljösituationen vid val av 
olika alternativ. Några instanser anger att promemorian underskattat de 
samlade utsläppen i berörda regioner genom att inte räkna in utsläpp från 
fordons trafiken. Koncessionsnämnden för miUöskydd avstår från att yttra 
sig, mot bakgrund av nämndens roll som prövningsorgan. Folkkampanjen 

mot kärnkraft framhåller att en omfattande användning av kol i storstads
områdena skulle skapa stora miljöproblem genom fol1satt försurning och 
ökade kvicksilverutsläpp. Mot denna bakgrund anser föreningen att det är 
viktigt att vidta åtgärder för att möjliggöra tillförsel av naturgas, som är 
betydligt miljövänligare än kol och olja. Även Swedegas AB framför syn

punkter på naturgasens fördelar. Bolaget anger sålunda bl. a. att naturga
sen ger en möjlighet att på ett miljömässigt sätt till låga investeringskostna
der producera en större andel kraftvärme än med andra bränslen. Gasens 

värde i industrianläggningar betonas därtill särskilt. 
Nynäshamnskomhinatet HB anser att promemorian i större utsträckning 

borde ha beaktat förutsättningar och möjligheter att inom det aktuella 
tidsperspektivet introducera energiproduktionsanläggningar baserade på 

ny och miljövänligare teknik än konventionella koleldade anläggningar. 

Bolaget anger som exempel på ny teknik, värmepumpar, kolförgasning 
samt kolförbränning i trycksatt virvelbädd. Speciellt förgasningstekniker 
kan enligt bolaget leda till extremt miljövänliga tillämpningar. 
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Svsst'lsii1111ingseffd.1t'ma vid en större naturgasintroduktion kommente

ras av bl. a. Swedegas AB. Bolaget redovisar inledningsvis del pågående 

arbetet under år 1983 avseende marknadsförutsättningarna för en intro

duktion av gas i västra och östra Sverige. Vid ett antagande om en utbygg

nad av naturgassystemen i regionerna syd. väst och öst omfattande 2 

miljarder Mm3 per år krävs 20000 årsverken under mitten och slutet av 

1980-talet för projekterings- och anläggningsarbeten. Därtill kommer ytter

ligare I 0-15 000 års verken att krävas inom servicenäringen för transpor

ter, reparationer, underhåll etc. 

Den planering som bedrivs för utnyttjande av fasta bränslen, bl. a. kol. 

för uppvärmningsändamål i storstadsområdcna. ställer stora krav på 

transportanläggningarna och hamnmöjligheterna. I anslutning till denna 

fråga bedömer sJNiirts1·erket den i promemorian angivna ramplaneringen 

för storstadsområdenas energiförsörjning som möjlig att genomföra. Vad 

gäller sjötransporter förväntas inga avgörande restriktioner föreligga för 
den kraftiga tillförseln av kol. 

Stockholms Handelskammare efterlyser en mer "resurssnål energipoli

tik" som "bättre utnyttjar naturtillgångar och mänsklig kompetens". Som 

exempel på en sådan politik anger handelskammaren ett ökat inslag av 

elvärme och en introduktion av kärnvärme. 

Folkkampanjen mot kärnkmfi är starkt kritisk mot promemorians för

slag. Enligt föreningen går utvecklingen mot ett snabbt minskat tillförsel

behov på värme- och elenergiområdet. Det är därför inte självklart. enligt 

föreningens synsätt, att som promemorian verka för en långtgående kraft

värmeutbyggnad i storstadsområdena. Föreningen framhåller att förutsätt

ningarna för hushållning och övergång till i huvudsak inhemska, förnybara, 

energikällor är goda. 

En omfattande användning av kol är mot denna bakgrund inte nödvän

dig. Förslagen om stora kolbaserade kraftvärmeverk avvisas bestämt, 

liksom ett principbeslut om en Nynäshamnsledning. Först när det s. k. 

energikomhinatets förutsättningar klarlagts kan enligt föreningen ett så

dant beslut fattas. Föreningen begär med stöd av sin omfattande kritik, att 

en helt ny studie av storstadsområdenas energiförsörjning bör genomföras. 

2.7 Förslag avseende resp. region 

2.7.l Storstockholm 

Departementspromemorian föreslår vissa hopkopplingar mellan fjärr

värmenät i närliggande kommuner, i södra resp. norra regionen. De områ

den vars fjärrvärmenät föreslås bli hopkopplade. redovisas i följande ta

bell. 
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södra rcRionen 

Stockholm sydväst 
Botkyrka 
Huddinge 
Södertälje 
Haninge 
Skogås 
Högdalen 

norra ref?ionen 

Stockholm nordväst 
Solna 
Sundbyberg 
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Samtliga här berörda kommuner utom Huddinge delar promemorians 
förslag. Huddinge anför att kommunen inte vill förorda något av alternati

ven för hopkopplingar. Även övriga kommuner i regionen delar huvudsak
ligen promemorians förslag. Flera kommuner anför att hopkopplingar bör 
ske med utgångspunkt från de värmeunderlag som kvarstår efter omfat
tande energihushållning. 

LidinRÖ och Sollentuna kommuner anser att inriktningen bör vara en 
mer begränsad hopkoppling. Även Järfälla och Tyresö kommuner anger 
inriktningen inledningsvis bör vara denna. 

STOSEB framhåller att en kombination av de i departementspromemo
rian angivna exemplen liten resp. stor hopkoppling bör prövas. 

Nynäshamns kommun hävdar att inriktningen bör vara omfattande hop

kopplingar för att snarast genomföra ett projekt med spillvärmelcveranser 

från Nynäshamn. 
Huddinge kommun framhåller i anslutning till denna fråga att särskild 

hänsyn måste tas till naturen vid hopkopplingar i södra Storstockholm. 
Större ledningar kan komma att passera genom den s. k. "gröna zonen'', 
Ågesta-norra Hanveden, ett område av riksintresse. 

Nacka kommun anger att det senare kan vara möjligt att ansluta delar av 
kommunens värmenät till ett regionalt fjärrvärmesystem via Henriksdal. 

För att snabbt få till stånd en regional hopkoppling av fjärrvärmenäten 
föreslår departementspromemorian ett JO% bidrag till vissa strategiska 

hopkopplings ledningar. 
Förslagets princip delas av flertalet kommuner. Huvudsakligen avser 

kommunerna dock att bidragets nivå bör höjas. Därtill bör en differentie

ring ske mellan olika ledningar. 
Även flertalet övriga remissintanser delar promemorians förslag avseen

de strategiska hopkopplingar och bidrag för dessa. Stockholms läns lands

ting som delar promemorians förslag framhåller dock att STOSEB och/ 
resp. kommun bör avgöra omfattning och tidpunkter. för sammankopp
lingen av näten. Statens planverk anser inte att hopkopplingen bör ske på 
föreslaget sätt. Ett sådant beslut kan leda till låsningar till men för alterna

tiva lösningar. Verket anser mot denna bakgrund att återstoden av 1980-

ta!et bör utnyttjas för fortsatt utredningsarbete i syfte att få ett diversifierat 
värme- och elkraftsystem. Planverket anser inte heller att tidsbegränsade 
bidrag till strategiska ledningar är motiverade. 
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Även Folkkampanjen mot kärnkrafi avvisar förslaget om sådana bidrag. 

Föreningen anser att förslaget om bidrag bevisar den dåliga lönsamheten i 

ytterligare kraftvärmeutbyggnad. 

Departementspromemorian föreslår att ledningsutbyggnader bör genom

föras så att en framtida anslutning till en ledning till Nynäshamn bli möjlig. 

Principbeslut bör därutöver fattas om att bygga en sådan ledning när 

kraftvärmeutbyggnad och spillvärmeanslutning ekonomiskt bär denna in

vestering. 
Även för detta förslag finns stöd hos en majoritet av berörda kommuner. 

Flera anger denna inställning under förutsättningen att en utbyggnad kan 

ske utan kostnadsfördyringar för anslutna abonnenter. 
Nyniislwmns kommun önskar gå längre och redan nu fatta beslut om att 

bygga ledningen. Att enbart ta ett principbeslut anser kommunen vara 

oacceptabelt då detta innebär att värdefull industrimark i Nynäshamn 

avsätts som markreserv. Huddinge kommun vill inte heller i denna fråga 
förorda någon lösning, medan Jiirfälla, Sollentuna och Lidingö kommuner 

tar avstånd från ett principbeslut. 
Statens naturvårdsverk anför att förslaget att värma Stockholm från 

Nynäshamn är överlägset från miljösynpunkt, och delar därför promemo

rians förslag i denna del. Liknande synpunkter framförs av Länsstyrelsen i 

Stockholm och Stockholms läns landsting. 

Statens planverk och statens energiverk ifrågasätter förslaget om ett 

principbeslut, som man anser kan innebära onödiga låsningar. 

Departementspromemorian föreslår att planl'ringen av en ledning till 

Nynäshamn bör ske genom STOSEB. Vidare bör förberedande planering 

vidtas för ett kraftvärmeverk i Nynäshamn. Denna planering kan lämpli

gen ske i ett bolag som t. ex. till hälften ägs av STOSEB och till en 

fjärdedel av vardera Svarthålsforsen AB och Vattenfall. Slutligen föreslår 

promemorian att nya lägen för förbränningsanläggningar för avfall och kol 

övervägs, bl. a. i Gladökvarn. 

Förslaget om hur planeringen av en ledning och ett kraftvärmeverk i 

Nynäshamn skall ordnas tillstyrks huvudsakligen av berörda kommuner. 

Södertälje kommun och SFAB framhåller dock att Stockholm får för stort 

inflytande vid planeringen av ett kraftvärmeverk. STOSEB framhåller att 

Nynäshamns kommun bör ingå i planeringen av ett kraftvärmeverk. 

Flera kommuner. bl. a. Haninge och Nynäshamn. framhåller att även 

förslaget om ett energikombinat i Nynäshamn bör hållas aktuellt. 

Nynäshamnskomhinatet HB anser att promemorian i större utsträckning 

borde beaktat möjligheten att basera Stockholms värmeförsörjning på 

spillvärme från ett energikombinat. Bolaget anför att ett kombinat kan stå 

klart under år 1989 och då producera 2,5 TWh bränslegas och 700000 ton 

metanol per år. Därtill kommer ca 2.5 TWh spillvärme. En del av metano

len kan komma att utnyttjas för framställning av ammoniak. 
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N_vnäs Petroleum AB presenterar i sitt remissyttrande ett förslag till 
energikombinat i Nynäshamn redan under 1980-talet. Förslaget redovisas 

kortfattat i det följande. 
En konventionell ångpanna på 620 MW som placeras i Nynäshamn och 

förbereds för kraftproduktion kan från år 1987 leverera ca 3 TWh värme 
per år till Stockholms innerstad för 14.8 öre/kWh. (Genomsnittskostnad 
med år 1986 som bas). Alternativt kan en produktionsanläggning baserad 
på nyutvecklad teknik (trycksatt virvelbädd) leverera samma värmemängd 

för 13,4 öre/kWh från år 1988. 
Värmeförsörjning från ett energikombinat kommer enligt bolaget att 

kraftigt reducera de försurade utsläppen i centrala Stockholm. 
I värmeleveranserna kan ingå 0,2-0.4 TWh spillvärme per år vilket kan 

minska kostnaderna med 0,6-1.1 öre/kWh. En Nynäshamnslokalisering 
kostar totalt I 700 milj. kr. och skapar ca 5 500 arbetstillfällen under peri
oden 1984-87. Förslaget förutsätter att Stockholms kommun övertar ång
panna och ledning i mitten av 1990-talel. 

Nynäshamns kommun föreslår att det förslag som Nynäs Petroleum AB 
presenterar genomförs om det är miljömässigt och ekonomiskt accepta

belt. 
SF AB anger att studier påbörjats för att bygga ut en avfallsförbrännings

anläggning. Sofielund (Gladökvarn) anges som det "enda" realistiska al

ternativet. Botkyrka, Huddinge och Södertälje kommuner delar bolagets 

positiva inställning till en anläggning i Sofielund. 
Statens naturvårdsverk framför omfattande synpunkter på lokalisering

en av förbränningsanläggningar i regionen. Verket konstaterar att anlägg
ningarna i Fittja och Lövsta kommer att hamna nära bebyggelse och att 
miljöstörningar kan befaras. Liknande synpunkter framförs för en ev. 
förläggning till Sofielund. Avfallsförbränning i de norra näten bör studeras 
ytterligare innan beslut fattas. Förslaget att lokalisera kolpannor till Värta
verket i Stockholm innebär att kollagren kommer att hamna nära bebyggel
sen i Hjorthagen. Verket förordar en placering på Lindarängen. En lokali
sering vid Värtaverket kan endast accepteras av naturvårdsverket om 
långtgående skyddsåtgärder vidtas. Verket avstyrker vidare förslaget att 
lokalisera en stor koleldad anläggning till Bogesundslandet. Området är av 
riksintresse för såväl friluftslivet som den vetenskapliga och kulturella 

naturvården. 
Mot bakgrund av verkets bedömning av föreslagna lokaliseringar av 

förbränningsanläggningar i Stockholm. är förslaget att överföra hetvatten 
från Nynäshamn överlägset andra alternativ. Ekonomin kan ytterligare 
förbättras om ett kraftvärmeverk i Nynäshamn förses med s. k. kondens
svans. Elproduktionen kan i detta fall komma att öka med 2 TWh per år. 

Statens vattenfall.n•erk förordar en decentraliserad lösning med bl. a. 
utbyggnad av kraftvärmeverket i Fittja. Om en sådan lösning visar sig 
ogenomförbar är Vattenfall berett att i samverkan med STOSEB närmare 
klarlägga förutsättningarna för Nynäshamnsalternativet. 
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Statens energiverk har synpunkter på de olika alternativen för produk

tion i Nynäshamn. Möjligheterna att utnyttja spillvärme från en metanolfa

brik, anges av verket som osäkra, mot bakgrund av förutsättningarna för 

metanolanvändning i landet. Även andra produktionsalternativ i N ynäs

hamn innebärande ett omedelbart beslut om ledningsutbyggnad, avvisas 

av verket. Verket ifrågasätter även behovet av ett principbeslut om en 

ledning. Verket bedömer att förutsättning inte föreligger för en sådan 

ledning förrän tidigast mot slutet av 1990-talet. 

Länsstyrelsen i Stockholms län delar promemorians förslag om beslut 

med avseende på Nynäshamn. 

STOSEB har tidigare utrett de ekonomiska konsekvenserna av "Nynäs

hamnsalternativet" och funnit det ytterst känsligt. Bolaget hänvisar till 
pågående utredningar om ekonomi, teknik och genomförbarhet för en 

ledning mellan Stockholm och Nynäshamn. Bolaget anger att man tillstyr

ker förslaget om ett principbeslut. 
Även Stockholms liins landsting tillstyrker ett principbeslut och rekom

menderar Nynäshamn att genomföra erforderliga planeringsåtgärder. 

Statens planverk motsätter sig en låsning till en storskalig satsning på kol 

som värmekälla i Stockholm. Verket förordar en energiplanering med 

successiva beslut för att bibehålla handlingsfriheten. Under 1980-talet bör 

endast lokala anläggningar uppföras i anslutning till de olika värmenäten. 

Utöver enstaka koleldade anläggningar förutsätter planverket en satsning 

på värmepumpar och fliseldning. 

Nya större koleldade anläggningar (högst 250 MWl bör enligt planverket 

inte tillåtas i stadsnära lägen. När Stockholms värmeunderlag blir aktuella 

att utnyttja som värmeunderlag för kraftproduktion bör i första hand 

befintliga anläggningar byggas om för elframställning. Om utvecklingen 

därefter talar för en regional lösning bör förutom Nynäshamn även andra 

"perifert" belägna platser i anslutning till fjärrvärmenäten studeras. 

Folkkampanjen mot kärnkraft anser det felaktigt att fatta ett principbe

slut om en ledning innan förutsättningarna för ett energikombinat klarlagts. 

Föreningen är även avvisande till förberedelser för ett kraftvärmeverk i 

Nynäshamn. 

SÖRAB framför synpunkter på möjligheten att utnyttja avfall som bräns

le i norra Stockholm. Bolaget framhåller att det inom en mycket snar 

framtid måste fattas principiella beslut om en avfallsförbränningsanlägg

ning inom SÖRAB:s medlemsområde. Något beslut om Storstockholms 

värmeförsörjning bör därför inte fattas utan att full hänsyn till nord västsek

torns avfallsfrågor tas. 

2.7.2 G1)teborg 

Departementspromemorian föreslår att förutsättningarna bör klargöras 

för omfattande hopkoppling mellan fjärrvärmenätet i Göteborg och de 
värmenät som drivs av de kommunala bostadsbolagen. 
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Giiteborgs kommun framhåller att utn:dningsarbt:te om sådana hop

kopplingar pågår men att något ställningstagande i frågan från kommunen 

inte föreligger. 

Giitehorgs stads hostad.rnktiebo/ag framhåller att möjligheterna att för

sörja bostadsbebyggclsen på ett miljömässigt och lämpligt sätt har ökat 

under senare år till följd av utvecklingen på fastbränsleområdcl. Bl. a. har 

möjligheten att konvertera oljeeldade blockcentraler till eldning med trä

pulver framgångsrikt prövats i bolagets nät. Även tekniken att utnyttja 

värmepumpar har nått långt under senare år. Mot dessa nya tekniker står 

fjärrvärmetekniken som enligt bolagets bedömning har nackdelar bl. a. i 

höga invcsteringskostnader och höga distributionsförluster. Ett lokalt vär

meförsörjningsalternativ leder enligt bolaget till lägre kostnader, en bättre 

miljö. en större försörjningstrygghet samt förbättrade förutsättningar för 

en framtida mottrycksproduktion. 

G6tehorgsregionens kommuna/förbund anför däremot att en fortsatt 
utbyggnad av fjärrvärmeförsörjningen i grunden är positiv bl. a. av miljö

skäl. Om systemet utformas flexibelt och som lågtemperatursystem kan 

därtill utnyttjandet av lokala energitillgångar öka. 
Statens nawrvårdsverk och statens planverk tillstyrker förslaget om 

hopkopplingar mellan värmenäten i Göteborg. Planverket anger att hop

kopplingar motiveras av de stora satsningarna på tillvaratagande av spill

värme och utnyttjandet av värmelagring. 

Swedcgas AB. länsstyrelsen i Giitehorgs- och Bohus län och statens 

planverk framhåller att naturgasen inom ramen för ett ev. Västgasprojekt 

måste beaktas i Göteborgs värmeförsörjning. 

Departementspromemorian anser att det är angeläget att en överens

kommelse snarast kan uppnås mellan Göteborgs och Partille kommuner 

om sammankoppling av fjärrvärmenäten. I detta sammanhang framhålls 

att för strategiska hopkopplingar av fjärrvärmesystem bör ett bidrag om 

10% av investeringskostnaden kunna övervägas. 

Partille kommun anger att värmeunderlagct i kommunen vid nyare be

dömningar har minskat avsevärt, i förhållande till de uppgifter som redovi

sas i promemorian. F. n. anser kommunen att fjärrvärmesystemet fullt 

utbyggt kommer att få ett energibehov av ca 80 GWh per år. Mot bl. a. 

denna bakgrund framhåller kommunen att sammankopplingen mellan Gö

teborgs och Partilles nät f. n. inte bedöms utgöra det kommunalekonomiskt 

mest lönsamma alternativet. Endast ett större bidrag än aktuella 10% kan 

förändra situationen. Även Göteborgs kommun och Göteborg.1-regionens 

kommuna(fiirhund framhåller att särskilda statliga ekonomiska insatser 

krävs för ett genomförande. 

Statens nalllrvårdsl'erk och statens planverk tillstyrker en samman

koppling av näten. 

Departementspromemorian föreslår att planering för ett kraftvärmeverk 

på Flatholmen bör återupptas. Förberedande överläggningar kan därvid 
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tas upp mellan kommunen och statens vattenfallsverk, och vidare bör 

markreservationer göras. 

Förslaget avstyrks, eller anses obehövligt av regionens remissinstanser. 

Göteborgs kommun anger att frågan om ett kraftvärmeverk på Flathol

men inte är aktuell i kommunen och därmed inte heller frågan om överlägg

ningar med Vattenfall. Liknande synpunkter framhålls av Göteborgsre

gionens kommuna/förbund. Förbundet pekar också på miljöriskerna med 

koleldning i västra Sverige. 

Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län redovisar i sitt yttrande vilka 
förberedelser som gjorts för ett kraftverk och en kolhamn på Flatholmen. 

Redan under år 1978 antog kommunfullmäktige ett program för områ
desplanering för Torsviksområdet. Enligt kommunfullmäktiges beslut 
skulle Torsviken och delar av Torslanda flygfält reserveras för framtida 
hamnexpansion. Områdesplaneringen har inte fullföljts. Samma år utarbe
tades också förslag till stadsplan för kol- och oljeeldat kraftvärmeverk 
samt kolhamn på Flatholmen. Samråd skedde med länsstyrelsen. Planen 

har inte behandlats vidare. 
Detaljplanearbete för Flatholmen har enligt länsstyrelsen senast aktuali

serats i kommunöversikt 1982 för Göteborg. I kommunöversikten och 

markdispositionsplanen från 1982, anges i övrigt att Torsviken med omgiv

ningar skall reserveras för verksamheter/arbetsplatser. Kommunöversik

ten har hittills antagits av byggnadsnämnden. Markdispositionsplanen av 

byggnadsnämnden och kommunstyrelsen. 

Utfört och pågående planarbete för Flatholmen med omgivningar inne
bär enligt länsstyrelsens mening en tillräcklig mark beredskap för ev. kraft
värmeverk och kolhamn på Flatholmen under 1990-talet. 

Enligt länsstyrelsens mening är den valda inriktningen i Göteborg, dvs. 
satsning på energisparande i fastighetsbeståndet samt utnyttjande av spill

värme i fjärrvärmesystemet, klart fördelaktigt ur miljösynpunkt. 

I de miljökrav som enligt länsstyrelsen måste ställas på en koleldad 

anläggning på Flatholmen ingår extrem rening av vissa utsläpp, vilket 

sannolikt medför energiförluster och därmed en ökning av bränslemäng
den. Det långa ledningssystemet ger viirmeförluster, vilket också innebär 

en nödvändig ökning av bränslemängden. Sammantaget medför således ett 

ersättande av ett antal mindre centraler med en anläggning på Flatholmen 

att bränslemängden för samma värmeleveranser ökar väsentligt och där
med också miljöutsläppen. 

Statens naturvårdsverk, statens planverk, sjöfartsverket och statens 

vattenfallsverk har en positiv hållning till förberedelser för ett kraftvärme
verk. 

Natun•årdsverket framhåller att det planerade kraftvärmeverket på 

Flatholmen är lämpligt lokaliserat i förhållande till befintlig bebyggelse. 

Planverket som i yttrande år 1979 accepterat Flatholmen som lokalise
ringsplats anger att väsentliga led i kolhanteringskedjan måste behandlas i 
10 Riksdagen 1984185. I sam/. Nr 120. Bilagedel 
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kommunalt antagen områdesplan innan beslut kan fattas om detaljlokali

sering. 

Vattenfall anser det angeläget att bibehålla utbyggnadsmöjlighetcn på 

Flatholmen och är berett att uppta de överläggningar med Göteborg som 

föreslås. 

-~iöfartsverket anger att förutsättningarna för kolhamn på Flatholmen är 
i stort sett gynnsamma. 

2.7.3 Malmö 

Departementspromemorian föreslår att Sydkraft AB och Malmö kom

mun snarast slutför överläggningen om förutsättningen att uppföra ett 

koleldat större krajii·ärmeverk. 

Malmö kommun framhåller att sådana överläggningar pågår och att 

Sydkrafts ansökan år 1980 till regeringen om tillstånd enligt l36a §bygg

nadslagen för den planerade anläggningen väntas bli aktualiserad för ny 

behandling under hösten 1983. 

Sydkrafi AB understryker att användningen av spillvärme och värme

pumpar i fjärrvärmesystemen minskar möjligheterna till senare kraftvär
meproduktion. De i promemorian föreslagna överläggningarna pågår enligt 

bolaget. Möjligheten att utnyttja ny koleldningsteknik undersöks och en 

förstudie beräknas vara klar i början av år 1984. 

Bolaget förutsätter att tillämpningen av ny teknik skall kunna bli föremål 

för statligt stöd. bl. a. med hänsyn till den ökande risken. Sydkraft och 

Malmö avser att återkomma med en redovisning av läget till industridepar

tementet under första kvartalet 1984. Slutligen framhåller bolaget att frå

gan om ett pumpkraftverk i Limhamn inte bör kopplas med frågan om 

utbyggnad av kraftvärmeverk i Malmö. 

Länsstyrelsen i Malmöhus län och statens naturvårdsverk delar prome

morians förslag att ett kraftvärmeverk i Malmö bör utnyttja bästa möjliga 

teknik. Länsstyrelsen framhåller vidare att nyttan av s. k. lågtempererad 

fjärrvärme och föreslår att ett bidrag bör lämnas för sådana system. Ytt

randet behandlar även halm som bränsle och föreslår att det stöd som 

lämnas för torveldade anläggningar bör utvidgas till att omfatta även halm. 

När det gäller utsläppen från förbränningsanläggningen i Malmö anser 

länsstyrelsen att promemorian ger en för positiv bild av föroreningssitua

tionen i kommunen mot bakgrund av utsläppen i det närliggande Köpen

hamnsområdet och utsläppen från fordon. 

Statens planverk anser att frågorna om kolhamn, kollager, avfallsdepo

nering. kraft- och värmeledningar bör studeras närmare i en områdesplan 

för att klargöra ev. konflikter vid uppförandet av ett kolkraftvärmeverk. 

Även alternativa lägen för kolkraftverk i Sydsverige bör studeras närmare 

innan ställning kan tas till föreslagen lokalisering. 

Burlövs kommun anser att varje förändring till det sämre av miljön i 

kommunen måste undvikas. Med hänsyn härtill motsätter sig kommunen 
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att fler koleldade anläggningar lokaliseras så att miljön i kommunen för

sämras. 

Lunds kommun framhåller att en hopknytning av värmeförsörjningen i 

Malmö och Lund inte är realistisk mot hakgrund av kommunens fram

gångsrika genomförande av oljeersättnings plan för fjärrvärmeförsörjning

en. Fjärrvärme produceras från år 1985 med avloppsvärmepumpar. kolvat

tenförbränning, geotermisk värme samt elpannor. 
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l Minerallagskommittens författningsförslag 

Förslag till 

Lag om vissa torvfyndigheter 

Härmed föreskrivs följande. 

Inledande bestämmelser 

1 § Denna lag gäller bearbetning och undersökning av fyndigheter av 
torv som till någon del syftar till att utvinna energi. Lagen gäller dock inte 
bearbetning som sker endast för markägarens husbehov. 

Om täkt av torv som inte faller under denna lag finns bestämmelser i 
naturvårdslagen ( 1964: 822). 

2 § För bearbetning av torv fordras särskilt tills1ånd (koncession). 

3 § Fråga om koncession prövas av länsstyrelsen i det län där det med 
ansökningen avsedda området eller större delen därav ligger. 

Den som söker koncession skall betala ansökningsavgift enligt föreskrif
ter som meddelas av regeringen eller myndighet som regeringen bestäm
mer. 

4 § För bearbetning eller undersökning som bedrivs med stöd av konces
sion eller tillstånd gäller de villkor och inskränkningar som sägs i eller 
meddelas med stöd av denna lag. Därutöver gäller vad som sägs i bygg
nads-. naturvårds- och miljöskyddslagstiftning eller i annan lagstiftning. 

Förutsättningar för koncession 

5 § Koncession får inte ges för verksamhet som möter hinder från all
männa planeringssynpunkter eller varigenom skada eller olägenhet av 
större betydelse uppkommer för allmänna intressen. 

Utan hinder av första stycket får koncession ges om företaget är av 
synnerlig betydelse från allmän synpunkt. 

6 § Koncession får beviljas endast den som från allmän synpunkt finnes 
lämplig att bedriva verksamheten. 

Inom områden som omfattas av koncession för bearbetning av torvfyn
dighet får annan inte beviljas sådan koncession. 

7 § Inom områden som omfattas av koncession enligt minerallagen får 
annan än koncessionshavaren inte utan särskilda skäl meddelas konces
sion för bearbetning av torvfyndighet. Ej heller får inom områden som 
omfattas av rätt enligt I kap. 4 § eller 5 § eller 14 kap. 6 § första stycket 
gruvlagen (1974: 342) eller ansökan om sådan rätt utan särskilda skäl 
koncession meddelas annan än den som erhållit eller ansökt om sådan rätt. 

8 § Ansöker flera om koncession helt eller delvis inom samma område 
och kan ansökningarna inte samtidigt bifallas, prövas vilken av sökandena 
som från allmän synpunkt bör äga företräde. Därvid skall även beaktas om 
någon av sökandena utfört undersökningsarbete inom området. 

Är en av de sökande en kommun och gör den sannolikt att den behöver 
torven i anläggning för produktion av energi har kommunen företräde. Är 
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flera av de sökande kommuner och är en av dem den kommun inom vilken 
marken eller större delen därav ligger har den kommunen samma företrä
de. 

Villkor för koncession 
9 § En koncession skall avse bestämt område och viss tid. 

10 § En koncession skall förenas med de villkor som behövs för att 
skydda naturmiljön eller andra allmänna intressen eller enskild rätt. 

Som villkor för koncession får föreskrivas att koncessionshavaren skall 
utge avgift till staten. 

Meddelas koncession för någon annan än fastighetsägaren i fråga om en 
fyndighet där denne utvinner torv för sitt husbehov skall koncessionen om 
inte särskilda skäl föranleder annat förenas med villkor som gör det möjligt 
för fastighetsägaren att på skäliga villkor även i fortsättningen få torv för 
sitt husbehov. 

Om inte särskilda skäl föranleder annat. skall koncession göras beroen
de av att tillräcklig säkerhet ställs för uppfyllande av sådana villkor som 
föreskrivits för att begränsa eller motverka menlig inverkan på naturmiljön 
eller andra allmänna intressen eller enskild rätt. Visar sig sådan säkerhet 
otillräcklig får länsstyrelsen föreskriva att koncessionen skall gälla endast 
om ytterligare säkerhet ställs. 

11 § Uppkommer genom verksamhet för vilken meddelats koncession 
betydande olägenhet som inte förutsågs när koncessionen meddelades får 
länsstyrelsen föreskriva villkor som är ägnat att förebygga eller minska 
olägenhet för framtiden. 

Överlåtelse, frånträdande och återkallelse av koncession 

12 § Koncession får inte överlåtas utan länsstyrelsens medgivande. 

13 § Anmäler koncessionshavaren till länsstyrelsen att han önskar från
träda sin rätt, upphör denna sex månader efter det sådan anmälan kom in, 
om ej annat följer av koncessionen. 

Önskar koncessionshavare avstå endast från viss del av koncessionsom
rådet. skall han ansöka härom. Ansökningen handläggs och prövas i den 
ordning som länsstyrelsen bestämmer. 

14 § Koncession får återkallas av länsstyrelsen. om föreskrift eller vill
kor i koncessionen åsidosätts eller om synnerliga skäl i annat fall förelig
ger. Återkallas koncessionen utan att koncessionshavaren åsidosatt före
skrift eller villkor i koncessionen. är han berättigad att erhålla ersättning av 
staten för förlust till följd av åtgärd som han· vidtagit med anledning av 
koncessionen. 

Undersökning 

15 § Behöver någon som förberedelse för ansökan om tillstånd att bear
beta fyndighet av torv utföra undersökning på annans mark. och kan 
markägarens samtycke ej erhållas. får länsstyrelsen i det län där marken 
eller större delen därav ligger föreskriva att tillträde till marken skall 
lämnas under viss tid. 

Undersökning skall utföras så att minsta skada och intrång vållas. Bygg
nad får uppföras och väg byggas endast om markens ägare har samtyckt 
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därtill eller länsstyrelsen har lämnat tillstånd till åtgärden. Föranleder 
undersökningen skada eller intrång, skall ersättning härför utgå. 

Vid tvist om ersättning får talan väckas hos den fastighetsdomstol. inom 
vars område marken eller större delen därav ligger. 

Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer får föreskriva att 
den som söker undersökningstillstånd skall betala ansökningsavgift. 

Bearhetning 

16 § Den som innehar koncession får inom koncessionsområdet under
söka, bearbeta och tillgodogöra sig fyndigheten på det sätt som anges i 
koncessionen. 

Koncessionshavaren får undersöka och bearbeta torv för annat ändamål 
än energiutvinning i den mån det behövs för att arbete skall kunna bedrivas 
på ett ändamålsenligt sätt. 

Koncessionshavaren får även för annat ändamål än energiutvinning 
tillgodogöra sig bearbetad torv i den mån markägaren inte inom sex måna
der efter tillsägelse hämtar den och ersätter därpå nedlagda kostnader. 
Talan om sådan ersättning väcks vid den fastighetsdomstol, inom vars 
område marken eller större delen därav ligger. Väcks talan. räknas tiden 
för avhämtande från det ersättningsbeloppet slutligt bestämts. 

Bearbetning får ej ske utan att markägaren har gett sitt tillstånd eller 
länsstyrelsen enligt 18 § har medgett att marken får tas i anspråk. 

17 § Gäller inom samma område koncession för bearbetning av torv 
jämte en eller flera sådana rättigheter som sägs i 7 § får arbete som utförs 
med stöd av först uppkommen rättighet inte hindras eller uppehållas av 
arbete som utförs med stöd av rättighet som tillkommit senare. 

18 § Länsstyrelsen får medge att mark får tas i anspråk för att bearbeta 
torv och bedriva därmed sammanhängande verksamhet såsom att uppföra 
byggnad eller anlägga väg, transportbana eller ledning eller lägga upp torv 
eller avfallsprodukter. 

Har koncessionshavaren hos länsstyrelsen ställt säkerhet för den ersätt
ning som kan komma att fastställas enligt 19 § jämte ränta får marken 
genast tillträdas om inte länsstyrelsen förordnar annat. 

Ersättning 

19 § Fastighetens ägare är berättigad att av koncessionshavaren få in
trångsersättning och ersättning för annan skada till följd av att mark tas i 
anspråk. Samma rätt till ersättning har innehavare av nyttjanderätt eller 
annan särskild rätt till fastigheten. 

Vid ersättningens bestämmande gäller 4 kap. expropriationslagen 
(1972: 719) i tillämpliga delar. Vad som sägs i 4 kap. 3 §nämnda lag skall 
härvid tillämpas i fråga om värdeökning som ägt rum under tiden från 
dagen tio år före det talan väckts vid domstol. 

20 § Uppstår till följd av att mark tas i anspråk för verksamhet enligt 
denna lag synnerligt men för någon fastighet eller del därav, skall konces
sionshavaren lösa det område som lider sådant men om ägaren begär det. 

21 § Har överenskommelse ej träffats om ersättning eller löseskilling får 
koncessionshavaren eller den som gör anspråk på ersättning eller fordrar 
inlösen väcka talan vid den fastighetsdomstol inom vars område marken 
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eller större delen därav är belägen. Annan än koncessionshavaren får dock 
ej väcka talan innan tillträde har skett. 

22 § Ersättning enligt 19 §som ej avser personlig skada jämte ränta skall 
deponeras hos länsstyrelsen, om fastigheten genom den omständighet som 
föranlett rätt till ersättning så minskat i värde, att den kan antas ej utgöra 
full säkerhet för borgenär. som när rätten till ersättning uppkom hade 
panträtt i fastigheten. 

23 § Om borgenär som avses i 22 § lider förlust till följd av att depone
ring ej skett, är han berättigad att av koncessionshavaren få gottgörelse för 
förlusten mot avskrivning på fordringshandlingen. Detsamma gäller. om 
borgenären lider förlust därigenom, att ersättning blivit för lågt beräknad 
och ersättning till följd av överenskommelse mellan koncessionshavaren 
och markägaren eller av annan anledning ej blivit prövad av domstol. 

Talan om gottgörelse får väckas vid fastighetsdomstol som anges i 21 §. 

24 § I mål om ersättning enligt 19 9 eller gottgörelse enligt 23 § gäller i 
tillämpliga delar 5 och 6 kap expropriationslagen (1972: 719) samt bestäm
melserna om rättegångskostnader och kostnader vid fördelning av ersätt
ning i 7 kap. expropriationslagen. om ej annat är särskilt föreskrivet. 

25 § I mål om inlösen gäller i tillämpliga delar expropriationslagen 
(1972: 719), om ej annat är särskilt föreskrivet. 4 kap. 3 § expropriationsla
gen skall härvid tillämpas i fråga om värdeökning som ägt rum under tiden 
från dagen tio år före det talan väcktes vid domstol. 

Verkan m· att koncession upplz<>r 

26 § Upphör koncession skall den som senast innehaft koncession ta 
bort anläggning och vidta andra åtgärder om detta är påkallat från allmän 
eller enskild synpunkt. 

Frågan om skyldighet att vidta sådana åtgärder som inte har bestämts 
genom villkor i koncessionen, skall prövas av länsstyrelsen i samband med 
att koncessionen upphör. 

Vissa särskilda åligganden för koncessionshavaren 

27 § Sveriges geologiska undersökning eller annan myndighet som rege
ringen bestämmer skall på begäran beredas tillfälle att följa koncessionsha
varens arbete i geologiskt hänseende och ta del av de geologiska resultaten 
av arbetet. 

Tillsyn. handräckning, ansl'ar m. m. 

28 § Länsstyrelsen utövar tillsyn över efterlevnaden av vad som i eller 
med stöd av denna lag föreskrivs om undersökning och bearbetning. 

Den som utövar verksamhet enligt denna lag skall på anfordran lämna 
länsstyrelsen de upplysningar och handlingar som behövs för tillsynen 
eller som underlag för planering av naturvården. Länsstyrelsen får medde
la bestämmelser för att trygga efterlevnaden av vad som i eller med stöd av 
denna lag föreskrivs i fråga om undersökning och bearbetning. 

Länsstyrelsen äger tillträde till mark eller anläggning. där verksamhet 
som omfattas av denna lag bedrivs och får göra sig underrättad om förhål
landen av betydelse för tillämpningen av föreskrift eller villkor för verk
samheten. 
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29 § Uppstår i fall som avses i 17 9 tvist. skall vad som sägs i lagen 
( 1974: 890) om vissa mineralfyndigheter m. m. äga motsvarande tillämp
ning. 

30 § Påbörjas bearbetning utan att säkerhet ställs enligt vad som före
skrivs i 18 ~ eller utförs anläggning i strid med 15 * andra stycket får 
tingsrätten på ansökan av den som äger eller innehar marken förordna att 
arbetet skall inställas eller att anläggningen skall tas bort på bekostnad av 
den som har vidtagit åtgärderna. 

I fråga om sådan åtgärd finns bestämmelser i 17 § handräckningslagen 
(1981: 847). 

31 § Iakttar en koncessionshavare inte föreskrifter som meddelats med 
stöd av 10 § eller efterkommer han inte vad som föreskrivs eller begärs 
med stöd av 27 §eller 28 §andra eller tredje styckena. får länsstyrelsen vid 
vite förelägga honom att fullgöra sina skyldigheter. Sådant föreläggande 
skall delges. 

Tingsrätten får också på ansökan av länsstyrelsen eller i fall som sägs i 
27 § myndighet som anges där, meddela handräckning för att åstadkomma 
rättelse på bekostnad av den, som är skyldig att iaktta föreskrifterna. 

32 § Till böter eller fängelse i högst sex månader döms den som uppsåtli
gen eller av oaktsamhet bearbetar fyndighet av torv utan att ha erhållit 
koncession om sådan krävs. 

Till påföljd som anges i första stycket döms också den som vid fullgöran
de av uppgiftsskyldighet som är förbunden med koncessionen eller som 
avses i 28 §andra stycket lämnar oriktig uppgift. om detta sker uppsåtligen 
eller av grov oaktsamhet. 

I fall som anges i första stycket kan torv som bearbetas förklaras förver
kad. 

Den som har gjort sig skyldig till gärning som sägs i första stycket kan 
förpliktas att ersätta kostnad som föranleds därav. 

33 § Talan mot länsstyrelsens beslut i fråga om tillstånd till undersökning 
enligt 15 § förs hos kammarrätten genom besvär. Talan mot kammarrät
tens beslut får ej föras. 

Talan mot länsstyrelsens beslut i övrigt enligt denna lag förs hos rege
ringen genom besvär. Statens naturvårdsverk får föra talan mot sådant 
beslut. 

Särskilda bestämmelser 

34 § Får en kommun företräde framför en annan sökande enligt 8 § andra 
stycket skall kommunen ersätta denne för sådana kostnader för undersök
ning och anläggning som är nödvändiga eller nyttiga för fortsatt undersök
ning eller bearbetning. Kommunen får tillgodogöra sig undersökningsre
sultat och anläggningar vartill kostnaderna hänför sig. 

Fråga om ersättning enligt denna paragraf prövas av länsstyrelsen. 

35 § Vad som sägs om kommun i 8 §andra stycket och 34 §gäller också 
juridisk person, vari kommun eller flera kommuner tillsammans har ett 
bestämmande inflytande. 

36 § Med särskild rätt till fastighet förstås i denna lag nyttjanderäU. 
servitut och rätt till elektrisk kraft samt liknande rätt. 
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37 § Har säkerhet som skall ställas enligt denna lag inte godkänts av den 
till vars förmån den ställs, prövas säkerheten av länsstyrelsen. 

Borgen får godkännas av länsstyrelsen endast om borgensman svarar 
som för egen skuld och, om två eller flera tecknat borgen, de svarar 
solidariskt. 

Staten. kommun, landstingskommun och kommunalförbund behöver 
inte ställa säkerhet. 

I. Denna lag träder i kraft den 
Förekommer i lag eller annan författning hänvisning till föreskrifter som 

ersatts genom bestämmelse i den nya lagen, skall i stället den nya bestäm
melsen tillämpas. 

2. Vad som enligt den nya lagen gäller om ägare av fastighet skall 
tillämpas även på den som innehar fastighet under ständig besittningsrätt 
eller med fideikommissrätt. 

Bestämmelserna i denna lag om fordran för vilken panträtt har upplåtits i 
fastighet äger motsvarande tillämpning på rätt till avkomst eller förmån 
som avses i 8 §lagen om införande av nya jordabalken, om rättigheten inte 
är att anse som särskild rätt till fastighet. 

3. Den som vid utgången av bedriver torvtäkt för vilken tillstånd 
därefter behövs enligt denna lag får. under förutsättning att ansökan om 
koncession görs före den fortsätta verksamheten för samma ändamål 
utan koncession till dess ansökningen slutligt prövats. 

4. Har undersökningskoncession enligt lagen (1974: 8401 om vissa mine
ralfyndigheter m. m. meddelats före ikraftträdandet och förenats med vill
kor att koncessionshavaren har företräde till bearbetningskoncession skall 
det villkoret gälla utan hinder av vad som sägs i denna lag om företräde för 
kommuner. 
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Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1974: 890) om vissa mineralfyndigheter 

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1974: 890) om vissa mineralfyn
digheter 

dels att J, 4. 7. 9, JO och 44 ~§skall ha nedan angivna lydelse. 
dels att 49 § och punkt 8 övergångsbestämmelserna skall upphöra att 

gälla. 

Nurara11de lydelse Fiireslage11 lydelse 

1 §I 

För undersökning och bearbetning av fyndighet av 
1. olja, gas, stensalt eller annat salt som förekommer på likartat sätt, 
2. alunskiffer. 

3. stenkol, eldfast lera eller 
klinkrandc lera, 

4. uranhaltigt eller toriumhaltigt 
mineral eller 

5. torv för af/ utvimw e11ergi 

3. stenkol. eldfast lera eller 
klinkrande lera eller 

4. uranhaltigt eller toriumhaltigt 
mineral 

fordras, om ej annat följer av 8 eller 9 §, särskilt tillstånd (koncession). I 
fråga om förberedande undersökning finns bestämmelser i 15 §. 

Fastighetsägaren får utan koncession för husbehov utnyttja gas som 
framkommit på annat sätt än i samband med sökande efter olja- eller 
gasfyndighet, även om annan har koncession inom området. 

Koncession meddelas för en eller 
flera av de grupper av ämnen som 
anges i I § I - 5. 

4 § 

Koncession meddelas för en eller 
flera av de grupper av ämnen som 
anges i I § 1-4. 

Koncession skall avse bestämt område och viss tid. Område och giltig
hetstid bestämmes efter vad som är lämpligt med hänsyn till fyndigheten, 
ändamålet med koncessionen och övriga omständigheter. 

Gränserna för området räknas på djupet lodräta. om det kan ske utan 
intrång i annans rätt. 

7§ 

Inom område som omfattas av koncession för viss grupp av ämnen får 
annan än koncessionshavaren ej utan särskilda skäl meddelas koncession 
för annan grupp av ämnen. Ej heller får inom område, som omfattas av rätt 
enligt I kap. 4 eller 5 §gruvlagen (1974: 342) eller ansökan om sådan rätt, 
utan särskilda skäl koncession meddelas annan än den som erhållit eller 
ansökt om sådan rätt. 

1 Senaste lydelse 1982: 484. 

fllom område som omfallas al' 
koncession för bearbetning 01• torv
.fyndighet får koncession enligt den
na lag inte utan särskilda skäl be
viljas annan än koncessionsha
varen. 
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N111·ara11de lydelse Fiircslagen lydelse 

Meddelas koncession inom område som omfattas av annan koncession 
eller av sådan rätt enligt gruvlagen som avses i första stycket eller beviljas 
sådan gruvrätt inom område som omfattas av koncession. får arbete. som 
utföres på grund av först uppkommen rättighet. icke hindras eller uppehål
las av arhete på grund av rättighet som tillkommit senare. 

Har koncession inte meddelats i 
fråga om fyndighet som avses i I § 
2. 3 el/a 5. får den utan koncession 
bearbetas av fastighetsägaren. Vad 
som sagts nu gäller inte om fyndig
heten finns inom ett område där nå
gon inmutare eller gruvrättshavare 
har rätt att utföra undersökningsar
bete enligt 8 § första stycket, och 
inte heller om den finns inom ett 
område som omfattas av bearbet
ningskonccssion för annan fyn
dighet. Fastighetsä1-taren får heller 
i11te utan koncession bearbeta fyn
dighet som m•se.1· i 1 .li 5. om läns
styrelsen för l'isst fall beslutar att 
koncession skall kräms för bear
betnin[.t. Så skall ske om en konces
sionsprövning m· särskilda skäl är 
påkallad för ställningstagande i 
fråga rörande skyddet för intressen 
m· speciell art som står mot bear
bl'tning. Frågan huruvida konces
sion skall krävas prövas av länssty
relsen på särskild begäran av den 
som ämnar påbörja bearbetning el
ler i samband med prö1•ning av till
stånd till täkt enligt 18 § natur
vårds/agen ( 1964:822). 

Motsl'arandc gäller hetri!f.limdc ar
heten med städ a1· koncession e11-
ligt den11a lag i fiirlulllande till ar
heten som hedri1·s med .\'fiid a1· 

/..011cessiorr e11/igt lagen ( /CJ8X:000) 
om l'issa tonfyndigheter. 

Har koncession inte meddelats i 
fråga om fyndighet som avses i I * 
2 eller 3, får den utan koncession 
bearbetas av fastighetsägaren. Vad 
som sagts nu gäller inte om fyndig
heten finns inom ett område där nå
gon inmutare eller gruvrättshavare 
har rätt att utföra undersökningsar
bete enligt 8 * första stycket. och 
inte heller om den finns inom ett 
område som omfattas av bearbet
ningskoncession för annan fyn
dighet. 

Fastighetsägaren får utan koncession för husbehov utnyttja gas som 
framkommit på annat sätt än i samband med sökande efter olje- eller 
gasfyndighet. även om annan har koncession inom området. 

1 Senaste lydelse 1982: 484. Ändringen innebär bl. a. att tredje stycket upphävs. 
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Nurnrande lydelse 

Meddelas bearhetnin[?skonccs
sion för någon annan änfasti1:hets
ägaren i frå1.:a om en f.'•ndighet diir 
denna utvinner torv för sitt hushe
hol', skall koncessionen, om inte 
särskilda skäl föranleder annat, 
förenas med villkor som gör det 
möjligt för fastighetsägaren att på 
skäliga villkor även i fortsättningen 
få ton· för sitt husbehov. 

155 

Fiireslagen lydelse 

10 §' 
Koncession kan förenas med de föreskrifter som behövs för att skydda 

allmänna intressen eller enskild rätt eller som eljest påkallas för att främja 
ett från allmän synpunkt ändamålsenligt utforskande och tillvaratagande 
av naturtillgångarna. 

Koncession kan göras beroende av att undersökning eller bearbetning 
sker i viss omfattning. 

I koncession kan föreskrivas att staten skall ha rätt att deltaga i verksam
heten eller att koncessionsinnehavaren skall utge avgift eller produktions
andel till staten eller iakttaga annat liknande villkor. 

I fråga om bearhetningskonces
sion för torv finns bestämmelser 
om visst villkor i 9 § tredje stycket. 

44 § 

Till böter eller fängelse i högst sex månader dömes den som uppsåtligen 
eller av oaktsamhet 

I. påbörjar undersökningsarbete utan att iakttaga vad som i 20 eller 32 § 
fjärde stycket föreskrives om underrättelse och ställande av säkerhet, 

2. bearbetar ämne som avses i 
I § I, 4 eller 5 utan att ha erhållit 
bearbetningskoncession, om sådan 
kräves, 

2. bearbetar ämne som avses i 
I § I eller 4 utan att ha erhållit bear
betningskoncession, om sådan 
kräves. 

3. utan tillstånd enligt 33 § andra stycket lägger igen utfraktsväg, ort 
eller borrhål som där avses. 

Till påföljd som anges i första stycket dömes också den som vid fullgö
rande av uppgiftsskyldighet som är förbunden med koncessionen eller som 
avses i 40 §andra stycket lämnar oriktig uppgift, om detta sker uppsåtligen 
eller av grov oaktsamhet. 

I fall som anges i första stycket 2 kan ämne som utvunnits förklaras 
förverkat. 

Om brott som avses i första stycket I förnärmar enbart enskilds rätt, får 
åklagare väcka åtal endast om målsägande anger brottet till åtal. 

Denna lag träder i kraft den 
I ärenden som har anhängiggjorts hos länsstyrelsen eller bergmästare 

1 Senaste lydelse 1982: 484. Ändringen innebär att fjärde stycket upphävs. 
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Nuwirandc lydelse Föreslagen l_vdt'lse 

före ikraftträdandet tillämpas äldre bestämmelser. I ärenden om bearbet
ningskom:ession skall dock i stället för vad som är föreskrivet i 10 §tredje 
stycket om rätt för staten att delta i verksamheten och om skyldighet för 
konccssionhavarc att utge produktionsandel eller iaktta annat liknande 
villkor tillämpas 8 ~ andra stycket lagen (198X: 000) om vissa torvfyndig
heter. Utan hinder av vad som sist sagts skall villkor om företräde till 
bearbetning som har intagits i beslut om undersökningskoncession före 
ikraftträdandet gälla även mot kommun. 
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Förslag till 

Lag om ändring i naturvårdslagen (1964: 822) 

Härmed föreskrivs att 18 * naturvårdslagen (1964: 822) skall ha nedan 
angiven lydelse. 

Nm•arande lydelse Föreslagen lydelse 

18 §1 

Täkt av sten, grus, lera, jord, 
torv, eller andra jordarter för annat 
ändamål än markinnehavarens hus
behov får ej ske utan länsstyrelsens 
tillstånd. Vad nu sagts avser dock 
ej täkt i vattenområde vartill till
stånd lämnats enligt vattenlagen 
11983: 291 I eller fordras enligt lagen 
( 1966: 314) om kontinentalsockeln. 

Täkt av sten, grus, lera, jord, 
torv eller andra jordarter för annat 
ändamål än markinnehavarens hus
behov får ej ske utan länsstyrelsens 
tillstånd. Vad nu sagts avser dock 
ej täkt i vattenområde vartill till
stånd lämnats enligt vattenlagen 
(1983: 291) eller fordras enligt lagen 
( 1966: 314) om kontinentalsockeln 
eller täkt vartill tillstånd.fordras en-
ligt lagen ( 198X: 000 i om vissa torv
fyndigheter. 

Länsstyrelsen får förelägga den som söker täkttillstånd att, vid äventyr 
att ansökningen avvisas, lägga fram utredning som belyser behovet av 
täkten samt en täktplan av erforderlig omfattning. Tillståndet skall förenas 
med de villkor som behövs för att begränsa eller motverka företagets 
menliga inverkan på naturmiljön. Om ej särskilda skäl föranleder annat, 
skall tillstånd för sin giltighet göras beroende av att säkerhet ställs för 
sålunda föreskrivna villkor. Visar sig sådan säkerhet otillräcklig, får läns
styrelsen föreskriva att tillståndet skall gälla endast om ytterligare säkerhet 
ställs. 

Om fullgörandet av föreskriven åtgärd ankommer på annan än markens 
innehavare är innehavaren skyldig tåla att åtgärden vidtages. 

Har tio år förflutit från det täkttillstånd har vunnit laga kraft, får länssty
relsen upphäva tillståndet helt eller delvis eller förena tillståndet med 
ändrade villkor. Visar det sig att föreskrivna villkor inte i den utsträckning 
som behövs begränsar eller motverkar företagets menliga inverkan på 
naturmiljön, får länsstyrelsen före utgången av den angivna tiden förena 
tillståndet med de ytterligare villkor som behövs. 

Denna lag träder i kraft den 
1 ärenden som anhängiggjorts före ikraftträdandet tillämpas äldre be

stämmelser. 
Äldre bestämmelser gäller också beträffande torvfyndighet för vilken 

bearbetningskoncession har meddelats enligt lagen (! 974: 890) om vissa 
mineralfyndigheter i dess lydelse före den 

1 Senaste lydelse 1983: 654. 
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Förslag till 

Lag om ändring i gruvlagen (1974: 342) 

158 

Härigenom föreskrivs att 2 kap. 3 §gruvlagen ( 1974: 342) skall ha nedan 
angiven lydelse. 

Nul'(1rande lydelse Fiirl'slagen lydelse 

3§1 

Inmutningsrätt får ej utan medgivande av regeringen beviljas inom 
I. område som genom beslut av riksdagen förklarats utgöra statsgruve

fält eller om vars förklarande för statsgruvefält statlig myndighet gjort 
framställning hos regeringen, såvida icke inmutning sökes för statens räk
ning, 

2. område som avsatts till nationalpark eller om vars förklarande för 
nationalpark statlig myndighet gjort framställning hos regeringen. 

3. befästningsområde och, i den utsträckning regeringen bestämmer. 
område utanför detta. 

4. kyrkogård eller annan begravningsplats, 
5. område varpå sökts eller med- 5. område varpå sökts eller med-

delats koncession enligt lagen delats koncession enligt lagen 
( 1974: 890) om vissa mineralfyn- ( 1974: 890) om vissa mineralfyn-
digheter. digheter eller enligt lagen 

(198X:000) om vissa tonfyndi[!hc-
ter. 

Utan hinder av vad som föreskrives i första stycket får i fall som anges 
under 5 inmutningsrätt beviljas, om medgivande lämnats av den som sökt 
eller erhållit koncessionen. 

Denna lag träder i kraft den 

1 Senaste lydelse 1974: 892. 
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Förslag till 

Lag om ändring i vattenlagen (1983: 291) 

Härigenom föreskrivs att 3 kap. 6 § vattenlagen ( 1983: 291 I skall ha 
nedan angiven lydelse. 

Nuvarande lydt'lse Föresla{:en lydelse 

<d 
Bestämmelserna i 1, 2 och 4 §§gäller inte 
I. vattenföretag som vid prövning av en viss verksamhet enligt 136 a § 

byggnadslagen ( 1947: 385) har angetts som ett villkor för verksamheten, 
2. broar eller andra vattenföretag för väg, järnväg, tunnelbana eller 

spårväg, vars anläggande har prövats i särskild ordning. 
3. rörledningar i vatten, vartill koncession har meddelats enligt lagen 

(1978: 160) om vissa rörledningar. 

Denna lag träder i kraft den 

4. verksamhet, vartill fordras 
koncession enligt lagen ( /98X:OOO) 
om vissa tonfyndigheter. 

11 Riksdagen !984185. I sam!. Nr 120. Bilagedel 
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2 Remissyttranden 

2.1 Rcmissförfarandet 

Betänkande <Dsl 1984: 14) Lagstiftning om torv för energianvändning. 

Yttrande har avgivits av lantbruksstyrclsen. skogsstyrelscn. statens natur

vårdsverk (SNV). statens planverk. statens energiverk. Sveriges geolo

giska undersökning (SGU), norra och södra bergmästarämbetena. dom

stolsverket. överbefälhavaren <ÖB), fiskeristyrelsen - med överlämnande 

av yttranden från fiskeriintendenten i mellersta och i nedre norra distriktet 

-, statens lantmäteriverk (LMV), statens industriverk (SIND). statens 

vattenfallsverk. domänverket, Svea hovrätt med vattenöverdomstolen, 

kammarrätten i Jönköping, tingsrätten i Gävle och Växjö, länsstyrelsen i 

Uppsala län - som bifogat yttranden från Tierps och Uppsala kommuner 

- . länsstyrelsen i Östergötlands län - som bifogat yttranden från skogs
vårdsstyrelsen och lantbruksnämnden i Östergötlands län samt från Norr

köpings och Motala kommuner - . länsstyrelsen i Kronobergs län - som 

bifogat yttranden från skogsvårdsstyrelsen i Kronobergs län samt från 
Ljungby, Älmhults och Växjö kommuner - , länsstyrelsen i Kalmar län, 

länsstyrelsen i Skaraborgs län, länsstyrelsen i Värmlands län, länsstyrel

sen i Västmanlands län. länsstyrelsen i Kopparbergs län. länsstyrelsen i 

Gävleborgs län, länsstyrelsen i Västernorrlands län, länsstyrelsen i Jämt

lands län - som bifogat yttranden från Härjedalens. Ragunda och Ström

sunds kommuner samt från lantbruksnämnden i Jämtlands län och Lant

brukarnas Länsförbund i Jämtland - . länsstyrelsen i Västerbottens län -

som bifogat yttranden från lantbruksnämnden i Västerbottens län samt 

Skellefteå, Storumans, Umeå och Vilhelmina kommuner - , länsstyrelsen i 

Norrbottens län. Landsorganisationen i Sverige (LO), Lantbrukarnas 

Riksförbund (LRF). Samerättsutredningen, Same-Ätnam, Centralorgani

sationen SACO/SR, Svenska Cellulosa- och Pappersbruksföreningen 

(SCPF), Svenska Kommunförbundet, Svenska Kraftverksföreningen, 

Svenska Naturskyddsföreningen. Svenska Samernas Riksförbund, Svens

ka Värmeverksföreningen, Sveriges Industriförbund, Sveriges Skogs

ägareföreningars Riksförbund (SSR). AB Sandvikens Energiverk. Skellef

teå Kraftverk, AB Umeå Energiverk. Växjö Energiverk AB, Östersunds 

Fjärrvärme AB. Råsjö Torv AB, Svenska Bioenergiföreningen (SVEBIO), 

Svenska Torv AB, Luossavaara - Kiirunavaara AB <LKAB). Svenska 

Kemiingenjörers Riksförening, AB Kiruna Grus- och Stenförädling, Södra 

Skogsenergi AB. Svenska Torvproducentföreningen <STPF) och Sveriges 

Ornitologiska Förening. 

2.2 Allmänna synpunkter 

Ett stort antal remissinstanser inleder sina yttranden med allmänna 

synpunkter på torv som energiråvara, den gällande lagstiftningen. behovet 

av en speciell lag om torv för energianvändning m. m. 
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Majoriteten av remissinstanserna anser det vara motiverat att genomfö

ra en ny lagstiftning inom torvområdet. 

Länsstyrelsen i Kalmar liin anser det lämpligt att enligt förslaget skilja ut 

bestämmelserna om torv i nuvarande minerallag och föra över dem i en 
särskild torvlag bl. a. av det skälet att torv sannolikt aldrig i normalt 

språkbruk uppfattats som ett mineral. Liknande synpunkter framförs bl. a. 

av domänverket, kammarrätten i Jönköping m. Il. 

SIND liksom statens vattenfalls1wk ser positivt på förslaget eftersom 

det leder till en enklare och snabbare handläggning av tillståndsärenden. 
Synpunkter av liknande innebörd framförs bl. a. av länsstyrelserna i 

Västmanlands-, Värmlands-, Jämtlands-. Västerbottens- och Norrbottens 

län. Lantbrukarnas Riksförbund m. Il. 
Ett antal remissinstanser har ställt sig tveksamma eller helt avvisande till 

en förändring av rådande regelsystem. 

S~'EBIO föreslår att förslaget tills vidare inte skall föranleda någon 
åtgärd och istället nu gällande ordning får fortsätta tills dess konsekvenser

na av det lagda förslaget hunnit utvärderas bättre. 
S1•e11ska Samernas Riksförbund anser att förslaget till en särskild torv lag 

i och för sig kan godtagas men att det i så fall måste ställas bestämda krav 
på att en sådan lag tar sin utgångspunkt i de för rennäringen gällande 

lagbestämmelserna med den utfyllande rättspraxis som föreligger. Enligt 

förbundet uppfyller det framlagda förslaget inte dessa krav. 

SN\l delar kommittens uppfattning att nuvarande prövningssystem fun

gerar utan större problem och finner därför kommittens förslag onödigt 
ingripande. 

Länsstyrelsen i Kronobergs län avstyrker kommittens förslag till ny 
torvlag och anser istället att den nuvarande dubbelprövningen av torv

täkter för energiändamål bör ersättas med en enda prövning enligt 18 § 

naturvårdslagen. 

SSR anser att koncessionssystemet för torv till energiändamål inte gag

nar vare sig de areella näringarna eller samhällets mål för produktion och 
resurshushållning och att systemet därför bör avvecklas. 

Domsto/sl'erket anser att det är en brist att ett alternativ med ett sam

manhållet prövningsförfarande, där både tillåtlighets- och ersättningsfrå
gor behandlas inte har övervägts. 

Frågor om den koncessionerade verksamhetens tillåtlighet i allmänhet 
bör enligt förslaget 5 § avgöras i koncessionsärendet där det bl. a. framgår 

att "koncession inte får ges för verksamhet som möter hinder från all
männa planeringssynpunkter". Denna formulering har föranlett några re
missinstanser bl. a. Råsjö Torv AB och Svenska Torv AB att kommentera 
förslaget. 

Svenska Torv AB anför att den begränsing som angivits i förslaget 5 § 

inte kan godtas. Innebörden härav är enligt bolaget att torvbruk av viss 
mark löper risk att få stå tillbaka om detta inte förutsetts i tidigare markan
vändningsplanering på kommunal eller regional nivå. 
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Bawniistaren i norra distriktet tar upp vissa frågor om vilken myndighet 

som bör vara prövningsmyndighet i koncessionsärenden och anför att ett 
återförande av handläggning av torvärenden till sektormyndighet på sikt 
kan innebära en rationalisering. 

2.3 f'örberedande undersökning, undersökningskoncession, undersöknings

tillstånd 

Förslaget enligt 15 § att ersätta den nuvarande möjligheten att erhålla 

undersökningskoncession innebärande ensamrätt till undersökningen och 

företräde till bearbetningskoncession, med ett undersökningstillstånd för 

att få tillträde till marken, kommenteras av flera remissinstanser. 

Statens energiverk anser att det föreslagna undersökningstillståndet 
skall förenas med ensamrätt till undersökning och företräde till att få 
bearbeta mossen. Förslaget att förenkla proceduren vid beviljandet av 
undersökningstillstånd är positivt under förutsättning att detta kan göras 

utan risk för att undersökningen blir bristfälligt utförd. 

Länsstyrelserna i Knpparber{:s. Jämtlands och Västerbottens län. Skel
leftetl Kraftvak m. fl. anser i likhet med länsstyrelsen i Östergötland.i· län 

att man inte har något att erinra mot kommittens förslag att de i mineralla
gen upptagna reglerna om undersökningskoncession inte tas med i lagen 

om vissa torvfyndigheter. 

SNV och statens planverk betonar att undersökningskoncessionen har 

haft betydelse som förhandssamråd mellan sökanden och länsstyrelsen där 

förutsättningarna för exploateringen klargjorts. Enligt båda verken bör 

samråd därför göras obligatoriska. 

STPF anser att undersökningstillstånd bör m1.:ddelas exklusivt men med 

begränsad giltighetstid. För undersökningsresultat som utnyttjas av annan 

sökande, t. ex. kommun som åberopar företräde, skall ersättning lämnas i 

skälig omfattning. 

SGU påpekar att en torvexploatör måste kunna få ett undersökningstill

stånd förenat med villkor som ger företrädesrätt framför annan till eventu

ell bearbetningskoncession för att en satsning på ett torvprojekt skall bli 

intressant. 
Liknande synpunkter framförs av LK,48. 

Råsjö Torv AB anser att enklare torvmarksundersökningar inte medför 

någon skada för allmänna eller enskilda intressen. Undersökningar bör 

därför kunna ske med stöd av allemansrätten. Bolaget anser det olyckligt 

att ta bort undersökningskoncessionen. 

Bergmästaren i södra distriktet anser att det nuvarande systemet med 

undcrsökningskoncession är ett smidigt förfarande. 

Dnmämerket anser till skillnad från kommitten att rätt till undersökning 
skall ge ensamrätt under viss tid i syfte att stimulera utvecklingen. Beviljad 

koncession bör också utnyttjas inom bestämd tid. 
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Sandvikens Energiverk hävdar att det inte kan vara rimligt att en privat 

eller kommunal exploatör först skall behöva genomföra omfattande under

sökningar för att därefter - när några brytvärda mossar kartlagts - tvingas 

lämna över dessa till "hemkommunen". 

Svenska Värmeverksföreningen betonar liksom länsstyrelsen i Gävle

horgs län att det är väsentligt att synpunkter från bevarandeintressena och 

önskemål om kommunalt företräde framförs i ett tidigt skede. Undersök

ningskoncessionen bör därför bibehållas. 

LRF föreslår att länsstyrelsen skall kunna bevilja undersökningstillstånd 

med ensamrätt. LRF kan acceptera att utfört undersökningsarbete ställs 

till samhällets förfogande under förutsättning att materialet ej före pröv

ning av konccssionsansökan tillställs konkurrerande exploateringsintrcs

sen och att till samhället överlämnat material således blir offentligt först 

sedan frågan om koncession prövats. 

Umeå Energiverk framhåller att förundersökningarna av torvmossar blir 
alltmer omfattande och därmed också dyrare. Energiverket betonar betän

kandets förslag att den som erhåller koncession och utnyttjar annans 

undcrsökningsresultat skall lämna skälig ersättning härför. 

2.4 Sammanförandc av bearbetningskonccssion och täkttillstånd 

Kommitten föreslår att kravet på särskilt täkttillstånd enligt 18 § natur

vårdslagen upphävs i fråga om täkt vartill tillstånd erfordras enligt den nya 

lagen om vissa torvfyndigheter. 

Statens energiverk framhåller att sammanslagningen av bearbetnings

koncession enligt minerallagen och täkttillstånd enligt 18 § naturvårdslagen 

till ett tillstånd är en riktig rationalisering som torde innebära en klar 

förenkling för sökanden och även medföra en förkortning av handlägg

ningstiden. 

Liknande synpunkter framförs av SGU, LMV. lantbruksstyrelsen. 

skogsstyrelsen, länsstyrelserna i Kopparbergs. Gävleborgs och Jämtlands 

län, LKAB, Rå~jö Torv AB. Svenska Torv AB m. fl. 
LRF anser det lämpligt att i en ny torvlag inta naturvårdslagens bestäm

melser om täktplanevillkor så att total överblick kan erhållas av lagbestäm

melserna. LRF menar att kommitten tyvärr inte har valt denna väg vilket 

innebär att bl. a. frågor om efterbehandling av torvmarker efter avslutad 
brytning icke kommit att behandlas. 

Lantbruksstyrelsen anser att det bör framgå av tillämpningsanvisning

arna att det åligger länsstyrelsen att samråda med lantbruksnämnden i 

samtliga koncessionsärenden enligt den nya lagen. 

Bergmästaren i norra distriktet avstyrker sammanförandet av prövning 

enligt naturvårdslag och prövning av meddelande av bearbetningskonces

sion. Prövningen enligt naturvårdslagen föreslås i stället ske före konces

sionsprövningen. 
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Länsstyrelsen i Västerbottens län har skisserat ett alternativ som förut

sätter att täkttillstånden fortfarande regleras i naturvårdslagen. Den sär

skilda lagen om vissa torvfyndigheter skulle då innehålla bestämmelser om 

koncessionsprövningen, markanvisning, ersättningsfrågor m. m. 

Statens plam-erk anser att det finns skäl att bibehålla prövningen enligt 

18 ~ naturvårdslagen. Givetvis bör därvid prövning enligt naturvårdslagen 

ske samordnat med koncessionsprövningen. Skulle lagförslaget dock an

tas, anser planverket att den behovsprövning som idag görs i naturvårds

lagsprövningen bör införas i den nya torvlagen eller dess förordning som 

ett krav på att den sökande skall kunna belysa behovet av täkten liksom 

utarbeta en täktplan. 

SNV betonar att naturvårdslagen är en skyddslag, medan minerallagen 

är en lag som har som väsentligt syfte att underlätta och få till stånd 

mineralutvinning. Genomförs kommittens förslag vill verket särskilt fram

hålla vikten av att verkets roll som central myndighet för miljöfrågor i 

samband med torvutvinning inte rubbas och att verkets besvärsrätt bibe

hålles. 

2.5 Ersättning för skada och inträng 

Kommitten föreslår att prövningen av ersättningsfrågorna läggs på fas

tighetsdomstolen. 

Domstols1•erket delar utredningens uppfattning att det bör ankomma på 

fastighetsdomstol att vara första instans i fråga om ersättning för skada och 

intrång. Liknande synpunkter framförs bl. a. av kammarrätten i Jönköping 

och länsstyrelserna i Kalmar, Östergötlands och Västerbottens län. 

Skellefteä Kraffl•erk påpekar att energitorvproduktionen på en myrmark 

i många fall skapat bättre förutsättningar för skogsbruk efter avslutad 

verksamhet. Detta bör således beaktas i de normer som skall tillämpas vid 

markanvändning. 

Bergmästaren i södra distriktet betonar att det skulle avsevärt fördyra 

handläggningen och förlänga handläggningstiden att lägga ersäctningsfrå

gorna på fastighetsdomstolarna redan i första instans. 

SGU anser att markanvisningar enligt nuvarande modell - dvs. förrätt

ning som omfattar både rätten att ta marken i anspråk och fastställande av 

ersättning för skada och intrång administrerade av den lilla effektiva. 

regionalt placerade organisationen bergsstaten - är det enda rimliga för

farandet då frivillig överenskommelse exploatör-markägare ej kommit till 

stånd. 

LMV delar kommittens uppfattning att avgörandet av ersättningsfrågor 

inte bör läggas på länsstyrelsen. Enligt LMVs mening är dock inte heller 

fastighetsdomstolen den mest ändamålsenliga lösningen. 

LMV menar att övervägande skäl talar för att förrättningsformen liksom 

hittills bör användas när det gäller detaljlok~lisering och redovisning av 
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koncessionsområdet, beslut om tillfartsvägar m. m. och prövning av ersätt

ningsfrågor. Som förrättningsinstans förordar LMV fastighetsbildnings

myndigheterna. 

länsstyrelsen i Skaraborgs län ifrågasätter om fördelarna med kommit

tens förslag angående beslutsmyndighet i ersättningsfrågorna är så stora 

att dessa frågor inte också i fortsättningen kan handhas av bergmästaren. 

Länsstyrelsen i Gävleborgs län betonar att förslaget till lagstiftning 

syftar bl. a. till att få en så koncentrerad och enkel prövning som möjligt. 

De moment som rör markanvisning och ersättning för skada och intrång 

har dock föreslagits skilda åt i hanteringen. Detta är inte idealiskt, särskilt 

som just dessa moment i mycket hög grad berör markägarna. Det bör 

därför övervägas ytterligare om inte båda momenten kan handhas av 
samma myndighet nämligen länsstyrelsen. 

Även skogsstyrel.H'n anser att länsstyrelsen bör vara första instans när 

det gäller värdering av intrång och skada. 
LRF förutsätter att alla kostnader för myndighets- och domstolspröv

ning rörande ersättningar eller tillämpning av torv lagen m. m. bestrids av 

exploatören. Markägaren och andra sakägare skall inte i något fall kunna 

ekonomiskt belastas på grund av att utomstående part söker koncession 

och täkttillstånd. 

Bergmästaren i norra distriktet avstyrker att fastighetsdomstol som 

första instans prövar ersättning till mark- och sakägare. Ej heller bedöms 

länsstyrelsen vara lämplig att pröva dessa frågor. Prövningen föreslås som 

för närvarande ske vid förrättning, och frågan om lämplig myndighet 

föreslås bli föremål för ny utredning. Bergmästaren avstyrker vidare att 

länsstyrelse får pröva frågor om ersättning enligt 34 ~ i kommittens förslag. 

Dessa frågor bör istället prövas av fastighetsdomstol i enlighet med vad 

som gäller för liknande frågor i gruvlagen. 

2.6 Koncessionsskyldighet för markägare 

Kommitten föreslår att markägaren jämställs med andra när det gäller 

skyldigheten att söka koncession för utvinning av torv för att utvinna 

energi. dock att tillstånd ej behövs för husbehovstäkt. 

Kommittens förslag har godtagits eller inte särskilt kommenterats av 
övervägande antalet remissinstanser. 

SSR framhåller att torvmarksbruket i första hand bör vara knutet till de 

övriga areella näringarna och markägandet. 

2. 7 Kommunernas innytande 

Kommitten föreslår att om en av flera sökande i ett koncessionsärende 

är en kommun och gör den sannolikt att den behöver torven för energipro

duktion ges kommunen företräde. Är flera av de sökande kommuner och 
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är en av dem den kommun inom vilken marken är belägen har den kom

munen företräde. 
De remissinstanser som är verksamma inom torvutvinning liksom bl. a. 

statliga myndigheter inom gruv- och mineralområdet avstyrker kommit
tens förslag. Kommuner och länsstyrelser tillstyrker i allmänhet förslaget. 

Statens plam•erk stöder förslaget att kommunen skall ha företräde vid 

konkurrens om torvmarkerna bl. a. på grund av att kommunerna har getts 

ett allt större ansvar att förverkliga de statliga målen för energipolitiken. 

Liknande uppfattningar framförs av Växjö Energiverk, Skellefteå Kraft

verk, LO, Svenska Kommunförbundet. Vilhelmina kommun, Ragunda 

kommun m. Il. 
Länsstyrelsen i Gäl'leborgs liin anser att det är angeläget att reglerna för 

när den kommunala företrädesrätten skall gälla preciseras. Den får inte 
genom för vaga regler bli en hämsko på den övergång till eldning med 
inhemska fastbränslen som planerats. Därför bör företrädesrätten dels 
begränsas till fall när kommunerna beslutat om övergång till fastbränsle 

(torv) inom ett bestämt antal år, exempelvis högst tio år. dels begränsas i 
omfattning så att den motsvarar den mängd bränsle som behövs under 
anläggningarnas avskrivningstid. 

Länsstyrelsen i Jämtlands län tillstyrker att markkommunen får företrä
desrätt vid konkurrens med enskild eller med annan kommun. Däremot är 

länsstyrelsen negativ till förslaget att när annan kommun än markkom
munen konkurrerar med enskild, kommunen skall ha företrädesrätt. Läns

styrelsen har därvid den grundsynen att råvaran i första hand skall nyttig

göras inom berörd markkommun eller inom länet. Enskild som således 

avser att bearbeta torven inom markkommunen eller inom länet och där

med skapa sysselsättning bör därför kunna konkurrera med utomlänskom

mun. 
Enligt länsstyrelsen i Västerbottens län är det viktigt att betona kravet 

på tillräckligt underlag för en förutsättningslös prövning av kommunernas 

behov av torv. Kommunerna måste genom relativt konkreta planer kunna 

göra sitt behov av torven sannolikt. Rätten till förtur skulle annars enligt 

länsstyrelsen kunna medföra att torvexploateringen hämmas genom att 
kommunerna "hamstrar .. torvtäkter utan verkligt behov. 

Länsstyrelsen i Östergötlands län anser att förslaget kan skapa osäker

het bland enskilda torvexploatörer. 
SGU anför att nuvarande lagstiftning är uppbyggd efter grundsynen att 

den som från allmän synpunkt är lämpligast att utföra undersökning eller 

bearbetning skall erhålla ansökt koncession. Lagstiftningen ger alltså inte 

någon särskild grupp några speciella favörer när det gäller att producera 

torv för energiändamål. SGU har uppfattningen att ett föreslaget företräde 

för kommunerna motverkar, ibland förhindrar och i vart fall onödigt för

dröjer en övergång till en mera allmän eldning med torv i landet. Mindre, 
medelstor och stor cnergitorvproduktion som idag startat upp i privat regi 
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- och där för vissa delar av landet svårigheter föreligger att få avsättning 

för producerade kvantiteter - kommer att avstanna och energitorvproduk

tionen kommer att inriktas mot att enbart tillfredsställa kommunernas 

behov på entreprenörsbasis. I praktiken kommer en kommunal monopolsi

tuation att föreligga. 

Bergmästaren i siidra distriktet påpekar att kommunerna redan nu areal

mässigt har en dominerande ställning vad beträffar torvkoncessioner. 

Trots detta svarar kommunerna för en obetydlig del av torvproduktionen. 

Detta tyder inte på att kommunal företrädesrätt skulle gagna en övergång 
till användning av energitorv. 

Länsstyrelsen i Kalmar anser att om flera ansöker om koncession bör 

den tilldelas koncession som bedöms ha de bästa förutsättningarna, tek
niskt och ekonomiskt, att utvinna torven. 

Domiim•erkets uppfattning är den att kommunerna redan idag har en 
mycket stark ställning, vilket inte alltid har lett till en positiv utveckling 
mot genomförandet av den planerade energipolitiken. Verket avstyrker 

därför den föreslagna rätten för kommunen till företräde. 
SVEBIO anser att det inte finns någon anledning till att ytterligare stärka 

det kommunala inflytandet i torvproduktionen. Liknande synpunkter förs 
fram av SCPF, Svenska Kemiingenjörers Förening, statens vattenfallsverk 

m. fl. 
STPF yrkar i första hand att kommunalt företräde inte skall föreskrivas. 

Skall kravet på kommunalt företräde kvarstå, yrkar STPF i andra hand, att 

bedömningen undantagslöst skall grundas på ett av kommunen företrätt 
verkligt behov, verifierat exempelvis genom antagen energiplan, fysisk 

översiktsplan eller annan tillämplig plan genom beslut i kommunfullmäk

tige eller kommunstyrelse. 

Svenska Torv AB avstyrker med skärpa kommittens förslag. 

LKAB anser att nuvarande lagstiftning bör bibehållas. Det vore olyckligt 

om det i framtiden endast skulle bli en kommunal angelägenhet att produ

cera torv för energiändamål. Kommunerna skulle erhålla en monopolställ
ning som icke kommer att gagna torvindustrin. 

LRF hyser stor tveksamhet då det gäller kommittens förslag till lagregler 

för kommunal förtursrätt. Om förtur skall finnas måste stora krav ställas 

på den förturssökande kommunens behov av energitorven. Löst framlagda 

planer om eventuell framtida torvanvändning bör enligt LRFs mening icke 

kunna leda till förtur. 
LRF finner det också tveksamt att kommuner skall ha företräde framför 

företag och industrier som kanske i en optimal fördelningsplan borde ha 

företräde till den energitorv för vilken en kommun söker företräde. 
Då kommunerna endast torde ha intresse av storskalig brytning för 

försörjning av sina anläggningar föreslår LRF att lagen om kommunal 
förtursrätt begränsas till myrar över 50 ha storlek. 

SSR finner den nu gällande ordningen vara klart bättre än den föreslagna 
förtursrätten för kommuner. 
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Rchjii Ton· AB anser att problemet idag inte är att kommunerna har för 
lite att säga till om vad gäller koncessionerna. Problemet är att det händer 
så litet med de 2/3 av den totala koncessionsarealen som idag innehas av 
kommunerna eller kommunala bolag. Råsjö Torv vill med skärpa avvisa 

förslaget. 

2.8 Ianspråktagande av mark (markanvisning) 

Kommitten föreslår att den nuvarande obligatoriska markanvisningsför

rättningen inför bergmästaren, vid vilken också vissa ersättningsfrågor 
behandlas, ersätts med ett system där bearbetning kan påbörjas antingen 
efter tillstånd av markägaren eller efter ett medgivande av länsstyrelsen att 
få ta marken i anspråk för bearbetning. Ersättningsfrågorna prövas av 
fastighetsdomstol (se avsnitt 2.5). 

Övervägande antalet remissinstanser ställer sig bakom kommittens för
slag. De remissinstanser som avstyrker förslaget pekar bl. a. på att nuva
rande ordning fungerar bra. att kommittens förslag skapar rättsosäkerhet 
för markägaren eller att länsstyrelsen ej har resurser för ändamålet. 

Länsstyrelsen i Giil'ieborgs liin tillstyrker förslaget att markanvisningen 
överförs från bergmästaren till länsstyrelsen. I de flesta fall, då avtal redan 
träffats mellan exploatören och markägarna. torde själva förrättningen bli 
tämligen enkel och kan samordnas med koncessionsprövningen. 

Sand1·ikens Energiverk tillstyrker förslaget att markanvisningen över
förs till länsstyrelsen. Det är angeläget att minska kostnaderna för mät
ningsarbeten och framställning av förrättningskarta genom förenklingar av 

utsättningsarbetet. 
LKAB anser att förslaget om att markanvisning icke skall vara ett 

obligatorium är klart positivt. I de fall att sökanden kan göra överenskom
melser med mark- och sakägare är en markanvisning helt onödig. 

Skellefteå Kraftverk anför liknande synpunkter. 
SGU tillstyrker att markanvisning i den nya lagen ej utformas som ett 

obligatorium. dvs. vid frivillig överenskommelse mellan exploatör och 

markägare skall beslut om markanvisning ej vara nödvändig. 
SGU kan emellertid med hänsyn till rättssäkerheten för enskilda mark

ägare inte ställa sig bakom förslaget om att länsstyrelsen utan förrättning 
skall kunna förklara att exploatör får igångsätta verksamhet inom annans 
mark utan att denne fastighetsägare lämnat sitt medgivande. Detta innebär 
enligt SGU en form av expropriation vid skrivbordet. Markägarna måste få 
reella chanser att hävda sin rätt vid ett sammanträde med fältbesiktning, 
där teknisk-ekonomisk sakkunskap finns tillgänglig. 

Liknande synpunkter framförs av de båda bergmästarna. 

LMV anser att förslaget inte är ändamålsenligt. De nämnda frågorna, 

som är av fastighetsrättslig och mätningsteknisk art, lämpar sig inte för 

behandling i länsstyrelsens arbetsformer. Uttalandet att länsstyrelsen ge-
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nom sin lantmäterienhet har goda förutsättningar att klara också de mät

ningstekniska uppgifterna är inte riktigt eftersom resurser för sådana insat

ser inte finns hos dessa enheter. 

Länsstyrelsen i ÖsterRötlands län delar kommittens uppfattning att läns

styrelserna är väl skickade att handlägga dessa frågor. Länsstyrelsen före

slår emellertid att bestämmelserna utformas så att länsstyrelsen äger upp

dra åt vederbörande fastighetsbildningsmyndighet att på sökandens be

kostnad ombesörja nämnda tekniska åtgärder. 

Liinsstyre/.1·en i Viisterhottens län föreslår att markanvisningen ligger 

kvar på bergmästaren men det finns enligt länsstyrelsens mening ingenting 

som talar för att inte en handläggning med länsstyrelsen som huvudman 

kan fungera lika tillfredsställande. 

Länsstyrelsen i Västernorrlands län ifrågasätter om det inte vore ratio

nellare att låta länsstyrelsen ha hand om markanvisningen inklusive ersätt

ningsfrågorna. Fördelarna med detta är att sökanden bara har en myndig

het att hålla kontakten med. I de fall länsstyrelsen inte själv har resurser att 

skaffa fram beslutsunderlag i ersättningsfrågorna bör det ges möjlighet för 

länsstyrelsen att utnyttja lantmäteriets sakkunskap härför. 

Rå~jö Ton· AB hävdar att markanvisning inte behövs vid frivillig mark

ägaröverenskommelse. I de fall där ett tvångsförfarande måste till. bör 

bergmästarämbetet eller länsstyrelsen pröva tillträdes- och ersättningsfrå

gor. Förfarandet med fastighetsdomstolen som första instans om oenighet 

uppstår ogillas. Mätningskungörelsens omständliga och kostnadskrävande 

bestämmelser bör inte tillämpas vid utstakning av ett område. 

2.9 Fullföljd av talan 

Talan mot länsstyrelsens beslut om förberedande undersökning på an

nans mark, i de fall då samtycke inte kan erhållas, skall enligt 33 § i 

förslaget föras hos kammarrätt. Talan mot kammarrättens beslut skall 

enligt förslaget ej få föras. 

KammarräTten i Jönköping har inte något att erinra mot att talan mot 

länsstyrelsens beslut förs hos kammarrätt. Däremot ställer kammarrätten 

sig tveksam till att man avskär möjligheten till klagan hos regeringsrätten. 

Begränsningar i denna möjlighet finns, men endast i mycket ringa utsträck

ning. 

SGU anser att nuvarande besvärsordning är ändamålsenlig. under förut

sättning att möjlighet att förena undersökningstillstånd med ensamrätt 

resp. företrädesrätt samt markanvisningsförrättningar vid bergsstaten bi

behålls. 

Med hänsyn till att prövningen i undersöknings- och bearbetningstill

ståndsärendcn ofta är komplicerad och kräver en allsidig lämplighetsbe

dömning förordar SGU att regeringen beslutar i dessa ärenden. 

SGU anser att naturvårdsverkets ställning som besvärsberättigad myn-
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dighet med uppgift att företräda naturvårdern; intressen bör erhålla sin 

motsvarighet på myndighctssidan inom mineral/energiområdet. SGU hör 
därför också ha besvärsrätt. 

ÖB framhåller att SNV i kommittens förslag givits ställning som besvärs

berättigad myndighet med uppgift att företräda naturvårdens intressen. 

Med hänsyn till de uppgifter riksdag och regering ålagt ÖB måste motsva

rande besvärsrätt tillerkännas ÖB som företrädare för försvarsmaktens 
intressen. 

Domstol.1·1·erket anser att med den modell som utredningen valt är det 

knappast möjligt att undanta fullföljd till regeringen även när det gäller 

torvärenden av mindre omfattning. Med hänsyn till önskemålet att minska 

ärendetillströmningen till regeringen är detta otillfredsställande. Också av 

det skälet anser verket att alternativet med en sammanhållen prövning i 

fastighetsdomstol bör övervägas. 

LKAB avstyrker det framlagda förslaget att kammarrätten skall vara 

besvärsinstans. Nuvarande besvärsordning har enligt LKAB visat sig vara 

ändamålsenlig. 

Länsstyrelsen i Gävleborgs län anser att det inte finns någon anledning 
att med hänvisning till nuvarande förhållanden lägga besvärsprövningen 

avseende länsstyrelsens beslut i dessa ärenden hos kammarrätten. Då 

regeringen skall pröva besvär över länsstyrelsens beslut rörande torv

koncession i övrigt är det enligt länsstyrelsens mening inte heller ända

målsenligt att skilja på besvärsvägarna i närliggande ärenden på föreslaget 

sätt. Länsstyrelsen anser därför att besvärsprövningen bör ligga kvar hos 

regeringen 

2.10 Avgift till staten 

Kommitten föreslår att som villkor för koncession får föreskrivas att 

koncessionshavaren skall utge avgift till staten. Denna passus, är en upp

mjukad formulering av den i minerallagen föreskrivna rätten för staten att 

uttaga en viss avgift vid gruvbrytning. 

Statens energil'erk har känslan av att staten ej har för avsikt att använda 

sig av denna rätt förrän tidigast 1990. Verket har dock erfarit att det trots 

detta finns en utbredd oro bland torvproducenter om att avgiften kan 

utgöra en fara i framtiden. Verket anser därför att denna kvarleva från 

minerallagen ej bör finnas med i torvlagen. 

På grund av energitorvproduktioncns ringa ekonomiska bärkraft anser 

Skellefteå Kraftverk det nödvändigt att staten ej nyttjar sin rätt till särskil

da statliga produktionsavgifter. Staten bör i konsekvens därmed även 

avstå från den rätt som är inskriven i de flesta nu gällande koncessioner. 

Mot bakgrund av angelägenheten av att få till stånd utvinning av torv i 
landet anser länsstyrelsen i Kalmar län att det är riktigt att staten avstår 

från andel i fyndighet. 
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LRF förutsätter att förslaget om avgift till staten syftar till att ge kost· 

nadstäckning helt eller delvis för statens administrativa kostnader i sam

band med tillståndsgivning och övervakning. LRF tillstyrker kommittens 

förslag att s. k. kronoandel till staten ej skall kunna utgå. 

STPF anser att föreskrifter om att koncessionsinnehavaren skall kunna 

åläggas avgift till staten som villkor för koncession, bör utgå. 

2.11 Konsekvenser i kostnadshänseende 

Kommitten bedömer att dess förslag inte medför några kostnader som 

inte uppvägs av besparingar. Ett fåtal remissinstanser har tagit upp frågan 

och därvid delat kommittens uppfattning. 
Bergmästaren i norra distriktet hävdar emellertid att genom all prövning 

av ersättningsfrågor i första instans övertlyttas till fastighetsdomstol kom

mer en kostnadsökning uppstå såväl för statsverket som för enskilda. 
Denna kostnadsökning bedömes väga över eventuella besparingar genom 

ändrad handläggning, så all en sammanlagd kostnadsökning uppstår. 

2.12 Växttorv 

Enligt lagförslaget omfattar bestämmelserna enbart torv för energiända

mål. 

Flertalet remissinstanser tar inte upp frågan eller har inga erinringar mot 

kommittens förslag. Ett antal remissorgan har dock berört ämnet och 

därvid framfört vissa synpunkter. 

Lantbruksstyrelsen anser att torvbrytningskoncessioner regelmässigt 

bör innehålla föreskrift att växttorven om möjligt skall omhändertas på ett 

sådant sätt att den kan användas som jordförbättringsmedel antingen av 

jordbrukare och trädgårdsodlare i trakten eller för framställning av kom

mersiellt tillgänglig odlings torv. 

Statens ener{;iverk anser all det blir allt mer angeläget att ej skilja på 

växttorv och bränn torv. 

Anledningen är att redan nu torvpartier som ligger på gränsen mellan 

växttorv och bränntorv i kvalitetshänseende, säljes för det ändamål, där 

efterfrågan för tillfället är störst. 

Vid nyöppnade torvtäkter är det dessutom vanligt all man de första åren 

måste sälja de översta torvlagren som växttorv då dessa lager är för 

låghumifierade för produktion av bränntorv. Ett växttorvföretag har 

t. o. m. avtal med bränsleproducenter om att dessa fortsätter driften när 

växttorvlagren börjar ta slut. 

Slutligen kan nämnas att vid ny teknik med "året-runt" brytning och 

artificiell torkning som nu är under utveckling gränsen mellan de olika 

torvkvaliteterna utsuddas än mera. Det är alltså fullt möjligt att från torv i 

en och samma täkt producera såväl växt- som bränntorv. 
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Liknande synpunkter framförs av SGU, Råsjö Ton· AB, Skelllfteå 

Krafii·erk och STPF. 

LRF anför att en torvmark ofta består av olika torvslag med brytnings
tekniskt och kommersiellt olika användningsområden. I mellersta och 
södra Sverige överlagras torvmarken ofta. men icke regelmässigt, av dåligt 
förmultnad torv som kan utnyttjas som växttorv eller odlings torv. Enligt 
lagförslaget får, om så är ändamålsenligt för energitorvbrytningen. ett 
sådant ytlager brytas men det tillhör i princip markägaren medan bränntor

ven disponeras av exploatören. Lagförslaget utsäger här att exploatören 
skall erbjuda markägaren sådan bruten torv som icke passar som energi
torv till markägaren som har att lösa denna torv efter principen nedlagda 
kostnader samt bortfrakta och omhänderta densamma inom 6 månader 
efter tillsägelse. 

LRF anser det ingalunda givet att exploatören framställt markägarens 
torv enligt sådana metoder att den är kommersiellt avsättningsbar. Det 
synes vidare riktigt att torvens inlösningsvärde skall bedömas efter högst 
dess kommersiella värde och inte enbart efter exploatörens nedlagda kost
nader. Principen nedlagda kostnader torde också leda till tvister då man 
kan fördela torvbrytningsföretagets fasta iordningsställandekostnader på 
olika sätt och på så sätt erhålla olika kostnadsbedömningar beroende på 
hur exploatören väljer att fördela sina kostnader. Värderingen kan visserli
gen överlåtas åt fastighetsdomstol men domstolen synes enligt förslaget 
vara bunden att döma efter principen nedlagda kostnader i stället för även 
torvens marknads värde. LRF finner detta vara en icke acceptabel ordning. 
Då markägaren äger den torv som icke avses användas för energiändamål 

anser LRF att markägaren bör få tillgodoräkna sig eventuell vinst av 
brytningen av exempelvis odlingstorv. Lagförslaget bör därför ändras så 
att markägarens inlösningsskyldighet avser det lägsta värdet av exploatö
rens nedlagda kostnader (som definieras som hans merkostnader för bryt
ning av odlingstorv) och torvens marknadsvärde. Markägaren borde också 

beredas tillfälle att påverka exploatörens brytningsmetoder så att en kom
mersiellt säljbar produkt framställs. LRF yrkar därför på ändring och 
tillägg i lagen som tillgodoser dessa önskemål. 

2.13 Förhållande till annan lagstiftning om mark och vatten 

Flera remissinstanser har haft synpunkter på torvlagens förhållande till 

annan lagstiftning. Bl. a. har därvid vissa remissorgan tagit upp samord
ningen med kommande plan- och bygglag och föreslagen naturresurslag. 

Länsstyrelsen i Uppsala län anser att samordning mellan olika lagar är 
betydelsefull och viktigt i detta sammanhang är att betona länsstyrelsens 

regionala samordningsansvar samt att koncessionsfrågorna beaktas i den 
översiktliga planering som avses med plan- och bygglagstiftningen. Läns
styrelsen vill härutöver framhålla som angeläget att en samordning inom 
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länsstyrelsen görs mellan vattenlagens tillåtlighetsregler och koncessions· 

prövningen. 

Även ÖB anser att torv lagen skall anknytas till naturresurslagen. 

Samerättsutredningen och Same-Ätnam tar upp frågor om rennäringens 

ställning. 

Samerättsutredningen anser att renskötselrättens speciella natur bör 

omnämnas särskilt i den nya torvlagen. 

Enligt Same-Ätnams mening borde all framtida lagstiftning, som rör 

mark och vatten och där samiska rättigheter är lagstadgade, ha en klar linje 

för hur markanvändning skall ske i syfte att förhindrat. ex. fördärvande av 

renbetesmarker. 

Statens plam•erk anser att den hushållningssyn som är nödvändig i en 

koncessionsprövning om energitorv bör komma till konkret uttryck i 5 § i 

lagförslaget. 

Bergmästaren i södra distriktet betonar att gruvlagen och minerallagen 

innehåller en anda av att hävda mineralintresset gentemot andra intressen. 

Särintressen får vika till förmån för tillvaratagandet av en för samhället 

nyttig exploatering av en naturtillgång. Någon motsvarande "anda" kan 

inte spåras i den föreslagna torvlagen. Tvärtom har man intagit så generella 

hinder att de nästan alltid kan hävdas. 

Bervnästaren i norra distriktet föreslår att torv bearbetningen jämställes 

med jordbruk. skogsbruk och övriga med markägandet sammanhängande 

rättigheter. Därigenom inbesparas en mängd byråkratisk remissverksam

het. 7 § i lagförslaget samt ändringar i gruvlagen och lagen om vissa 

mineralfyndigheter, som innebär att torvkoncession utgör hinder, skulle 

därigenom ej erfordras. 

Sl'ea Hovrätt tar upp förslaget till lag om ändring i vattenlagen och 

ifrågasätter om man inte kan gå något längre än utredningen gjort. Bestäm

melserna i 3 kap. 3 § vattenlagen skulle sålunda kunna undantas från 

tillämpning vid prövning av ett torvföretag enligt vattenlagen. En tillåtlig

hetsprövning enligt denna paragraf sammanfaller i väsentlig mån med den 

prövning av förhållandet till allmänna intressen som skulle ske i konces

sionsärendet. Härtill kommer att utdikning av torvmarker regelmässigt 

inte inverkar i högre grad på motstående, specifikt vattenrättsliga intres

sen. Den vattentekniska bedömningen är också jämförelsevis enkel vid 

företag av detta slag. 

2.14 Övergångsbestämmelser 

Enligt förslaget till övergångsbestämmelser punkt 3 måste den som vid 

lagens ikraftträdande bedriver torvtäkt för energiändamål för vilken till

stånd inte behövs enligt lagen (1974: 890) om vissa mineralfyndigheter -

men för vilken tillstånd behövs enligt förslaget till ny lag - inom ett år efter 

lagens ikraftträdande ansöka om koncession för att få fortsätta verksamhe

ten. 



Prop. 1984/85: 120 174 

Länsstyrelsen i Jämtlands län ifrågasätter skäligheten i att den som fått 

ett täkttillstånd skall behöva även koncession. Det bör vara rimligt att 

samhällsintresset får stå tillbaka för det ringa antal täkter som kan komma 

att beröras av denna övergångsbestämmelse. Det är fråga om myrmarker 

- ofta ganska begränsade till omfattningen - där motstående intressen 

saknats eller varit sådana att en koncessionsprövning ej ansetts särskilt 

angelägen. 
Liknande synpunkter framförs av Råsjö Torv AB, Sandvikens Energi

verk, Si·enska Torv AB m. fl. 
SGU betonar att om lagstiftaren väljer att införa en rätt till företräde till 

koncession för kommunerna som grupp anser SGU att för verksamhet som 

bedrivs med stöd av enhart täkttillstånd måste bestämmelse intagas i 

övergångsbestämmelserna till en ny torvlag innebärande att verksamheten 
har rätt att fortsätta. Absolut företräde (förutsatt rimlig vcrksamhctsnivå) 

till koncession enligt nya lagen måste i dessa fall gälla för den som har 

pågående torvverksamhet. 

Även länsstyrelsen i Gävleborgs län framför liknande synpunkter. 

Länsstyrelsen i Öster[!ötlands /iin påpekar att om den aktuella lagstift
ningen på nu angivet sätt får retroaktiv verkan kan det från rättssäkerhets

synpunkt framstå som mindre tillfredsställande. Länsstyrelsen vill med 

hänsyn till det anförda ifrågasätta om den föreslagna regeln är nödvändig. 

Enligt länsstyrelsens mening torde inte några större olägenheter för det 

allmänna uppkomma om övergångsbestämmelserna i stället ges innehållet, 

att de som vid lagens ikraftträdande bedriver energitorvbrytning med stöd 

av täkttillstånd inte skall omfattas av den nya ordningen. Dock bör före

skrivas att en anmälan skall göras inom viss tid till länsstyrelsen. 

LRF har i sitt remissyttrande framhållit att av samhället begärd konces

sion i efterhand där täkttillstånd föreligger icke skall medföra kostnader för 

innehavaren av täkttillstånd. För tydlighetens skull vill LRF att det klart 

skall framgå att det kommunala företrädet icke skall gälla när annan part än 

markkommunen har täkttillstånd. 

2.15 Inventeringar - 42 § naturvårdslagen (NVL) 

SNV och några länsstyrelser har erinrat om att enligt 42 § NVL får 

länsstyrelsen i samband med beslut om bl. a. tillstånd till täkt föreskriva att 

företaget skall bekosta särskild undersökning eller på annat sätt gottgöra 

intrånget i naturvårdsintresset. En motsvarande bestämmelse saknas i 

förslaget till torvlag. 42 § NVL har tillämpats vid flera tillfällen i samband 

med torvtäkt. Lagförslaget bör enligt SNV kompletteras med en bestäm

melse som motsvarar 42 § NVL. 

Sveriges Ornitologiska Förenin/}. har framfört synpunkter av liknande 

innebörd. 
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2.16 Övrigt 

Ett antal remissinstanscr har haft synpunkter på själva lagtextens ut

formning. 

Länsstyrelsen i \/iisternorr/ands län anser att i lagförslaget bör tas in en 

rätt för koncessionshavaren att utan markägarens medgivande riva bäver

dammar- och hyddor. 

Fiskeristyre/sen förutsätter att återställningsarbcten med hänsyn till fis

kets intressen skall kunna ske med stöd av 10 § I st. samt att - utan att det 

sägs i lagtexten koncession skall kunna göras beroende av det fiske som 

kan kommma att beröras. 
SGU diskuterar att tillsynen över torvverksamheten ur teknisk-ekono

misk synvinkel utförs enligt gällande ordning av bergmästaren. SG U föror

dar med hänsyn till att länsstyrelserna tvingas bygga upp teknisk-ekono

misk kompetens, att nuvarande ordning som torde vara enkel, enhetlig och 

billig, bibehålls. Tillsyn från naturvårdssynpunkt bör även fortsättningsvis 

handhas av länsstyrelse. 

LRF och Råsjö Torv AB tar upp frågan om beskattning av intrångser

sättning till markägaren. 

Rå.1jö Torv AB föreslår att markägarna borde få välja mellan reavinst

beskattning eller insättning på ett "torvmarkskonto" med liknande ekono

miska villkor som idag gäller för skogsskadekontot. 

LM\/ anser att den nya lagen om torvfyndigheter bör tas upp bland de 

författningar i fråga om vilka mätningskungörelsen (1974: 339) är tillämplig 

i likhet med vad som är fallet med bl. a. minerallagen och naturvårdslagen. 

12 Riksdagen 1984185. 1 sam/. Nr 120. Bilagedel 
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1 Departementspromemorian 

Förord 

Riksdagen beslutade i juni 1984 om en plan för vattenkraftsutbyggnad till 

66 TWh/år (prop. 1983/84: 160, BoU 30, rskr 388). I beslutet angavs, i 

enlighet med regeringens förslag. att en plan för att uppnå denna nivå bör 

omfatta 3,8 TWh/år. I riksdagsbeslutet redovisades projekt motsvarande 

ca 2.8 TWh. Det uppdrogs därför åt regeringen att återkomma till riksda

gen avseende den del av planen. som kan erfordras för att ge planen den av 

riksdagen förordade omfattningen. 
Denna promemoria har utarbetats av en arbetsgrupp med representanter 

för finans-. jordbruks-, bostads- och industridepartementet. 1 promemo

rian redovisas projekt. som kan komplettera planen för vattenkraftsut
byggnad och som innebär så liten inverkan på miljön som möjligt. Mot 
denna bakgrund redovisas utbyggnadsprojekt motsvarande ca 0.7 TWh/år. 
För att vattenkraftsprojekten skall kunna genomföras krävs att de prövas 

enligt vattenlagen. I en särskild bilaga redovisas samtliga projekt som har 

övervägts i arbetet med promemorian. I bilagan redovisas de projektmodi

fieringar. som i vissa fall skett i jämförelse med det ursprungliga förslaget. 

Promemorian avses bli föremål för en bred remissbehandling. I de fall 

remissinstanserna avvisar projekt som redovisas i promemorian, är det 

angeläget att alternativa utbyggnadsmöjligheter föreslås. De synpunkter 

som framförs i remissbehandlingen kommer att vara av stor betydelse när 

regeringen skall ta ställning till hur planen för utbyggnad av vattenkraften 
skall fullföljas. Regeringen avser att redovisa sitt ställningstagande till 

riksdagen i början av år 1985. 

1.1 Bakgrund 

1.1.l Vattenkraftsfrågomas tidigare behandling 

Riksdagen har i samband med olika energipolitiska beslut tagit ställning 

för en viss utbyggnad av vattenkraften. Riksdagens energipolitiska beslut 

år 1975 (prop. 1975: 30, CU 28, NU 30, rskr 202 och 203) förutsatte en 

utbyggnad till 66 TWh/år år 1985. 

Riksdagen lade år 1972 fast vissa riktlinjer för hushållningen med landets 
mark- och vattenresurser (prop. 1972: 111, CU 35. rskr 348). Detta beslut 

innebar bl. a. att outbyggda huvudälvar och vissa källflöden i norra Sverige 
skulle bevaras opåverkade. 

I samband med beslutet år 1972 tillkallades en sakkunnig (C 1972: 02) för 
att närmare studera vattenkraftsutbyggnader i norra Svealand och södra 
Norrland (den s. k. Sehlstedtska utredningen). Den sakkunnige lämnade i 

maj 1974 betänkandet (SOU 1974: 22) Vattenkraft och miljö. 

För att komplettera detta material med liknande uppgifter rörande de 
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norra delarna av landet tillkallades år 1974 en sakkunnig (B 1974: 01) med 

uppdrag att utreda frågor om vattenkraftsutbyggnader i norra Norrland. 

En lägesrapport (Ds B 1974:4) Vattenkraft och miljö 2 lämnades i oktober 

1974. Utredningen slutredovisades senare i betänkandet (SOU 1976: 28) 
Vattenkraft och miljö 3 (den s. k. Ekströmska utredningen). 

Mot bakgrund av vattenkraftsutredningarna lade riksdagen år 1977 fast 

riktlinjer för vattenkraftsutbyggnad i norra Svealand och Norrland (prop. 

1977178: 57. CU 9, rskr 100). Riktlinjerna omfattar ett stort antal älvar och 

älv sträckor. Av den ekonomiskt utbyggnadsvärda vattenkraften på unge

fär 25 TWh/år är ca 20 TWh/år undantagna från utbyggnad. Sammanfatt

ningsvis innebär riktlinjerna att följande älvar och älvsträckor omfattas av 

riktlinjer i den fysiska riksplaneringen: 

Älv 

Klarälven 
Dalälven 

Ljusnan 

Ljungan 
Indalsälven 

Ångermanälven 

Vapstälven 
Moälven 
Lögdeälven 
Öreälven 
Umeälven 

Vindelälven 
Skellefteälven 
Byskeälven 
Piteälven 
Luleälven 

Råneälven 
Kalixälven 
Tomealven 

Sträcka 

Sträckan mellan Kärrbackstrand och Edebäck 
Västerdalälven. uppströms Hummelforsen resp. nedströms 
Skifsforsen, Osterdalälven uppströms Trängslet samt 
sträckan mellan Näs och Hedcsundafjärdama 
Sträckan mellan Hede och Svegsjön (Härjedalsljusnan) 
och sträckan mellan Laforsen och Arbråsjöama tMellan
ljusnan) 
Uppströms Storsjön 
Åreälven, Ammerån ovan Överammer, Storån-Dammån 
samt Hårkan uppströms Hotagen. 
Lejarälven, Storån uppströms Klumpvattnet, Långse
leån- Rörströmsälven, Saxån, Ransarån uppströms Ran
saren samt Vojmån uppströms Vojmsjön 

Tämaån och Girjesån. Juktån uppströms Fjosokken samt 
Tärnaforsen mellan Laisan och Gäutan 

Källflödena uppströms Sädvajaure resp. Rebnisjaure 

Stora Luleälven uppströms Akkajaure. Lilla Luleälven 
uppströms Skalka och Tjaktjajaure samt Pärlälven 
Rörån-Livasälvcn 

Riktlinjerna innebär att regeringen, om ett vatten'kraftsprojekt berör 

någon av de uppräknade älvarna eller älvsträckorna, alltid skall pröva 

företagets tillåtlighet enligt vattenlagen ( 1983: 291; VL), för att därigenom 

garantera att de av riksdagens fastlagda riktlinjerna beaktas. (Vissa projekt 

prövas dock enligt gamla VL (1918: 523).) 
I vissa fall berörs vattenkraftsprojekt också av riktlinjerna i den fysiska 

riksplaneringen (FRP) förs. k. obrutna fjällområden, som är relativt orörda 

och som även framgent bör undantas från tyngre exploateringsföretag. 

Som riktlinje anges att anläggande av bl. a. vägar, vattenkraftstationer och 
gruvor samt ett intensivt skogsbruk inte bör komma i fråga inom de 
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aktuella områdena. Riktlinjerna förutsätts bli beaktade i samband med 

prövning enligt den lagstiftning. som reglerar denna typ av verksamhet 

(miljöskyddslagen, VL. väglagen etc.). 

Den metodik som har tillämpats i vattenkraftsutredningarna är i stora 

drag följande. På grundval av ett omfattande material från företrädare för 

utbyggnadsintressena resp. bevarandeintressena har utredningarna genom 

rangordning sökt ange vilka älvsträckor som vid ytterligare vattenkraftsut

byggnad i första hand bör komma i fråga och vilka älvsträckor som är mest 

angelägna att bevara. 

Klass 4 
Älvsträckor med mycket höga bevarandevärden. Den redovisade kraft

nyttan har inte kunnat motivera en placering i lägre klass. 
Klass 3 

Älvsträckor eller områden med redovisade bevarandevärden, i ett bety
dande antal fall även i form av samverkande riksintressen, berörs av 
projekten. I många fall finns också en konflikt mellan utbyggnadsönskemå
Ien och olika lokalt förankrade intressen. Inom denna klass återfinns 
många av de stora och mycket kontroversiella projekten. Klassen måste 
betecknas som i hög grad bevarandevärd men om man trots detta finner en 
utbyggnad upp till denna nivå nödvändig bör sådana projekt inom klassen 
som förts till en undergrupp 3a i första hand väljas. Det främsta kriteriet 
vid delningen av klass 3 i undergrupperna 3a och 3b har varit den betydan
de kraftnytta som kan redovisas beträffande de projekt som förts till 3a. 
Klass 2 

Älvsträckor med påtagliga bevarandevärden berörs. I några fall finns 
höga bevarandevärden, men i dessa fall har en betydande kraftnytta kun
nat motivera placering i denna klass. 
Klass I 

Huvudsakligen älvsträckor med måttliga bevarandevärden. I några fall 
har också en betydande kraftnytta kunnat motivera en flyttning från klass 2 
i bevaranderangordningen till denna klass. 
Klass 0 

Om- och tillbyggnadsprojekt som inte närmare undersökts eller värde
rats, vare sig från utbyggnads- eller bevarandesynpunkt. 

Ytterligare projekt har tillkommit sedan utredningarna gjordes, samti

digt som flera av de tidigare redovisade projekten av olika skäl har modi

fierats. Genom vattenkraftberedningens arbete och i det arbete, som nu 

har bedrivits med att komplettera planen, har ytterligare underlagsmaterial 
inhämtats från kraftbolagen. Se vidare avsnitt 2.2 

För närvarande övervägs inom regeringskansliet ett förslag om bl. a. 

lagreglering av riktlinjerna i den fysiska riksplaneringen på grundval av 

promemorian (Ds Bo 1984: 3) Förslag till lag om hushållning av naturre

surser m. m. (Naturresurslagen, NRLJ. NRL föreslås träda i kraft den I 

januari 1986 samtidigt med plan- och hygglagen och skall bl. a. ersätta de 

geografiska riktlinjerna i den fysiska riksplaneringen dit vattenkraftsrikt

linjerna hör. 
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Vattenkraftheredningen 

Civilutskottet (CU 1981/82:3) anförde, när vattenkraftsfrågorna behand
lades i riksdagen våren 1982, att uppgifter om att det är möjligt att nå nära 
beräknad utbyggnad år 1990 (dvs. 66 TWh/år) inte kan undanröja farhå
gorna för att utbyggnaden inte kommer att ske i önskad takt. De långa 
projekterings- och planeringsperioderna medför att beslut måste fattas så 
snart som möjligt för att vattenkraften skall kunna lämna sitt avsedda 

bidrag till den framtida energiförsörjningen. Utskottet konstaterade att 
kompletterande förslag om vattenkraftsutbyggnaden bör läggas fram år 
1983 för att konkreta åtgärder skall kunna vidtas under 1980-talet. Utskot
tet ansåg därför att en utredning borde tillkallas för att lägga fram ett 
sådant förslag. Utredningsresultatct borde enligt utskottet kunna läggas till 
grund för en plan för vattenkraftsutbyggnaden och innefatta ställningsta
ganden även till frågan om i vilken mån gällande riktlinjer i den fysiska 
riksplaneringen bör omprövas, bl. a. mot bakgrund av att beslut om riktlin
jerna fattades innan riksdagen fattade nu gällande beslut om energipoliti
kens inriktning. Riksdagen beslutade att som sin mening ge regeringen till 
känna vad civilutskottet anfört (rskr 1981/82: 338). 

Hösten 1982 tillkallades vattenkraftberedningen (VKB) med uppdrag att 
föreslå en plan för vattenkraftens utbyggnad. Enligt direktiven (Dir. 
1982: 90) skulle beredningen studera olika möjligheter att uppnå utbygg
nadsmålet 66 TWh vattenkraft per år och belysa vattenkraftens möjliga roll 
i den svenska energiförsörjningen. VKB lämnade i augusti 1983 betänkan
det (SOU 1983:49) Vattenkraft. Betänkandet har varit föremål för en 

omfattande remissbehandling. 

Beredningen föreslog att ytterligare 2.5 TWh vattenkraft per år borde 
byggas ut. Förslaget motiverades med att det tidigare nämnda 1975 års 
energipolitiska beslut förutsatte en utbyggnad med 5 TWh/år, av vilka 
dittills 2,5 TWh/år hade byggts ut eller lovgivits. 

Med hänsyn till att vissa projekt kunde bortfalla vid prövningen enligt 

YL m. m. bedömde beredningen att utbyggnadspotentialen i en plan borde 
vara något större än det tillskott som kunde beräknas bli genomfört. 
Beredningens förslag till plan omfattade därför ca 3.0 TWh/år. 

Vissa kompletterande frågor rörande vattenkraftsutbyggnaden har på 

regeringens uppdrag redovisats av statens energiverk i rapporten (1984: Il 

Vattenkraftsutbyggnad under 1980-talet. I energiverkets uppdrag ingår 
vidare att överväga frågan om små vattenkraftverk (kraftverk under 1,5 
MW). En rapport har nyligen överlämnats till regeringen. Dessa kraftverk 
behandlas inte i promemorian. 



Prop. 1984/85: 120 181 

I. I .2 Regeringens och riksdagens ställningstagande till vattenkraftshe

redningens betänkande 

Regeringen tog våren 1984 ställning till VKB:s betänkande i proposition 
1983/84: 160 om fortsatt vattenkraftsutbyggnad. I propositionen föreslogs 

att en plan för vattenkraftsutbyggnaden bör läggas fast av riksdagen. 
Föredragande statsrådet framhöll att planen är ett led i en strategi för att 
tillgodose det av riksdagen fastställda målet för vattenkraftproduktionen 

under de närmaste tio åren, för att skapa sysselsättning samt för att bevara 

kompetensen hos kraftföretagen och i den tillverkande industrin. Planen 
bör ses som en bedömning av hur en sådan utbyggnad bör kunna genomfö
ras. Vad riksdagen bör ta ställning till som en plan för utbyggnaden är 
således en bedömning av hur olika utbyggnadsprojekt skall ses från över
gripande utgångspunkter. Innan projekten kan komma till stånd måste de 
dock bedömas vara ekonomiskt genomförbara av fallrättsägarna och prö
vas enligt vattenlagen. 

När det gäller planens storlek framhöll föredragande statsrådet att det 
inte är möjligt att med någon större säkerhet uttala sig om den exakta 
storleken på det tillskott som krävs för att den av riksdagen beslutade 
nivån på 66 TWh/år skall uppnås. En slutsats är dock att en plan bör 
innehålla utbyggnadsprojekt av en sådan omfattning att det kan vara möj
ligt att uppnå ett större tillskott än 2 500 GWh/år om det skulle visa sig 
nödvändigt. Vidare krävs en marginal med hänsyn till de förändringar i 
förhållande till planen som blir resultatet av.bl. a. företagens ställningsta

ganden till enskilda projekt och prövningen av projekten enligt VL. 
Mot bakgrund av den stora osäkerheten borde enligt propositionen den 

plan som bör fastställas för vattenkraftens utbyggnad under den närmaste 
tioårsperioden omfatta projekt om ca 3,8 TWh/år. 

Planen innebär enligt propositionen inget hinder mot att även projekt 
utanför planen tillkommer och utgör inte heller något föregripande av 
prövningen enligt VL. Planen skall dock ses som en markering av den 
betydelse, som regering och riksdag fäster vid att den fortsatta vatten
kraftsutbyggnaden kan genomföras i enlighet med de riktlinjer, som riksda
gen i olika sammanhang har uttalat sig för. 

Planen borde enligt propositionen utformas med största möjliga hänsyn 
tagen till miljön och till möjligheterna att uppnå en bred politisk förankring. 
Viktiga utgångspunkter är de bedömningar som har gjorts i den fysiska 
riksplaneringen. Dessa skäl talar enligt föredragande statsrådet för att ett 
begränsat tillskott från vattenkraften bör uppnås i första hand bland pro
jekt, som kan genomföras utan hinder av tidigare riksdagsbeslut. En stor 
del av projekten är om- och tillbyggnader av befintliga kraftverk. Komplet
teringen av planen bör göras utifrån de bedömningar av projekten, som 
gjordes i de tidigare vattenkraftsutredningarna. Givetvis är det, enligt 
föredragande statsrådet, viktigt att även beakta de omarbetade och förbätt
rade utbyggnadsprojekt som i vissa fall utarbetats senare. 
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Vid riksdagsbehandlingen av propositionen slogs fast, att en plan med 
den förordade omfattningen bör utformas så att största möjliga hänsyn tas 

till miljöaspekterna och till de lokala sysselsättningseffekterna. Bl. a. är det 
viktigt att utbyggnaderna planeras så att förhållandevis varaktig sysselsätt
ning skapas. Riksdagen beslöt att planen för vattenkraftsutbyggnad bör 
omfatta 3,8 TWh/år (Boll 1983/84: 30, rskr 388}. I förhållande till proposi

tionens förslag gjordes dock vissa ändringar vad gäller de ingående projek

ten. 
Riksdagen beslöt att Nedre Längan och Haverö inte skall tas med i 

planen. I stället för Nedre Längan fördes projekten Hotagsströmmen och 
Edsoxforsen i Hårkan till planen. 

Riksdagen beslöt att Ammeråns Ö\'erledning skall tas med i planen 
liksom om- och tillbyggnader i fem kraftstationer nedströms överledning
en. Riksdagen framhöll att överledningen är nödvändig för att om- och 
tillbyggnaderna skall komma till stånd, men ansåg att vissa särskilda förut
sättningar som bl. a. kommunen önskade få utredda bör beaktas. I sam
band med redovisningen till riksdagen under år 1985 bör det enligt riks
dagsbeslutet vara möjligt för riksdagen att få en redovisning av hur nämnda 
frågor behandlas i förening med regeringens syn på frågan. Denna fråga 
behandlas inte i denna promemoria. 

Regeringen föreslog i propositionen att Hy/strömmen med Hyl~jöns 
reglering skulle föras till planen. Riksdagen förordade emellertid att frågan 
om Hylströmmen m. m. ytterligare skulle övervägas, bl. a. mot bakgrund 
av en samlad syn på inriktningen och omfattningen av vattenkraftsutbygg
naden i Gävleborgs län och att regeringen i 1985 års proposition för 
riksdagen skulle redovisa sin syn mot bakgrund av de av riksdagen föror
dade ytterligare övervägandena. Frågan om fortsatt vattenkraftsutbyggnad 
i Gävleborgs län behandlas i avsnitt 2.4. 

Regeringens förslag till plan omfattade projekt motsvarande ca 2 900 
GWh/år. För att uppnå nivån 3,8 TWh/år krävdes således ett tillskott om 
ca 900 GWh/år. Till följd av de ändringar i planen som riksdagen gjorde 
uppgår det erforderliga tillskottet till ca I 000 GWh/år. 

1.2 Förslag till komplettering av planen för vattenkraftsutbyggnad 

1.2. I Utgångspunkter 

Avsikten med denna departementspromemoria är att presentera ett antal 
projekt, som kan komplettera planen för vattenkraftsutbyggnad och som 
innebär så liten inverkan som möjligt på miljön. Redovisningen omfattar 
därför projekt som motsvarar endast ca 700 GWh/år. För att nå upp till den 
av riksdagen fastställda planen om 3,8 TWh/år krävs ett visst ytterligare 
tillskott. De synpunkter som framkommer vid remissbehandlingen - på de 
projekt som här föreslås ingå i planen och på eventuella övriga projekt som 
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har prövats (se bilaga I) - kommer att tillmätas stor betydelse vid den 

slutliga utformningen av planen. 

De bedömningar av förutsättningarna för genomförande av projekten 

som redovisas i det följande kan endast bli av relativt övergripande karak

tär. Genom bl. a. det planerade remissförfarandet kan mer säkra bedöm

ningar göras av projektens genomförbarhet, som underlag för regeringens 

förslag och riksdagens beslut. En slutlig prövning av olika projekt sker i 

samband med prövningen enligt VL. 

Utöver de riktlinjer för arbetet med att komplettera planen för vatten

kraftsutbyggnad som riksdagen lagt fast bör gälla ytterligare ett antal 

utgångspunkter för arbetet. 

Projekt i någon av de fyra huvudälvarna bör inte aktualiseras. 1981 års 

energikommitte har i betänkandet (SOU 1984:61) I stället för kärnkraft 

övervägt frågan om den långsiktiga utbyggnaden av vattenkraften utöver 

66 TWh/år. Betänkandet remissbehandlas f. n. 
För de projekt som skall ingå i planen gäller att de skall kunna komma till 

stånd utan statligt stöd. 

I linje med riksdagens uttalande att planen bör utformas så att största 

möjliga hänsyn tas till miljöaspekterna bör från bevarandesynpunkt sär

skilt värdefulla projekt undvikas. Planens omfattning enligt riksdagens 

beslut kan dock göra det nödvändigt att aktualisera projekt i älvar och 

älvsträckor, som omfattas av riktlinjerna i FRP. Om riktlinjerna ändras för 

någon älv eller älvsträcka innebär det emellertid inte automatiskt att kraft

verket kommer till stånd. Projekten skall prövas på sedvanligt sätt enligt 

VL, befinnas tillåtliga samt av fallrättsägaren bedömas intressanta att 

genomföra. 

En genomgång av de projekt som omfattas av FRP-riktlinjer visar, att 

det kan finnas vattenkraftsföretag som i vattenkraftutredningarna bedömts 

ha lägre bevarandevärden än vissa projekt som inte omfattas av sådana 

riktlinjer. Riktlinjerna ger därför i vissa fall inte tillräcklig vägledning vid 

urvalet av projekt, som kan vara tänkbara att föra till planen. Ytterligare 

kunskaper om olika älvsträckor och projekt kan också påverka grunderna 

för beslutet om undantag. Samtidigt kan självfallet älvar och älvsträckor 

som inte omfattas av riktlinjer visa sig ha sådana bevarandevärden, att de 

bör omfattas av FRP-riktlinjer. Det kan slutligen påpekas att ett relativt 

stort antal projekt som nu är aktuella inte hade utformats vid tidpunkten 
för vattenkraftsutredningarnas arbete. 

1.2.2 Projekt som hör kunna komplettera planen 

En utgångspunkt vid utarbetandet av promemorian har varit de Sehl
stedtska och Ekströmska utredningarna (SOU 1974: 22 och 1976: 28) och 
VKB:s betänkande (SOU 1983: 49). 

Av kraftbolagen har inför utarbetandet av denna promemoria begärts en 
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särskild redovisning av aktuella projekt. Redovisningar har inkommit från 
statens vattenfallsverk. Sydkraft AB. Skellefteå Kraftaktiebolag, Bålfor
sens Kraftaktiebolag, Graningeverken. Aktiebolaget Hälsingekraft. Kors
näs-Marma Aktiebolag, Ljusnans Vattenregleringsföretag, Lögdekraft 
AB, Skandinaviska Elverk AB, Stora Kopparberg Bergvik, Svanö AB. 
Rebnis Kraft AB. Uddcholm AB och Yärmlandsenergi AB. I bilaga I 
redovisas samtliga projekt som övervägts i arbetet med att komplettera 
planen. 

Sammanlagt har drygt 200, delvis nya eller omarbetade, projekt redovi
sats. I många fall rör det sig om modifieringar av tidigare aktualiserade 
vattenkraftsföretag, som omfattas av FRP-riktlinjer. Flera av projekten 
har inte övervägts i VKB:s arbete. 

Utgångspunkten har varit att ur detta och tidigare redovisat underlag 
presentera ett antal projekt, som med hänsyn till riksdagens uttalande och 
de kriterier i övrigt som angivits i avsnitt 2 har förutsättningar att ingå i 
riksdagens plan. 

Därför har för det första undantagits alla projekt i Torne-, Kalix-. Pite
och Vindelälven med biflöden samt projekt som placerats i klass 4 (högsta 
bevarandeklass) i de båda vattenkraftsutrcdningarna. Som exempel kan 
nämnas Peraure och Karatj i Luleälven, Tärna och Fjällnäs i Umeälven 
och Hälla i Dalälven. Vattenkraftsföretag i flertalet av de nordliga skogsäl
varna som Åbyälven, Sävarån, Öreälven och Lögdeälven har inte kommit i 
fråga med hänsyn till deras dåliga ekonomi och/eller starka bevarandevär

den. 
Förslaget till vilka projekt som bör kunna ingå i planen omfattar en 

energiproduktion om sammanlagt 640 GWh/år. Till detta har förts ändrade 
vattenhushållningsbestämmelscr, främst i form av slopade eller reducera
de minimitappningar om ca 60 GWhlår. Totalt omfattar således förslaget 

ca 700 GWhlår. Projekten redovisas mer i detalj i avsnitt 2.3. 
En målsättning vid urvalet av mer kontroversiella utbyggnadsprojekt har 

varit att undvika de som har de högsta bevarandevärdena och att så långt 

möjligt välja sådana, där påverkan på miljön och konflikterna gentemot 
motstående intressen blir så begränsade som möjligt. 

Tre projekt som berör av riksdagen undantagna älvar och älvsträckor 

redovisas. De är: 

Hocksjö 
Belne 
Edänge 

GWh/år FRP 

78 
15 

119 

2.u 
-. u 
3a, u 

Projektet Hocksjö har modifierats väsentligt i jämförelse med det ur
sprungliga utbyggnadsförslaget. Belne är undantaget genom att det ligger 
inom obrutet fjällområde. Ett genomförande av Belne-projcktet - som 
berör ett område som redan är starkt påverkat av vattenkraftsutbyggnad -
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kan t. o. m. innebära vissa fördelar från naturvårdssynpunkt. Sammanlagt 
uppgår projekten, som omfattas av FRP-riktlinjcr, till 212 GWh/år. 

Förslag till projekt som bör kunna komplettera planen för vattrnkraftsutbyggnad 

Älv/projekt GWh/år Kr/kWh, klass Ägare 
år (SOUJ 

Skellcfteä/ven 
Bergnä~ 28 3,3 3b Vattenfall m. fl. 
Slagnäs 30 3.3 3b Vattenfall m. fl. 
Gallejaur 0 Vattenfall 
Vargfors 0 Vattenfall 
Regi. Malån JO 2.0 2 .Skellefteå Kraft m. fl. 
Umeii/l•cn 
Gardikfors G2 w 0 Vallenfall 
Ån~ermanii/i·cn 
Sto rån 36 2.5 Graningevcrkcn 
Hocksjö 78 2.1 2.u Svanö 
/nda/~1ilve11 
Belne 15 1.6 -.u Skand. Elverk 
Lju.rnan 
Vcmsjön m. kraftverk 85" 1.4 2 Regi. företaget m. fl. 
Los bron 10 <3.0 Korsnäs-Marma 
Ängra 7 <3.0 Korsnäs-Marma 
Edänge 119 1,3 Ja, u Hälsingekraft 
Hylströmmcn m. regi 52 1,9 Skand. Elv .. reglför. 
Gadeån 
Mackmyra 8 <3,0 STORA-Bergvik 
Daliilven 
Skifsforsen 35 <3,0 STORA-Bergvik 
Älvkarleby (rensn) 15 <3,0 Vattenfall 
Motala ström 
Fiskeby 8 3.3 Vattenfall 
Boren~berg 5 <3.0 Vattenfall 
Göta A/1•-K/arälven 
Mangen-Viggen 41 3,5 U ddcholm-Billerud 
Yargön G3 m. m. 40 Vattenfall 
Andrade vattenhus-
hållningsbestämmelser 60 

ca 700 

"Inkl. produktion i Edänge 

I .2 .3 Kommentarer till enskilda projekt 

I det följande redovisas älv för älv de projekt som bör kunna ingå i 

planen. Av tabellerna framgår bedömt energitillskott i GWh/år. kostnaden 

för projektet i kr/kWh, år, bedömd sysselsättning i form av årsverken, 
klassificeringen i vattenkraftsutredningarna och ägaren till fallrätten. Ett 

"u" vid kolumnen FRP innebär att älvsträckan där projektet återfinns 
omfattas av riktlinjer i den fysiska riksplaneringen. Redovisas " - " inne
bär det att projektet inte omfattades av Sehlstedtska och Ekströmska 
utredningarnas arbete eller var kända då utredningarna gjordes. 

Skellefteälven 

VKB hade i sitt förslag med Slagnäs, men mot bakgrund av bl. a. 
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Arjeplogs kommuns negativa inställning och den höga kostnaden kom 

projektet inte med i riksdagsbeslutet. I ett förnyat yttrande till regeringen 

angav dock kommunen att man ställde sig positiv till ytterligare utredning 

av projektet. 

Projekt GWh/år Kr/kWh, Syssels. FRP Ägare 
år <års-

verken) 

Bergnäs 28 3.3 80 3b Vattenfall m. fl. 
Slagnäs 30 3,3 100 3b Vattenfall m. 11. 
Gallejaur 160 0 Vattenfall 
Vargfors 45 0 Vattenfall 
Regi. i Malån 10 2.0 2 Skellefteå 

kraftverk 

Mellan fallrättsägaren Vattenfall och Skellefteå Kraft AB m. fl. disku

teras f. n. förutsättningarna för en successiv utbyggnad av de nya statio

nerna Bergnäs och Slaw1iis. Projekten gavs en mycket hög klassning !3b) i 

Ekströmska utredningen. Motivet var att forsarna har stor betydelse för 

fisket. Kraftstatiom:rna utnyttjar i första hand de genom regleringarna 
mycket höga vattenföringarna vintertid. Inverkan på fisket blir sannolikt 

måttlig. eftersom vattenföringarna sommartid mycket litet eller inte alls 

utnyttjas för kraftproduktion utan släpps i forsarna. De höga bevarande

värdena bör här kunna i huvudsak bibehållas trots utbyggnaden. 

Projekten Gallejaur och Vargj(Jrs innebär installation av ytterligare ett 

aggregat i vardera stationen. Vattenfall har i en skrivelse till regeringen 

föreslagit en utbyggnad av dessa kraftverk. Projekten är f. n. föremål för 

prövning av regeringen enligt YL 

Regleringarna i Malån berör hl. a. sjöarna Stora Skeppträsket och 

Kvammarn och skulle ge ett tillskott på 10 GWh samt förädlingsnytta i de 

nedströms liggande kraftstationerna i Skellefteälven. 

Umeälven 

I den första etappen av planen för vattenkraftsutbyggnaden återfinns 

Abelvattsån och Klippen. 

Projekt GWh/år Kr/kWh, Svssels. FRP Ägare 
år (års-

verken) 

Gardikfors G2 20 90 0 Vattenfall 
Ajaure ca I Vattenfall 
Gejmån ca I Vattenfall 
Stomorrfors ca 10 Vattenfall 

Installation av ytterligare ett aggregat i Ajaure torde inte ens efter en 

eventuell överledning av Girjesån bli lönsam. Däremot bör det vara möjlgt 

att tillåta maximal tappning genom kraftverket. Därigenom skulle ytterliga

re ca 1 GWh/år utvinnas. 
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Projektet Gejmån innebär att man slopar en mycket liten minimitapp

ning, som i huvudsak saknar betydelse för fisket eller andra intressen. 

Åtgärden skulle innebära ett produktionstillskott på ca I GWh/år. 

Projektet Gardikfors G2 innebär installation av ytterligare ett aggregat, 

en åtgärd som förbereddes redan då stationen byggdes. Nettotillskottet av 

energi har bedömts till ca 20 GWh/år. Projektet innebär vidare ökade 

regleringsmöjligheter. 

Projektet Stornorrfors innebär minskad tappning i älvfåran. Produk
tionsförlusten genom nuvarande tappning uppgår till 50 GWh/år. Med en 

reducerad tappning under maj och med ett slopande av den extra tappning
en under sommarhelgerna samt av tappningen under andra halvan av 
september skulle produktionstillskottet bli av storleksordningen 10-15 

GWh/år. 

Ångermanälven 

I den första etappen av planen för vattenkraftsutbyggnad återfinns pro

jekten Vojmå, Sjougden. Korpå. Lillå, Flåsjöån och Meåforsen. 

Projekt GWh/år Kr/kWh, Syssels. FRP Ägare 
år !års-

verken) 

Hocksjö 78 2,1 210 2, u Svanö AB 
Storån 36 2.5 85 I Graningevcrken 
Kultsjöån ca JO Vattenfall 
Malgomaj ca 15 Regleringsföretaget 

Projektet Hocksjö innebär två nya kraftverk i den nedre delen av Rör

strömsälven. Ett tidigare utbyggnadsförslag. där fallhöjden utnyttjades i en 
anläggning, innebar överdämning av 3 700 ha. varav en stor del produktiv 

skogsmark. Projektet placerades i Ekströmska utredningen i klass 2. Det 

nuvarande förslaget innebär att den överdämda arealen minskats, från 

3 700 ha till ca 300 ha. Projektet innebär dock förlust av strömfisket i älven. 

Rörströmsälven-Långseleån är undantagen från utbyggnad genom rikt

linjer i den fysiska riksplaneringen. trots att älven inte placerats i de högre 

bevarandeklasserna. Älven är påverkad av vattenkraftsutbyggnad genom 

överledning från Korpån till Saxälven samt genom Ormsjöns reglering. 

I remissyttrandet över VKB:s förslag föreslog länsstyrelsen i Jämtlands 

län att Hocksjö borde föras till planen. Föredragande statsrådet var dock 
inte beredd att utan remissbehandling ta ställning till projektet. vars ge
nomförande kräver en ändring av FRP-riktlinjerna. 

Projektet Storån innebär utbyggnad i två anläggningar och utnyttjar 
fallhöjden mellan Klumpvattnet och Gärdsjön. Det innebär årsreglcring i 
sjöarna Klumpvattnet och Gärdvattnet. Storån uppströms Klumpvattnet 
är undantagen genom riktlinjer i den fysiska riksplaneringen. Storån pla
cerades i klass I i den Ekströmska utredningen. 
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Projektet är modifierat jämfört med ett tidigare förslag. som vattendom

stolen avstyrkte med hänsyn till naturskyddssynpunkter samt inverkan på 

rennäring och turism. Den föreslagna regleringen av Klumpvattnet innebär 

inte uppdämning över det högsta naturliga vattenståndet i sjön och därför 

torde någon ändring av fRP-riktlinjerna inte e1fordras. 

Kult~jöån är tack vare en frikostig minimitappning värdefull från bl. a. 

fiskesynpunkt och allmänna rekreationssynpunkter liksom för turismen. 

Tappningen innebär en minskad produktion i Stalons kraftverk på 95 GWh/ 

år. En viss minskning av tappningen bör kunna ske utan allvarliga kon

flikter med motstående intressen. 

Malgomaj är ett flerårsmagasin med två meters amplitud. Det får dock 

bara utnyttjas med i medeltal en halv meters amplitud varje år. Med 

tillstånd att utnyttja en meters amplitud varje år skulle en produktionsök

ning ske i nedanförliggande stationer. Från miljösynpunkt torde en utökad 

rätt att utnyttja magasinet med amplituden en meter varje år innebära ett 

måttligt ingrepp. 

lnda/sälve11 

I första etappen av planen ingår följande projekt: Storsjötunneln, Kors

vattenån. Yttre Oldsjön, Rönnöforsen. Hotagsströmmen, Edsoxforsen. 

Högfors, Ammeråns överledning, Krångede-Gammelänge, Hammarforsen 

!två åtgärder) Svarthålsforsen, Stadsforsen G4 och Sillre. 

Projekt GWh/år Kr/kWh, Syssels. FRP Ägare 
år (års-

verken) 

Belne 15 1.6 25 -. u Skand. Elverk 

Projektet Belne innebär utbyggnad i Rörvattenåns vattensystem upp

ströms Hotagen i Hårkan. Utbyggnaden tar i anspråk fallhöjd i Grubbdals

ån. som år 1970 leddes över till Stora Stensjön. I samband med överled

ningen sänktes sjön Sarvesgaisenjaure. Området är således redan mycket 

starkt påverkat av tidigare ingrepp. En utbyggnad innebär att sjön åter fylls 

och att Tjanglebäcken på sträckan mellan överledningstunnelns utlopp och 

Stora Stensjön torrläggs. 

Projektet är beläget inom obrutet fjällområde och omfattas av FRP

riktlinjcrna för vattendrag, men bedöms ändå som förhållandevis okontro

versiellt. Belne redovisades inte i samband med Sehlsttdtska utredningen 

och VKB. Projektet bör kunna genomföras inom ramen för de riktlinjer 

som gäller för de obrutna fjällområdena. 
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Ljung an 

I planen ingår tidigare Ljunga. 

Projekt GWh/år Kr/kWh, Syssels. FRP Ägare 
år (års-) 

verken) 

Flåsjiin ca 8 Reglerings-
företaget 

Trångfors ca 12 Trångfors AB 

Ändrade vattenhushållningsbestämmelser för Flåsjön innebär mycket 

måttliga ingrepp i den av vattenkraftsutbyggnad starkt påverkade miljön. 

För Trångf(Jrs bör i vart fall en viss minskning av den nuvarande minimi

tappningen vara möjlig. 

Ljusnan 

I första etappen återfinns följande projekt: Lottcfors. Ljusneströmmar, 

Hamre. Hamresjön, Smedjemorasjön, Kvarnforsen. Härjeåsjöån och Ru-

nemo. 

Projekt GWh/år Kr/kWh, Syssels. FRP Ägare 
år (års-

verken) 

Vemsjön m. krv. 85 1,4 300 2 Ljusnans regi. 
företag, 
lggesunds AB 
m. fl. 

Edänge 119 1.3 300 3a,u Skand.Elverk, 
Hälsingekraft 

Hylsjöns regi. 27 2,2 

} 
Ljusnans regi. 

260 företag 
Hylströmmen 25 1.6 Skand. Elverk 
Los bron 10 <3,0 Korsnäs-Marma 
Ängra 7 <3,0 Korsnäs-Marma 

Vem~jöns reglering och kraftstation innebär att nedre delen av Vemån 

däms upp strax ovanför Svegsjön. Ett betydande område - i stor utsträck

ning myrmark - skulle till följd av projektet läggas under vatten. Projektet 

innebär främst höjning av regleringsgraden och ökad produktion i ned

ströms liggande kraftverk. Projektet placerades i klass 2 i Schlstedtska 

utredningen. Ett genomförande kan dock försenas eller hindras av följande 

skäl: 
I Intresse finns att bryta torv på de aktuella markerna. Om tillstånd ges till 

torvbrytningen kommer utbyggnaden att kunna ske tidigast mot slutet av den 
utbyggnadsperiod som här avses, dvs. mitten av 1990-talet. 

2 Om tillstånd inte ges till torvbrytning - eftersom det berör område av riksin
tresse för den vetenskapliga naturvården (Tönningfloarna) - finns ingen anledning 
atl tro att vattenkraftsföretaget skulle kunna genomföras. 

En utbyggnad i Ängraån omfattar flera anläggningar, varav Losbron och 

Ängra inte utgörs. k. minikraftverk. Ån har inte varit föremål för närmare 
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utredning, men det finns f. n. inget som tyder på att mycket höga bevaran

devärden skulle vara knutna till ån. 

Projekten Edänge samt Hylströmmen med reglering behandlas i avsnitt 

2.4 Fortsatt vattenkraftsutbyggnad i Gävleborgs län. 

Gadeån 

Gavleån har inte studerats i vattenkraftsutredningarna. I den redan 

beslutade etappen av planen för vattenkraftsutbyggnad ingår Åbyfors och 

Prästforsen. 

Projekt GWh/år Kr/kWh. Syssels. FRP Ägare 
år lårs-

verken) 

Mack myra 8 <3,0 STORA-
Bergvik 

Mackmyra kraftstation är i mycket dåligt skick och den återstående 
livslängden har bedömts till ca 5 år. En ny kraftstation skulle kunna ge ca 
18 GWh/år jämfört med den nuvarande stationen, som i medeltal produ
cerar ca JO GWh/år. 

Dalälven 

I riksdagens plan ingår följande projekt: Brunnsberg. Noppikoski, 
Stackmora övre, Stackmora nedre, Borgärdet. Eldforsen, Mockfjärd, Jo

hannisholm. Van, Forshuvud, Bullerforsen, Näs, Söderfors och Älvkar

leby. 

·· Projekt GWh/år Kr/kWh, Syssels. FRP Ägare 
år (års-

verken) 

Skifsforscn 35 <3,0 Stora Koppar-
berg m. tl. 

Älvkarleby 15 <3,0 JO Vattenfall 

Projektet Skif.1forsen avser dels ett projekt, som utnyttjar enbart fallhöj

den i den nuvarande anläggningen. dels ett större projekt som också tar i 

anspråk fallhöjd nedströms Skifsforsen. Ställningstagande till om det finns 

förutsättningar att genomföra det mindre projektet, som här redovisas, är 

beroende bl. a. av resultatet av en utredning kommunen initierat och 

eventuella förhandlingar med bolaget. Det är dock angeläget att även det 

större projektet blir belyst i remissbehandlingen. 

Skifsforsen ingår inte bland de älvar och älvsträckor som omfattas av 

FRP-riktlinjer. Det större projektet omfattas dock av riktlinjer. 

Projektet Älvkarleby innebär vissa rensningar nedströms kraftverket, 

vilket ger ökad fallhöjd och därmed ökad produktion. Projektet kan ge upp 
till 25 GWh/år, men i planen finns redovisat 15 GWh/år. då de mycket 

starka fiskeintressena kan förväntas hindra mer omfattande rensningar. 
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Motala Striim 

Motala Ström har inte behandlats i vattenkraftsutredningarna. I den 

redan beslutade delen av planen ingår Skärblacka och Bergsbron-havet. 

Projekt GWh/år Kr/kWh. Syssels. FRP Ägare 
år (års-

verken) 

Fiskeby ~ 3.3 75 Vattenfall 
Borcnsberg 5 <3.0 25 Vattenfall 

Projektet Fiskeby innebär en ombyggnad av det nuvarande kraftverket. 

Projektet Borensberg innebär första delen av en fullständig ombyggnad av 

den nuvarande anläggningen. Projekten torde kunna genomföras utan kon

flikter gentemot motstående intressen. 

Göta äfr-Klarälven 

Om- och tillbyggnader eller effektiviseringar av stationerna fr. o. m. 

Edeforsen t. o. m. Forshaga, ombyggnad av stationerna Fryksfors och 

Upperud samt projektet Värsjö ingår i den redan beslutade delen av planen 

för vattenkraftsutbyggnad. 

Projekt GWh/år Kr/kWh, Syssels. FRP Ägare 
år (års-

verken) 

Mangen-Viggen 41 3,5 300 Uddeholm-
Billerud 

Vargön G3, m. m. 40 270 Vattenfall 

Frågan om tillåtligheten enligt YL av Mangen-Viggen prövas f. n. av 

regeringen. 

I propositionen framhölls att genomförandet av \largön GJ var så osä

kert att det inte borde föras till planen. Förnyade studier inom Vattenfall 

tyder dock på att projektet bör genomföras, eftersom Vargöns kraftstation 

är i sådant skick att åtgärder ändå måste vidtas under det närmaste årtion

det. Projektet omfattar också rensningar i älvfåran och en 600 m lång 

tunnel uppströms Vargön. Åtgärderna har av Vattenfall preliminärt be

dömts som ekonomiskt försvarbara. 

J .2 .4 Fortsatt vattenkraftsutbyggnad i Gävleborgs län 

I VKB föreslogs att Galvån i Ljusnan och Runemo i Voxnan skulle föras 

till planen för vattenkraftsutbyggnad. När det gäller Hylströmmen fann 

beredningen att en komplettering av kunskapsunderlaget erfordrades in

nan ställning kunde tas till om projektet kunde föras till planen. Vidare 

föreslogs att projektet Edeforsen i Ljusnan skulle föras till planen som 

alternativ till det större projektet Edänge. Ett motiv till detta var att VKB 

ville undvika projekt som medför ändringar av FRP-riktlinjer. 
13 Riksdagen 1984185. 1 sam/. Nr 120. Bilagedel 
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I propositionen föreslog föredragande statsrådet att Hylströmmen och 

Hylsjöns reglering horde föras till planen med hänvisning till att kammar

kollegiet i sitt remissvar framhållit att det fanns erforderligt beslutsunder

lag. Vidare föreslogs att projektet Runemo i Voxnan skulle föras till 

planen. När det gäller Edeforsen konstaterades att projektet hade avvisats 

av såväl fallrättsägaren som av bevarandeintressena och att projektet 

troligen skulle kräva ändring av riktlinjerna i den fysiska riksplaneringen. 

Inom ramen för dessa kan endast en begränsad utbyggnad av det befintliga 

kraftverket komma till stånd. Föredragande statsrådet var inte beredd att 

föreslå en ändring av riktlinjerna vad avser denna del av Mellanljusnan. 

Om en sådan skall komma till stånd talade enligt föredragande statsrådet 

en total avvägning för att det större projektet Edänge. som dämmer in 
såväl Edeforsen som den uppströms liggande Edängeforsen. horde föror

das i stället för Edeforsen. När det gäller Galvån var föredragande statsrå

det inte beredd att ta ställning. Vid riksdagsbehandlingen framhöll utskot

tet följande: 

Även om utskottet i och för sig kan acceptera den uppfattning som förs 
fram i propositionen om att tillräckligt underlag nu finns för att ta ställning 
till projekten. finner utskottet vid en sammanvägning av olika synpunkter 
det motiverat att förorda att ytterligare överväganden görs. Utskottet vill 
erinra om att regeringens avsikt är att våren 1985 förelägga riksdagen en 
proposition om energipolitiken. Utskottet förordar att frågan om Hyl
strömmen m. m. ytterligare övervägs. bl. a. mot bakgrund av en samlad 
syn på inriktningen och omfattningen av vattenkraftsutbyggnaden i Gävle
borgs län och att regeringen i 1985 års proposition för riksdagen redovisar 
sin syn mot bakgrund av de nu förordade ytterligare övervägandena. 
Projektet bör sålunda inte tas upp i planen. Vad nu anförts bör innebära att 
det blir möjligt att erhålla det tillkommande utredningsmaterial som VKB 
efterlyst. 

Detta blev också riksdagens beslut (BoU 30, rskr 388). 

Riksdagens uppdrag med anledning av riksdagens beslut att göra en 

regional bedömning har i första hand avsett följande projekt: 

Ljusnan Edänge 119 GWh 

Galvån Galvån 38 GWh 

Voxnan Hylströmmen 25 GWh 

Voxnan Hylsjöns regi. 27 GWh 

Voxnan Vinströmmen 13 GWh 

Voxnan Finnstuga 12 GWh 

Utöver dessa har projekten Losbron och Ängra i Ängraån samt vissa 

åtgärder i Gavleån aktualiserats i Gävleborgs län. 

Projektet Edänge innebär en utbyggnad av Edeforsen och den upp

ströms liggande Edängeforsen. Vid Edeforsen finns ett befintligt kraftverk 

som utnyttjar en del av vattenföringen i älven. En utbyggnad innebär ett 

relativt stort ingrepp, men kan ge vissa fördelar för Ljusdals tätort genom 
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att man erhåller ett relativt högt och jämnt vattenstånd. Regeringen har 

tidigare avslagit en YL-ansökan om utbyggnad av Edänge med hänvisning 

till gällande FRP-riktlinjer. 

En utbyggnad av Galvån innebär att vatten från Galvsjön via kanal och 

tunnel leds till Ljusnan uppströms Lottefors. Projektet skulle ge ett energi

tillskott på 25 GWh/år i Galvåns kraftverk och till detta kommer produk

tionstillskott i Lottefors och Dönje på sammanlagt 13 GWh/år. 

En utbyggnad av Voxnan har redovisats, med tre anläggningar - Hy/

strömmen med reglering av Hylsjön, Vinströmmen samt Finnstuga. Pro
jekten skulle ge sammanlagt 78 GWh/år. En utbyggnad av enbart Hyl

strömmen med reglering skulle ge ca 52 GWh/år. 
Följande bedömning kan göras när det gäller inriktning och omfattning 

av vattenkraftsutbyggnaden i Gävleborgs län. 

I linje med vad som anfördes i propositionen och i länsstyrelsens yttran
de föreslås att Edänge i Ljusnan förs till planen och FRP-riktlinjerna 
ändras. För en utbyggnad talar att det redan finns ett befintligt, mindre 
kraftverk vid Edeforsen och att en utbyggnad kan skapa ett jämnare 

vattenstånd i Ljusnan vid Ljusdals tätort. 
När det gäller Voxnan och Galvån kan konstateras att starka bevarande

värden är knutna till dessa vattendrag. Ovanåker och Bollnäs kommuner 

har i sina remissyttranden framfört önskemål om att bygga ut Hy/ström

men för att minska översvämningsriskerna längre ned i Voxnan. Vatten

domstolen har funnit projektet tillåtligt enligt YL och kammarkollegiet, 

statens naturvårdsverk och statens planverk har inte motsatt sig utbyggna

den. Ingreppet i Galvån innebär att ån i det närmaste skulle torrläggas på 
en längre sträcka. Ett populärt strömfiske skulle spolieras och ett uppskat
tat fritidsområde i anslutning till ån skulle minska i värde. Den socialdemo

kratiska arbetarekommunen i Bollnäs har motsatt sig en utbyggnad, medan 
länsstyrelsen i Gävleborgs län bedömt att en utbyggnad av Edänge bör 
föredras före en utbyggnad av Galvån. 

Mot denna bakgrund föreslås i valet mellan Voxnan och Galvån att 

Hy/strömmen med Hy/sjöns reglering förs till planen. Genom denna priori

tering torde en utbyggnad av Runemo i Voxnan som redan ingår i planen 

kunna säkerställas. 
Ett argument som kan anföras mot en utbyggnad av Hylströmmen är att 

det kan öppna för en total exploatering av Voxnan. Ovanåker har i sitt 

remissyttrande ställt sig tveksam, men inte direkt avvisat en utbyggnad av 

Finnstuga och Vinströmmen. Finnstuga och Vinströmmen bör bl. a. mot 
denna bakgrund inte föras till planen. 

Genom denna prioritering tas stor hänsyn till kommunernas och läns
myndigheternas synpunkter på fortsatt vattenkraftsutbyggnad i Gävle

borgs län. 
I likhet med vad som påpekats av länsstyrelsen i Gävleborgs län samt 

Bollnäs och Ovanåkers kommuner är underlaget bristfälligt när det gäller 



Prop. 1984/85:120 194 

flera av projekten. Det är därför angeläget med en ingående remissbehand

ling som underlag för bedömningen av inriktning och omfattning av vat

tenkraftsutbyggnaden i Gävleborgs län. 

I .2 .5 Regionala och lokala sysselsä1tni111:seffrkter 

Enligt riksdagens beslut borde vid utarbetandet av planen största möj

liga hänsyn tas till de lokala sysselsättningseffekterna. Bl. a. är det viktigt 

att utbyggnaderna planeras så att förhållandevis varaktig sysselsättning 

skapas. En målsättning har därför varit att utforma den andra etappen av 

planen så att den så långt möjligt kompletterar den första etappen. Därige

nom kan en regionalt och lokalt samlad sysselsättning med lång varak

tighet uppnås. 

Genomförandet av projekten i promemorian skulle skapa ca 2 300 årsar

beten. i många fall i områden som i dag har en besvärlig sysselsättnings

situation. Genom samordning och anpassning till etapp ett skulle effekter

na blir särskilt gynnsamma i vissa delar av landet som f. n. har en besvärlig 

sysselsättningssituation. 

I Skellefteälven skulle en utbyggnad av Gallejaur och Vargfors kunna ge 
ett betydande sysselsättningstillskott för byggnadsarbetare redan fr. o. m. 

sommaren 1985. Detta är särskilt viktigt med hänsyn till att utbyggnaden 

torde kunna samordnas med en utbyggnad på längre sikt av Slagnäs och 

Bergnäs. Följden av detta kan bli en stadigvarande sysselsättning för ett 

70-tal man fr. o. m. år 1985 till år 1990. Detta sysselsättningstillskott skulle 

tillkomma såväl Norrbottens som Västerbottens län. 

I Västerbottens läns inland skulle en utbyggnad av Gardikfors i Umeäl

ven kunna samordnas med utbyggnaden av Klippen och Abelvattsån, som 

ingår i den redan beslutade delen av planen. Ca 125 man skulle kunna få 

arbete i 4-5 år. Vattenfall har angivit att en vauendomstolsansökan avse

ende Klippen kommer att inlämnas årsskiftet 1984/85. Till detta kommer 

effekterna av en eventuell utbyggnad av projektet Vojmå. som även det 

ingår i den redan beslutade delen av planen. 

En utbyggnad av Hocksjö och Storån i Ångermanälven skulle kunna 

samordnas med en utbyggnad av Flåsjöån, Sjougden, Korpå och Lillå och 

ge ett viktigt sysselsättningstillskott i norra Jämtland. I remissyttrandet 

över VKB ansåg länsstyrelsen att projektet Hocksjö bör ingå i planen, 

eftersom sysselsättningsläget inom Strömsunds kommun är synnerligen 

allvarligt och befolkningsutvecklingen mycket oroande. Förverkligandet 

av Hocksjö-projektet innebär att samordning med Flåsjöån-projektet kan 

ske och att den kan ge en årlig sysselsättning för mer än 100 man under 

flera år. 

I Gävleborgs län skulle en utbyggnad av Hylströmmen kunna påbörjas 

relativt snart och i tiden kunna samordnas med en utbyggnad av Runemo 

och Edänge. 
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2 Remissyttranden 

2.1 Remissförfarandet 

Efter remiss har yttranden avgetts av överhefiilhavaren, överstyre/sen 

för ekonomiskt försvar, statens väg1·erk, S1·eriges meteorologiska och 
hydrologiska institut, riksrel'isions1·erket, lanthruksstyre/.fen, skogsstyrel

sen, statens plam·erk. statens industrii·erk, Sveriges geologiska undersök

ning, statens energiverk, statens vattenfallsverk, domänl'erket, kammar

kollegiet, länsstyrelserna i Uppsala, Östergiitlands, Blekinge, Älvshorgs, 

Värmlands, Kopparhergs, Gävlehorg.f, Jämtlands. Viisterhottens och 

Norrhottens /iin, kommunerna Norrköping. Motala, Torshy, Vanshro, 

Bollnäs, Gävle, Ljusdal. Ovanåker, /Iiirjedalrn, Berg, Krokom, Åre, 

Strömsund. Skellefteå, Storuman, Vilhelmina. Malå, Nor.~iö. Umeå och 

Arjeplog, Centra/organisationen SACOI SR, Friluftsfrämjandet, Fälthiolo

gerna, Kunf?I. Vetenskapsakademien, LandsorRtmisationen i Sverige, 

Landstingsförhundet, Lantbrukarnas riksfiirbund, S1·enska arhetsgivare

föreningen, Svenska Elverksföreningen, Svenska Krajii·erk.~(iireningen, 

Svenska Kommunfiirhundet, Svenska Naturskyddsföreningen. Svenska 

Samernas Rik.1förhund. Svenska Turistföreningen, S1•eriges Jndustriför

bund, Sveriges fiskares riksförhund, Tjänstemännens centra/organisation 

samt Äfrräddarnas samorganisation. 

Därutöver har på eget initiativ inkommit yttranden från Arbetsgruppen 

för Voxnans bevarande. Göran Bryntse, Falun, Flugfiskarna. Gävle, Folk

partiet i Ljusdal, Svea Fransson. Färila, Fälthio/ogerna Mellansverige, 

Anna Ga/ji•ensjö, Järvsö, Giiv/eborgs Botaniska Sällskap. Giivlehorgs 

Naturvårdsförbund, Lena Hall. Ljusdal, AB Hii/singekraft, Bo Hiinne

strand. Korskrogen, Jiirvsö LRF-avdelning, KDS i Ljusdal, Kommitten 

Rädda Västerdqlälven, Gun och Magnus Lindahl, Järvsö. Lars Lind

ström, Arvidsjaur, Ljusdals Mi/jih·årdsförening. Lögdekraft AB, Ingeborg 

Nilsson, Ljusdal. Kil/an Norell m.fl. i Ljusdalsbygden, Margareta Lars

dotter Olsson, Ljusdal. Christina och Leif Pettersson, Färila, Rossöns 

Turistförening, Rädda Ljusdalsbygden, SSU Jämt/and/Härjedalen, AB 

Skandinm·iska Elverk, Skellefteiilvens 1•attenregleringsföretag, Marianne 

Sköld. Ljusdal, Socialdemokraterna i Jämtlands län, Sorsele kommun. 

Sportfiskarna. S1·enska Byggnadsarbetareförbundet, avdelning 27 och 30, 

Carl-Tore Trogen, Hamra, Uppsalagruppen Rädda Ljusnan, VPK i ljus

dal samt Anne-Marie och Berndt Wennersten, Ljusdal. 

2.2 Planens omfattning 

Gällande energipolitiska riktlinjer (prop. 1975: 30, CU 28, NU 30, rskr 

202 och 203) innebär att vattenkraftsutbyggnaden skall uppgå till 66 TWh/ 

år. Enligt riksdagens beslut våren 1984 (prop. 1983/84: 160, BoU 30, rskr 

388) skall planen för vattenkraftutbyggnad under det närmaste årtiondet 
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omfatta projekt motsvarande 3,8 TWh/år. för att möjliggöra en utbyggnad 

om minst 2,5 TWh. I riksdagsbeslutet angavs projekt motsvarande 2.8 

TWh/år och för att uppnå den angivna nivån erfordrades således ett till· 

skott av projekt om l,O TWh/år. I promemorian som nu remissbehandlats 

redovisas projekt motsvarande 0.7 TWh/år. 

Den allmänna inställningen till fortsatt vattenkraftutbyggnad är mycket 

positiv hos bl. a. Öl'erstyre/sen för ekonomiskt försvar. statens industri

verk. statens energiverk. statens vattenfalln•erk. Svenska Kraftverksför

eningen, Landsorganisationen (LO) och Sreriges lndustriförbund. 

En starkt restriktiv inställning till fortsatt utbyggnad har bl. a. riksan

tikvarieämbetet. fiskeristyre/sen. statens naturvårdsverk, Svenska Samer

nas Riksförbund, Friluftsfrämjandet. Svenska Naturskyddsförmingen och 

Äh-räddarnas sarnorganisation. 

Hos kommuner och länsstyrelser är inställningen mycket skiftande. 

Flera remissinstanser anser att det nu lämnade kompletteringsförslaget 

är otillräckligt för att uppnå målet om en total utbyggnad på 66 TWh/år. 

Den uppfattningen har bl. a. statens energiverk, statens 1•attenfallsverk, 

Svenska Byggnadsarbetareförbundet, Svenska Elverksföreningen, Svens
ka Kraftverks.föreningen och Sveriges lndustriförbund. 

Statens energiverk framhåller följande: 

Statens energiverk bedömde i utredningen 1984: I, Vattenkraftsutbygg
nad under 1980-talet, att ca I 700 GWh från vattenkraftberedningens plan 
skulle komma till utförande utan statligt stöd inom en tioårsperiod. Om till 
detta läggs ca 300 GWh minikraft och den kompletterande planen exklusi
ve ovan nämnda projekt erhålls ca 2500 GWh. Det innebär att någon 
egentlig marginal enligt verkets mening inte kommer att föreligga för att 
uppnå ett tillskott om 2 500 GWh i enlighet med tidigare beslut. 

Flera remissinstanser. däribland fiskeristyre/sen, naturvårdsverket, 

Lantbrukarnas Riksförbund, Sveriges Fiskares Riksförbund och Älvräd

darnas samorganisation. anser att planen inte behöver ha den angivna 

marginalen för att tillskottet 2,5 TWh skall uppnås. Älvrädda~nas samor

ganisation framhåller bl. a. att den redan beslutade delen av planen tillsam

mans med kompletteringsförslaget och de ytterligare ca 100 GWh/år som 

energiverket anser kan erh~llas genom utbyggnad av minikraftverk, sam

mantaget omfattar okontroversiella utbyggnader på 2,2 TWh. Med en plan 

på högst 3.0 TWh finns enligt organisationen tillräckligt marginal bl. a. för 

projekt som av ekonomiska skäl inte kommer till utförande. Men en plan 

av denna omfattning skulle, betonar man, många svåra val och konflikter 

undvikas samtidigt som tillräckligt utrymme finns för att i vissa fall kunna 

avslå projekt. 
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2.3 Projektvis redovisning 

I tabellen redovisas de berörda kommunernas, länsstyrelsernas och 
fallrättsägarnas inställning till de projekt som finns upptagna i komplette
ringsförslaget. I den efterföljande texten redovisas remissutfallet projekl
vis. I några fall har tidigare uppgifter om projekt, redovisade i komplette
ringsförslaget, ändrats av fallrättsägaren. 

2.3.I Berörda kommuners. länsstyrelsers ochfallrättsägares ställningsta-

gande till de föreslagna projekten 
Tabell 
Berörda kommuners, länsstyrelsers och fallrättsägares inställning till att låta de före-
slagna projekten ingå i planen 

Älv Projekt 

Skellefteälven Bergnäs 
Slagnäs 
Gallejaur 
Vargfors 
Regi. i Malån 

Umeälven Gardikfors 
Ångermanälven Storån 

Hocksjö 
lndalsälven Belne 
Ljusnan Yemsjön 

Los bron 
Ängra 
Edänge 
Hylströmmen 

Gavleån Mackmyra 
Dalälven Skiffsforsen 

Älvkarleby 
Motala ström Fiske by 

Borensberg 
Göta älv- Klarälven Mangen-Viggen 

Vargön G3 m. m. 

Ändrade vattenhushållningsbestämmelser: 
Umeälven 

Ångermanälven 

Ljungan 

Teckenförklaring: 

Gejmån 
Stomorrfors 
Kultsjöån 
Malgomaj 
Flåsjön 
Trångfors 

+ positiv inställning 
negativ inställning 

') tveksam 

Fall-
rätts-
ägare 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
') 

+ 
+ 
+ 
? 
0 
o, 
+ 
+ 
0 

+ 
+ 
+ 
0 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

0 ingen inställning redovisad 

Kom- Länssty-Anm. 
mun relse 

0 + I. 
+ + I. 
+ + 
+ + 

+ + 

+ + 
+ 2. 
0 3. 
0 3. 
() 3. 

+ 0 3. 
+ 0 3. 
+ + 4. 
0 0 
+ + 
+ + 
+ + 5. 
0 + 

+ + 
+ + 

0 0 
0 0 

I. Projekten bedöms positivt av länsstyrelsen. förutsatt höga minimi
tappningar. Arjeplogs kommun har tagit ställning vad gäller Slagnäs. Deras 
inställning är densamma som länsstyrelsens. 

2. En av fallrättsägarna, AB Skandinaviska Elverk, anser att projektet 
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bör strykas från planen eftersom ett genomförande torde bli aktuellt tidi
gast vid mitten av 1990-talet. 

3. Projekten i Gävleborgs län har rangordnats av länsstyrelsen utan att 

man tagit ställning till vilka som bör ingå i planen. Av de här föreslagna 
projekten anser länsstyrelsen att Mackmyra i första hand bör ingå i planen, 

därnäst Losbron och Ängra i Ängraån, så Edänge och i sista hand bör 
Voxnan med bl. a. Hylströmmen ingå i planen. 

4. En ombyggnad av Skiffsforsen kommer enligt fallrättsägaren, Stora 

Kopparberg, inte att genomföras. av ekonomiska skäl. Det större projek

tet, tidigare benämnt Vansbro. vill fallrättsägaren bygga. Kommunen är 
emot en sådan utbyggnad. och länsstyrelsen anser att man inte har skäl att 
ta ställning till projektet. 

5. Projektet prövas för närvarande av regeringen. 

2 .3 .2 Föreslagna nybyRgnader samt om- och tillbyggnader 

UMEÄLVEN 

Gardikfors 

Projektet är enligt Vattenfall, som äger stationen, olönsamt om det inte 
kombineras med andra åtgärder (se avsnitt Projekt utanför förslaget). 

SKELLEFTEÄLVEN 

Bergnäs och Slagnäs 

En utbyggnad kan accepteras av många remissinstanser, förutsatt att 

minimitappningarna blir sådana att skadorna på fisket begränsas. Sådana 

villkor för ett positivt ställningstagande redovisas av fiskeristyrelsen, läns

styrelsen i Västerbottens liin, Arjeplogs kommun och Fiiltbiolo1.terna. Fis

keriintendenten i Övre Norra distriktet framhåller bl. a. att ett lägsta krav 

vad gäller minimitappningar är något över 35 m3/s - den provisoriska 

tappning som rått under en prövotid sedan år 1976. 
Skellefteå kommun är en av fallrättsägarna. Kommunen uppger att pro

jekten är dyra och att en förutsättning för genomförande är att minimivat

tenföringen i älvfåran kan sättas lägre än vad som nu gäller, eller i vart fall 

bibehållas. 
Kammarkollegiet anser projekten ekonomiskt otillåtliga medan Sportfis

karna anser att de med hänsyn till skador på fisket inte bör ingå i planen. 

Från Svenska Samernas Riksförbund riktas kritik mot projekten vad gäller 

deras inverkan på rennäringen. 

Ga/lejaur och Varg.fors 

Inga invändningar finns mot att projekten ingår i planen. 
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Malån 

Riksantikvarieiimbetet, jiskeri.l'lyrelscn, naturvårdsrerkct, länsstyrelsen 

i Viisterbotten.1· liin och de två berörda kommunerna. Alalå och Noqjii. 

samt Fältbiologerna. Sn'nska Samernas Rik.1fi.irbu11d och Äli·räddarnas 

samorglmisation anser att de föreslagna regleringarna skall utgå ur planen. 

Man framhåller bl. a. älvens värde för fiske och rekreation samt den 

begränsade nytta som regleringarna skulle ge. Kritik mot projekten ges 

också av domänverket, som bl. a. framhåller att en fullständig utbyggnad 

av Malån skulle medföra att I - 2 årsarbeten i skogen försvinner. 

Skellefteå kommun - en av fallrättsägarna i Malån - är positiv till en 

utbyggnad, dock under förutsättning att de berörda kommunerna också 

ställer sig positiva. 
Skellefteälvens vattenreglerings.företag ger nya uppgifter om energipro

duktion och kostnader för regleringarna. En reglering av Svartselet. Stora 

Skäppträsket, Malåträsket. Kvammarn och Norsjön. med en sammanlagd 
magasinsvolym på 115 Mm3

, skulle ge 5 GWh/år i ny kraft i Skellefteälvens 

kraftstationer nedom Vargfors samt överföra ca 40 GWh/år sommarkraft 

till vinterkraft. Kostnaden bedöms till totalt 35 miljoner kronor. inklusive 

målhandläggning och skadereglering. Regleringarna bedöms ekonomiskt 

väl motiverade. 

ÅNGERMANÄLVEN 

Storån 

Den berörda kommunen, Strömsund, länsstyrelsen i Jämtlands län, 

fiskeristyre/sen. naturvårdsverket, planverket, kammarkollegiet, Svenska 

Samernas Riksförbund, Älvräddarnas samorganisation. Fältbiologerna, 

Sportfiskarna samt socialdemokraterna i Jämtland anser att en utbyggnad 

av Storån inte skall ingå i planen. 

Kammarkollegiet anför bl. a. att en utbyggnad tidigare bedömts otillåtlig 

på grund av betydande förlust från naturskyddssynpunkt samt skador på 

rennäringen. Det nu redovisade förslaget ger enligt kammarkollegiet inte 

underlag för någon annan bedömning än den som gjordes i samband med 

den tidigare ansökan. 

Hocksjö 

Utbyggnaden förutsätter att riktlinjerna i den fysiska riksplaneringen för 

Rörströmsäl ven - Långsele ån ändras. Projektet bör enligt den berörda 

kommunen. Strömsund, länsstyrelsen i Jämtlands län, fiskeristyre/sen, 

natun•årdsverket, planverket, Älvräddarnas samorganisation, Fältbiolo
gerna, Rossöns Turistförening och socialdemokraterna i Jämtland inte 

ingå i planen. 

Länsstyrelsen i Jämtlands län framhåller att regionen redan är kraftigt 

utbyggd för vattenkraftändamål och att återstående strömmande vatten 
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mf1ste hevaras för turism och rekreation. Dessutom är enligt länsstyrelsen 
en stark opinion i Strömsunds kommun mot en utbyggnad av Hocksjö. 

INDALSÄL VEN 

Belne 

Projektet är beläget inom obrutet fjällområde och omfattas av riktlinjer 
för vattendrag i den fysiska riksplaneringen. Inga invändningar har dock 
rests mot att projektet ingår i planen. Det tillstyrks av bl. a. den berörda 
kommunen. Krokom och länsstyrelsen i Jämtlands län. 

Länsstyrelsen anser att projektet bör kunna genomföras inom ramen för 
de riktlinjer som gäller för obrutna fjällområden. 

Fallrättsägarcn. AB Skandinaviska Elverk. redovisar följande uppgifter 
om projektet. Närmare studier visar att utbyggnadsvattenföringen bör 
sänkas något vilket gör att produktionen blir ca 11 GWh/år i stället för 
uppgivna 15 GWh/år. Vidare korrigeras uppgiften i rapporten att Tjangle
bäcken torrläggs efter en utbyggnad. Den återfår i stället sin ursprungliga 
vattenföring från tiden före överledningen av Grubbdalsån. 

LJUSNAN 

Vemsjön 

Projektet avstyrks av den berörda kommunen Härjedalen, men tillstyrks 
av länsstyrelsen i Jämtlands län och planverket. Fiskeristyre/sen, natur

vårdsvcrket, kammarkollegiet, Älvräddarnas samorgani.rntion och Fält

biologerna anser att projektet bör utgå ur planen. Kritik mot en utbyggnad 

kommer också från Svenska Samernas Riksförbund. 

Svenska Kraftverksföreningen och en av fallrättsägama. AB Skandina

viska Elverk, anser att projektet bör utgå ur planen eftersom det inte 
kommer att förverkligas inom den tidsperiod som planen avser. AB Skan

dinaviska Elverk anger att en reglering och kraftverksutbyggnad kan kom
ma i fråga tidigast vid mitten av 1990-talet om tillstånd ges till torvbrytning. 
Om naturvårdssynpunkter medför att torvbrytning inte tillåts så lär enligt 
bolaget inte heller någon reglering komma i fråga. 

Losbron och Ängra (Ängraån) 

Projekten är relativt okända, men avstyrks av den berörda kommunen. 

Ljusdal. Fiskeristyre/sen anser att projektet Ängra inte bör komma till 
stånd. 

Länsstyrelsen i Gävleborgs län uppger att en utbyggnad av Angraån bör 
komma ifråga före en utbyggnad av Edänge och Voxnan. 



Prop. 1984/85: 120 201 

Edängc 

Projektet omfattas av riktlinjer för vattendrag i den fysiska riksplane

ringen. Projektet avstyrks av den berörda kommunen. Ljusdal. samt av en 

lång rad remissinstanser. däribland fiskeristyre/sen. naturvårdsl'erket, 

plarn'erket, kammarkollegiet, Ku11g/iga Vetenskapsakademin, Sve11ska 

N aturskyddsfi)reni11gcn, Gävleborgs N aturvårdsförbund, Ä!l'räddarna.1· 

samorganisation, Bollnäs kommun, Sportfiskarna. Rädda Ljusnan. Upp

salagruppen Rädda Ljusnan, LRF i Järvsö, Ljusdals MiUövårdsföreni11g, 

Flugfiskarna i Gäi·le, Giii'lehorgs Botaniska Sällskap flera prirntpersoner 

samt Vpk. fp, KDS och Rädda Ljusda/shygden i Ljusdal. 

För en utbyggnad talar AB Hiilsi11gekraft, Byggnads, avd 27 och Svens

ka Kra.ftverk.~föreningen. 

Länsstyrelsen i Gävleborgs län anser att en utbyggnad av Edänge bör 
komma ifråga före en utbyggnad av Galvån och Voxnan. men efter en 
utbyggnad av Ängraån. 

Hy/strömmen 

Ovanåkers kommun tillstyrker projektet under förutsättning att inga 
andra åtgärder kan åstadkomma motsvarande dämpning av flödena. Ljus

dals kommun, som berörs av dämningen, och Bollnäs kommun, som 

berörs genom den ändrade vattenföringen efter reglering avstyrker projek

tet. 
Länsstyrelsen i Gävleborgs län anser att av de utbyggnader som diskute

rats inom länet är Voxnan uppströms Vallhaga den älvsträcka som i sista 
hand bör komma ifråga. 

Många remissinstanser har avstyrkt en utbyggnad. bland annat fiskeri

styre/sen. nawrvårdsverket, planverket, Kungliga Vetenskapsakademin, 

Äfrräddarnas samorganisation, Fältbiolo1:er11a, Sportfiskarna, Svenska 

Naturs/...·yddsföreningen, Gävleborgs Naturvårdsförbund, Arbetsgruppen 

för Voxnans bevarande, Flug.fiskarna i Gävle, Uppsalagruppen Rädda 

Ljusnan, Gävleborgs Botaniska Sällskap och folkpartiet i Ljusdal. 

Naturl'årdsverket och planverket motsätter sig att projektet förs till 

planen med hänvisning till de inventeringar som gjorts under sommaren 

1984 och framhåller att Voxnan uppströms Vallhaga visat sig ha högre 

bevarandevärden än man tidigare visste. För planverkets del beror det 

ändrade ställningstagandet till stor del på att man anser att utterstammen 

skulle hotas genom en utbyggnad. Detta och annat tillbakavisas i en 
skrivelse från AB Skandinaviska Elverk, som är fallrättsägare. 

GAVLEÅN 

Mackmyra 

Inga erinringar finns mot att projektet ingår i planen. 



Prop. 1984/85: 120 202 

DALÄLVEN 

Skiff.1:f(1rsen 

\ianshro kommun och liinsstyrelsen i Kopparhergs liin tillstyrker en om

och tillbyggnad av den gamla kraftstationen. förutsatt att man inte tar i 

anspråk ytterligare fallhöjd. Fallrättsägaren, Storu Kopparherg, är av eko

nomiska skäl inte berett att genomföra projektet. Man vill bygga ett större 

projekt som utnyttjar fallhöjd också nedom nuvarande Skiffsforsen. Vad 

gäller detta projekt, se avsnittet Projekt utanför förslaget. 

Afrkarf Pby 

Projektet Älvkarleby innebär rensningar nedströms kraftstationen, i ett 

område av stor betydelse för fisket. Såväljisknistyrelsen som natun·årds

l'erket anser att projektet bör prövas mycket restriktivt. 

MOTALA STRÖM 

Borensherg och Fiskeby 

Inga erinringar finns mot att projekten ingår i planen. 

KLARALVEN-GÖTA ÄLV 

Mangen- Viggen 

Den berörda kommunen, Torsby. och länsstyrelsen i Värmlunds län 

tillstyrker projektet förutsatt att deras krav på minimitappningar tillgo

doses. Naturvårdsverket och Fältbiologerna Mellan.n•erige anser att pro

jektet bör utgå ur planförslaget, medan kammarkollegiet anser det vara 

ekonomiskt otillåtligt. 

Vargön m. m. 

Inga erinringar finns mot att projektet ingår i planen. 

2 .3 .3 Ändrade 1·attenhuslzållningsbestämmelser 

Flera remissinstanser. bl. a.fiskeristyrelsen. naturvårdsverket, kammar

kollegiet, \I attenfall och Fältbiologerna är kritiska mot att förslaget omfat

tar denna typ av projekt. . Kammarkollegiet framhåller bl. a. följande 

Om vattenkraften skall ses som ett realistiskt alternativ till andra kraft
källor. är det enligt kollegiets mening av största betydelse att utbyggnader 
sker så skonsamt som möjligt. Det kan därför omöjligt accepteras att redan 
meddelade vattenhushållningsbestämmelser ändras till nackdel för all
männa intressen. Trovärdigheten till utbyggarnas tal om skonsam utbygg
nad av nya företag skulle direkt undergrävas om minimitappningar, som 
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bestämts av omsorg om t. ex. fiske. natur eller landskapsbild, skulle nag
gas i kanten för att vinna någon enstaka GWh/år. 

Föreslagna ändringar av vattenhushållningsbestämmelser bör alltså helt 
utgå ur planen. 

Fattenfall anför bl. a. följande 

I promemorian ingår ett tillskott om 60 GWh genom minskad tvångs
tappning. Med hänsyn till att tendensen under senare år har varit att 
vattendomstolarna skärpt kraven på minimitappningar bedömer Vattenfall 
det vara osannolikt att det angivna tillskottet kan uppnås. I vissa fall har 
tidsbegränsade vattenhushållningsbestämmelser fastställts. Det är även i 
dessa fall osannolikt att de definitiva bestämmelserna blir gynnsammare 
för kraftföretagen. Det kan därutöver noteras att den nya vattenlagen vid 
omprövning kan medföra försämrade villkor för kraftföretagen i äldre 
kraftstationer. 

UMEÄLVEN 

Ajaure 

Den berörda kommunen, Storuman. och länsstyrelsen i Västerhottens 

län har inget att erinra mot att projektet ingår i planen. 

Gejmån 

Storumans kommun och länsstyrelsen i Västerbotten tillstyrker försla

get liksom bl. a. fiskeristyre/sen, medan naturvårdsvcrket. kammarkolle

giet och Fältbiologerna avstyrker förslaget. 

Stomorrfors 

Projektet accepteras av Umeå kommun och länsstyrelsen i Västerhot

ten. den senare på vissa villkor, för att skydda fisket. Naturl'årdsverket 

anser att projektet bör prövas restriktivt medan fiskeristyre/sen anser att 

projektet bör utgå. Fiskeriintendenten i Övre Norra distriktet framhåller 

att minskade tappningar i torrfåran i Stornorrfors skulle skada lax- och 

havsöringbestånden. 

ÅNGERMANÄLVEN 

Kult5jöån 

Projektet avstyrks av Vilhelmina kommun och länsstyrelsen i Västerbot

tens län. Andra remissinstanser som anser att projektet bör utgå är fiskeri

styre/sen, naturvårdsverket, kammarkollegiet, Fälthiologerna och Sport
jiskama. 

Vilhelmina kommun framhåller att ån tack vare nu gällande minimi
tappning är mycket värdefull från fiske- och rekreationssynpunkt. Den är 

belägen i ett för turismen mycket viktigt område och kommunen anser.att 
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en minskad tappning på ett avgörande sätt skulle försämra områdets 

attraktionsvärde vad gäller såväl fiske som allmänna rekrationsvärden. 

Ma/gomaj 

Projektet avstyrks av Vilhelmina kommun och länsstyrelsen i Västerbot

tens län. Naturvårdsverket anser att projektet bör bedömas restriktivt. 

Kommunen påpekar att tillgängligheten till sjön redan i dag är begränsad 

genom isbrott i strandområdena. En ytterligare ökning av regleringsampli

tuden skulle enligt kommunen förvärra de problem som redan finns. 

LJUNG AN 

F/åsjön 

Projektet bör enligt kammarkollegiet utgå ur planen. 

Trångfors 

Projektet bör enligt naturvårdsverket och kammarkollegiet utgå ur 

planen. 

2.4 Projekt utanför förslaget 

Projektet Tjäkovarats i Luleälren föreslås av Landsorganisationen och 

Svenska Byggnadsarbetareförbundet. 

En utbyggnad av Siil'lirån föreslås av Skellefteå kommun. Flera av 

projekten i Sävarån utgörs av minikraftverk. En utbyggnad skulle ge ca 50 

GWh/år till en kostnad understigande 3 kr/kWh.år. 

En utbyggnad av Byskeälven bör enligt Skellefteå kommun prövas i 

samband med beslut om avveckling av kärnkraften. 

En överledning av Laisälven (Vindeläll'en) till Skellefteälven bör enligt 

Skellefteå kommun prövas i samband med beslut om avveckling av kärn

kraften. 
Enligt Vattenfall bör projekten Forsbiick och Gardsjönäs i övre Umeäl

ven tillföras planen. 
Ett genomförande av projektet Forsbäck i modifierad form (Tärnaån 

berörs inte) skulle ge ca 80 GWh/år. Det skulle också medföra att en 
utbyggnad av Gardikfors blev ekonomiskt intressant. Kirjesån, som berörs 

genom överledning, är undantagen genom riktlinjer i den fysiska riksplane

ringen. Projektet Gardsjönäs utnyttjar en fallhöjd på 135 meter i Gardsjö

ån. ett biflöde till Storuman. Medelårsproduktionen skulle bli ca 20 GWh. 

Projekten Forsbäck. Gardikfors och Gardsjönäs skulle tillsammans produ

cera ca 135 GWh/år. Anläggningskostnaden skulle bli ca 3 kr/kWh.år och 

projekten skulle ge ett lokalt sysselsättningstillskott på 450 årsverken. 
En utbyggnad av Lögdeiilven föreslås av fallrättsägaren, Lögdekraft AB, 
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ingå i planen. Lögdeälvcn är genom riktlinjer i den fysiska riksplaneringen 

undantagen frän utbyggnad. 

\ 1attenfall föreslår att projektet Saxåns överledning i Ångermanälven 

förs till planen. Projektet skulle medföra att ett genomförande av projekten 

Ransarluspen och Ransarån blev ekonomiskt intressanta. Överledningen 

ökar vattentillgången i Ransarån och Vattenfall bedömer att detta väsent

ligt förbättrar ekonomin för utbyggnad av stationerna Ransarluspen och 

Ransarån. Överledningen tillsammans med utbyggnad av de två stationer

na skulle ge ca 55 GWh/år till en kostnad av 3.5 kr/kWh.år. Projekten 

skulle ge ett lokalt sysselsättningstillskott på ca 300 årsverkcn. Överled

ningsprojektet berör obrutet fjällområde samt vattendrag som är undan

tagna genom riktlinjer i den fysiska riksplaneringcn. 

Länsstyrelsen i Jämtlands län och socialdemokraterna i Jämtland före

slår att projektet Storrensjön (lndalsälven) i Åre koi:nmun eventuellt förs 
till planen. Projektet innebär överledning från Storrensjön till Anjan, med 

kraftverk vid Anjan. Projektet skulle ge ca 15 GWh/år. Innan projektet förs 

till planen bör enligt länsstyrelsen göras en sammanvägd bedömning av 

nyttan kontra skadeverkningarna. 

Länsstyrelsen och socialdemokraterna i Jämtland vill vidare föra Nedre 

Långan ( lndalsälven) till planen. detta under förutsättning att projekten i 

Hårkan (Edsoxforsen och Hotagsströmmen) tas ur planen. Andra remiss

instanser som vill föra Nedre Långan till planen är S1·enska Krafh·erksför

eningen och AB Skandinaviska Elverk. 

En utbyggnad av projekten i såväl Härjedals(iusnan som Mellanljusnan 

föreslås av Svenska Krajiverksföreningen. AB Skandina1•iska Elverk före

slår att Mellanljusnan tillförs planen. 

Projektet Galvån. som alternativ till främst en utbyggnad av Hylström

men, föreslås av natun•årdsverket, planverket och Ä/1·räddarnas samorga

nisation. Negativa till utbyggnad är fiskeristyre/sen och Bollnäs kommun. 

Riksantikvarieämbetet anser att Galvån är det projekt som i sista hand bör 

komma i fråga i Gävleborgs län. Gävleborgs Botaniska Sällskap uppger att 

projektet inte bör komma till stånd. Enligt länsstyrelsen i Giil'/ehorgs liin 

bör Galvån komma i fråga hellre än Voxnan. men efter en utbyggnad av 

Edänge. 

Bollnäs kommun framhåller bl a föjandc i sitt yttrande: 

Projektet innebär att Galvåns vatten överförs till Flästasjön, vilket kom
mer att medföra att Ljusnans vattenföring genom Bollnäs centrala delar 
starkt reduceras. Galvåns vatten kommer att passera i tunnel från Dönje 
kraftverk förbi nedströms liggande strömfåra. Galvån ger under sommar
halvåret ca 40% av vattenföringen och under vinterhalvåret kan andelen 
uppgå till ca 80 %. 

Vidare framhålls Galvåns betydelse för rekreation och fiske. 

Länsstyrelsen i Gävleborgs län redovisar totalt sex projekt i Kö/sjöån-
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Testeboån och i lädraån (Gavleåni vilka tillsammans skulle ge 12 GWh/år. 

Projekten torde räknas som minikraftverk. 

En utbyggnad av hela Västerdalälven föreslås av Bn;gnads ard 30, 

Svenska Krajivabföreningen anger en utbyggnad av Nedre 'v'ästerdaläl

ven som lämplig att ingå i planen. 

En utbyggnad av projektet Skiff~jimen i den utformning som innebär att 

man tar i anspråk fallhöjd nedom den nuvarande anläggningen avstyrks av 

den berörda kommunen, Vansbro, samt av.fiskeristyre/sen, natun·clrdsver

ket och planverket. Länsstyrelsen i Kopparbergs län anser inte att man har 

skäl att yttra sig över detta projekt. 

En utbyggnad av Strängs.forsen i Klariilven förs fram av statens energi

vnk. Landsorganisationen och Svenska Byggnadsarhetarefiirbundet samt 
av Svenska Kraftverksföreningen. Den berörda kommunen. Torsby, mot

sätter sig utbyggnad. En rad utbyggnader i befintliga stationer skulle enligt 

Göran Bryntse ge 240 GWh/år. 

Enligt Älvräddarnas samorganisation bör projektet Sylsjön i Neaälven 

tillföras planen. Nuvarande utbyggnad. i norsk regi. ersätts med el från 

Norge och organisationen anser att så kan ske också här. Därigenom skulle 
en utbyggnad. även om den sker i norsk regi, betyda ett tillskott av cl för 

svensk del. Projektet skulle ge ca 12 GWh/år. 
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l Utredningens betänkande 

I. I Utgångspunkter och bedömningar 

Snabb oljeersättning 

Det svenska energisystemet genomgår f. n. en mycket omfattande och 

snabb omställning bort från oljeberoendet. En framgångsrik energihus

hållning har minskat den totala energianvändningen. Marknadsbilden har 

förändrats från 1970-talets brist och oro för oljeförsörjningen till trängsel 

och risk för överproduktion inom olika delsektorer. Inhemska bränslen har 

med ett betydande statligt stöd introducerats för att ersätta olja. Denna 

introduktion har i viss mån kommit i konflikt med möjligheterna att använ

da ledig elproduktionskapacitet för uppvärmning av bostäder och lokaler. 

Den totala användningen ligger dock fortfarande lägre än förväntningarna i 

den energipolitiska propositionen från 1981 (prop. 1980/81: 90). 

Propositionen anger några allmänna riktlinjer för energipolitiken, främst 

minskat oljeberoende och ökad användning av inhemska bränslen. Dessut

om redovisas vissa kvantitativa mått för användning av olja och inhemska 

bränslen. Dessa kvantitativa angivelser är närmast att betrakta som upp

skattningar av konsekvenserna av statliga insatser och prisförändringar på 

energimarknaden. 

Den primära utgångspunkten för mina bedömningar i denna redovisning 

är att energiförsörjningen skall ske till så låga kostnader som möjligt inom 

ramen för en allmänt god hushållning med iakttagande av bl. a. kraven på 

miljöområdet och inte de kvantitativa angivelserna i 1981 års proposition. 

Detta leder till att bl. a. oljeförbrukningen år 1990 kan förutses bli lägre än 

vad som angavs i propositionen. Bedömningen när det gäller användningen 

av inhemska bränslen innebär även den en lägre nivå än propositionens. 

Bakgrunden är delvis densamma, nämligen att den totala energiefterfrågan 

blir lägre än den som förutsattes i propositionen. Detta går ut över alla 

energislag. 

De senaste årens satsningar på inhemska bränslen har varit framgångs

rika. Med inhemska bränslen avses i denna redovisning endast torv, träd

bränslen. halm och vass i obearbetade och förädlade former. Elkraften 

inkluderas således ej. På mycket kort tid har användningen av torv och 

trädbränslen ökat från en låg nivå till att idag svara för en icke obetydlig del 

av värmeförsörjningen. 1983 fanns drygt ett 60-tal större trädbränsleeldade 

fjärrvärmeanläggningar med en värmeproduktion på ca 2 TWh. Ca 15 av 

dessa utnyttjade någon form av förädlat bränsle. Småhusens vedförbruk

ning uppgick 1983 till ca 9 TWh. I gruppcentraler och andra mindre pannor 
utanför fjärrvärmesystemen används ungefär 2 TWh. Den totala trädbräns

leförbrukningen inklusive industrins användning av bark och lutar uppgick 

i runda tal till 50 TWh. 

Värmeproduktionen i torvbaserade anläggningar var ca 0,5 TWh 1983, 
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då 12 anläggningar med en sammanlagd effekt av 83 MW var i drift. För 
ytterligare 49 anläggningar har investeringsbeslut fattats, vilket medför att 
den samlade effektutbyggnaden kommer att bli 940 MW. Under andra 
hälften av 1980-talet beräknas värmeproduktioncn i torveldade pannor bli 

2-3 TWh. Torvförbrukningen som var 130000 ton 1983. ökar då till nära 
900000 ton/år. 

Satsningen på ny teknik för oljeersättning, låga elpriser och existensen 
av fjärrvärmesystemen har också lett till en snabb kommersiell introduk
tion av olika typer av värmepumpar. Såväl mindre värmepumpar för 

småhus som större anläggningar för fjärrvärmenät och mindre kollektiva 
värmesystem har kunnat ersätta betydande mängder olja. 

Det finns f. n. god tillgång på elproduktionskapacitet. Denna kapacitet 
kommer att ökas ytterligare under 1985 då de två sista reaktorerna i det 
svenska kärnkraftsprogrammet har tagits i drift. För att produktionskapa
citeten skall kunna utnyttjas måste el under en övergångsperiod även 
avsättas inom andra områden än de sedvanliga. Ökad elexport får inte 
uteslutas men ger i ett kortsiktigt tidsperspektiv förmodligen endast utrym
me för en liten ökning. Praktiskt sett är det därför endast för uppvärm
ningsändamål som en ökning av elanvändningen kan ske i tillräcklig skala. 
De eldistribuerande företagen erbjuder nu därför särskilda leveransvillkor 
- avkopplingsbara och avbrytbara leveranser - i syfte att få avsättning för 
kraftproduktion med låga rörliga kostnader. Som förutsättning gäller dock 
att dyrare kraftslag som oljebaserat mottryck och kondenskraft inte behö
ver tas i anspråk och att man inte behöver bygga ut nya distributionssy
stem. Det innebär att dessa tillfälliga leveranser upphör t. ex. under peri
oder med hög belastning. Kunderna måste då ha andra möjligheter att 
producera värme, t. ex. med oljepanncr. Priserna för de avkopplingsbara 

och avbrytbara elleveranserna ligger under motsvarande oljepriser. Det 
lönar sig därför att utnyttja dessa tillfälliga leveranser i stället för olja. 

Avkopplingsbara och ofta även avbrytbara elpannor har därför med god 
lönsamhet kunnat installeras i fjärrvärmesystem och i grupp- och fastig
hetscentraler samt för uppvärmning av industrilokaler. Det innebär att den 

nationellt sett mycket värdefulla resurs som den befintliga, elproduktions
kapaciteten utgör kan användas. 

Den ovan beskrivna utveckling där olja ersätts med bl. a. både elbasera
de värmesystem och inhemska bränslen stämmer väl med de riktlinjer för 

energipolitiken som riksdagen antog 1981. Ur ett samlat nationellt perspek
tiv finns det därför skäl att vara nöjd med den hittillsvarande utvecklingen. 

Effekter av den föreslagna elskattehiijningen 

Ett genomförande av den av regeringen nyligen föreslagna höjningen av 
elskatten med 2 öre/kWh har av tidsskäl inte kunnat analyserats närmare. 
En första fråga som bör analyseras gäller i vilken utsträckning en skatte-
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höjning kommer att leda till prishöjningar på el. För den allra största delen 

av elförbrukningen kommer sannolikt en skattehöjning att leda till motsva

rande prishöjning. S. k. avkopplingsbar kraft är dock undantagen. Även 

för en del av den övriga värmemarknaden, t.ex. för avbrytbara leveranser 

finns vissa möjligheter att genom minskat vinstkrav från kraftföretagen 

undvika att elskattehöjningen får fullt genomslag på priset. Eftersom priset 

redan nu ofta ligger nära den rörliga kostnaden för kraftproduktion är 

dessa möjligheter sannolikt små. Slutsatsen är alltså att en elskattehöjning 

med undantag från avkopplingsbara pannor i allt väsentligt kommer att 

leda till motsvarande prishöjning på el. 

När det gäller konkurrensförhållandena till inhemska bränslen leder 
naturligtvis ökade elpriser till en konkurrensfördel för inhemska bränslen. 
Den del av marknaden där el och fastbränsle konkurrerar är dock relativt 

begränsad varför <len ökade konkurrensförmågan för inhemska bränslen 
sannolikt ej leder till någon väsentlig ökning av avsättningen. Effekten 
torde i huvudsak bli att olja kommer att finnas kvar längre i småhus och 

flerbostadshus utanför fjärrvärmeområden, och att tillgänglig produktions

kapacitet i kärnkraft riskerar att ej till fullo utnyttjas. Denna utveckling 

kommer troligen att förstärkas av prisutvecklingen på oljemarknaden med 
sjunkande priser och förväntningar om ytterligare prissänkningar. 

Tillfällig elanvändning 

Utnyttjandet av avkopplingsbara och avbrytbara elpannor kan lokalt 

alltså komma i konflikt med introduktionen av inhemska bränslen. Under 

ett antal år framöver, åtminstone under resten av 1980-talet. kommer den 

nuvarande mycket goda tillgången på elproduktionskapacitet att bestå. 
Den baseras på svensk vatten- och kärnkraft som kan produceras till låga 

rörliga kostnader. När de två sista reaktorerna i det svenska kärnkraftspro

grammet, Forsmark 3 och Oskarshamn 3, tas i drift 1985, kommer tillgång

en på billig elkraft att öka ytterligare. 
Så länge denna elkraft inte behövs för s. k. elspecifika ändamål. t. ex. 

inom industrin. för belysning, drift av apparater etc., kan och bör den 

alltså användas för att ersätta olja. När det specifika, svårsubstituerade 

elbehovet växer och successivt leder till ökade elpriser kommer delar av 
de elbaserade värmesystemen att ersättas. Detta kan förutses inledas 
senast då kärnkraftsavvecklingen påbörjas. Inte minst för att ersätta olja. 

När det specifika, svårsubstituerade elbehovet växer och successivt leder 

till ökade elpriser kommer delar av <le elbaserade värmesystemen att 
ersättas. Detta kan förutses inledas senast då kärnkraftsavvecklingen på

börjas. Inte minst för att beslutet om att avveckla kärnkraften i Sverige 
skall kunna fullföljas krävs det förberedelser för att så småningom ersätta 
inte bara olja utan också el i uppvärmningssektorn. 

Alternativa värmesystem måste byggas ut för att kunna ta över när 
elkraften inte längre i samma utsträckning som nu kan användas för upp-



Prop. 1984/85: 120 212 

värmning. Det är i detta långsiktiga perspektiv som de inhemska bränslena 

skall betraktas. De fjärrvärmesystem som nu är under utbyggnad kommer 

då att spela en viktig roll, bl. a. eftersom deras bränsleflexibilitet ger 

underlag för en ökande användning av inhemska bränslen. Torv och träd
bränslen i oberabetad eller förädlad form kommer också att kunna svara 

för en ökad andel av bränsletillförseln utanför fjärrvärmesektorn. 

Inhemska bränslens konkurrenskraft 

De ekonomiska förutsättningarna för inhemska bränslen är mycket va

rierande beroende på lokala förhållanden. I vissa fall kan inhemska bräns
len vara billigare än både avkopplingsbara elpannor, värmepumpar och 

t. o. m. kol. I andra fall är inhemska bränslen dyrare än lätt eldningsolja. 
Kostnadsbilden för inhemska bränslen är alltså betydligt mera heteorogen 
än för olja, el och kol. Utgångspunkten för de statliga insatserna bör därför 

vara att stimulera användningen av inhemska bränslen där de har den bästa 

lönsamheten. 
För närvarande stöds inhemska bränslen på flera sätt. De är till skillnad 

från annan energi befriade från energiskatt. Direkt stöd utgår vidare via det 
särskilda investeringsstödet, oljeersättningsprogrammet och det regional

politiska stödet. De är också befriade från förmånsbeskattning. Fastbräns

lelagen innebär dessutom ett stöd för inhemska bränslen gentemot kol och 
olja. 

Med förbehåll för de stora lokala variationerna kan man göra vissa 
generella kostnadsjämförelser. I dagsläget är de inhemska bränslena lön
samma i förhållande till olja, men inte prismässigt konkurrenskraftiga i 

förhållande till kol eller elbaserade värmesystem. Vad gäller den framtida 

lönsamheten visar investeringskalkyler att inhemska fasta bränslen endast 

kommer att vara lönsamma i energisystemet under förutsättning att kolpri

set ökar relativt kraftigt och priserna på de inhemska fasta bränslena 

förblir oförändrade eller sjunker något. 

Det bör tilläggas att när goda förutsättningar vad gäller värmekälla m. m. 

finns för värmepump ger detta alternativ lägst kostnad av alla. 

Vid sidan av den för närvarande svaga lönsamheten för inhemska bräns

len finns det en rad andra faktorer som verkar till deras nackdel. Kapital

bindningen är i allmänhet klart högre för fastbränslealternativet, vilket 

också innebär ökade svårigheter med finansieringen. Mindre fastbränsle

pannor har hittills haft lägre driftstillgänglighet och fordrat mer underhåll 

och personal. Miljö- och utrymmeskrav kan fördyra eller i många fall, 
t. ex. i tätbebyggda områden, göra det omöjligt att installera en fastbräns

leanläggning. Vidare tar det betydligt längre tid att få erforderliga tillstånd 

och att uppföra en fastbränsleanläggning, ofta I a 2 år. En elpanna kan 

oavsett storlek i allmänhet levereras och vara i drift inom ett par månader. 
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Till detta kommer att det bland småhusägare råder betydande osäkerhet 

om hur väl nya typer av fastbränslepannor fungerar i praktiken och hur 

problemen med bränslelagring samt drift och skötsel av anläggningen skall 

klaras. Faktorer av detta slag kan fälla utslag till elpannornas förmån även 

där årskostnadskalkylerna väger jämt. De inhemska bränslena har också 

fördelar. som inte är så lätta att föra in i ekonomiska kalkyler. För den 

enskilde fastighetsägaren kan de i vissa fall ge möjlighet att delvis ersätta 

kostnader för inköp av energi med eget arbete för anskaffning av bränsle. I 

det lokala sammanhanget kan de ge fördelar för sysselsättning. skogsvård 

etc. 

Den snabba expansion för inhemska bränslen som skett de senaste åren. 
trots svag lönsamhet och andra hinder, har åstadkommits med bl. a. ett 

omfattande statligt ekonomiskt stöd. För att t.ex. utveckla användningen 
av torv för energiändamål har sedan 1975 t. o. m. mars 1984 statligt stöd 
lämnats med ca 700 Mkr bara av energipolitiska skäl. Därtill kommer stöd 
som utgått med arbetsmarknads- eller regionalpolitiska motiv. 

En annan starkt bidragande orsak är att många kommuner tagit fasta på 

de energipolitiska riktlinjerna från 1981, baserat sin oljereduktion på bl. a. 
inhemska bränslen. Många av de torv- och fliseldade pannor som beställts 
har installerats i kommunala fastigheter och fjärrvärmenät. Härigenom har 
ofta lokal sysselsättning kunnat skapas, vilket har haft särskilt stor bety
delse i t. ex. glesbygdskommuner med hög arbetslöshet och god tillgång på 

torv och skog. 

Motiven för det omfattande statliga stödet till inhemska bränslen och ny 
energiteknik har baserats på dels det dagsaktuella behovet att Sverige 

snabbt skall komma ur det starka oljeberoendet, dels det mer långsiktiga 

behovet att ersätta den del av elvärmeanvändningen som successivt blir 

olönsam. I det långsiktiga perspektivet mot bakgrund av ökande elpriser 

och förbättrad teknik bör de inhemska bränslena såväl i obearbetad som 
förädlad form ha möjligheter att bli konkurrenskraftiga utan statliga sub
ventioner. 

Systemutveckling 

De förmånliga priser och finansieringsmöjligheter som elkraftproducen
terna kan erbjuda för avkopplingsbara och avbrytbara kraftleveranser. har 

inneburit att marknadsutvecklingen för inhemska bränslen under 1984 

blivit avsevärt mycket sämre än vad bränsleproducenter och utrustnings

tillverkare räknat med. Många av företagen är nybildade. ofta små. med 
svag förmåga att överleva en långvarig initial förlustperiod. Ett flertal 
företag har nu mycket stora ekonomiska problem med neddragning av 
kapacitetsutnyttjandet och i vissa fall konkurser som följd. 

Det statliga stödet till inhemska bränslen har varit inriktat på att få till 
stånd fungerande system, där alla led i kedjan från framställning och 
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distribution av bränslen till driftssäkra pannor som klarar ställda miljökrav 
utvecklas. Vikten av sådan systemutveckling betonas i t. ex. proposition 
1983/84: 62 om fortsatt stöd till oljeersättning och investeringar inom ener
giområdet. Jag instämmer i denna bedömning. Ett av motiven för målsätt
ningen är att de inhemska bränslenas lönsamhet begränsas starkt av kost
naderna för transporter. De är därför beroende av att få avsättning relativt 
nära produktionsplatsen. Oberabetade bränslen som torv och flis kan inte 

bära kostnaderna för längre transporter än 10-15 mil. Förädlade bränslen 
som briketter och pelletter kan ha en större, men ändå geografiskt sett 
relativt begränsad marknad jämfört med t. ex. olja och kol. 

Oljekonl'ertering i mindre värmesystem 

Av statens energiverks utredning "Fasta bränslen" framgår att det idag 
finns ett betydande överskott på bränsleflis. Den stagnerande marknaden 
för inhemska bränslen och de ansökningar enligt § 136 a byggnadslagen 
om att få starta nyproduktion av trädbränslen som för närvarande hand
läggs på bostadsdepartementet, tyder på att man även fortsättningsvis kan 
räkna med god tillgång till trädbränslen. Även utbudet av torvbränslen de 
närmaste åren ser ut att betydligt överstiga efterfrågan. 

Som nämndes tidigare kommer de inhemska bränslenas konkurrensför
måga att stärkas av den nyligen föreslagna höjningen av elskatten även om 
ökade miljökostnader verkar i motsatt riktning. Det är dock troligt att den 
största effekten av skatteökningen blir att oljeersättning skjuts på framti
den. Detta får i så fall konsekvenser för såväl elvärmen som de inhemska 

bränslena. 
Även om jag alltså bedömer tillväxten för de inhemska bränslena som 

tillfredsställande på nationell nivå. tyder mycket på att den önskvärda 
utvecklingen av fungerande lokala system för värmeförsörjning baserade 
på inhemska bränslen kan komma att bromsas upp. Den enkät till bränsle
producenter och utrustningstillverkare som utredningen låtit genomföra 

bekräftar denna utveckling. 
Samtidigt kommer inga ytterligare större volymer fastbränsle att byggas 

ut i fjärrvärmesystemen under de närmaste åren. Detta beror på att man 
redan nu har i drift eller har beställt utrustning för baslastproduktion 
motsvarande behovet. Drifttiderna för elpannor kommer beroende på den

na introduktion av baslastproduktion i fjärrvärme att minskas kraftigt inom 

några få år. 
Mindre och medelstora pannor utanför fjärrvärmesystemen, t. ex. 

grupp- och blockcentraler, pannor i industrin och i större fastigheter för
sörjs fortfarande i stor utsträckning med olja. Dessa pannor, varav många 
eldas med lätt eldningsolja, men huvuddelen med EO 3-4, svarar för 
ungefär lika stor värmeförsörjning som fjärrvärmesystem. 

Även om oljekonverteringen på denna marknad sannolikt kommer att gå 
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långsammare än beräknat på grund av elskattehöjningen. kommer ändå 
beslut om att byta ut oljan att fattas under det närmast kommande året för 
många av dessa pannor. Det är därvid viktigt att en fördröjning av dessa 

beslut inte leder till att redan gjorda investeringar i inhemska bränslen och 
långsiktigt bärkraftiga system under uppbyggnad slås ut. I vissa fall kan en 
enda tillkommande användare av inhemska bränslen vara avgörande för en 
bränsleproducents möjligheter att överleva. 

Den lokala och regionala sysselsättningen och dess effekter på välfärden 
i det lokala samhället kommer att spela roll i energibedömningarna. Beho
vet av en bränslcmarknad för att finansiera god skogsvård som i sin tur 
främjar skogsindustrins och sågverkens virkesbehov kommer att influera 
på lokala avvägningar mellan inhemska bränslen och andra energislag. 
Även i vad som kallas informell ekonomi spelar egenarbete med bränsle
försörjning en roll i glesbygdsbornas kombinationssysselsättning osv. 

På det lokala planet diskuteras sektoröverskärande åtgärder i allt fler 
sammanhang. Det förefaller oundvikligt att även energifrågan dras in i 
denna typ av bedömningar. I det traditionella sektorpcrspektivet medför 
det nya och besvärliga problemställningar. Det ter sig likafullt nödvändigt 
att åtminstone försöka att ta hänsyn till denna typ av frågor när åtgärder 
som syftar till lokala lösningar diskuteras inom energiområdet. 

1.2 Förslag till åtgärder 

Åtgärder med snabbt genomslag 

Mot den beskrivna bakgrunden behövs det enligt min mening åtgärder 

som kan få omedelbar effekt och bidra till att kommuner och andra besluts
fattare gör en omsorgsfull avvägning vid val av värmesystem, och inte låter 

enbart de traditionella lönsamhetsaspekterna avgöra. 
För att säkra en fortsatt och ökande användning av inhemska bränslen 

har det rests krav från olika håll dels på större ekonomiskt stöd, dels på 
restriktioner för användningen av avkopplingsbara och avbrytbara elpan
nor. Den hittillsvarande ökningen av inhemska bränslen innebär att en stor 
del av den lönsamma användningen intecknats. Man får därför generellt 
sett räkna med avtagande lönsamhet för tillkommande produktion av in
hemska bränslen. En fortsatt snabb ökning kan leda till att stor del av 
branschen får bestående lönsamhetsproblem eller att krav kommer att 
ställas på permanenta statliga subventioner. Därför är det inte lämpligt att 
nu med utökade stimulanser ytterligare påskynda användningen av in
hemska bränslen. 

Det är av största betydelse att den lediga elproduktionskapaciteten 
kommer till användning. Bland elkraftsproducenterna finns idag, i synner
het efter förslaget om att höja elskatten, en uttalad oro för att inte kunna 
avsätta produktionskapaciteten. Bakgrunden är följande. I flertalet fjärr-
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värmesystem finns en basproduktion bestående av t. ex. sopvärme, spill
värme, värmepumpar och/eller pannor eldade med olika fasta bränslen. 
Behovet av toppcncrgi i fjärrvärmesystemen täcks av oljeeldade pannor. 
De avkopplingsbara elpannorna kommer in i skiktet mellan oljeeldad pro
duktion och nyssnämnda basproduktion och ersätter därvid oljeeldad pro
duktion. I fjärrvärmesystemen pågår en omfattande installation av fast

bränsleeldade anläggningar för basproduktion i fjärrvärmesystemen. Där

vid ersätts oljeeldad produktion och utrymmet för elpannor minskar. Detta 
betyder att utnyttjningen av elpannorna i fjärrvärmesystemen minskar. 

Åtminstone under 1980-talet finns det enligt min bedömning utrymme 

för att ersätta olja med såväl el som med naturgas och fasta bränslen. Detta 
dock i ett läge med överkapacitet i tillförselledet. Jag finner därför inte nu 
skäl att genom olika former av nya restriktioner begränsa användningen av 
el för uppvärmning. Däremot kan det på lokal och regional nivå finnas 
behov av åtgärder för alt underlätta en strukturering av oljeersättningen så 
att den inte genomförs på ett sätt som strider mot de långsiktiga målen för 
energipolitiken. 

Förslag till åtgärder som är av sådan karaktär att de måste föreläggas 
riksdagen kan förutses bli behandlade där först mot slutet av våren 1985. 
De kan därför knappast börja verkställas förrän om ungefär ett år. En 
sådan fördröjning är som tidigare beskrivits klart olämplig. Jag bedömer 

det därför som nödvändigt att i min första redovisning av utredningsupp
draget enbart föreslå åtgärder som kan få snabbare genomslag än vad 
vägen över proposition-riksdagsbehandling leder fram till. Förslagen mås
te därför bli av sådan karaktär som inte kräver riksdagsbcslut. 

Rel{eringsöverläggningar med kommuner. elleverantörer m.fl. 

Ansvaret för att lokala eller regionala värmeförsörjningssystem basera
de på inhemska bränslen kan byggas ut till bärkraftiga enheter bör enligt 

min mening i första hand vila på kommunerna, i vissa fall i samverkan med 
andra kommuner eller regionala organ. t. ex. länsstyrelser eller landsting. 
Det är också på denna nivå som den bästa kännedomen om de lokala 
förutsättningarna för oljeersättningsåtgärder finns. Men även producenter 
och distributörer av elkraft bör dela ansvaret för och medverka till att 
komma rätta med de problem som det snabba genomförandet av oljeersätt

ningen för med sig. 
Jag föreslår därför att regeringen tar initiativ till överläggningar dels med 

Svenska kommunförbundet, dels med statens vattenfallsvcrk och övriga 

större kraftproducenter och dels med företrädare för aktörerna inom den 
inhemska bränslesektorn. Dessa överläggningar bör hållas så snart som 

möjligt och syfta till att finna former för att åstadkomma informationsut

byte och samråd på lokal nivå mellan kraftleverantörer eller distributörer 
och kommunernas energiansvariga. I detta informationsutbyte måste gi
vetvis länsstyrelse, landsting och det lokala näringslivet m. tl. medverka i 
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lämplig omfattning. Sådana kontakter skulle kunna klarlägga respektive 

parts samverkansmöjligheter och undanröja kollisionrisker. 

Min tanke med detta förslag är således inte att bi:gränsa anv~indningen 

av el för oljeersättning utan att organisera den bättre. så att både el och 

inhemska bränslen kan utnyttjas for att ersätta olja. Förslaget är inte heller 

avsett att förhindra en erforderlig omstrukturering i branscher som under 

en mycket snabb expansionsperiod kommit att bli större än vad som är 

långsiktigt bärkraftigt. 

Lokalt samr/id om oljeersätt11inR 

Jag skall nu mer i detalj redovisa innebörden av mitt förslag. Överlägg

ningarna skall enligt min mening ge till resultat att kraftleverantörerna eller 

distributörerna, innan en aktiv försäljningsåtgärd vidtas. informerar och 

samråder med det kommunala organ som har ansvar för kommunens 
energiplanering. Finner kommunen att underlaget för ett långsiktigt lön
samt system för produktion och användning av inhemska briinslen allvar

ligt skulle störas om den planerade elförsäljningen kommer till stånd. bör 

kommunen och eldistrihutören tillsammans försöka finna en lösning som 

möjliggör den inhemska bränsleanvändningens fortbestånd men samtidigt 

inte förhindrar en elförsäljning. En sådan elförsäljning kant. ex. styras till 

områden som har outnyttjad överföringskapacitet eller till områden där, 

om en nätförstärkning måste göras. den beräknas få långsiktig användning. 

t. ex. i industriområden. 

I de fall när kommunen själv svarar för eldistributionen, vilket gäller för 

ca 70 procent av all detaljdistribution, och i synnerhet när kommunen själv 

dessutom är potentiell elkund. bör goda möjligheter finnas att åstadkomma 

en lämplig avvägning mellan el och inhemska bränslen. I många kommuner 

har det dock hittills rått en mycket strikt ansvarsfördelning för å ena sidan 

den kommunala eldistributionen och å den andra sidan övrig kommunal 

verksamhet. Genomförandet av den utvidgade kommunala energiplane

ringen kan tillsammans med de överläggningar som föreslås här leda till att 

samverkan inom kommunerna förbättras och att avståndet mellan olika 

kommunala beslutsfattare minskas. I detta sammanhang vill jag betona att 

kommunerna i egenskap av fastighetsägare också har ansvar för att påbör

jade, långsiktigt lönsamma satsningar på inhemska bränslen kan genomfö

ras. 

Även i de fall där eldistributionen sker i enskild regi eller där den 

tilltänkte elkunden är en enskild industri- eller fastighetsägare. hyser jag 

stor tilltro till kommunernas förmåga att medverka till att konflikten kan 

lösas. För detta talar av att man i framtiden behöver använda en kombina

tion av el och inhemska bränslen. Parterna har därför enligt min mening ett 

ömsesidigt intresse av att på lång sikt främja de inhemska bränslenas 

fortlevnad. 

Valet mellan el och inhemska bränslen sker främst på basis av traditio-
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nclla företagsekonomiska kalkyler. Men i en samhällsekonomisk kalkyl 
tillkommer en rad andra faktorer som importberoende, miljökonsekven
ser, sysselsättningsaspekter etc .. som kommunerna bör beakta vid energi
planeringen. Olika uppvärmningsalternativ kan således värderas på olika 
sätt, vilket påverkar valet. 

Den form av lokal samverkan som jag med detta förslag avser att få till 
stånd stämmer väl överens med tankegångarna i det förslag till utvidgad 
kommunal energiplanering (prop. 1984/85: 5) som lämnades till riksdagen i 
juni i år. Lagförslaget innebär att kommunen skall ta ansvar för planering
en av energiförsörjningen i sin helhet. dvs. planera för såväl tillförsel och 
distribution som användning av energi. Planeringen bör utgå från en hel
hetssyn som har sin grund i den nationella energipolitiken och integrera 
den kommunala energiplanen med kommunens verksamhet i övrigt. 
Planen skall baseras på lokala förutsättningar som bebyggelsens täthet och 
sammansättning, eventuell förekomst av energikrävande industrier, ut
byggnadsmöjligheter för fjärrvärme och lokala energitillgångar, t. ex. träd
bränslcn, torv, vattenkraft. spillvärme m. m. 

I de fall där samarbete med t. ex. andra kommuner kan vara erforderlig, 
för att utvinna lokala energitillgångar som torv eller liknande. utgår lagför
slaget från att sådan samverkan sker på frivillig väg, med möjlighet till stöd 
från statens energiverk. Lagförslaget förutsätter också att man vid plane
ringen av energisystemet i en kommun tar hänsyn till sådana faktorer som 
miljöpåverkan och sysselsättning. 

De föreslagna överläggningarna mellan regeringen och Svenska kom
munförbundet respektive statens vattenfallsverk och övriga större kraft
producenter understryker viljan att främja de inhemska bränslena och 
deras roll i svensk energiförsörjning, samtidigt som det innebär en marke
ring av att elproduktionskapaciteten skall utnyttjas. 

I detta sammanhang vill jag ta upp frågan om de statliga myndigheternas 
oljereduktionsplaner. Av redovisningen av dessa planer till statens energi

verk framgår att en rad i sig lönsamma oljeersättningsåtgärder kan vidtas. 
Finansieringen utgör dock ett hinder för att alla åtgärder skall komma till 
stånd. Flera av dessa lönsamma oljeersättningsåtgärder, speciellt inom 
fortifikationsförvaltningens fastighetsbestånd, avser investeringar för kon

vertering till inhemska bränslen. 
För att betona statens särskilda ansvar bör regeringen undersöka möjlig

heterna att lösa finansieringsfrågan för dessa investeringar. 

1.3 Det fortsatta utredningsarbetet 

Åtgärder på lång sikt 

I mitt fortsatta utredningsarbete skall jag överväga behovet av ytterliga
re, mer långsiktigt inriktade åtgärder för att utnyttja de inhemska bränslena 
i den svenska energiförsörjningen. Denna fråga måste dock sättas in i ett 
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större sammanhang där elkraftens olika användningsmöjlighetcr, och då 

även elexporten. analyseras med utgångspunkt i de långsiktiga målen för 

energipolitiken. 

Det står klart. mot bakgrund bl. a. av EK 81 :s betänkande och statens 

energiverks utredning om fasta bränslen att elpriserna successivt kommer 

att stiga under 1990-talct då nya elproduktionsanläggningar kommer att 

behöva tas i drift. Detta leder med stor sannolikhet till att den cl som under 

1980-talct till förmånliga priser kan utnyttjas för uppvärmning kommer att 

fasas ur och till viss del ersättas med olika bränslen för såväl kollektiv som 

individuell användning. En sådan utveckling förutsätter dock att använd

ningen av el för uppvärmning under 1980-talct har skett i sådana former att 

inga låsningar till el har uppstått. 

Prisstlttningcn av elkraft 

En annan viktig förutsättning är att principerna för prissättning av el
kraft är riktiga. De måste enligt min mening utformas så att de i god tid ger 

information till elkunderna om de verkliga produktionskostnaderna för 

elkraften och förutsebara förändringar i dessa kostnader. Härvid synes 

s. k. marginalkostnadsprissättning vara en metod som kan ge elkonsumen

terna korrekta prissignaler och medverka till en god hushållning med el i 

perspektiv av en framtida knapp eltillgång. Eventuellt återkommer jag med 

en diskussion och förslag till åtgärder i denna fråga. 

Det är vidare angeläget att genomföra en fördjupad analys av kostnader 

och prisbildning för olika energislag samt att analysera möjligheterna att 

vid rådande relativpriser klart ange de energipolitiska målen. Vidare bör 

frågan om i vilken utsträckning det finns risk för konflikt mellan energipoli

tiska och andra främst industripolitiska målsättningar analyseras. 

Beslutet att avveckla kärnkraften i Sverige senast till år 2010 och den 

förutsedda ökningen av elpriserna på sikt. leder enligt min uppfattning till 

att man måste undersöka om det finns behov av att styra elanvändningen 

utöver den anpassning som prismekanismerna kommer att föranleda. Jag 

avser därför att kartlägga arten och omfattningen av användningen av el, i 

första hand utöver för vad som idag brukar anges som elspecifika ändamål. 

dvs. områden där priskänsligheten är hög eller där andra alternativ relativt 

enkelt kan utnyttjas. 

Vidare bör en översiktlig studie göras av den möjliga eleffektiviseringen 

t. ex. genom utökad användning av styr- och reglerteknik. 

Ut1'ärdering a1• styrmedel 

Jag bedömer det också som nödvändigt att göra en översikt över de olika 
styrmedel som står till statens förfogande för att nå ett optimalt utnyttjande 

av alla resurser inom energiförsörjningen. Denna kartläggning kommer 

bl. a. också att omfatta en utvärdering av effekterna av bestämmelserna 

om energihushållning i svensk byggnorm. 
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Enligt utredningsdirektiven bör en bedömning göras av i vilken mån den 
framtida energiförsörjningssituationcn kan föranleda en ändrad syn på 
tillkommande elvärme i såväl ny som befintlig bebyggelse. Min mening är 
att sådana överväganden även bör sättas i relation till betydelsen för 
energiförbrukningen av brukarnas beteendevanor. Analyser av detta har 
utförts inom bl. a. byggforskningsrådct och kan eventuellt behöva vidare

utvecklas. 
Min mening är vidare att sådana överväganden vad inte minst bostäder

na beträffar bör göras mot bakgrund av en någorlunda samlad bild av 
energins och främst elanvändningens betydelse för vardagens sociala orga

nisation och hushållens levnadsförhållande. Hushållens beslutssituationer 
och handlingsberedskap, förmåga att genomföra förändringar, möjligheter 
till egenarbete etc. behöver belysas. Studier av detta behöver sannolikt 
omfatta både attityder och faktiska beteenden. Området är ofullständigt 
utforskat men många spridda delstudier finns. Kompletteringar och sam
manställningar behöver göras. 

Prognoser för energiförbruknin{?en 

Det utredningsarbete som här översiktligt har beskrivits, kräver ett visst 
grundmaterial. Hit hör inte minst ett gott statistiskt basmaterial. Statens 
energiverk arbetar sedan en tid tillsammans med SCB med att utreda om 
energistatistiken kan förbättras. Jag kommer eventuellt i ett senare skede i 
mitt utredningsarbete att undersöka om något nytt statistiskt material 
behöver tas fram för att utredningsuppdraget skall kunna genomföras. 

Det arbete med prognoser över energiförbrukningen som pågår inom 
statens energiverk, dels en nu färdigställd prognos till år 1987, dels en 

prognos till år 1995, kommer att utgöra ett tillräckligt underlag för mina 
bedömningar i denna del av arbetet. Även det betänkande som nyligen har 
lämnats av 1981 års energikommitte skall ingå i utredningsunderlaget. 

Möjligheterna att öka exporten av el 

I utredningsuppdraget ingår att utreda möjligheterna till och hindren för 
export av el. framför allt till våra nordiska grannländer. Det bör även 
klarläggas om de ekonomiska fördelarna av export överstiger nyttan av att 
använda el för uppvärmning och annan konsumtion inom landet. Underlag 

för bedömningar i denna fråga framkommer till stor del ur den utredning 
som f. n. genomförs inom statens vattenfalls verk. 
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2 Remissyttranden 

2.1 Remissförfarandet 

Efter remiss har yttrande över betänkandet avgetts av byggnadsstyrel

scn, statens planverk, statens energiverk, statens vattenfallsverk, riksrevi

sionsverket <RRV), statens naturvårds verk, statens industriverk, Landsor

ganisationen i Sverige (LO), Landstingsförbundet, Svenska Bioenergiför

eningen (SVEBIO), Svenska Elverksföreningen, Svenska kommunförbun

det, Svenska Kraftverksföreningen, Svenska Renhållningsverksförening

en. Svenska Värmeverksföreningen, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföre
tag (SABO), Sveriges lndustriförbund, Sveriges Lantbruksuniversitet och 
Lantbrukarnas Riksförbund (LRF). 

2.2 Samråd mellan kraftföretag och fastbränsleintressenter 

Utredningen föreslår att, för att komma till rätta med de problem som 

den snabba oljeersättningen medför, regeringen tar initiativ till överlägg
ningar mellan Svenska kommunförbundet, de större kraftleverantörerna 
och företrädare för producenterna av inhemska bränslen. Överläggningar

na skall syfta till att få till stånd ett lokalt informationsutbyte och samråd 

om de olika möjligheterna att minska landets oljeberoende. 

De flesta remissinstansema instämmer i utredningens förslag. Flera 

remissinstanser har dock framfört synpunkter om att flera organisationer 

bör delta i överläggningarna. 

Svenska kommunförbundet delar utredningens uppfattning att omedel

bara åtgärder är motiverade om staten önskar påverka hur de inhemska 

energialternativen skall utvecklas. Det kan få stor betydelse för valet 
mellan olika uppvärmningsalternativ om regeringen och riksdagen så snart 

som möjligt åter erinrar om de energipolitiska riktlinjerna i fråga om 
användning av el och inhemska bränslen. 

Förbundet delar också utredningens uppfattning att samråd på lokal nivå 

kan bidra till att minska konflikterna mellan el och inhemska bränslen. 

Med hänsyn till kommunernas ansvar för energiplaneringen bör kommu

nerna delta i detta samråd. 
Det är enligt förbundets uppfattning motiverat att representanter för 

olika intressenter såsom utredningen förordar får tillfälle att centralt disku

tera hur informationen och samrådet på lokal nivå bör organiseras. Det är 

troligt att regionalt samarbete mellan kommuner, kraftföretag och andra 

intressenter kan ge uppslag till hur problemen bör lösas. På länsnivå kan 
sådant samarbete organiseras av kommunförbundets länsavdelningar som 
i flera län regelbundet diskuterar hur lokala energiresurser bör utnyttjas. 

Statens vattenfal/sverk är också berett att delta i de överläggningar som 
utredaren föreslår i syfte att möjliggöra fortsatt användning av inhemska 
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bränslen inom områden där de ekonomiska förutsättningarna för sådana 

bränslen är goda. Ett krav för användning av inhemska bränslen bör vara 

att detta alternativ långsiktigt bedöms kunna konkurrera med andra lös

ningar vid en samhällsekonomisk bedömning. 
Även byggnadsstyrelse11 tycker att det är bra att samverkansformer 

prövas mellan kommuner och energileverantörer om möjligheterna att 

använda inhemska fasta bränslen, men tycker att det är anmärkningsvärt 

att inte fler parter från köparsidan är representerade. 

Svenska Elverksföreninge11 tycker också att förslaget är bra men tycker 

att man bör ha med även eldistributörerna. 

Statens energiverk anser att det är en mycket angelägen uppgift på det 

lokala planet att identifiera de lönsamma oljeersättningsprojekten och där

med påskynda övergången till fasta inhemska bränslen i de fall dessa ger 

det mest lönsamma uppvärmningssystemet. Kommunen är därvid en av 

flera lokala aktörer på värmemarknaden. 

Energiverket anser därför att kommunerna inte bör ta huvudansvaret för 

att trygga avsättningen för inhemska bränslen om inte dessa är lönsamma. 

I den mån billigare alternativ finns att tillgå är det inte rimligt att kommu
nerna skall ta på sig merkostnader för dyrare lösningar. Den föreslagna 

samordningen får således ej leda till att olika intressenter fördelar tillgäng

liga projekt utan hänsyn till kostnadsaspekten. Enligt verket är det där

emot nödvändigt såsom utredaren påpekar att alla verkliga kostnader både 

för elnätsutbyggnad och för fastbränslealternativen redovisas i kommuner

nas kalkyler. 

SAHO anser att utredningsförslaget bör kompletteras så att även använ

darsidan finns representerad i överläggningarna med regeringen. SABO 

föreslår också att staten tar initiativ till en demonstrationsverksamhet 

inom fastbränsleområdet och ställer medel till förfogande för tillskapande 

och uppföljning av demonstrationsanläggningar. 

Vissa remissinstanser är något tveksamma till utredningens förslag. 

Bl. a. ifrågasätter RRV kommunernas förutsättningar att i nuläget ta ansvar 

för detta i den utsträckning som utredaren föreslår. Enligt RRV bör staten 

tydligare markera sitt intresse inom värmeförsörjningen, både nu och på 

sikt. 
S1•eriges industriförb1111d anser att energikonsumenterna bör försäkras 

deltagande i samråden. samt att de oavsett samrådens resultat själva skall 

få avgöra vilka energislag de vill utnyttja. Endast om dessa förutsättningar 

uppfylls kan Industriförbundet - dock med stor tveksamhet - t.v. accep

tera att förslaget om samråd prövas. 

Statens planverk är positivt till förslagen om centrala överläggningar och 

lokala samråd, men är tveksamt till om dessa är tillräckligt verkningsfulla 

instrument för att lösa de ofta svåra konkurrenssituationerna. Frågan om 

konkurrens mellan el och inhemska bränslen liksom risken för oönskade 

framtida låsningar bör enligt planverket behandlas i ett dialogsystem mel

lan stat och kommun och bedömningar bör göras på regional nivå. 
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Planverket anser vidare att det är viktigt med ökade stimulanser för 

användningen av inhemska bränslen och att denna fråga inte kan vänta till 

det senare 1990-talct. Man bör också enligt verket undersöka möjligheter

na till regionalt inriktade stödformer för de inhemska bränslena. 

SVEBIO anser att förslaget inte tillgodoser något utvccklingsbchov. 

Tvärtom kan genomförande av ett systematiserat samråd legitimera fort

satt beslutsförhalning och därigenom marknadsutveckling anser SVEBlO 

vidare. De intressenter som är beroende av förslagets samrådsförfarande 

är sannolikt ej mottagliga for de positiva effekterna som trots allt kan 

vinnas, och omvänt de intressenter som insett nyttan av sådana kontakter 

har redan tagit dem. 

Skulle förslaget genomföras är det SVEBIO: s mening att regionala 

biobränsleintressenter måste medverka och SVEBIO kommer om så ~r
fordras att lämna nödvändig information om och till sådana biobräns

leintressenter i akt och mening att underlätta och påskynda samrådet. 

2.3 Allmänt 

Utöver utredningens förslag om överläggningar med kommuner, elleve

rantörer m. n. har många remissinstanser haft synpunkter bl. a. på konkur

renskraften mellan de olika inhemska bränslena. 

Statens planverk anser att frågan om el och inhemska bränslen kräver en 

bredare analys än den utredningen ger med avseende på de energipolitiska 

och samhälleliga målen liksom en mer ingående behandling av de faktorer 

som påverkar användningen av dessa energislag. Verket anser därmed att 

det skulle vara av stort värde om utvecklingen av användning av el och 

inhemska bränslen kunde redovisas mer detaljerat for typer av användare. 

tillväxt. geografisk fördelning etc. 

Statens energiverk instämmer i utgångspunkten att energiforsörjningen 

skall ske till så låga kostnader som möjligt inom ramen for en allmänt god 

hushållning med iakttagande av bl. a. kraven på miljöområdet. Däremot 

bör inte bedömningarna styras av kvantitativa angivelser. 

Även starens val/enfallsverk håller med utredningen om att inhemska 

bränslen och den inhemska elenergin bör nyttjas för att minska kostna

derna för landets importbränsle. men att man bör undvika konkurrens 

mellan dessa energislag. 

I stort sett alla remissinstanser anser också att det statliga stödet till 

inhemska bränslen på sikt kan avvecklas. 

Statens naturvårdsverk ser positivt på en ökad användning av inhemska 

bränslen. främst skogsbränslen. En förutsättning är dock att pannorna 

förses med högeffektiv stoftavskiljning. 
Srenska Kraftverksföreningen anser att det huvudsakliga skälet till att 

inhemska bränslen utnyttjats mindre än beräknat torde vara att energian

vändningen för uppvärmningsändamål har minskat kraftigt. 

15 Riksdagen 1984185. I sam/. Nr 120. Bi/agedel 
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Föreningen menar vidare att marknadsutvecklingen för inhemska bräns
len har dämpats av att många investerare i valet mellan olika pannor har 

funnit att elalternativet erbjuder enklare teknik med högre tillgänglighet 

och säkrare leveranser. 

Svenska Renhå/lnin1:svcrhföreningen påpekar att avfall inte har nämnts 

som ett inhemskt bränsle i redovisningen. Enligt föreningens mening är 

avfall som bränsle att anse som ett inhemskt bränsle och som sådant 
kontinuerligt alstrat inom hushållen och industrin. 

S1·enska VärmeverkJföreningen anser att användningen av inhemska 

fasta bränslen skulle stimuleras om den onödigt komplicerade process som 
tillståndsgivningen i dag innebär kunde förenklas. Föreningen är för sin del 

övertygad om att detta kan ske utan att medföra några nackdelar för 
verksamheten eller miljövården. 

LRF menar att nuvarande avsättningspolitik för överskottsel kommer 
att leda till höga framtida elpriser, kraftig miljöbelastning p. g. a. ökad 
kolanvändning och en låg användningsnivå för inhemska bränslen. Skatte
befrielse på el bör enligt LRF ej medges i de fall el ersätter inhemska 
bränslen. Möjligheterna till elexport bör tas till vara. El kan också utnytt
jas för uppvärmning av hårt belastade storstadsområden och i de fall där 
kol annars varit alternativet. 
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Sammanfattning av arbetsgruppens promemoria 

Under 1983 genomförde arbetsgruppen en kartläggning av den kommu

nala besiktnings- och rådgivningsverksamheten. Resultaten av arbetet pre

senterades i Os Bo 1984: l "Utvärdering av den kommunala besiktnings
och rådgivnings verksamheten inom energiområdet - En kartläggning". 

Som en direkt fortsättning på detta arbete fick arbetsgruppen i uppgift att 

lämna förslag om hur den kommunala enerf?irådRivninRen 1 bör utvecklas 

och finansieras. 

Kommunerna kan från och med våren 1984, inom ramen för sitt s. k. 
basanslag från bostadsdepartcmentet, vidga sin rådgivningsverksamhet till 

att också omfatta besiktning och rådgivning inom bostadsförbättringsom
rådet. Finansiering av verksamheten är fastlagd till 1986-06-30. 

Arbetsgruppens försag till förändringar av verksamheten, från kommu
nal energirådgivning till vidgad rådKivning.n-erksamhet2 för energihus
hållning och bostadsförbättring kan börja genomföras redan inom ramen 
för basanslaget, dvs. innan 1986-06-30. Arbetsgruppens förslag till nya 
finansieringsformer avser tiden efter 1986-07-01. 

1.1 Vidgad kommunal rådgivningsverksamhet för energihushållning och 
bostadsförbättring 

Tillkomsten av bostadsförbättringsprogrammet medför krav på att den 

kommunala energirådgivningen snabbt vidgar sitt arbetsfält. En vidgad 
rådgivning som inte bara omfattar energihushållnings- utan också bostads

förbättringsfrågor blir sannolikt ett värdefallt hjälpmedel som kan medver

ka till att de nationella målen för både energihushållning och bostadsför

bättring kan nås. Den erfarenhet av serviceinriktad verksamhet som de 
kommunala energirådgivarna har bör utnyttjas när den vidgade rådgiv
ningen nu skall utvidgas. Övergången från energirådgivning till vidgad 

rådgivning bör ske så snart som möjligt. Vidgningen får dock inte innebära 

att energirådgivning och energihushållning reduceras i en sådan omfattning 

att målen för energihushållningen äventyras. 

Förslag 

Bostadsförbättringsverksamheten blir i det inledande skedet, på liknan

de sätt som energihushållningen, beroende av utåtriktade kommunala in-

1 Den kommunala besiktnings- och rådgivningsverksamheten inom energiomradet 
som den bedrivits under perioden 1978-83 omfattar dels en besiktningsverksamhet 
med åtföljande rådgivning i samband med besiktningstillfället. dels en verksamhet 
med allmän rådgivning utan besiktning. Dessa aktiviteter sammanfattas här i be
~reppet "de11 kommu11ala e11ergirådgi\•11illge11 ". 
- En vidgning av den kommunala energirådgivningens verksamhet har skett sedan 
början av 1984. Energirådgivningen omfattar numera även besiktning och rådgiv
ning av fastigheters underhålls-, reparations- samt i viss mån ombyggnadsbehov. 
Här benämns den nya inriktningen "'1•idgad rådgiv11i11/.l.1·1·erksamhet"'. 
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satser. Den kommunala verksamheten bör inriktas på att initiera och 

genomföra besiktningar. Vidare bör allmän rådgivning utan direkt koppling 

till besiktning ses som ett viktigt inslag i den fortsatta verksamheten. 

Härvid hör rådgivarna i den vidgade verksamheten uppträda som samar

betspartners och erbjuda besiktnings- och rådgivningsservice till utvalda 

fastighetsägare och bostadsområden. 

Kommunerna bör utveckla verksamheten på följande sätt: 

I. Omedelbart påbörjande av vidgad besiktning och rådgivning som stöd 

för bostadsförvaltningar, företag och organisationer i områden med uppen

bara behov av bostadsförbättringsåtgärder. Underlag från energisparpro

gram och tidigare energibesiktningar bör utnyttjas. 

2. Områdesvisa inventeringar där bostadsförnyelse- och energihushåll

ningshehoven i en vidare bemärkelse kartläggs. 

Den vidgade rådgivningen bör organiseras på ett för varje kommun 

anpassat och ändamålsenligt sätt. Härvidlag är det av största vikt att den 
organisatoriska lösning som väljs leder till att rädgivningsverksamheten 

successivt växer in i den ordinarie organisationen på så sätt att den framti

da verksamheten ej blir beroende av statliga hidrag. 

1.2 Vidgad besiktning för energihushållning och bostadsförbättring 

Vidgade kommunala besiktningar bör, på liknande sätt som energibe

siktningarna, ses som en tillfällig service till fastighetsägarna i syfte att 

initiera energihushållnings- och bostadsförbättringsverksamhet. 

Den vidgade kommunala besiktningen bör inriktas på att ge fastighets

ägaren ett underlag för att översiktligt kunna bedöma: fastighetens behov 

av åtgärder samt vilka tekniska och ekonomiska förutsättningar som gäller 

för att genomföra de föreslagna åtgärderna. 

Förslag 

Besiktningsverksamheten bör omfatta två steg, varav den kommunala 

verksamheten i första hand bör inriktas på steg I. I steg I ingår att 

översiktligt inventera (besiktiga) och bedöma fastighetens behov av åtgär

der. Där bör ingå en allmän del som syftar till att samla in uppgifter som 

successivt kan föras in i den områdesvisa planeringen och energiplanering

en. Vidare bör steg I dessutom samtidigt omfatta en besiktning med någon 

av följande tre inriktningar: energi. gemensamt underhåll eller en total 

besiktning av hela byggnaden som då också omfattar energi- och under

hållsaspekter inklusive den yttre miljön (ROT-besiktning). 

Steg 2 bör utformas som en fördjupad besiktning med karaktär av 

projekteringsförberedelse och bör följa som en fortsättning på steg I. I 

huvudsak bör steg 2-besiktningar utföras av konsulter med specialkompe
tens inom olika fack <Bygg. YVS. El. Vent., Mark). 

Kommunerna bör få ett samordningsansvar för statligt stödd vidgad 
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bcsiktningsverksamhet efter 1986-06-30. En kopia av besiktningsresultatet 
bör alltid skickas till kommunens rådgivning. 

Steg I-besiktningar bör stödjas via statsbidrag till kommunerna även 
efter l986-06-30. Ett ev. statligt stöd till steg 2-besiktningar bör endast ges 
till besiktningar som resulterar i att föreslagna åtgärder genomförs. Enligt 
nuvarande ordning får kostnaden för besiktning räknas in i underlaget för 
räntebidrag enligt räntebidragsförordningen. Eventuellt kan det vara befo
gat att förstärka det statliga inflytandet över steg 2-besiktningarna genom 
att komplettera nuvarande ordning med ett kontantbidrag. Bostadsstyrel
sen bör få i uppdrag att överväga behovet av ett sådant bidrag och hur det 

bör finansieras. 

1.3 Prioritering av besiktningsverksamheten för att nå snabba effekter för 

energisparandet 

De erfarenheter som vunnits tyder på att hög energiförbrukning och 
intresse från fastighetsägaren är två viktiga aspekter vid den framtida 
prioriteringen. Vidare synes det viktigt att skapa en dialog med fastighets
ägaren så att kontakten utsträcks till att omfatta fler tillfällen än själva 
besiktningsgenomförandet. 

De större hostadsorganisationerna bedriver numera besiktningsverk
samhet i egen regi. Denna utveckling där fastighetsägaren har ett ökat 
ansvar för besiktning och rådgivning bör på sikt leda till att energisparfrå
gorna inlemmas i löpande normal fastighetsförvaltning. 

Förslag 

Den kommunala besiktningsverksamheten bör i första hand inriktas på 
att stimulera flerbostadshusägare med mindre fastighetsbestånd till att 
genomföra alla typer av energisparåtgärdcr. 

Besiktning bör främst erbjudas fastighetsägare som med stor sannolikhet 
behöver stöd för att kunna genomföra de föreslagna åtgärderna. Småhus
ägare och ägare av lokaler bör endast erbjudas allmän rådgivning. Flerbo
stadshus som inte är aktuella för bostadsförbättringsåtgärder bör kunna 

erbjudas renodlade energibesiktningar. 

1.4 Allmän rådgivning 

Den vidgade rådgivningen utgör en serviceverksamhet till stöd för fas
tighetsägarna. En av erfarenheterna från energirådgivningsverksamheten 
är att många fastighetsägare. särskilt de som inte är "profesionella" behö
ver allmän rådgivning vid flera tillfällen under genomförandeprocessen. 
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Fiirslag 

Kommunerna bör i framtiden avsätta mer resurser för vidgad allmän 
rådgivning än vad som var fallet inom energirådgivningen. Det synes 

viktigt att rådgivningen återkommer vid flera tillfällen i genomförandeked
jan från förslag till genomförd åtgärd. Erfarenheter och arbetsmetoder från 

energirådgivningen bör föras in i och utvecklas i den vidgade verksamhe

ten. 
Förenklad rådgivning. dvs. allmän rådgivning utan att den berörda fas

tigheten besiktas, bör erbjudas fastighetsägare vars fastigheter inte kom
mer i fråga för besiktning (småhus, mindre flerbostadshus och lokaler). I 
dessa fall krävs att fastighetsägaren själv sammanställer nödvändiga upp
gifter. Bostadsstyrelsen och statens energiverk bör ges i uppdrag att utar
beta nya hjälpmedel av gör-det-själv karaktär som stöd för de kommunala 
rådgivarna i arbetet med förenklad rådgivning. 

1.5 Samordning med kommunal energiplanering 

I många kommuner har konflikter mellan energihushållnings- och energi
tillförselintressen förekommit under de senaste åren. Fastighetsägare har i 
vissa fall på olika håll i de kommunala förvaltningarna fått motstridiga råd 
om vilka åtgärder som är lämpliga att genomföra i hans fastighet. 

Förslag 

Samordningen av besiktnings- och rådgivningsverksamheten med kom
munal energiplanering bör förbättras. I första hand bör detta ske med sikte 
på att undanröja konflikter mellan budskapen från olika kommunala för
valtningar samt med sikte på att åstadkomma en samstämmighet i rådgiv
ningen till fastighetsägarna. 

Samordningen bör omfatta åtgärder både på kort och lång sikt. Den 
långsiktiga samordningen kommer att förbättras när förslagen i prop. 1984/ 
85: 5 om att alla kommuner skall ha en heltäckande energiplan har genom
förts. 

Det kortsiktiga samarbetet bör byggas upp kring ett organiserat erfaren
hetsutbyte/samarbete mellan berörda kommunala förvaltningar. Den orga
nisatoriska lösningen på erfarenhetsutbytet mellan energiförsörjning, ener
gihushållning och bostadsförbättringsverksamheten bör anpassas till re
spektive kommuners förutsättningar. Det bör dock påpekas att den vid
gade verksamheten bör ges en mer ordinarie plats i kommunens organisa
tion. Kommunerna bör föra in erfarenheter från rådgivningen i övrig kom
munal verksamhet med anknytning till energi- och bostadsförbättrings
verksamhet. Detta hör också underlätta att energi- och bostadsförbätt
ringsfrågorna beaktas även när statsbidrag inte längre lämnas till verksam

heten. 
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1.6 Samordning av kommunal och övrig motsvarande besiktningsverksam

het 

Regeringen har i sina beslut om statsbidrag till besiktnings- och rådgiv

ningsverksamheten erinrat om alt kommunerna har huvudansvaret för 

besiktnings- och rådgivningsverksamheten som stöds med statliga medel 
från bostadsdeparlementets huvudtitel. 

Kommunernas ansvar inom ramen för energisparplanen för befintlig 

bebyggelse för energihushållningens genomförande och för den föreslagna 

kommunala energiplaneringen motiverar att man skaffar sig en överblick 
av kvarvarande energisparmöjligheter i all bebyggelse. 

FörslaR 

Kommunerna bör aktivt samordna all statligt stödd besiktnings- och 

rådgivningsverksamhet inom energihushållnings- och bostadsförbättrings
området som nu är under uppbyggnad. 

Besiktningsverksamheten bör stimuleras till att använda enhetliga be
siktningsprotokoll av den två-stegstyp som föreslås i denna promemoria. 
Kommunen bör alltid få en kopia av besiktningsprotokollen oavsett vem 

som utfört besiktningen. Vidare bör den kommunala rådgivningen verka 

för ett regelbundet erfarenhetsutbyte med bostadsförvaltarc, övriga förval

tare av byggnader och den kommunala vidgade rådgivningsverksamheten. 

Denna form av erfarenhetsutbyte bör kunna lägga en grund för en långsik

tig samordningsverksamhet. Kommunerna bör vidare samordna sin verk
samhet på detta område med den energirådgivningsverksamhet som be

drivs via de regionala utvccklingsfonderna och lantbruksnämnderna. 

I. 7 Regional samordning 

Regional samordning eller snarare regional samverkan har på försök 

bedrivits fyra län. Vidare har det på många håll förekommit spontana 

former av samverkan mellan energirådgivningar i olika kommuner. 
Inom bostadsdepartementet tillsattes under februari 1984 en arbetsgrupp 

med uppgift att särskilt bevaka vissa genomförandefrågor i anslutning till 

bostadsförbättringsprogrammet. Denna arbetsgrupp har under våren 1984 

tillskapat regionala samverkansgrupper med uppgift alt initiera och stimu
lera bostadsförbättringsverksamheten inom regionen. Varje grupp kom

mer att ha en anställd tjänsteman som kan svara för den dagliga löpande 
kontakten med kommunerna. 

Försla1: 

De nyligen inrättade regionala samverkansgrupperna bör kunna tillfreds

ställa behovet av regional samverkan inom den vidgade rådgivningen för 
energihushållning och bostadsförbättring. 
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Bostadsdepartementets särskilda arbetsgrupp hör ges i uppdrag att i 

samråd med berörda statliga myndigheter bedöma behovet av regional 

samverkan och hur den i så fall bör utvecklas efter 1986-06-30. 

J.8 Energistatistik 

Endast 25 c;;, av kommunerna kunde vid arbetsgruppens kartläggning 

redogöra för energiförbrukningens utveckling mellan 1978-1982 för hela 

1978 års byggnadsbestånd. Resterande kommuner hade uppgifter endast 

för en del av perioden eller för delar av byggnadsbeståndet. 

Många kommuner använder sig av datorbaserade statistiksystem vid sin 

uppföljning av energirådgivningsverksamheten. Dessa system är i huvud

sak inriktade på administrativ behandling av besiktningsärenden. Vissa 

datorbaserade statistiksystem innehåller också beräkningsprogram för be
sparing och lönsamhet på föreslagna åtgärder. 

Kommunerna har anpassat rådgivningsverksamheten till rådande förhål

landen i den egna kommunen. Också vad gäller system för energistatistik 

för rådgivningsverksamheten ser behoven och önskemålen olika ut i olika 

kommuner. 

Förslug 

Utvecklingen av den kommunala energistatistiken bör inriktas på att 

kommunerna stimuleras till att förbättra befintliga statistiksystem eller 

utvecklar nya ändamålsenliga system. Det är därför av stor vikt att statliga 

myndigheter stödjer kommunernas arbete och lämnar förslag om lämpliga 

åtgärder. Härvid bör statens energiverk ges i uppdrag att i samråd med 

berörda statliga organ utarbeta närmare anvisningar om mätbegrepp, mins

ta omfattning och allmänna råd till hjälp för hur kommunerna praktiskt bör 

lägga upp sina statistiksystem. 

Vidare bör statistiska centralbyrån ges i uppdrag att för all bebyggelse 

utveckla en "jämförelsestatistik" anpassad till de kommunala behoven för 

all bebyggelse. En sådan jämförande statistik kan troligen utvecklas av 

statistiska centralbyrån ur deras årliga urvalsundersökning om energiför
brukningen i bebyggelsen. 

I. 9 Kostnader och finansiering 

I samband med prop. 1983/84: 40 bil. 9 beslutade riksdagen att statsbi

draget för energirådgivning får användas också inom bostadsförbättrings

verksamhetens ram. Kommunerna har således möjlighet att inom ramn för 

sitt basanslag redan från våren 1984 förändra inriktningen på sin verksam

het. 

När beslutet om basanslag löper ut 1986-06-30 kvarstår fortfarande ett 

behov av besiktning och rådgivning. Erfarenheterna från arbetsgruppens 
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kartläggning visar att ca 25- 30 % av beståndet i flerbostadshus återstår att 

enerKihesiktiKa efter 1986. Vidgningen av besiktningsverksamheten till att 

omfatta underhåll, reparation och i viss mån ombyggnad medför att beho

vet av vidgade besiktningar i flerbostadshus sannolikt kommer att motsva

ra nuvarande nivå på besiktningsverksamheten. Besiktningsverksamheten 

kan sannolikt minskas för småhus. De grupper av fastighetsägare som inte 

kommer att erbjudas besiktning bör kompenseras med allmän rådgivning. 

Färs/ag 

Perioden mellan 1986-1990 bör inriktas på att länka över en del av det 

finansiella ansvaret för besiktnings- och rådgivningsverksamheten på fas

tighetsägarna, de stora bostadsorganisationerna och i viss mån kommuner-

na. 
Den vidgade rådgivningsverksamheten bör stödjas med statsbidrag yt

terligare ett antal år. Bidragsgivningen för besiktning kan successivt trap
pas ner och vara avvecklad 1990. Statsbidrag för allmän rådgivning erford

ras sannolikt under hela bostadsförbättringsprogrammets genomförande 

fram till 1993. 
De statliga kostnaderna för den vidgade verksamheten har beräknats till 

ca 115 miljoner kronor för budgetåret 1986/87 räknat i 1984 års priser. 

Det är av stor betydelse att verksamhetsinriktningen och finansierings

frågorna klarläggs för en längre period. Därför föreslås att bidraget får 

följande fördelning för åren 1987-1990: 

Förslag till statsbidrag, milj. kr. 

1987/88 1988/89 1989/90 

70 55 

Under perioden 1990-1993 bör statsbidrag lämnas till kommunerna för 

att bedriva allmän rådgivning avseende såväl cnergihushållningsåtgärder 

som bostadsförnyelseåtgärder med i storleksordningen 100 milj. kronor för 

treårsperioden. Dock bör statsbidragets storlek och inriktning ses över och 

omprövas inför budgetåret 1988/89. Syftet med en sådan översyn bör vara 

att utröna behov och utformning av den fortsatta allmänna rådgivningen. 

2 Remissyttranden 

2.1 Remissförfarandet 

Efter remiss har yttrande över promemorian avgetts av riksrevisions

verket, statskontoret, statistiska centralbyrån, riksantikvarieämbetet. bo

stadsstyrelsen, statens planverk, statens råd för byggnadsforskning, sta

tens institut för byggnadsforskning, statens brandnämnd, statens industri-
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verk. statens energiverk. lantbruksstyrelsen. Föreningen Sveriges Bygg
nadsinspektörer. Föreningen Sveriges Energirådgivare. HSB:s Riksför

bund, Stockholms. Uppsala, Linköpings. Ljungby. Kristianstads, Malmö. 

Göteborgs. Tidaholms. Filipstads, Gävle, Åre. Vilhelmina och Luleå kom

muner, Svenska kommunförbundet, Svenska Rikshyggen. Sveriges Skor

stensfcjaremästarcs Riksförbund, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag 

(SABO), Sveriges Fastighetsägareförbund och Sveriges Villaägareför

bund. 
Vidare har yttrande inkommit från Sölvesborgs och Karlskrona kom

muner, Göteborgsregionens och Sydvästra Skånes kommunalförbund. 
Energirådgivare i Hallandskommunerna, Föreningen Sveriges Energiråd
givare - Skaraborgsavdelningen. Rörfirmornas Riksförbund och VVS
Tekniska Föreningen. 

2.2 Allmänt 

Några av remissinstanserna har lämnat synpunkter på de allmänna 

utgångspunkter som arbetsgruppen har haft för sitt arbete. 

Sålunda anser bl. a. Göteborgs kommun att arbetsgruppens uppdrag 

varit alltför begränsat. Besiktnings- och rådgivningsverksamheten kan inte 

ses som en angelägenhet för sig. avgränsad från överordnade förutsättning

ar, samband och mål för samhällets energipolitik. 
Flera har berört arbetsgruppens redovisning av hittillsvarande erfaren

heter av rådgivning och besiktning. 

Ett övervägande antal av de som har yttrat sig i denna del anser det 
styrkt att verksamheten har haft en stor betydelse för genomförandet av 
energihushållningsåtgärder. Flera, bl. a. riksantikvarieämbetet och Tida

lw/ms kommun, framhåller att ett mycket stort antal fastighetsägare är i 

behov av en saklig och opartisk rådgivning. Utan en medverkan från 

samhällets sida, skulle fastighetsägarna vara hänvisade endast till den 
rådgivning som erbjuds av kommersiella intressen. Några, bl. a. statens 

råd för byggnadsforskning (BFRJ och statens institut för byggnadsforsk

ning (SIB), anser dock att möjligheterna att avgöra vilka effekter den 
nuvarande rådgivnings- och besiktningsverksamheten har haft är begrän

sade. 

2.3 Vidgad rådgivning 

Arbetsgruppens förslag om en vidgad kommunal rådgivning för energi

h11shå//11ing och hostadsfiirhättring bemöts i allt väsentligt positivt. Re
missinstanserna delar uppfattningen att energirådgivningen bör vidgas till 
att också omfatta bostadsförbättring. Flertalet anser att det är angeläget att 

ta till vara de vinster som kan göras vid en samordning av energihushåll
nings- och bostadsförbättringsåtgärder. 
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Bo.1·tadsstyrc/.H'n och riksantiki·arieiimhetet stryker i sammanhanget un

der vikten av att anlägga en helhetssyn pä bebyggelsen. 

Med utgångspunkt från erfarenheterna av energirådgivningen har S1·eri

,;es Allmännyttiga Bostad.1företa,; !SA.RO) liksom flera kommuner. bl. a. 

Giitehor,;s och Tidaholms kommun, inlett en verksamhet med rådgivning 

ocks[1 i bostadsförbättringsfrågor. Detta påverkar enligt Tidaholms kom

mun större delen av den kommunala organisationen. vilket ställer krav på 

bättre utbildning och samarbete mellan olika kommunala förvaltningar. 

Kommunen menar att den serviceinriktade erfarenhet som energirådgiv

ningen har, bör tas till vara genom att man vid en modernisering av den 

kommunala organisation bildar s. k. ROT- arbetsgrupper. 

Stockholms kommun framhåller att en vidgad rådgivning och en utveck

lad kommunal energiplanering ställer krav på ett ökat kommunalt engage

mang. I en sådan verksamhet måste kompetens från flera kommunala 

förvaltningar ingå. 
HSB:.1· Riksförbund och SABO framhåller. i likhet med arbetsgruppen. 

att vidgningen inte får innebära att energirådgivningen reduceras i sådan 

omfattning att målen för energihushållningen äventyras. 
Remissinstanserna delar i huvudsak de förslag som lagts fram av arbets

gruppen i fråga om verksamhetens organisation och inriktning. 

Svcrixes Fastiglzctsiigareförhund anser emellertid att det nu finns förut

sättningar för fastighetsägarorganisationerna att ta på sig ett större ansvar 

för rådgivningen än den man har i dag. Därför bör göras en lämplig 

avvägning av ansvarsfördelningen mellan kommunerna, fastighetsägaror

ganisationerna och fastighetsägarna. Förbundet menar att kommunernas 

roll när det gäller rådgivning skall ligga på det övergripande och samord

nande planet. Den kommunala byråkratin bör inte byggas ut ytterligare. 

Svenska Rikshyugen anför att kommunernas roll har störst betydelse för 

att samordna åtgärder i bostadsbestånd som har flera olika ägare. 

Riksrevisionsverket (RRV) framhåller att den rådgivningsverksamhet 

som diskuteras i promemorian till stora delar måste anses falla inom ramen 

för kommunernas och fastighetsägarnas ansvarsområde. 

Arbetsgruppens uppfattning att energirådgivningen successivt bör inte

greras i den ordinarie kommunala organisationen delas av många remissin

stanser. 

Bostadsstyrelsen anser att energirådgivarna inte är det enda alternativet 

när den vidgade rådgivningen skall byggas upp. Styrelsen påpekar att det i 

vissa kommuner kan vara personer som är knutna till bostadsförsörjningen 

(förmedlingsorganet) som bör bilda basen för den vidgade rådgivnings

verksamheten. 

Riksantikvarieämbetet betonar att samarbetet med byggnadsnämnderna 

måste förbättras. 

Statskontoret och BFR anser det vara väsentligt att byggnadsinspektion, 

energi- och ROT-rådgivning samt förmedlingsorganet i kommunen sam-
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ordnar sin verksamhet. BFR erinrar om att flera forskningsprojekt visar på 

en bristande samordning mellan encrgirådgivningen och kommunernas 

ordinarie verksamhet. 

Statens plu111•erk anser att byggnadsnämnden framöver - inom ramen 

för sitt serviceansvar - bör svara för information och rådgivning till 

fastighetsägarna i fråga om samtliga åtgärder som rör byggnader, även 

åtgärder som rör energihushållning och uppvärmning. Planverket erinrar 

om att byggnadsnämnderna har det övergripande ansvaret för frågor om 

såväl befintlig som tillkommande bebyggelse och att nämnderna har god 

kännedom om bebyggelsens fysiska och planmässiga förutsättningar. 
Föreningen Sl'eriges Byggnadsinspektörer (FSBJ och VVS-Tckniska 

Föreningen framför liknande synpunkter. FSB framhåller vikten av att den 
kunskap och erfarenhet som byggnadsinspektionen besitter utnyttjas på ett 

rationellt sätt. En samordning med byggnadsinspektionen skulle främja en 

effektiv bostadsförbättringsverksamhet i kommunerna. 
Föreningen Sveriges Energirådgivare (FSEJ anser däremot att det vore 

olämpligt att lägga rådgivningsansvaret på byggnadsnämnderna (byggnads

inspektionen l. Det är först efter plan- och bygglagens ikraftträdande som 

denna resurs finns tillgänglig. 

Tidaholms kommun framhåller vikten av att energirådgivningen utövas 

av en instans som går ut med ett samstämmigt budskap. 

Sveriges Skorstensfejaremästares Rik.lförhund menar att det är viktigt 

att särskilt mindre och medelstora kommuner noga diskuterar den organi

satoriska lösningen så att den blir väl avvägd och byggs upp med utnyttjan

de av befintliga resurser. 

Göteborgs kommun varnar dock för överdrivna samordningsinsatser. 

Samordning är inte i sig produktiv och på organiserad nivå bör den begrän

sas till dels överordnade frågor, dels att målgrupperna får samma informa

tion. 

2.4 Vidgad besiktning 

Huvuddelen av remissinstanserna är positiva till förslaget om en 1·idgad 

hesiktning och uppdelningen av denna i två steg. 

Stockholms kommun påpekar att kommunen redan i dag bedriver en 

besiktnings verksamhet som stämmer väl med arbetsgruppens förslag. 

Götehorgs kommun anser att det finns stora fördelar med samordning av 

energi- och underhållsbesiktningar, inte minst i beståndet av flerbostads

hus. Möligheter till tekniska och ekonomiska helhetsbedömningar ökar, 

hyresgästerna störs mindre och kan lättare få information, investeringar i 

bostadsförbättring kan uppvägas av besparingar i fråga om underhåll och 
energi m. m. 

Bostadsstyrelsen stryker under behovet av att ta med upgifter om lägen

heternas, de gemensamma utrymmenas och utemiljöns långsiktiga använd-
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barhet för boende. Det finns anledning både för fastighetsägaren och för 
den räntebidragsbeviljande myndigheten att få underlag för en bedömning 

av om det är ekonomiskt rimligt att underhålla byggnaden och tomten i 

befintligt utförande. innan mer omfattande underhålls- och reparationsar

beten genomförs. 
f/SB har inga invändningar mot alt kommunerna får ett samordningsan

svar för en statligt stödd besiktningsverksamhet, men påpekar att det är 
naturligt att besluten om vilka fastigheter som skall besiktigas måste ske i 

samråd med den aktuella fastighetsförvaltningen. Något tvång att genom

föra besiktningar är naturligtvis inte önskvärt. 

När det gäller rådgivning och besiklningsverksamhet i steg I anser 

statens energiverk att frågan om olika former av samordning med sotnings
väsendet bör prövas enligt de intentioner som anges i propositionen om 
den kommunala energiplaneringen (prop. 1984/85: 5). 

Tidaholms kommun ställer sig delvis tveksam till den skisserade 2-
stegsbesiktningcn, eftersom denna har ett drag av alltför mycket översikt
lig inventering. Det torde vara bättre med en kvalificerad första besiktning 
med så mycket konkreta åtgärdsförslag och analyser som möjligt. 

RRV framhåller att de besiktningar som rör byggnadstekniska och bygg

nadsekonomiska frågor i första hand faller inom fastighetsägarens ansvars

område. 
Planverket anser också att ansvaret för att erforderliga besiktningar 

genomförs ligger på fastighetsägarna själva. Byggnadsnämnderna bör - i 

mån av resurser - kunna åta sig att mot avgift utföra besiktningar. 

2.5 Prioritering av besiktningsvcrksamhetcn 

När det gäller arbetsgruppens förslag om prioritering av besiktnings

verksamheten går remissinstansernas synpunkter isär. 

Flera remissinstanser. bl. a. bostadsstyrelsen. BFR. Stockholms kom

mun och Rörfirmornas Riksförbund, tillstyrker att fastighetsägare med 

mindre bestånd i Oerbostadshus prioriteras. Uppföljningar av hittillsvaran

de energihushållningsverksamhct har enligt BFR visat att denna kategori 

fastighetsägare har genomfört få cnergihushållningsåtgärder och sannolikt 

behöver stöd för att kunna genomföra såväl energihushållnings- som bo

stadsförbättringsåtgärder. 
Andra däremot. bl. a. HSB. Göteborgs kommun och SABO anser att 

behovet av besiktning och rådgivning är väl så ston gentemot ägare till 

stora bestånd av Oerbostadshus och husägare inom näringslivet. 
Besiktningsverksamheten bör enligt Tidaholm.i· och Sölvesborgs kom

mun även framgent förutom tlerbostadshus omfatta småhus och lokaler. 

Sölvesborgs kommuns bostadsbestånd består till övervägande del av små

hus varför den stora encrgisparpotentialen finns där. 
S1•eriges Villaägareförbund finner ingen konsekvens i arbetsgruppens 
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förslag om en minskad rådgivning och besiktning för småhus, samtidigt 

som !lerbostadshus föreslås får en statsunderstödd vidgad service. 

Svenska kommunf<)rbundet erinrar om att förhållandena växlar mellan 

olika kommuner. Det finns därför i vissa kommuner ett fortsatt besikt

ningsbehov även fö[ småhus och lokaler. 

2.6 Vidgad allmän rådgivning 

De remissinstanser som har yttrat sig över arbetsgruppens förslag om en 

vidgad a//miin rådgivning är i huvudsak positiva till denna. 

Bostadsstyrelsen framhåller att information har fått ökad vikt som styr

medel. Bostadsförbättringsprogrammet med dess inriktning på !lerbo

stadshus förstärker enligt styrelsen behovet av information och rådgivning 

till småhusägare. 

Några. bl. a. BFR, påpekar att många fastighetsägare behöver rådgiv

ning vid flera tillfällen under genomförandeprocessen. Detta underlättas 

enligt BFR av om byggherren kan diskutera sitt projekt med samma 

kommunala handläggare från projektets början till dess avslutning. 

Tidaholms kommun och FSE anser att en allmän rådgivning inte är 

tillräcklig utan att den bör kopplas till ett besök i fastigheten. Den bästa 

rådgivningen sker vid besiktning av fastigheter. 

Tidaholms kommun pekar också på risken att småhusägare i högre grad 

än f. n. blir utlämnade till oseriösa kommersiella intressen. Liknande syn

punkter framförs av Sölvesborgs kommun . 

• 'freriges Skorstensfejaremiistares Riksförbund framhåller att sotnings

väsendet kan utgöra en värdefull resurs för bl. a. småhusägare. En nära 

samverkan mellan energirådgivningen och sotningsväsendet måste därför 

eftersträvas. 

Statens energiverk erinrar om att verket tillsammans med bostadsstyrel

sen redan i dag diskuterar utarbetandet av ett material av den karaktär som 

arbetsgruppen förordar. 

2. 7 Samordning med kommunal energiplanering 

Remissinstanserna delar arbetsgruppens bedömning att samordningen 

mellan besiktnings- och rådgivningsverksamheten och den kommunala 

energiplaneringen måste förbättras. 

Kravet på samordning bör enligt BFR kunna tillgodoses när förslagen i 

prop. 1984/85: 5 om utvecklad kommunal energiplanering har genomförts. 

Enligt Tidaholms kommun bör kommunstyrelsen ha ett totalansvar för 

både energirådgivningen och energiplaneringen. På så sätt erhålls den 

erforderliga samordningen. 

Flera remissinstanser, bl. a. hostadsstyrelsen, framhåller att kommuner

na måste samordna arbetet med energitillförsel och energihushållning. 
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Statens energiverk påpekar att rådgivnings- och besiktningsverksamhe

ten skall ses som en av de uppgifter som kommunerna har för genomföran

det av en energipolitik på lokal nivå. De motsättningar som kan förekom

ma, t. ex. mellan tillförsel- och sparintressen i fjärrvärmekommuner, kan 

knappast lösas enbart genom den kommunala rådgivningsverksamheten. 

Liknande synpunkter framförs av RR\l. 

2.8 Samordning med övrig besiktningsverksamhet 

Arbetsgruppens förslag om samordning m· kommunal och Öl'rig mot.1·1•a

rande hesiktnings1•erksamhet tillstyrks av remissinstanserna. 

Bostadsstyrelsen framhåller att en förutsättning för att nå goda resultat 

är att kommunens organisation ger möjlighet till ett nära samarbete mellan 

berörda organ. 
Statens enagi1·erk finner en sådan samordning självklar - inte minst 

vad gäller möjligheter till erfarenhetsutbyte. Verket anser det tveksamt om 
några särskilda centrala insatser behövs för att få till stånd denna samver

kan. 
FSE framhåller att en förutsättning för att kommunen aktivt skall kunna 

samordna verksamheten, är att övriga som är verksamma inom området 

informerar kommunen om planerade och vidtagna åtgärder. 

HSB är positiv till ett regelbundet erfarenhetsutbyte med de kommunala 

energirådgivarna så att ett gott samarbete kan upprätthållas ellan HSB och 

kommunerna vad gäller besiktningsverksamheten. 

Stockholms kommun anser också att ett kontinuerligt erfarenhetsutbyte 

med bostads- och lokalförvaltare är nödvändigt för en ömsesidig kunskaps

uppbyggnad. Kommunen har också behov av en kontinuerlig uppföljning 

av energihushållningsinsatserna som underlag för de kommunala energi

planeringen. 

2. 9 Regional samordning 

Arbetsgruppens överväganden rörande regional samordning bemöts i 

huvudsak positivt av de som har yttrat sig i denna del. 

Statens energiverk anser att denna samordning torde uppstå spontant 

när det föreligger ett samordningsbehov. Någon speciellt inrättad funktion 

för detta är inte motiverad. 

Tidaholms kommun befarar att ett överförande av samordningsfunk

tionen från Kommunförbundet till lokala arbetsgrupper med anknytning 

till länsbostadsnämnderna kan ge ett alltför lånecentrerat arbete och mind

re förankring i praktisk kommunal byggverksamhet. 

Vilhelmina kommun anser däremot att länsbostadsnämndern bör ombe

sörja samordningsuppgifterna. Information och förändringar i författningar 

och förordningar kommer normalt till kommunerna via länsbostadsnämn-
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dernas försorg. Genom det minskade bostadsbyggandet bör arbetsuppgif

ten kunna tillföras utan att nämndernas resurser behöver förstärkas. 

2.10 Energistatistik 

Många framhåller i likhet med arbetsgruppen behovet av en god energi

statistik på kommunal nivå. 

2.11 Utbildning 

Flera av remissinstanserna stryker under vikten av att de kommunala 

tjänstemän och konsulter som engageras i besiktning- och rådgivnings

verksamheten ges en tillräcklig utbildning. 

Sålunda anser bl. a. BFR att det finns ett mycket stort utbildningsbehov. 

Riksantikvarieämbetet finner att en majoritet av de nuvarande energi
rådgivarna är VYS-tekniker utan byggnads teknisk bakgrund. Besiktnings

män med tillräcklig kompetens för de utvidgade besiktningarna finns f. n. 

inte i det stora flertalet kommuner. 

Enligt RRV torde det krävas en relativt kvalificerad byggnadsteknisk 

och byggnadsekonomisk kompetens hos de kommunala rådgivarna för att 

de skall kunna lämna råd i de avseenden som arbetsgruppen förordar. Det 

är knappast troligt att huvuddelen av dagens energirådgivare besitter den

na breda och djupa kompetens. Omfattande utbildningsinsatser kan därför 

komma att krävas. 

Föreningen Sveriges Byggnadsinspektörer påpekar att utbildningsbeho

vet i hög grad kan minskas genom att befintlig kompetens hos byggnadsin

spektionen utnyttjas effektivt. 

2.12 Kostnader och finansiering 

Huvuddelen av remissinstanserna tillstyrker arbetsgruppens förslag om 

en successiv avtrappning av det statliga stiidet till besiktnings- och rådgiv

ningsverksamheten. Likaså ställer sig flertalet bakom synsättet att besikt

ningsverksamheten på sikt skall bli en naturlig del i fastighetsförvaltning

en. 

Sålunda anser bl. a. Malmö kommun att statsbidraget på sikt bör av

vecklas och besiktning och rådgivning finna en naturlig omfattning och roll 

i det arbete som organisationer och kommuner m. fl. ansvarar för. Därvid 

får prövas om kostnaderna för verksamheten framdeles skall finansieras 

via avgifter eller på annat sätt. 

Statens planverk framför liknande synpunkter. Verket anser dock att en 
avgiftsfinansiering först bör prövas praktiskt innan det finansiella ansvaret 

flyttas över till kommunerna. 

Bostadsstyrelsen anser också att en nedtrappning av statens ekonomiska 

16 Riksdagen 1984185 .. I sam/. Nr 120. Bi/agedel 
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stöd till kommunerna är motiverad. Nedtrappningen kan samordnas med 

en ändrad inriktning av de statliga styrmedlen för energihushållning och 
bostadsförbättring. Delar av de medel som i dag lämnas till kommunerna 

samt delar av nuvarande energibidrag bör i stället anslås till åtgiirder för att 
underlätta och i vissa fall subventionera förundersökningar, förprojekte

ringar m. m. Det övergripande målet är enligt styrelsen att bostadsförbätt
ringsåtgärder faktiskt kommer till stånd där de behövs. Styrmedlen bör 

därför direkt inriktas på genomförandeåtgärder. 
Många befarar dock att kapaciteten i fråga om besiktning och rådgivning 

kan komma att minska i takt med att statsbidragen avvecklas till men för 
såväl energihushållnings- som bostadsförbättringsverksamheten. 

Enligt Föreningen S1•eriges Byggnudsinspektc)rer talar mycket för att 

kommunernas stora intresse för den hittillsvarande energirådgivningen har 
ett klart samband med de generösa statliga bidragen. Eftersom det kom
munalfinansiella läget är lika ansträngt som det statsfinansiella är det 
sannolikt att ett uteblivet statligt stöd till kommunerna medför att många 
kommuner inte kommer att kunna behålla och sköta rådgivningsverksam
heten på önskvärt sätt. Liknande synpunkter framförs av VVS-Tekniska 

Föreningen. 

Sl'enska kommunförbundet och flertalet kommuner som har yttrat sig 
anser att en kommunal medverkan för att introducera bostadsförbättrings
programmet helt bör finansieras med statliga medel. Det gäller också 

fortsatt rådgivning i fråga om energisparåtgärder utan samband med annan 

bostadsförbättring. Kommunernas inställning är att det ekonomiska stöd 

som behövs för att nå energisparmålet liksom hittills bör vara en nationell 

angelägenhet. 
Några. bl. a. Föreningen Sl'eriges Energirådgil'llre (FSE). tror att den 

utåtriktade kommunala energirådgivningen helt kommer att upphöra. I och 

med att rådgivningen upphör ges heller ingen möjlighet att erbjuda P,n 

vidgat besiktningsservice. FSE anser i likhet med Tidaholms kommun att 
en avgiftsfinansierad verksamhet inte är en framkomlig väg. 

Även Gävle kommun anser att möjligheterna att avgiftsfinansiera verk

samheten är begränsade. 

SABO ställer sig också starkt kritiskt till förslaget att bidragen skall 

skäras ner samtidigt som verksamheten vidgas till att omfatta även bo

stadsförbättring. Enligt SABO behövs, åtminstone vad gäller de allmän

nyttiga bostadsföretagens verksamhetsområde. en ökning av statsbidraget 

för att uppställda mål ifråga om energihushållning och bostadsförbättring 

skall kunna nås. 
HSB anser att det snarare behövs ett ökat ekonomiskt stöd för att 

tillgodose behoven. 
Svenska Riksbyggen hävdar att bostadsorganisationerna inte kan ta över 

kostnadsansvarct när statsbidragen trappas ner. 

Svenska kommunförbundet kan emellertid acceptera en avveckling av 
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det statliga stödet om fastighetsägarna i motsvarande takt kan påverkas att 

betrakta energihushållning och bostadsförbättring samt finansieringen här

av som en nödvändig del av normal bostads- och lokalförvaltning. Det 

definitiva beslutet om avveckling av stödet bör dä1for grundas på ytterliga

re några års erfarenheter. Förbundsstyrelsen föreslår i sitt yttrande att ett 

fortsatt statligt stöd finansieras genom att hänsyn tas till dessa kostnader 

när energiskatten i fortsättnignen prövas om. 

Statens energiverk instämmer i uppfattningen att den kommunala verk

samheten på detta område på längre sikt helt skall finansieras med egna 

medel. Förslaget till finansiering torde enligt verket vara väl ägnat att inför 

kommunerna markera att det här är frågan om en övergångsperiod. Energi

verket vill dock ifrågasätta om denna övergångsperiod behöver vara så 

lång som 4- 5 år för besiktningsverksamheten och 8 år för den allmänna 
rådgivningsverksamheten. 

RRV kan inte - utifrån det i promemorian redovisade materialet -
tillstyrka ett fortsatt statligt stöd till den vidgade rådgivnings- och besikt

ningsverksamheten. Även statskontoret ifrågasätter om statsbidrag skall 

utgå till kommunerna. Sålunda anser RRV och statskontoret att det bör 

övervägas om inte det finansiella ansvaret för verksamheten helt kan tas 

över av kommunerna och fastighetsägarna redan fr. o. m. budgetåret 

1986/87. Enligt RRV och statskontoret faller de besiktningar som rör 

byggnadstekniska och byggnadsekonomiska frågor i första hand inom fas

tighetsägarens ansvar i den normala fastighetsförvaltningen och bör bekos

tas av denne. En avgiftsfinansiering av verksamheten är enligt de båda 

verken mest naturlig. 
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Riksdagen beslutade med anledning av prop. 1982/83: 50 om vissa eko

nomisk-politiska åtgärder m. m. om ett investeringsprogram. Inom ener
giområdet innebar programmet följande åtgärder. 
- Ett bidrag till investeringar i distributionsanläggningar för fjärrvärme 

infördes. Stödet omfattade IOl?·i> av investeringskostnaden för anlägg
ningar som beställdes under år 1983. 300 milj. kr. anvisades för detta 

ändamål. 
- Ett bidrag på högst 25 % av investeringskostnaden för förbränningsan

läggningar avsedda för eldning med främst torv utgick för anläggningar 
som beställdes under år 1983. 200 milj. kr. har anvisats för detta syfte. 

Stödet utvidgades senare när det gäller Norrbotten. 

- 700 milj. kr. anvisades för stöd för åtgärder i samband med upphandling 

inom energiområdet. 50 milj. kr. därav har senare särskilt avsatts för 
Norrbotten. 

Energiupphandlingsdelcgationen tillkallades för att under år 1983 ha 
hand om dels stödet till distributionsåtgärd;;r, dels åtgärderna i samband 

·· med upphandling inom energiområdet. 

Delegationen lämnade i september år 1983 en redogörelse för verksam

heten och föreslog samtidigt vissa fortsatta arbetsinsatser under år 1984. 

Genom tilläggsdirektiv fick delegationen i uppdrag att under år 1984 

fortsätta delar av sitt arbete medan andra delar av arbetsuppgifterna över

gick till statens energiverk. 
Delegationens huvuduppgifter under år 1984 har varit 

- att fullfölja handläggningen av vissa strategiska energiprojekt av särskilt 

industripolitiskt intresse 
- att fortsätta utredningsarbetet i syfte att stärka beställarfunktionen och 

fullfölja projekt avseende samordnad upphandling 

- att slutföra pågående utredningar om försäkringssystem och någon form 

av auktorisationsförfarande eller motsvarande för leverantörer av mind
re värmepumpar och fastbränslepannor. 

Delegationen får härmed avge föreliggande redogörelse som avser dele

gationens hela verksamhetsperiod. Till följd av att en redogörelse tidigare 
lämnats avseende verksamheten under större delen av 1983 behandlas här 

företrädesvis verksamhetsåret 1984. 
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Energiupphandlingsdelegationens uppgift kan sammanfattningsvis sägas 

ha varit att samordna energianvändarnas efterfrågan med industrins pro

duktionsförutsättningar. Annorlunda uttryckt: har uppgiften varit att se till 

att den tidsbegränsade hemmamarknad som det svenska oljeersättnings

programmet utgör målmedvetet utnyttjas för att ge långsiktiga effekter för 

svensk industri. 

Delegationen har haft att arbeta i ett kortsiktigt och ett långsiktigt 

perspektiv. 

Kortsiktigt har delegationens uppgift varit att följa upp att det av riksda

gen beslutade investeringsprogrammet fått avsedd stimulansverkan. Vi

dare har delegationen haft till uppgift att medverka till att den efterfrågan 

som programmet har gett upphov till blir samordnad med industrins pro
duktionsförutsättningar. 

Verksamheten under år 1983 ägnades huvudsakligen åt åtgärder av 

kortsiktigt slag. Såvitt kan bedömas har avsedda resultat nåtts. 
Delegationen beviljade av anslagna 300 milj. kr.. 215 milj. kr. i tiopro

centigt bidrag till investeringar i distributionsanläggningar som rör fjärr

värme. Volymen på fjärrvärmeinvesteringar bedöms ha ökat med 20 a 25 

procent. Resterande medel av anslaget har avsatts för stöd till gasledningar 

i Sydgasområdet och för strategiska fjärrvärmeledningar i storstadsområ

dena. 

Stödet till torveldade anläggningar fick en effekt som överträffade för

väntningarna. De till statens energiverk ursprungligen anslagna medlen om 

200 milj. kr. för det 25 procentiga investeringsbidraget räckte inte för att 

möta den kraftiga uppgången i nybeställningar av torveldade anläggningar. 

Av denna anledning gjordes en omdisponering till statens energiverk av 

170 milj. kr. från de av energiupphandlingsdelegationen disponerade 700 

milj. kr. för stöd till åtgärder i samband med upphandling inom energiom

rådet. 

Från en begränsad marknad för större torveldade anläggningar hösten 

1982 ökade beställningarna under år 1983 dramatiskt till att omfatta beställ

ningar avseende mer än 50 nya värmeanläggningar. 

Sammantaget kan omfattningen av de investeringar i energiutrustning 

som skapats till följd av 1983 års investeringsprogram beräknas till mellan 

5 och 7 miljarder kronor. 

Delegationens uppgift att under år 1983 kortsiktigt samordna manifes

terad efterfrågan på energiteknisk utrustning med industrins produktions

förutsättningar har inneburit att delegationen haft, dels en formell roll som 

gällt handläggning av ärenden om stöd. dels en mer informell mäklarroll. 

Det bör framhållas att denna uppgift inte varit begränsad till den typ av 

utrustning som varit föremål för investeringsstöd i investeringsprogram

met. 

Delegationens medel för åtgärder i samband med upphandling har i den 

kortsiktiga uppgiften i huvudsak använts för att få delar av utrustningsef-
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terfrågan inriktad mot ny teknik som just lämnat prototyp- och demonstra

tionsstadiet. Merparten av det stöd som beslutades under år 1983 har 

utformats som en försäkringsgaranti för de första levererade kommersiella 
anläggningarna. Delegationen har därvid i begränsad omfattning delat den 

tekniska risken med tillverkarna. Stödgivningen har i flera fall kombinerats 

med den ovan nämnda mäklarrollen, vilket då innefattat rådgivning avse

ende teknikval och upphandlingsförfarande. Vid utgången av år 1983 hade 

delegationen av anslagna 700 milj. kr. utnyttjat ca 130 milj. kr. och i 

praktiken gjort reservationer motsvarande ytterligare 250 milj. kr. Av 

utnyttjade medel utgjordes då ca 12 milj. kr. av stöd till energiupphandling 

i Norrbotten. Stödgivningen till energiupphandling i Norrbotten fortsatte 

under första halvåret 1984. Totalt har stöd om knappt 50 milj. kr.. företrä
desvis i form av villkorliga lån lämnats till olika företag och projekt i länet. 
De ojämförligt största samlade insatserna har inriktats mot att i länet lägga 
grunden för utvecklade projekterings-, installations- och tillverkarled för 

värmepumpar. 
Genom insatserna under år 1983 medverkade delegationen framförallt 

till en marknadsintroduktion för tekniken för förbränning i cirkulerande 
fluidiserade bäddar (CFB) som. kombinerad med kalktillförsel i förbrän

ningsbädden, till rimlig kostnad ger god effektivitet och låga utsläpp. De 
CFB anläggningar av aktuell typ som hittills har beställts har som bränsle. 

kol, biobränslen och avfall. 
Under år 1983 fick också de stora värmepumparna sitt definitiva genom

brott. De ekonomiska förutsättningarna, bl. a. till följd av låga elpriser. var 
normalt så gynnsamma speciellt i kombination med det spillvärme stöd som 

utgick under året, att några särskilda insatser från delegationens sida inte 

var erforderliga. I något fall har dock delegationen funnit skäl medverka i 

form av en riskdelningsgaranti, då värmepumpslösningcn innehållit nya 

riskmoment. 

Delegationen inledde däremot under år 1983 flera projekt avseende bl. a. 

samordnad upphandling av mindre och medelstora värmepumpar i avsikt 

att åstadkomma motsvarande definitiva etablering av denna anläggnings

typ på marknaden. 
Den långsiktiga uppgiften för energiupphandlingsdelegationen har varit 

att skapa förutsättningar för att den tidsbegränsade investcringsvågen av

seende energiteknisk utrustning skulle lägga grunden till en framgångsrik 

ex port verksamhet. 
Det har varit naturligt för delegationen att koncentrera det långsiktiga 

arbetet på produkter med goda framtidsmöjligheter. 

Framgång på exportmarknanden kräver vid sidan av bra produkter 

också att företagen har tillräcklig finansiell styrka för att klara garanti

åtaganden i främmande länder, har innovativ kraft och resurser att satsa på 
forskning, utveckling och inte minst har marknadsföringskapacitet. Dele

gationen har inte sett som sin uppgift att direkt medverka till den struktur-
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omvandling av branschen som kan anses nödvändig för framtida export. 

Detta är en fråga i första hand för företagen själva. 

Av betydelse för såväl den tekniska utvecklingen som strukturutveck

lingen är de allmänna hemmamarknadsvillkoren och styrkan hos det in

hemska beställarled företagen möter. Sambandet mellan starka offentliga 

beställare och större företag har varit av avgörande betydelse för utveck

lingen av de framgångsrika svenska exportindustrierna. När det gäller 

upphandling av värmeteknisk utrustning saknas dominerande beställare, 

som skulle kunna få avgörande betydelse för utvecklingen av en rationell 

tillverkning av sådan utrustning. 

I det långsiktigt syftande arbetet har delegationen därför vid sidan av 

koncentrerade insatser på ett snävt urval lovande produkter nära kommer

siellt genombrott gjort insatser ägnade att. stärka beställarledct. Dessa 

produkter får ses i sitt sammanhang med den utvecklade svenska fjärrvär

metekniken, som är en fortsättning för en systeminriktad export. 
Produkter som bedömts ha strategisk betydelse för den svenska oljeer

sättningen och för exporten och som kommit i fråga för ekonomiskt stöd 

från delegationen är 

- avancerade miljövänliga förbränningsanläggningar 

- avancerad kraftvärmeteknik 

- plasmateknik med tillämpning på förgasningsområdet. 

Redan åtgärderna inom ramen för delegationens kortsiktiga uppgift lade 

en god grund för export av avancerade miljövänliga förbränningsanlägg

ningar. Demonstrationsanläggningar har uppförts för såväl MBC-tekniken 

(Multi Bed Combustion) som CFB-tekniken (Circulating Fluidised Bed). 

Vissa exportkontrakt är redan ingångna och förutsättningarna för ytterliga

re exportorder bedöms av företagen som goda. 

Den avancerade kraftvärmetekniken handlar om förbränning i trycksatt 

svävbädd och clgenerering med en kombination av gas- och ångturbiner. 

ASEA PFBC AB utvecklar ett koncept baserat på en trycksatt bubblande 

svävbädd medan Götaverken Energy Systems utvecklar ett koncept base

rat på en trycksatt cirkulerande svävbädd. ASEA PFBC AB har kommit 

betydligt längre i utvecklingsarbetet än Götaverken Energy Systems AB. 

Delegationen har lämnat vardera företaget 25 milj. kr. i bidrag till utveck

lingsarbetet. 

Utvecklingsarbetet inom ASEA PFBC AB har kommit så långt att också 

förhandlingar om leverans av en första anläggning kunnat gå in i ett 

avgörande skede. Delegationen har därför föreslagit regeringen att när 

ASEA PFBC AB kan förete bindande leveranskontrakt bevilja företaget 

ytterligare stöd i form av bidrag och riskdelning om tillhopa 50 milj. kr. 

Plasmatekniken har av delegationen bedömts ha lovande tillämpningar 

inom förgasningsområdet. De i tiden närmast aktuella tillämpningarna 

avser generering av reduktionsgas inom: stål- och metallindustrin. På 
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längre sikt finns tilllämpningsområden avseende bl. a. produktion av 

bränslegas från avfall. Under år 1983 var det aktuellt att SKF Steel Engin

eering AB skulle leverera. dels ett ferrokromverk till Malmö, dels ett järn

svampverk till Stockholm. I båda fallen var det fråga om att spillvärme och 

överskottsgas skulle användas för fjärrvärmeändamål. Delegationen före

slog regeringen att när bindande leveranskontrakt kunde företes lämna 

stöd i form av risk.delning till anläggningarna. 

Kontrakt om det på plasmateknik baserade ferrokromverket i Malmö 

slöts under våren 1984 och delegationen har verkställt regeringens beslut 

om stöd med 50 milj. kr. Stödet har lämnats i form av en utfästelse om 

bidrag till de ev. kostnader överstigande 25 milj. kr. som leverantören 

pådrar sig till följd av garantier avseende gasgeneratorns tekniska funk

tion. 
Järnsvampverket i Stockholm är för närvarande inte aktuellt och något 

beslut om stöd har därför inte fattats. Till delegationen har inkommit en 

ansökan om motsvarande stöd till tvåjärnsvampverk i Malmfälten. Förut

sättningarna för genomförande har bedömts avsevärt sämre i Malmfälten 

än i Stockholm. Det är heller inte visat att plasmatekniken är den mest 

lämpade svenska tekniken för framställning av reduktionsgas från torv 

vilket det är fråga om i Malmfälten. Delegationen beslutade mot denna 

bakgrund att ta upp ansökan till prövning först då sökanden gjort troligt att 

projektet skulle kunna genomföras. Detta har inte gjorts troligt varför 

ansökan inte blivit föremål för ytterligare åtgärder från delegationen. 

Vid sidan av stödinsatserna till vissa lovande energitekniska produkter 

av industripolitiskt intresse har delegationen genom särskilt utformat stöd 

också bidragit till industriell verksamhet av särskilt energipolitiskt intres

se. 
Genom att på regeringens uppdrag som bidrag tillskjuta 75 milj. kr. till 

Sveriges lnvesteringsbank har bl. a. finansieringen av en tillbyggnad av ett 

raffinaderi för speciella smörjoljor i Nynäshamn kunnat tryggas. Tillbygg

naden ger möjligheter att utnyttja stora mängder spillvärme. Den statliga 

insatsen som skett på kommersiella villkor får ses som ett led i strävandena 

att bevara en handlingsfrihet i Storstockholms värmeförsörjning. 

Insatserna för att stärka beställarledet har genomförts inom ramen för 

två större sammanhållna arbetsuppgifter. garanti- och försäkringssystem 

för mindre värmepumpar och organisering av efterfrågan på värmeteknisk 

utrustning. 

Delegationen överlämnade enligt sina direktiv den 27 juni 1984 till stats

rådet Birgitta Dahl en rapport med förslag till åtgärder för mindre värme

pumpar och fastbränslepannor. För värmepumpar föreslogs införande av 

ett garanti- och försäkringssystem, medan för fast bränslepannor föreslogs 

en utvidgad provning. 

Förslagen rörande värmepumpar har kunnat realiseras genom att en 

överenskommelse om garanti- och försäkringssystem under hösten har 
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träffats mellan delegationen, konsumentverket och branschen företrädd av 

Svenska Värmepumpsföreningen SVEP. Överenskommelsen innebär ett 

förbättrat konsumentskydd innefattande en femårig effektgaranti och en 

tvåårig materialgaranti. Kan leverantören till följd av obestånd eller annan 

omständighet inte fullgöra sina åligganden träder ett försäkringssystem i 

funktion. Delegationen har också medverkat t.ill effektivisering av planver

kets typgodkännande verksamhet avseende. värmepumpar och till viss 

provning av fastbränslepannor inom konsumentverket. 

Det förstärkta konsumentskyddet torde medverka till att värmepumpar

na på marknaden i högre grad uppfattas som etablerad teknik samtidigt 

som striktare krav ställs på installatörer och tillverkare. Dessa krav torde 

väsentligt bidra till förtroendet för svenska värmepumpar på exportmark

naden. 
Erfarenheterna från andra teknikområden talar som nämnts för att be

ställarfunktionerna har lika stor betydelse för .den tekniska och industriella 
utvecklingen som kompetensen inom producentleden. Det finns flera ex

empel på konstellationer av starka offentliga beställare och framgångsrika 

svenska industriföretag. Inom den del av det det värmetekniska området 

som rör värmeförsörjning har den starka offentliga beställaren saknats. 

Orsakerna till detta är flera. men delegationen har dock bedömt tiden 

vara mogen för en organisering av i första h:md den kommunala sektorns 

efterfrågan på värmeteknisk utrustning. Arbetet inleddes med en rad 

punktinsatser inriktade mot beställarfunktion. Som exempel kan nämnas 

framtagning av generella förfrågnings underlag för fast bränsleanläggningar, 

systematisk uppföljning av egenskaper hos fastbränsleanläggningar i olika 

storlekar, stöd till provning av fjärrvärmemateriel, stöd till inventeringar 

och förprojekteringar av lämpliga objekt för installation av medelstora 

värmepumpar och fastbränslepannor. Det kan också nämnas att delegatio

nen haft diskussioner med Svenska Värmev.erksföreningen och enskilda 

värmeverk om nya verksamhetsområden för berörda företag. 

På den grund som lagts av de skilda punktinsatserna kunde under hösten 

1984 konkreta diskussioner tas upp med skilda beställarintressenter om 

bildandet av en gemensam upphandlingsorganisation. Svenska Värme

verksföreningen och en rad enskilda värme- och energiverk har tagit initia

tiv till bildandet av en sådan organisation. Organisationen benämnes 

Svenska värmeverkens ekonomiska förening V ÄRMEK och är öppen för i 

första hand kommunala företag. Avsikten är. emellertid att genom samar

betsavtal knyta i vart fall byggnadsstyrelsen, fortifikationsförvaltningen 

och vattenfallsverket närmare till föreningen.' 

V ÄRMEK skall vara en kommersiell organisation med syfte att genom 

omfattande upphandling och därmed sammanhängande kompetens och 

marknadsöverblick sträva mot hög kvalitet. låg prisnivå och standardisera

de kravspecifikationer. 

V ÄRM EK skall också kunna delta i teknikupphandling inom sitt sorti-
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mentsområde och kunna medverka vid finansiering av energiinvesteringar 

till vilka man levererat utrustning. 

V ÄRMEKs medlemmar är oförhindrade att handla utanför föreningen. 

Även icke-medlemmar kan köpa utrustning från föreningen. Intresset av 

att utnyttja V ÄRMEK och av att bli medlemmar avses bli stimulerat av 

rabatter och återbäring. 

Delegationen har beslutat stödja tillkomsten av V ÄRMEK och har före

slagit regeringen att tillskjuta ett grundkapital om 30 milj. kr. som delvis 

skall återbetalas till staten genom en särskild återbetalningsplan. 

Sammanfattningsvis finner delegationen att de uppgifter som förelagts 

delegationen av regeringen har kunnat fullföljas. Oljeersättande investe

ringar genom fjärrvärmeutbyggnad har kunnat stimuleras på avsett sätt. 

lnvesteringsbehovet har också kunnat utnyttjas för att etablera ny svensk 
teknik. Konsumentskyddet främst när det gäller mindre värmepumpar har 

kunnat utvidgas. Energiteknisk produktion i Norrbotten har kunnat stimu
leras. En långsiktig förstärkning av den offentliga beställarfunktionen har 

också åstadkommits. Med dessa uppnådda resultat anser sig delegationen 

ha fullföljt sin uppgift och hemställer om att bli entledigad. 
Beslutet att avge föreliggande redogörelse har fattats av delegationens 

ordförande Dahlsten och av ledamöterna Björgerd, Carling, Netzler, 

Smids, Waldenby och Ågren, samt i närvaro av experterna Albrecht, Cars, 

Gedung, Johansson, Sandart och Welander, sekreteraren Janson. de biträ

dande sekreterarna Lundberg. Schöllin och von Seth. Janson har varit 

föredragande. Ledamöterna Berg, Nyten och Tham har senare biträtt 

beslutet. 

På energiupphandlingsdelegationens vägnar 

Ulf Dahl sten 
ordförande 

Patric Janson 
sekreterare 
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Bilagu 13 

Energihushållningsprogrammets effekter - En analys av 
de statliga styrmedlens effekter på energiförsörjningen 

Statens energiverks skrivelse med bedömningar med anledning av utvär

deringarna av energihushållningsprogrammet, sammanfattning av verkets 

rapport (1984: 2) Energihushållningsprogrammets effekter och remissyttran

den häröver. 
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1 Statens energiverks skrivelse Energiverkets bedöm
ningar med anledning av utvärderingarna av energihus
hållningsprogrammet 

Till regeringen 

Energil'erkets bedömningar med anledning av Utl'ärderingarna al' energi

hushållningsprogrammet 

Energiverket redovisar härmed uppdraget att ge underlag för ompröv

ningen av energihushållningsprogrammet. Till skrivelsen fogas den rapport 
som utarbetats inom energiverket. 

När det gäller bedömningar av betydelse för utvecklingen under kom
mande år har energiverket flera utredningsuppdrag. som delvis berör ener
gihushållningsfrågorna. Dessa kommer att redovisas senare under hösten 
1984 liksom verkets yttrande över 1981 års energikommittes betänkande. I 
anslutning därtill finns det anledning att återkomma till energihushållnings
programmct. Bedömningar och rekommendationer som nu görs kommer 
alltså att kunna kompletteras och fördjupas senare. 

Verkets styrelse har tagit del av sammanfattningen av underlaget och 
därvid gjort de bedömningar som redovisas i följande skrivelse. För utvär
deringsmaterialet i övrigt, som redovisas i bifogade rapport, svarar energi
verket genom byrån för information och utbildning. 

l.1 Uppdragen och deras redovisning 

I 1981 års riksdagsbeslut angavs att energihushållningsinsatserna skulle 
utvärderas inför 1985 års riksdagsbehandling av energifrågorna. Ett upp
drag lämnades till energisparkommitten att inleda detta arbete, vilket sked
de under sommaren 1982. Senare beslutades att en särskild utvärdering 
skulle ske av energihushållningsverksamheten inom byggnadsområdet. 
Denna genomfördes av byggforskningsrådet, BFR, och har nyligen ( 1984-
08-16) överlämnats till regeringen. 

I samband med att energiverket bildades övertogs uppdraget till energi
sparkommitten av verket. Arbetet med detta har genomförts inom byrån 

för information och utbildning. Utvärderingen har koncentrerats till en 
genomgång av genomförda statliga insatser och deras effekter. En särskild 
rapport har utarbetats. 

De slutsatser och bedömningar som gäller den framtida inriktningen och 
utformningen av energihushållningsarbetct redovisas i denna skrivelse. 
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1.2 Kunskapsläget beträffande energihushållningsprogrammets ef
fekter 

Energiområdet torde i många avseenden vara ovanligt väl analyserat. 

Slutsatserna i olika avseenden varierar och klara linjer i slutsatserna har 

ofta varit svåra att få fram. De studier som gjorts ger inte entydiga resultat, 

delvis av rena mätskäl, delvis därför att effekterna av en åtgärd inte går att 

isolera. Dessa förhållanden belyses i energiverkets rapport. 

Statistik över energianvändningen visar att en betydande effektivisering 

av energianvändningen har skett på flertalet områden. Denna effektivise

ring kan förväntas fortsätta. Däremot är det inte möjligt att säkert utläsa 
vilka faktorer som varit mest betydelsefulla för det uppnådda resultatet. 
Att det kraftigt höjda oljepriset givit en stor effektivitetsförbättring är dock 
klart. 

Effektiviseringen av energianvändningen sker också i andra industrilän
der på ett i många avseenden likartat sätt. Sverige ligger dock mycket väl 

till i sådana jämförelser, särskilt vad avser energihushållning inom upp
värmningssektorn, vilket har ett sannolikt sammanhang med de ambitiösa 

svenska insatserna. 
Den observerade anpassningen är rimlig att vänta sig. En stor del av 

effektiviseringen måste tillskrivas förnyelsen av realkapitalet i samhället 

och den modernisering som detta genomgått. Flertalet av de energihushåll

ningspolitiska insatser som gjorts har inriktats på att underlätta investe
ringar i ny utrustning. 

Det bör dock observeras att energihushållningseffekter också kan upp

nås på andra vägar, som förbättrad drift av anläggningar, ändrat beteende 
etc. 

Kunskaper om olika tekniska egenskaper är ofta goda. Likaså är kost
nadsbilden för enskilda system förhållandevis väl känd, åtminstone vad 
gäller existerande teknik. Däremot är kunskapen om organisatoriska för

hållanden och hur de inverkar på beslutsfattande och genomförande av 
energiförsörjningsåtgärder ofullständig. 

Energihushållningen kan också ha effekter på andra områden. t. ex. vad 
gäller miljöskydd, försörjningstrygghet, teknisk-industriell utveckling. 

Dessa effekter finns och har betydelse i många sammanhang. Men i regel 
är sammanhangen så mångfacetterade att de knappast är motiv för att välja 

den ena eller andra inriktningen på energihushållningsprogram. Detta mås
te utformas från sina egna förutsättningar. 

1.3 Styrmedlen och deras effekter 

Utvecklingen under 1970-talet innebar ett kraftigt genombrott för energi
hushållning, manifesterat bl. a. av en rad politiska initiativ. Riksdagen 
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beslutade om en rad ins;llser av många olika slag såväl av ekonomisk natur 
(bidrag till investeringar och andra subventioner. skatter etc.) som av 
reglerande eller informerande natur (lagar. utbildnings- och rådgivningsin
satser etc.l. En förteckning av olika styrmedel finns i tablåer i energiver
kets rapport (se de sista sidorna i sammanfattningen). 

Huvudsyftet med energihushållningsåtgärder var i regel att åstadkomma 

en effektivisering av energiutnyttjandet. Det stora intresse som visats 
energifrågorna har dock säkert bidragit till att öka medvetenheten om 
möjligheterna till och behovet av hushållningsåtgärder. 

Prishöjningarna 1979/80 innebar ett kraftigt ökat ekonomiskt incitament 
till såväl energihushållning som oljeersättning. De prishöjande effekterna 
har förstärkts genom en medveten energiskattepolitik vars syfte varit att i 
allmänhet främja energihushållning och i synnerhet minska oljeförbruk
ningen. En rad åtgärder har genomförts och pågår. Den samlade effekten 
på energiåtgången under 1980-talets första år kan klart observeras: energin 
används effektivare inom framför allt industri och byggnadsuppvärmning. 

Genom beslut i riksdagen 1978 och 1981 har ett energihushållningspro
gram etablerats. När det gäller befintlig bebyggelse har ett bestämt "spar
mål" angivits. nämligen 48 TWh/år i 1978 års byggnadsbestånd. I övrigt 
har allmänna mål angivits eller vissa insatser beslutats. 

Både där ett kvantitativt mål angetts och i övrigt måste graden av 
måluppfyllelse bli beroende av bedömningar. Del finns (i regel) ingen 
entydig möjlighet att med stor precision mäta hushållnings- eller bespa
ringseffekter av det slag som eftersträvats. 

Den totala energianvändningen i Sverige har blivit effektivare i den 
meningen att energiinsatsen per producerad enhet (i BNP, eller i industri
produktion. eller per bostad. etc.) blivit lägre. Denna effektivisering har 
skett snabbare efter 1980 än tidigare. Senast tillgängliga statistik visar inte 
någon avmattning i denna effektivisering. Oljeförbrukningen minskar 
snabbt dels p. g. a. ökad effektivisering, dels p. g. a. oljeersättning. Elan

vändningen ökar. 

1.4 Slutsatser 

1.4. l Allmänna observationer 

De genomförda studierna ger, med beaktande av de osäkerheter som 
tidigare påpekats, anledning till följande observationer. 

• Ett omfactande arbete sker med sikte på att effektivisera energianvänd
ningen inom olika områden. Målmedvetenheten och kvaliteten i detta 

arbete varierar dock kraftigt. Det är nödvändigt att också fortsättnings
vis såväl ägna verksamheten intresse och uppmärksamhet som att un

derlätta rimliga och önskvärda insatser. 
• Priset på energi gör energihushållningsinsatser i många fall såväl privat-
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ekonomiskt som samhällsekonomiskt lönsamma. Detta borde innebära 

att såväl investeringar som drift- och undcrhållsåtgärdcr kan finansieras 

av verksamhetens huvudman. genom egna medel, på den ordinarie 

kapitalmarknaden eller genom mer generella åtgärder som kan finnas på 

olika områden. Den särskilda statliga finansieringen av energihushåll

ningsåtgärder bör därvid tas bort - i likhet med vad som redan tidigare 

skett för industrin. Forsknings-, utvecklings- och demonstrationsprojekt 

bör dock även fortsättningsvis stödjas. De energihushållningsinriktade 

åtgärderna på olika områden bör successivt, men målmedvetet, integre

ras med andra åtgärder inom olika sektorer. 

• Myndigheternas åtgärder inriktas på att ge service i form av erfarenhets

återföring. information och rådgivning, utbildning m. m. i syfte att elimi

nera trögheter, kunskapsbrister, organisatoriska hinder etc. 

• Den kompetens kring energifrågor som byggts upp t. ex. inom utveck

lingsfonder och hos kommunala energirådgivare, måste utnyttjas. Ener
gihushållningens betydelse för andra sektorer (somt. ex. fördelningspo

litiken) bör därvid uppmärksammas. 

1.4.2 Sektorsvisa bedömningar 

Industri och näringsliv 

Inom industrin finns för närvarande endast två direkta stödformer till 

energihushållning: 

• utbildning av personal 

• rådgivningsinsatser genom utvecklingsfonderna 

Båda dessa stöd förutsätter redan nu betydande egna insatser av berörda 

företag - om än rådgivningsinsatserna delvis innehåller en uppsökande 

verksamhet som i allt väsentligt fortfarande är helt statsfinansierad. 

Utbildningsstöd har inte efterfrågats i någon stor omfattning av industri

företag. Skälen härtill är dåligt kända. En genomgång av i vilken omfatt

ning industrins egna organisationer och vidareutbildning i samhällets regi 

kan förstärkas bör göras. Det gäller bland annat den bristyrkesutbildning 

som sker inom arbetsmarknadspolitiken. Energiverket avser fortsättnings

vis analysera utvecklingen och initiera önskvärda insatser då så erfordras. 

Det särskilda stödet till energiutbildning bör inom en treårsperiod till 

större delen ersättas av utbildning inom det reguljära utbildningsväsendet. 

Anslagen bör i lämplig omfattning överföras dit. Energiverket har redan 

inlett förberedelser för en sådan förändring. 

Utbildningsstödet omfattar alla yrkesverksamma. och har utnyttjats i 

stor utsträckning inom byggnadsektorn. De slutsatser, som här dragits, 

gäller naturligtvis utbildningsstödet i dess helhet. 

Rådgivningsverksamheten genom de regionala utvecklingsfonderna byg

ger på att mindre företag kan få gratiskonsultation för att bedöma sina 

möjligheter till att effektivisera energianvändningen. 
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Denna genomgång kan vara inledning till ett fortsatt arbete med plane
ring, projektering och genomförande av konkreta åtgärder som då sker på 
företagets egen bekostnad. Rådgivarna har - åtminstone där verksamhe
ten fungerat väl - haft en roll som initierande och neutral mäklare med 
uppgift all få företagen att ta tillvara energihushållningsmöjligheter. Ge
nomförandet av åtgärder finansieras helt av företagen själva. 

Avgiftsfriheten har inneburit en möjlighet till uppsökande och initieran
de verksamhet, som av berörda bedöms väsentligt försvåras redan genom 
en mindre avgiftsfinansiering. Den service. som ges på detta sätt, skulle då 
bli sämre, och ett färre antal företag skulle möjligen genomföra åtgärder. 
SIND har i uppdrag att utvärdera effekterna av avgiftsfinansiering. 

Swnfärdseln 

Utvecklingen inom samfärdseln avviker från mönstret i övriga sektorer. 
Förbrukningen visar här tecken på uppgång. En viktig orsak till detta är 
säkerligen att det reala priset på drivmedel minskat. Beskattningens bety
delse för priset har också minskat. 

Det bör noteras att transportarbetet endast i begränsad utsträckning 
påverkas av energikostnaderna. Allmänna konsumtionsmönster inom nä
ringsliv och hushåll har en stor betydelse. Det finns inga skäl all låta 
energirestriktioner väga in så tungt att man motverkar en rationell trans
portförsörjning. 

När det gäller fordonsutvecklingen är emellertid det internationella in
flytandet helt dominerande. Särskilda svenska insatser spelar här en mar

ginell roll. 

Byggnadsområdet 

Inom byggnadsuppvärmningsområdet finns ett omfattande system av 
bidrag, lån, rådgivning. utbildningsstöd m. rn. BFR:s utvärdering beskriver 

närmare detta system. 
BFR ansluter sig till den många gånger framlyfta tesen att energihus

hållningsåtgärder med lägre samhällsekonomisk kostnad än motsvarande 
tillförselkostnad bör genomföras. BFR diskuterar inte de närmare konse

kvenserna av detta. Det är uppenbart att stödet i sig får effekter i form av 
genomförda åtgärder, och att det från denna utgångspunkt kan uppfattas 
som framgångsrikt. Men det är lika uppenbart att åtgärder genomförs i 
minst liknande omfattning utan det statliga stödet. Mot denna bakgrund 
bör det särskilda stödet till energiåtgärder helt integreras i "normal" 
finansiering av ombyggnadsverksamhet. 

De statliga insatserna bör inriktas på att garantera kreditutrymme, elimi
nera trögheter. genomföra informationsinsatser etc. Här bör hittillsvaran
de erfarenheter utnyttjas för att söka praktiska lösningar i samverkan med 
olika parter och intressegrupper inom byggnadsområdet. I detta avseende 
lämnar BFR en rad förslag som närmare bör diskuteras och analyseras. 



Prop. 1984/85: 120 255 

Energiverket avser återkomma med en analys av BFR:s utvärdering och 

slutsatser. 

l.4.3 Kommunernas roll 

I den kommunala organisationen företräds både tillförsel- och hushåll
ningsintressen. Det sker ofta genom olika organisationer inom kommunen 

och med varierande styrka. Särskilt statsbidrag utgår till besiktnings- och 

rådgivningsverksamhet. En betydande personalresurs har byggts upp 

kring denna. 
Den proposition om utvecklad kommunal energiplanering som nyligen 

lagts understryker kommunernas roll för genomförandet av en samlad 
energiförsörjning där såväl tillförsel- som användningsintressen tas till
vara. Det kräver säkert i många fall förändringar i den kommunala ener
giorganisationen och på många håll en beredskap från kommunernas sida 
att ta. också finansiellt, ett större ansvar för energihushållningsfrågorna. 

Den särskilda arbetsgruppen inom bostadsdepartementet som utrett stö
det till den kommunala energirådgivningen föreslår att statsbidraget succe
sivt minskar. Energiverket delar denna uppfattning. Det är viktigt att 
kommunerna förbereder hur man vill ordna denna verksamhet långsiktigt, 
och att erfarenheter och kunskap inom kommunen på energihushållnings
området därvid utnyttjas. Det förefaller finnas stora möjligheter till för
stärkning av energihushållningsarbetet genom en samordning av olika 
kommunala organs verksamhet. 

En viktig fråga gäller avvägningen mellan tillförsel och hushållning. De 
konflikter som där uppstått gäller främst eldistribution till värmepumpar 
och energihushållningsåtgärder i fjärrvärmeområden. I båda dessa fall är 
kommunen eller kommunala verk part, ibland på båda sidor. I vilken 
utsträckning dessa konflikter kan lösas genom kommunala planeringsåt
gärder varierar sannolikt mellan olika kommuner och är beroende på den 
policy respektive kommun valt i frågorna. Här finns ett stort antal frågor 
att utreda. Energiverket håller för närvarande på att analysera detta områ
de och avser återkomma till det i rapporter eller yttranden senare under 
hösten 1984. 

1.5 Sammanfattande slutsats 

Den bärande tanken för de åtgärder och förändringar som energiverket 
redovisat ovan är att många energihushållningsåtgärder i sig är lönsamma. 
Detta innebär att det finns starka ekonomiska incitament för en fortsatt 
aktiv verksamhet på energihushållningsområdet från dem som är direkta 
huvudmän för verksamheten. Gjorda bedömningar visar också att en bety
dande effektivisering kan väntas inom flertalet områden. 

17 Riksdagen 1984185. 1 sam/. Nr 120. Bilagedel 
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De statliga insatserna bör därför tydligt inriktas på att underlätta för 
energipriset att påverka huvudmannen för den slutliga energianvändning
en. Energiskatterna bör också fortsättningsvis utnyttjas som ett viktigt 
styrmedel. Skattesatserna måste dock avvägas mot fördelningspolitiska 
och andra mål. Subventioner eller särskilda finansieringsvägar till åtgärder 
som i huvudsak kan väntas vara lönsamma bör på sikt försvinna. 

Den statliga verksamheten kan därvid inriktas på att förmedla erfarenhe
ter - goda och dåliga - mellan aktörerna på området och koncentrera 
myndigheternas arbete mera på service och allmän rådgivning än på bi
dragsgivning. Utvecklingsinsatser behövs - inom olika områden som de
monstrations- och försöksverksamhet, modeller och material för utbild
ning och rådgivning, m. m. samt (naturligtvis) forsknings- och utvecklings
projekt - och bör stödjas. Detsamma gäller användningen av framväxande 
nya tekniska, organisatoriska och andra lösningar som kan visa goda 
resultat i energieffektiviseringshänseende. 

Beslut beträffande denna skrivelse har fattats av energiverkets styrelse 
vid sammanträde 1984-08-24. Därvid har deltagit styrelseledamöterna Carl 
Tham, ordf., Lilly Hansson, Lennart Blom, Hans G. Forsberg, Ivar Fran
zen, Lennart Holm, Lennart Pettersson, Anders Söderholm och personal
representanterna Carl-Hugo Dahlbom och Tord Martinsen. Dessutom har 
deltagit avdelningscheferna Leif Brandels, Mats Höjeberg, Östen Johans
son och Jan Magnusson, planeringschefen Karl-Axel Edin, byråcheferna 
Kurt Greberg och Arne Eriksson och byrådirektören Jan-Eric Furubo. 
Föredragande har varit Mats Höjeberg. 

Reservation har lämnats av styrelseledamoten Blom. 
Särskilt yttrande har avgetts av styrelseledamoten Franzen. 

Carl Tham 

Mats Höjeberg 
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2 Sammanfattning av statens energiverks rapport 
(1984: 2) Energihushållningsprogrammets effekter - En 
analys av de statliga styrmedlens effekter på energihus
hållningen 

2.1 Inledning 

Under 1970-talct bröts de tidigare trenderna för energianvändningens 
utveckling. Den omställning av energisystemet som har skett och alltjämt 
pågår. har gällt utvecklingen både av energianvändningen som sådan och 
energianvändningen i förhållande till den ekonomiska utvecklingen. Dess
utom har olja allt mer kommit att ersättas med andra energislag. 

Det råder f. n. stor enighet om uppfattningen - som på intet sättjävas av 
denna rapport - att den viktigaste drivkraften bakom dessa förändringar 
har varit de kraftiga prisökningarna på energi, och då framför allt på olja, 
under ett par perioder på 1970-talet. 

Därifrån är dock steget långt till att påstå att utvecklingen skulle ha varit 
precis densamma utan de statliga insatserna för att påverka energianvänd
ningen. Med en viss frihet i uttryckssättet skulle det kunna sägas, att denna 
rapports syfte är just att försöka ge ett svar på frågan om hur stort eller litet 
detta steg är. Rapporten syftar således till att mot bakgrund av den faktiska 
utvecklingen, analysera effekterna av de styrmedel som används och har 
använts för att påverka energianvändningen. Förhoppningen är att en 
sådan analys skall vara av värde när slutsatser dras om statens engage
mang på energihushållningsområdet. 

Energihushållningsprogrammets innebörd är att staten med hjälp av 
olika styrmedel försöker få en utveckling mot en lägre energiintensitet. 
Den grundläggande frågeställningen i rapporten är hur effektiva dessa 
medel har varit. 

De styrmedel som behandlas är sådana som har satts in i syfte att 
påverka energianvändningen. Vi bortser då från att statliga verksamheter 
på andra samhällsområden givetvis också kan ha betydande effekter på 
energianvändningen. 

Vid en diskussion om styrmedlens effekter gäller frågan ytterst skillna
den mellan den utveckling vi faktiskt har haft och en tänkt utveckling som 
endast styrs av ändrade priser. Redan i denna anpassningsprocess kan 
dock ingå ett viktigt styrmedel; skatter av olika slag. Utformningen av och 
nivån på dessa har påverkats av flera olika motiv utöver de energipolitiska. 

Energiskattesystemet kan därför inte betraktas enbart som ett energipo
litiskt styrmedel. Vi har följaktligen betraktat skatterna - oberoende av 
motiven bakom dem - som en del av priset, varför analysen avgränsas till 
de styrmedel som har syftat till att påverka energianvändarna vid den 
rådande prisnivån. 
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2.2 Energihushållningsprogrammet 

Ambitionerna att begränsa energianvändningen har i hög grad en inter· 
nationell bakgrund. I regeringens proposition 1980/81: 90 beskrevs situa· 
tionen så, att mycket talade 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 betal
ningsbalans och på världsekonomin". Det framhölls också att en betydel
sefull faktor var riskerna "för störningar i oljetillförseln till följd av poli
tiska kriser och förändringar". 

Omställningen av det svenska energisystemet blev därmed ett viktigt 
nationellt intresse med tanke på försörjningstryggheten och ekonomin. 
Stigande oljepriser fördyrade produktionskostnaderna. vilket i sin tur kun
de leda till försämrad bytesbalans, stigande inflation, lägre sysselsättnings
grad etc. Det energihushållnings program som antogs 1981 syftade till att 
förhindra en sådan utveckling. 

Programmet skulle emellertid inte bara lösa uppkomna problem utan 
även skapa förutsättningarna för "ekonomisk och social utveckling". Mer 
specifikt framhölls att programmet också skulle medverka till att generera 
en ny exportmarknad genom ny energiteknik. 

Målen för det energihushållningsprogram som antogs 1981 utrycktes i 
kvantitativa termer i form av intervall för energianvändningen 1985 och 
1990 inom de olika användningssektorerna. Målsättningen var att den 
totala energianvändningen skulle ligga något under, alternativt något över, 

1979 års användningsnivå. Detta gällde för såväl 1985 som 1990. Elanvänd
ningen beräknades öka, medan användningen av olja skulle minska. Inom 
de enskilda sektorerna förväntade man sig en ökning av energianvändning
en för industrisektorn med ett par procent, en något mindre stegring för 
transportsektorn, medan övrigsektorn förväntades kunna minska sin ener

gianvändning. 
De energianvändningsnivåer som angavs i beslutet 1981 skulle ligga till 

grund dels för det fortsatta arbetet inom energihushållningsområdet. dels 
för planeringen av energitillförseln. De övre gränserna i intervallen repre

senterade ett energibehov som skulle kunna tillgodoses. Intervallens undre 
gräns representerade vad som beskrevs som en "hög sparambition". I 

beräkningen av intervallens undre gräns ingick också de besparingar som 
fanns med i den särskilda energisparplanen för den befintliga bebyggelsen. 

Bakom dessa energianvändningsnivåer låg antaganden om den ekono
miska utvecklingen. Detta innebär att de beräknade energianvändningsni
våerna inte var absoluta mål utan endast relativa till den förväntade ekono

miska aktiviteten i samhället. 
Energihushållningsprogrammet förutsatte därmed helt andra relationer 

mellan energianvändningen och bruttonationalprodukten än under tidigare 

perioder. 
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En sådan förändring bedömdes inte vara möjlig utan olika statliga insat

ser. Statsmakterna har därvidlag använt i princip tre slag av styrmedel. 
Olika f vrmer av låne- och hidragssystem har använts både inom bebyg

gelsen och inom industrin. De har syftat till att få till stånd förbättringar av 
energiegenskaperna i byggnader och att sänka energibehovet i t. ex. indu
striella processer. 

Olika former av information har använts både för att påverka energian

vändarna till att genomföra samma typer av åtgärder som det ekonomiska 
stödsystemet varit inriktat på och att få till stånd ett förbättrat - och mer 
energihushållande - handhavande av olika tekniska system, liksom be
teendeförändringar som innebär en minskad energianvändning. Inom indu
strin, jordbruket och bebyggelsen har olika rådgivnings- och besiktnings
system byggts upp, baserade på statlig finansiering. Statligt stöd har utgått 
till utbildning av framför allt drift- och skötselpersonal i bostads- och 
lokalförvaltningar, men också i viss omfattning inom industrin. 

Administrativa styrmedel har staten använt genom normer som fastställt 
vissa krav på energiegenskaperna i nya byggnader. Inom industrisektorn 
har det genom § 136 a i byggnadslagen föreskrivits att tillkomsten och 
lokaliseringen av industriell eller liknande verksamhet, som är av väsentlig 
betydelse bl. a. för hushållningen med energi, skall prövas av regeringen. 

Ett fullständigt svar på frågan om styrmedlens effekter förutsätter alltså 
att vi skulle kunna ange storleken på skillnaden mellan den energianvänd
ning vi har haft med styrmedel och den vi skulle haft utan styrmedel och 
hur denna skillnad har påverkats av de enskilda styrmedlen liksom kombi
nationer av dessa. Det torde näppeligen vara några förväntningar som 
gäckas om vi påpekar att ett exakt och fullständigt svar på denna fråga inte 
står att finna i denna rapport. 

Vi har dock försökt besvara frågan så långt det för närvarande är möjligt 
genom att angripa problemet från olika perspektiv och genom stegvisa 
eliminerings processer. 

Uppläggningen kan kortfattat beskrivas på följande sätt: På basis av en 

statistisk analys av utvecklingen av energianvändningen försöker vi sär
skilja hur stor del av de inträffade förändringar som ö1•er huvud taget kan 

ha påverkats av de statliga insatserna. Detta innebär att vi försöker rensa 
utvecklingen från t. ex. förändringar i industriproduktionens volym och 
förändringar i bebyggelsens storlek. Vi försöker också i nästa steg - så 
långt det är möjligt - räkna bort olika strukturella förändringar som inte 
kan anses vara en följd av den statliga styrningen, oavsett om dessa 
förändringar indirekt givetvis kan ha påverkats av energiprishöjningarna. 

Det vi då får fram är ett mått på hur mycket effektivare energin används 
inom olika sektorer. Denna nedgång kan vara ett resultat av olika tekniska 
förändringar, ett bättre handhavande av tekniken eller - i vissa fall -
beteendeförändringar. 

Därefter - när vi har klargjort vad wm kan ha påverkats av styrmedlen 
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- övergår vi till att försöka utröna hur stor styrmedlens faktiska påverkan 
har varit. Till vårt förfogande har vi ett kvantitativt sett utomordentligt 
omfattande material av olika utvärderingar. I bilaga I till denna rapport 
redovisas över hundra utvärderingar. och huvuddelen av dem gäller enskil
da styrmedel. Man har så att säga försökt följa styrmedlen i spåren och 

undan för undan se vilka effekter de har givit upphov till. Att direkt 
använda detta material vid en mer samlad bedömning av den statliga 
styrningens effekter är dock av flera skäl omöjligt. 

I förening med vår statistiska analys kan många av utvärderingarna dock 
användas vid rimlighetsanalyser av orsakerna bakom de konstaterade för
ändringarna. 

Ett annat sätt att bedöma effekterna av styrmedlens samlade effekt görs 
i ekonometriska studier, där man utifrån antaganden om de effekter enbart 
priser och inkomster skulle ha givit, försöker beräkna vilken energian
vändning vi skulle ha haft utan styrning. Eftersom dessa styrmedel ger en 
bild av den sammantagna styreffekten kan de enskilda styrmedlens effek
ter inte urskiljas. 

2.3 Bostäder, service m. m. 

Inom sektorn bostäder. service m. m. - den s. k. övrigsektom - finner 
vi att energianvändningen har minskat från 176 TWh till 149 TWh mellan 

1979 och 1983, vilket kan jämföras med energihushållningspropositionens 
förväntade utveckling på 150-160 TWh för 1985. 

Om vi enbart ser till bebyggelsens energianvändning kan vi på basis av 
det hittills mest omfattande statistiska materialet få fram att bebyggelsens 
totala energianvändning 1982 var 133 TWh. 25 TWh av dessa gick till 
hushållsel och driftel, vari inkluderas drift av hushållsapparater och t. ex. 
eldrivna verktyg i olika lokaler. Den kvarvarande energianvändningen för 
uppvärmning och varmvatten var då 108 TWh. Denna energi utgjorde den 
betalda bruttoenergi som tillfördes bostäder eller lokaler. 

Emellertid uppkommer också förluster i samband med förbränning i 
fastigheter eller vid distribution/energiomvandling i det interna distribu

tionssystemet. När dessa har räknats bort återstår sedan den betalda 
nettoenergin för uppvärmning och varmvattenberedning som 1982 var83,5 
TWh. Både 1975 och 1978 var den omkring 90 TWh. Det är alltså efter 1978 

som energianvändningen har gått ner betydligt, trots att bebyggelsens 
storlek har ökat. 

Den specifika energianvändningen har således sjunkit. Nedgången i den 
specifika energianvändningen kan illustreras genom att vi ser på hur myc
ket större energianvändningen skulle ha varit 1982 om vi hade haft samma 
specifika energianvändning som t. ex. 1978. Denna differens är. när det 
gäller den betalda nettoenergianvändningen för uppvärmning och varmvat-



Prop. 1984/85: 120 261 

ten, 12,6 TWh. Om v1 ser på bruttoenergianvändningen är differensen 

självklart större, men en betydande del av denna skillnad förklaras av 

övergången till el- och fjärrvärme. 

Vid diskussionen av de förändringar som hart ägt rum konstateras att 

huvuddelen av dem beror på förändringar i det bestånd som omfattas av 

den särskilda sparplanen för den 1978 befintliga bebyggelsen; alltså huvud

sakligen innan mer energisnåla byggmetoder infördes. Enligt BFR:s mate

rial utgör minskningen av nettoenergianvändningen i detta bestånd 10.9 

TWh (1982) medan bruttoenergianvändningen har minskat med 17 TWh 

±2. Detta kan relateras till målet i sparplanen som innebär att brutloener

gianvändningen i 1978 års byggnadsbestånd skall minska med 48 TWh 

mellan 1978 och 1988. 

Både i tidigare och nyproducerad bebyggelse kan förändringarna var en 

följd av två faktorer. Den ena är att husens grundläggande energiegenska

per har förändrats genom att man under senare år har uppfört hus med 
bättre energiegenskaper jämfört med tidigare, och genom tekniska åtgär

der i den befintliga bebyggelsen. Den andra viktiga faktorn är ett bättre 

handhavande av tekniska system och förändrade beteenden hos de boende 

eller lokalbrukarna. 

När det gäller den nyare bebyggelsens energiegenskaper har staten 

försökt påverka denna genom de krav som ställs i byggnormen. De analy

ser som har gjorts av byggnormernas effekter pekar på att vi redan innan 

dessa infördes hade en utveckling mot en f6fbättring av nyproduktionens 

energiegenskaper. Analyserna visar också att nyproduktionens standard i 

dessa avseenden i dag ligger över byggnormernas krav. Under 1976-1978 

inträffade dock en snabb förbättring när det gäller olika k-värdesmått. 

Detta bör tolkas som att normerna initialt hade en viss effekt men att denna 
upphörde efter några år. 

När det gäller energiegenskaperna i den befintliga bebyggelsen har sta

ten försökt påverka dessa dels genom ekonomiskt stöd till energihushåll

ningsåtgärder. dels genom information om de ekonomiska och tekniska 

förutsättningarna för sådana åtgärder. 

När det gäller de ekonomiska stöden kan vi konstatera att flera under

sökningar pekar på att ungefär 25 % -av det totala antalet energihushåll

ningsåtgärder i småhusen genomförts med statligt ekonomiskt stöd. Om vi 

enbart ser till de stödberättigade åtgärderna beräknas andelen vara 35-
40%. 

I intervjuundersökningar har omkring hälften av dem som erhållit stöd 

sagt att åtgärderna skulle ha genomförts oberoende av om de hade fått 
stöd. Detta skulle innebära att högst 20% av det totala antalet stödberätti
gade åtgärder kan ses som en effekt av det statliga stödet. 

När det gäller intervjuundersökningarna om energianvändarnas subjek

tiva uppfattningar huruvida de skulle ha vidtagit åtgärder under alternativa 

betingelser finns det utrymme för tveksamheter. För det första är det 
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tveksamt om det går att göra denna typ av bedömningar av alternativa 
beslutssituationer och få någon större grad av tillförlitlighet, hur mycket 
respondenterna än anstränger sig. För det andra är det ju faktiskt så att 
andra beslutsbetingelser kunde ha förelegat om inte den statliga styrningen 
hade funnits. Man kan - utan svårighet - föreställa sig att frånvaron av 
statligt stöd kunde ha påverkat t. ex. kreditinstitutens agerande och "ener
giföretagens" vilja att skapa attraktiva finansieringssystem e. d. 

Samtidigt bör det framhållas att relationen mellan det totala antalet 
genomförda åtgärder och åtgärder som har genomförts med statligt stöd 
enbart säger något om stödets direkta effekt. Stödet kan dessutom ha haft 

indirekta effekter. Genom att ge stöd till vissa åtgärder har staten inför 
energianvändarna - åtminstone kan det uppfattas så - "garanterat" deras 
riktighet. Det gör att även de som inte har vidtagit åtgärder med stöd kan 
ha påverkats av stödsystemet i valet av åtgärder. Det finns också material 
som pekar på att Sverige har genomfört andra typer av energihushållnings
åtgärder än många andra länder. Detta skulle kunna tillskrivas denna 
"garantistämpeleffekt" om vi utgår från - vilket åtminstone delvis är sant 
- att de statliga insatserna har varit större i Sverige än i andra länder. 

Beräkningarna av stödets effekter med denna metod kan således innebä
ra såväl överskattningar av stödets direkta effekt, som underskattningar 
genom att indirekta effekter inte fångats in. 

När det gäller flerbostadshusen har en omfattande intervjuundersökning 
genomförts våren 1984. Denna pekar på att en rimlig bedömning är att 
omkring hälften av det totala antalet åtgärder i dessa byggnader har ge
nomförts med hjälp av statligt stöd. Däremot kan inte här anges hur många 
av de stödberättigade åtgärderna som har fått stöd. Bland dem som har 
genomfört åtgärderna med statligt stöd antyder en tidigare, mindre - ej 

statistiskt representativ - undersökning att stödet för flerbostadshusägare/ 
förvaltare är ett villkor för åtgärdernas genomförande i högre grad än det 
var för småhusägare. En mycket fri tolkning av materialet skulle alltså 
kunna vara att omkring en tredjedel av det totala antalet åtgärder som 

genomförts kan ses som en effekt av stödet. Samma resonemang som vi 
tidigare förde om direkta och indirekta effekter kan givetvis föras även här. 

Om vi analyserar förändringarna i energianvändningen och jämför detta 
med de teoretiska beräkningarna av effekten av de åtgärder som har fått 
statligt stöd, skulle vi utifrån det tidigare resonemanget kunna få fram en 
maximal effekt på 2-3 TWh av det statliga stödsystemet. Det bör dock 
med skärpa framhållas att detta är en teoretisk beräkning som baserar sig 
på flera steg av hypotetiska antaganden. 

När det gäller effekterna av det ekonomiska stödet till åtgärder i lokaler 

finns det inget underlag för motsvarande beräkningar. Teoretiska beräk
ningar pekar dock på att en tredjedel av den förbättrade energieffektivite
ten i kommunala- och landstingskommunala byggnader samt (med margi
nell påverkan) i trädgårdsnäringens byggnader kan hänföras till åtgärder 
som genomförts med olika former av statligt stöd. 
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När det gäller de informatiw1 styrmedlen är det näst intill ogörligt att 

kvantifiera deras effekter. Det finns uppenbara samband mellan uppmärk

sammandet av information och genomförandet av åtgärder. Dessa är dock 

tämligen självklara. eftersom det är naturligt att de som avser att genomfö

ra åtgärder i högre grad tar del av den information som finns, än de som 

inte planerar några åtgärder. 
I en nyligen genomförd utvärdering om den kommunala rådgi1•nings

och hesiktninvverk.rnmheten görs ändock ett försök att bedöma verksam

hetens betydelse. Utvärderingen ger då en mycket klar bild av verksamhe
tens omfattning och inriktning, men några slutsatser om effekterna av 

verksamheten kan inte dras av utvärderingen. 
Bedömningarna av effekterna av bidragsgi1·ninf?en till utbildninR bygger 

även de- på antaganden om hur olika organisationer och företag skulle ha 
agerat i dessa frågor om inget statligt stöd hade funnits. Något material 
som möjliggör annat än intuitiva bedömningar finns dock inte. Sammanta
get anser vi dock att det finns skäl att utgå från att viss typ av information 

skulle ha spridits mindre på en helt "privat informationsmarknad". Speci

ellt gäller detta viss typ av teknisk information. lnformationsöknings

processen hade därmed blivit mer krävande för energianvändarna och 
informationshindren hade tagit längre tid att överbrygga. Det kan därför 

inte uteslutas att de informativa styrmedlen har påskyndat genomförandet 

av energihushållningsåtgärder. 
När det gäller den sammanlagda statliga styrningens effekter på bostads

sektorn har en ekonometrisk studie genomförts som försöker bedöma 
vilken användningsnivå på eldningsolja som skulle följt enbart av pris- och 

inkomstutvecklingen. Denna ger stöd för slutsatsen att det statliga styr
systemet påskyndade förändringarna i denna energianvändning under se
nare delen av 1970-talet. Denna påskyndningseffekt ebbade dock ut i 
början av 1980-talet och nivån har därefter varit densamma som den skulle 

ha varit utan statlig styrning. 
Sammanfattningsvis kan vi därför säga när det gäller den statliga styr

ningen på detta område att de beräknade effekterna av olika styrmedel som 

har presenterats tidigare måste reduceras kraftigt. De statliga styrmedlen 
har troligen påskyndat energisparandet under 1970-talet. men dess effekter 

har därefter ebbat ut. 

2.4 Industrin 

Inom industrin har energianvändningen sjunkit med 33 TWh under pe
rioden 1974-1982. 

En del av denna minskning i energianvändningen kan hänföras till en 
lägre produktion, men framför allt till en minskad specifik energianvänd
ning inom industrin som helhet. Denna skulle - med utrymme för reserva-
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tioner - utgöra ca 23 av dessa 33 TWh. Beräkningar visar att strukturella 
faktorer som branschförskjutningar etc. skulle förklara hälften av denna 
förändring i den specifika energianvändningen under perioden 1974-1980. 

Detta innebär att utvecklingen mot en större energieffektivitet inom 

industrin under 1970-talets andra hälft pågick i samma takt som den hade 
gjort åren före energiprishöjningarna 1973-1974. Detta kan tolkas så att 
den accelererade energieffektiviseringen som man kunde vänta sig av de 
ökade energiprishöjningarna motverkades av nedgången i industrins in
vesteringar. 

Den bedömning som i dag kan göras är att det är först under 1980-talets 
första år som vi har gått in i en utvecklingsfas som markerar ett trendbrott. 
Det framstår då som sannolikt att den förbättrade energieffektiviteten 
inom industrin under 1980-talets första år varit den dominerande faktorn 
bakom nedgången i industrins specifika energianvändning och därmed 
också medverkat till nedgången i industrins totala energianvändning under 
denna period. 

Det är mot denna bakgrund som styrmedelseffekterna inom industrin 
skall bedömas. 

Några systematiska samband går inte att påvisa mellan de statsbidrag 
som har delats ut till en viss bransch och den energieffektivering som ägt 
rum i denna. Olika mikrostudier indikerar också att en del av de åtgärder 
som fick statsbidrag skulle ha genomförts även utan dem. Underlaget för 
dessa bedömningar är dock knapphändigt. 

De resonemang som förs i dessa avseenden är baserade på ett bräckligt 
underlag och vi vill inte utesluta att statsbidragen även här kan ha haft en 
påskyndande roll under några år under 1970-talet, särskilt med tanke på att 

.. industrin inte med nödvändighet behöver ha varit inställd på fortsatt höga 

energipriser. 
Statsbidragen kan också ha haft andra effekter än dem vi diskuterat här, 

t. ex. kan de ha underlättat vid kontakterna med andra finansiärer eller haft 
olika psykologiska effekter. Det har också visat sig att det förhållandet att 
statsbidrag utgår för vissa typer av åtgärder tas som en garanti för att 
åtgärden är riktig, vilket givetvis kan underlätta beslutsprocessen i de 

enskilda företagen. Även här måste det dock betonas att underlaget för 
dessa bedömningar är knapphändigt. 

När det gäller de informativa styrmedlen har deras effekter inte gått att 
kvantifiera. Däremot kan vi konstatera att de kampanjer som har genom
förts under åren i hög grad blivit uppmärksammade och att rådgivnings
verksamheten med inriktning på mindre företag har bemötts positivt bland 
de företag som haft kontakt med den. 

Bilden av effekterna av styrmedlen inom denna sektor präglas alltså 
delvis av pessimism. Pessimismen understryks också av resultaten av de 
ekonometriska studierna med beräkningar av vilken energianvändning vi 
skulle haft utan de statliga styrmedlen. Trots de reservationer som kan 
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göras till dessa studier kan vi nämligen konstatera att inte heller denna 

analysansats ändrar bildens pessimistiska karaktär. 

2.5 Transporter 

Beträffande transportsektorn konstateras det att energianvändningsut
veeklingen har varit en helt annan än i övriga sektorer, och vi kan närmast 

betrakta den som ett fullföljande av tidigare trender. Den totala energian
vändningen var 74 TWh (266PJ) 1983. 

Oavsett i vilken dimension man ser på styrningen inom denna sektor har 
"styrnivån" här varit m}'·cket låg. Studierna av styrmedlen är också myc
ket få till antalet. Inga av de studier som har gjorts kan heller sägas belägga 
några speciella effekter av styrmedlen på energianvändningen. Detta om
döme gäller bl. a. konsumentverkets riktlinjer för information om nya 
personbilars bränsleförbrukning, olika samåkningskampanjer och trans

portrådets överenskommelser om nya personbilars bränsleförbrukning. 

2.6 Avslutande diskussion 

I den avslutande diskussionen står två frågor i förgrunden: 

• Går det att undanröja hindren när det gäller osäkerheten om styrmedlens 
effekter? 

• Går det att utifrån den kunskap vi - trots alla reservationer - har om 
styrmedlens effekter dra några slutsatser inför framtiden? 
När det gäller den första frågan belyses vilka faktorer som ligger bakom 

det förhållandet att vi i dag inte kan uttala oss med större precision och 

bestämdhet om styrmedlens effekter. Det påvisas att detta förhållande inte 

enbart kan anses vara en följd av de tekniska bristerna i många av de 
utvärderingar som gjorts. Även om utvärderingarna hade genomförts på 

ett annat sätt och med säkrare metodiska uppläggningar, är komplexiteten 

i de fenomen som studeras sådan att det är att ställa kraven för högt att 

hävda att man exakt skulle kunna kvantifiera styrmedlens effekter var för 

sig och sammantaget. Sådana långtgående ambitioner förutsätter meto
diska uppläggningar som måste bygga på grundantaganden som i dag inte 

kan göras, med hänsyn till det metodiska utgångsläget. 
Det framhålls vidare att just det förhållandet att styrmedlen sattes in 

under en period då en rad andra faktorer verkade i samma riktning gör 
situationen avsevärt mer komplicerad än den skulle ha varit annars. Pro
blemet är att kunna påvisa en effekt som mycket väl kan vara en liten del 
av ett totalt förändringsförlopp. Hade det varit tvärtom, att vi a priori 

kunde utgå från att styrmedlen var den dominerande faktorn bakom de 

förändringar som hade ägt rum, skulle situationen givetvis ha varit mindre 

svårbemästrad. 
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Den andra frågan gäller ytterst den framtida giltigheten i de bedömningar 
som görs av effekterna av styrmedel under vissa betingelser, när dessa 
betingelser förändras. 

I detta sammanhang framhålls betydelsen av den forskning som finns när 
det gäller spridningen av nya tekniker och system samt hur olika grupper 
agerar i dessa processer. Det konstateras att en angelägen uppgift för 
fortsatt utrednings- och forskningsarbete är att studera beslutsprocesserna 
bland olika grupper av energianvändare och hur de statliga insatserna kan 
komma in där. Det konstateras att en ökad kunskap om styrmedel därför 
kan vinnas inte bara genom studier som gäller redan insatt styrning utan 
också genom studier som gäller styrningens grundläggande betingelser. 

Det konstateras vidare att olika typer av styrmedel kan ha effekter under 
olika tidsförlopp. Både prisförändringar och ekonomiska styrmedel påver
kar omedelbart de ekonomiska förutsättningarna för energihushållningsåt
gärder. Det är dock välkänt att det finns betydande eftersläpningseffekter 
innan de förändrade beslutsförutsättningarna leder fram till åtgärder. Del
vis kan detta bero på att det kan ta lång tid att bygga upp informations
strukturer som är avpassade till de nya ekonomiska förutsättningarna, 
vilket kan tala för betydelsen av vissa informativa styrmedel. Förutom 
informationshindren framhålls betydelsen av vissa organisatoriska hinder, 
som i vissa fall uppenbart måste undanröjas för att prishöjningar och 
ekonomiska styrmedel skall kunna få effekter. 

Det poängteras också att förutom de effekter som diskuteras i rapporten 
kan det finnas andra som är svårare att kartlägga. Delar av det statliga 
styrsystemet kan ha "latenta" effekter. lnformationsinsatser till olika 
grupper av energianvändare kanske inte omedelbart leder till åtgärder 
därför att dessa inte framstår som tillräckligt attraktiva för grupper av 

energianvändare. De kan därmed leda till att anpassningen till ändrade 
betingelser. t. ex. ytterligare prishöjningar, går snabbare när sådana inträf
far. 
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Fil{Ur 1. Stynnedel inom bostäder, service mm 

Styr- Huvud- Typ Genom åtgarJcr Handlaggs/ lnfur- Upp- Kommentar 
medlet kategon handlagts de> hörde 
i:J\.·.~c:-r ,']\' Sl)'r- a\' 

medel 

Energi- Påbud Temperatursänkning. Resp. 1973 
sparande Förbud utnyttja kollektiv- myndighet 
i stat~- trafiken. sparsam med 
förvalt- helysning 
ningcn 

Statliga Anslag Ventilation. forbattra Byggnads- 1974 
byggnader varmesystemet. isolering styrelsen 

Bostader Ekono- Län. Forbattnng av upp- Lans- 1974 1984 Bidragen u1om rante-
miskt bidrag viirmmngs- och ven- bostads- bidragen till flerfamiljshus 

Ränte- tilationsanläggning. nämnder upphörde 1981. 198~ in-
bidrag isolering och t3tning. fördes de igen för vissa 

fjarrvarmeanslutning åtgarder. 1984 upphör län 
och bidras till småhus 
med 3.ganderan. 

Kom mu- Ekono- Lån Åtgarc.ler i framför Bostad~- 1974 1981 
nala och miskt Bidrag allt varmesystemet styrelsen 
landstings-
kom mu-
nala bygg-
nader 

Samling~- Ekono- Lån Förhattnng av varme- Bostad~- 1975 
lokaler miskt Bidrag isolering styrelsen 

Trad- Ekano- Bidrag l!\olering, bytr av Lantbruks- 1974 
gårds- miskt panna namndema 
naringens 
byggna-
der 

Trad- lnforma- Räd- Energisnålare odlings- Lanthruks- 1981 
gårds- tivt giv- teknik namnderna 
naringen~ ning 
byggna-
der 

Kom mu- lnforma- lnforma- Inventering av åtgärder Bostads- 1978 
nal infor- tivt tian i allmänhet departe-
mat1an, mentet 
rädgiv-
ning, he-
siktning 

Konsum- lnforma- Informa- Temperatursankning, Energispar- 1974 
tion. llVt tian duscha i stället for kornm1nen 
allmant att bada elc. tfr 117 -83 

ho~tad!\-
styrelsen I 

Ut bild- lnforma- Utbild- Plan- 1977 
ning av tivt ning verket 
kom mu-
nala be-
siktnings-
forrattare 

EPD lnforma- lnforma- Panntrimning. t3tnmg, EPD- 1975 
tivt 11on justering av varme- kansliet 

system 

Alla bygg- Admm1- Påbud Isolering, ventilation. Byggnad>- 1977 
nader srrativt Förbud lufttathct namnderna 

Kom mu- Ad mim- Påbud Kommuner. 1977 
nal strativt industri-
energi- verket (fr 
plane- Jl7-KJ 
ring sta1cns 

energiverk I 
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Figur 2. Styrmedel inom industrisektorn 

Styr- Huvud- Typ Genom åtg3r<ler Handlagg!»/ lnfor- Upp- Kommentar 
medlet kategori Handlagts av dcs horde 
avser 

Närings- Ekono- Hidrag Hyggnadstckniska Industri- 1974 1981 G3.llde i princip hela 
livets m1sk1 ätghrdcr. rorbauringar verket narinf?shvet !undantag 
hygg- av vannc- och vcntila- tradgtlrdsnaringcn~ 
na<lcr tionssystem byggnader) 

Fast hr3nslccldning 
Tillvaratagande av 
proccs.svarmc 
FjärrvMmeanslutning 

lndu- Ekono- Bidrag Ombyggnad. utbyte Industri- 1975 1981 
slriella miskt eller oml<iggning av verket 
proce~ser PT<X:CS~ 

Rcglenng, styrning. 
Mottrycksinstalla-
lloner 

Processer lnforma- Råd- lnventenng av åtgarder lnd.ustri- 1976 FOr~Ok~verk~amhel 1976. 
+ Hygg- t1vt givning i allm3nhct verket Enligt heslut 1981 skall 
nadcr rådgivare finnas vid alla 

utveck.lingslonder 1983. 

Processer lnforma- lnform. Enklare åtgarder \ Encrgi':)par- 1977 1977 Verbamhetcn har gaUt 
+Bygg- tivt byggnader och kommittCn 1980 1980 kampanjer under de 
nader proce!!oser namnda åren 

Prm;esser lnforma- Uthild- Fl>rbällrad drift och Industri- 1974 
+Rygg- tivt ning skötsel av virme- verket 
nadcr anl. Från 1983 

staten!!. 
energiverk 

Proto- Ekono- Bidrag SpilJvarmeutnyttjande. lndustri- 1975 Villkorliga bidra~ 
typer och miskt nya uppvarmnings- verket 
demon- system. återvinning Från 1981 
strations- av pmccssvanne oljeersatt-
anliigi:- etc. ningsfonden. 
mngar Från 1983 sta-

tens energi-
verk 

Prototy- Ekono- Lån Som ovan Oljeersatt- 1981 Lånegarn.ntier 
per och de- mb;kt mngsfonden från 1983 
monslra- Från 1983 
tion!"\an- statens 
la~ningar energiverk 

Små vat- Ekona- Bidrag Atgarder som vid- Industri- Beviljat inom ramen for 
tenkraft- miskt makthåller. ökar verket 1978 miringslivets byggnader 
verk eller initierar en el- Från 1981 1981 1981 och processer 

produktion oljeersatt-
ningsfonden 

Små vat- Ekono- Lån Som ovan Oljeersatt- 1981 Lånegarantier 
tenkraft- miskt ningsfonden. fran 1983 
verk Fran 1983 sta-

tens energi-
verk 

Tillkomst Admi- Påhud Regeringen 197~ 
och Joka- mstr. om 
lisering pröv-
av energi- ning 
kravande 
industri 
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fl~r 3. Styrmedel inom transportscktom 

S1yr- Huvud- Typ Genom åtgarder Handlag~'' Infor- Upp- Konunentar 
medie I kategori handlag!> lies horde 
av5er av 

GODSTllANSPORTER 

lnforma- lnforma- Hattre framförande av F.ncrgispar- 19XI 
tivt tion lastbilar och för- kommittCn/ 

b<ittrad transpon- Transpon-
planering rådet 

Admini- Förbud Lagre hastigheler 1979 1979 I samband med ~vårig-
strati\'t heter med uljetillforseln 

PERSONTRANSPOlllER 

lnforma- lnforma- Samåkning i person- Energis.par- 1977 198Z ForsOksvcrksamhel 
livl lion bilar kommiH~n/ 

Transport-
rådet 

lnforma- lnforma- Övergång till kollek- Energispar- 1977 
l!Vl tion tiva färdmedel kommitttlti 

Transp. rådet 

Informa- lnforma- Kop av hilar Konsument- 1978 
tivt tion med hOgre energi- verket 

effektiv11e1 

Admini- Överens- Lägre specifik energ.i- Transport- 1981 
stra- kom- användning i ny- råde! 
tivt melse producerade bilar 

lnforma- lnforma- 83.ttre framförande Energispar- 1977 
tivt tion av bilar kommitttn/ 

Transpon-
råde I 

Ad mini- förbud Lagre hastigheter 1979 1979 I samhand med svärig-
strativt hcler med oljelillförscln 

3 Remissyttranden 

3.1 Remissförfarandet 

Efter remiss av statens energiverks rapport ( 1984: 2) Energihushållnings

programmets effekter har yttranden avgetts av överbefälhavaren (ÖB). 
fortifikationsförvaltningen, överstyrelsen för ekonomiskt försvar (ÖEF). 

sjukvårdens och socialvårdens planerings- och rationaliseringsinstitut 

(Spri). televerket, vägverket. transportrådet (TPR), byggnadsstyrelsen. 
konsumentverket, universitets- och högskoleämbetet (UHÄ) - som bifo
gar yttranden från sektionsnämnden B vid tekniska högskolan i Stock

holm, Energitekniskt centrum vid Chalmers tekniska högskola, rektorsäm
betet vid universitetet i Uppsala, tekniska och samhällsvetenskapliga fa

kultetsnämnderna vid universitetet i Lund samt samhällsvetenskapliga 

fakultetsnämnden vid universitetet i Göteborg - . skolöverstyrelsen fSÖ). 

lantbruksstyrelsen, statens naturvårds verk, arbetsmarknadsstyrelsen, 

bostadsstyrclsen. statens råd för byggnadsforskning (BFR), statens plan

verk som yttrar sig över rapporten (BFR G 26: 1984) Energi 85 i samma 
yttrande, statens industriverk (SIND). energiforskningsnämnden, statens 
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vattenfalls verk. statens provningsanstalt, statskontoret. riksrevisionsvcr
ket som yttrar sig över betänkandet ( SOU 1984: 61) I stället för kärnkraft i 

samma yttrande, Föreningen Sveriges Energirådgivare. Hyresgästernas 

Riksförbund, Industrins byggmaterialgrupp som hänvisar till yttrande över 
rapporten Energi 85. Landsorganisationen i Sverige (LOJ. Lantbrukarnas 

Riksförbund ILRFJ. Motormännens riksförbund. Rörfirmornas Riksför

bund scm yttrar sig över rapporten Energi 85 i samma yttrande, Näringsli
vets byggnadsdelegation (NBD) som yttrar sig över rapporten Energi 85 i 

samma yttrande. Stiftelsen institutet för företagsutveckling (SIFUl. Svens

ka kommunförbundet, Svenska Värmeverksföreningen, Svenska Riksbyg

gen, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag AB (SABQ), Svenska Bygg

nadsentreprenörföreningen (SBEF) som yttrar sig över rapporten Energi 
85 i samma yttrande, Sveriges Fastighetsägareförbund, Sveriges Grossist
förbund som hänvisar till yttrande från Näringslivets Byggnadsdelegation, 
Sveriges lndustriförbund som yttrar sig över rapporten Energi 85 i samma 
yttrande. Sveriges Villaägareförbund, Utvecklingsfonden i Södermanlands 
län och Utvecklingsfonden i Östergötlands län. lngenjörsvetenskapsaka
demien avstår från att yttra sig över energiverkets rapport men hänvisar till 
sitt yttrande över betänkandet I stället för kärnkraft och rapporten Energi 
85. 

Rörfirmornas Riksförbund, SBEF och Sveriges Industriförbund har del

tagit vid utarbetande av yttrandet från NBD och hänvisar även till NBD:s 
yttrande. 

Bostadsstyrelsen. planverket. Rörfirmornas Riksförbund och Svenska 

kommunförbundet hänvisar även till sina yttranden över rapporten IDs Bo 

I 984: 11) Vidgad rådgivning för energihushållning och bostadsförbättring. 

3.2 Inledning 

Remissinstanserna.uttalar sig naturligtvis i första hand om förhållanden 

som rör den sektor man närmast är verksam inom. I det följande redovisas 
under resp. sektoravsnitt i princip synpunkter som rör den hittillsvarande 

utvecklingen inom resp. energianvändningssektor och effekten av tilläm

pade styrmedel när de uttryckligen har angetts gälla en viss sektor. Vad 

gäller synpunkter på den framtida inriktningen har de däremot i den föl

jande sammanställningen i första hand samlats under resp. typ av styrme

del som diskuteras. 

Mycket kortfattat är den samlade bilden av remissinstansernas syn

punkter följande. 
Många remissinstanser instämmer i att det är svårt att exakt mäta 

resultatet av ett visst styrmedel. Samtidigt framhåller flera av dem betydel

sen av att följa utvecklingen och utvärdera gjorda insatser. 

Vad gäller energiverkets förslag om en nedtrappning av de ekonomiska 

stöden är bilden något splittrad. Myndigheter och organisationer som i 
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första hand är verksamma inom byggnadsområdet anser över lag att fort
satt ekonomiskt stöd behövs om de nuvarande målen för energihushållning 

skall kunna nås. Ett stort antal andra remissinstanscr anser dock att 

subventionerna bör försvinna, åtminstone på sikt. 

Energiprisets betydelse för benägenheten att vidta energisparåtgärder 

påtalas av flera remissinstanser. Vad gäller möjligheterna att genom skat

ter påverka priset finns dock delade meningar. Några remissinstanser 

pekar på betydelsen av att energitaxorna utformas på ett ändamålsenligt 

sätt. 
Energiverkets förslag om att myndigheternas åtgärder bör inriktas på att 

stödja fortsatt energihushållning genom erfarenhetsåtcrföring, informa
tion, rådgivning, utbildning m. m. stöds uttalat av ett stort antal remissin

stanser. Ingen rcmissinstans uttalar sig emot behovet av information. 

utbildning och rådgivning. 

3.3 Allmänt om rapporten och utrcdningsmctodcn 

Energiforskningsnämnden anser att det är en väl genomförd analys som 

på ett översiktligt sätt redovisar några av de styrmedelseffekter inom 

energihushållningsområdet som, med hänsyn till dagens kunskapsnivå, är 

möjliga att utvärdera. Av rapporten framgår dock svårigheterna att relate

ra energihushållningseffekter till ett visst styrmedel, liksom svårigheterna 

att uppmäta långtidseffekter av insatta styrmedel. Rapporten ger därför, 

enligt nämnden, inte tillräckligt underlag för att nu förändra några speciella 
styrmedel på energiområdet. Bl. a. statskontoret och bostadsstyre/sen fin
ner det svårt att ta ställning till rapporten eftersom de i analysen dragna 

slutsatserna är osäkra. RRV och BFR menar ändå att rapporten på ett 

värdefullt sätt bidrar till ökad förståelse för de svårigheter som är förknip
pade med utvärdering av energipolitiska styrmedel. UHÄ anför liknande 

synpunkter. 

Energiverksrapporten innehåller enligt Fastighetsägareförbundet en 

förtjänstfull analys av svårigheterna att uppskatta effekterna av olika admi

nistrativa, ekonomiska och informativa styrmedel. De metodologiska frå
geställningarna vid den här typen av utvärderingar är enligt förbundets 
mening mycket väsentliga och bör därför ägnas fortsatt uppmärksamhet. 

Det måste bli möjligt att med större säkerhet bedöma om statens styrmedel 

har några effekter. 
Det kan konstateras att en mängd faktorer påverkar beslut om energi

hushållande åtgärder. Det är därför utomordentligt svårt att utvärdera de 
statliga insatsernas betydelse. Det finns en rad faktorer som verkar åt olika 
håll då statlig stimulans ges. LO instämmer därför i rapportens bedömning 

att några säkra slutsatser är svåra att dra. LO instämmer också i att det 

föreligger behov av metodutveckling inom detta område. 

18 Riksdagen 1984185. I sam/. Nr 120. Bilagedel 



Prop. 1984/85: 120 272 

LRF konstaterar att statens energiverk har ställts inför en mycket svår 
uppgift då det gäller att på ett begripligt och trovärdigt sätt söka kvantifiera 
de statliga styrmedlens effekter på energihushållningen. Som sammanfatt
ning menar LRF att energiverket knappast har lyckats analysera effekter
na av de statliga styrmedlen. 

Några remissinstanser anser att vissa områden - främst de som rör 
deras eget verksamhetsfält - har blivit ofullständigt beskrivna. Det gäller 
bl. a. lanthruksstyrelsen och SIND. 

De ekonometriska studierna tillmäts enligt byggnadsstyrelsen stor bety
delse i rapporten. Byggnadsstyrelsen menar att med de krav på vetenskap
lighet som rapporten andas är den rimliga slutsatsen att man inte kan uttala 
sig om de statliga insatsernas betydelse för energihushållningen. Ett alter
nativt sätt att arbeta kunde enligt byggnadsstyrelsen ha varit att utgå från 
exempel från olika fastighetsförvaltningar, varvid också vikten av statliga 
insatser skulle kunna dokumenteras. 

3.4 Industrin 
Enligt energiverkets rapport präglas bilden av effekterna av styrmedel 

inom industrisektorn delvis av pessimism. 
Endast ett fåtal remissinstanser yttrar sig direkt över energiverkets 

analys av styrmedlens effekter inom industrisektorn. 
S/ND och utvecklingsfonden i Östergötlands län delar energiverkets 

uppfattning att de bidrag som utgick under perioden 1974-1980 och som 
inte var avsedda för prototyp- och demonstrationsanläggningar, hade en i 
vissa avseenden olycklig konstruktion. Utvecklingsfonden framhåller 
dock att bidragen underlättade för fonden att marknadsföra energirådgiv
ningen. Enligt statens vattenfallsverks uppfattning är det på goda grunder 
som energiverket nu tonar ner betydelsen av styrmedlens effekter på 
industrins energianvändning. Det kan enligt vattenfallsverket finnas andra 
orsaker till den minskade energianvändningen, t. ex. strukturomvandling 

till mindre energikrävande produkter. 
Naturvårdsverket framhåller att förbrukningen av elenergi bör minskas 

för att miljöeffekterna av kärnkraftavvecklingen skall begränsas. Natur

vårdsverket anser därför att staten bör stödja ett program med syfte att 
utveckla elsnåla processer och dylikt inom industrin. Stödet bör främst 
utgå till forskning, utveckling och demonstration. Elförbrukningen inom 
industrin bör noga följas upp och analyseras. Det finns i dag. till skillnad 
mot vad som gäller för olja, inga ekonomiska incitament att spara elenergi. 
Visar det sig att den elenergi som innebär långsiktigt beroende inte minskar 
bör även statlig styrning i form av t. ex. lån eller bidrag till investeringar 
övervägas enligt naturvårdsverket. 

LO pekar särskilt på att tillvaratagande av industrins spillvärme i många 
fall endast kan ske i samarbete med kommunernas värmeförsörjning och 
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anser därför att det är väsentligt att detta samarbete utvecklas. Industri 
och näringsliv genomför ofta endast energiinvesteringar med kort pay-off 

tid. Det är enligt LO viktigt att de statliga åtgärderna inrättas så att även 
energiinvesteringar med längre pay-off tid kommer till stånd. En del av 
stödet kan därför behöva vara riktat mot industrin så att sådant samarbete 

uppstår. 
Även LRF konstaterar att de statliga styrmedlen för energihushållning 

inom industri och näringsliv inte synes ha haft någon större effekt och att 
stöden inte har utnyttjats i den omfattning som vore befogat. Då kunskaps
nivån då det gäller energi och energihushållning inom många företag är 
alltför låg måste detta betraktas såsom ett misslyckande. Enligt LRF:s 
uppfattning borde därför en djupare analys göras av orsakerna till att 
utbildningsstöd inte har efterfrågats i tillräcklig utsträckning resp. att råd
givningsinsatserna genom utvecklingsfonderna till mindre företag ej fått 
större genomslagskraft. 

Inom vissa stora och tunga industribranscher har energisparandet enligt 
LRF visat påtagliga och goda effekter men huvudmotivet här torde vara 
företagsekonomiska incitament med hänsyn till höjda energipriser. Härvid 
torde också inverka att dessa i regel stora företag har tillgång till egen 
energiexpertis. För mindre och medelstora företag föreligger dock enligt 

LRF:s uppfattning stora eftersläpningar då det gäller genomförandet av 
lönsamma energiinvesteringar. Detta talar för ökade statliga stödåtgärder 
till denna sektor. 

3.5 Transporter 

"Styrnivån" inom transportsektorn har enligt energiverkets rapport va
rit mycket låg. 

Det är endast ett fåtal remissinstanser som direkt uttalar sig om energi
verkets hedömningar om transportsektorn. 

TPR påpekar att energiverket i rapporten har förbisett flera betydande 
insatser som gjorts under senare år och där huvudsakligt eller ett väsentligt 
syfte varit att minska energiförbrukningen inom transportsektorn. Det 
gäller de omfattande investeringsinsatser som gjorts inom såväl järnvägs
trafik, bl. a. för långväga godstransporter, som kollektivtrafik i syfte att nå 
mer energieffektiva transporter. 

Andra viktiga insatser inom kollektivtrafikens område gäller de förbätt
ringar som har kunnat genomföras efter tillkomsten av länshuvudmannaor
ganisationen. Genom omläggningar av tidtabeller, taxesamordning, infö
rande av månadskort m. m. har kraftiga ökningar av kollektivtrafikresan
det åstadkommits. Av betydelse i sammanhanget är att det är den regionala 
kollektivtrafiken som är den mest energikrävande. varför besparingar här 
är särskilt lönsamma från energihushållningssynpunkt. 

De skärpta avdragsreglerna för arbetsresor med bil måste också enligt 
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TPR förutsättas ha påverkat bilresandet och därmed energiförbrukningen i 
gynnsam riktning. 

Motormännens Rik!.förbund konstaterar att utredningen med ledning av 
det knappa material som finns i ämnet inom transportområdet inte har 
kunnat uttala sig om effekten av insatta styrmedel. Förbundet instämmer i 
energiverkets slutsats att "det finns inga skäl att låta energirestriktioner 
väga in så tungt att man motverkar en rationell transportförsörjning" med 
det tillägget att inte heller transporter som kan te sig irrationella ur en 
transportplanerares synvinkel bör motverkas. Sådana transporter för re

kreation och turism har ett värde vars positiva effekter inte direkt kan 
mätas i ekonomiska termer. 

Samfärdseln är enligt LRF det område där det är svårast att byta energi
källa. I viss utsträckning kan eldrift ersätta fossila bränslen men detta 
torde i dagens kostnadsläge vara lönsamt i mycket liten utsträckning. En 
ökad kostnad för fossila bränslen borde dock rimligen stärka konkurrens
kraften för järnvägs- och havstransporter på bekostnad av landsvägstrans
porter. Höjda kostnader för fossila bränslen torde också på sikt leda till en 
ökad efterfrågan av bensinsnåla fordon vilket på sikt sannolikt minskar 
åtgången av fossila bränslen inom transportsektorn. 

TPR anser att prisutvecklingen på bensin och dieselolja är av stor vikt 
för utvecklingen av energianvändningen inom transportsektorn. De kraf
tiga prishöjningarna på oljeprodukter åren 1979-1981 har haft återhållande 
men förhållandevis kortsiktiga effekter på drivmedelsförbrukningen. 

Televerket konstaterar dock att prishöjningarna på drivmedel hittills inte 

har haft någon effekt. 
Påtagliga förbättringar i energieffektivitet ernås, framhåller vägverket, 

främst via teknisk utveckling av transportmedel, utveckling av hjälpmedel 
för effektivt utnyttjande av befintlig infrastruktur. kontinuerliga förbätt
ringar av själva infrastrukturen samt naturligtvis transportrationalisl;!ringar 

i allmänhet (där energiaspekten endast är en del i problemet). 
Framställningen om transportsektorn i rapporten är enligt vägverket 

föga precis och delvis motsägelsefull och en sakgranskning är därför svår. 

Å andra sidan har inte heller någon egentlig statlig styrning av transport

sektorn i energihänseende funnits, varför det naturligtvis varit svårt att 
behandla ämnet om statliga styrmedels effekt på energihushållningen. Ver
ket konstaterar dock att man under det årtionde som passerat sedan 
energikrisen 1973 har byggt upp en god kunskap om transportsektorns 

energieffektivitet och om möjligheterna att "spara" energi. Man vet såle

des i dag en hel del om hur energikonsumtionen för transporter kan 

minskas vid en energiförsörjningskris. en kunskap som också kan utnyttjas 
t. ex. av en kostnadsmedveten bilist under normala samhällsförhållanden. 

Kunskaperna om trafikens miljöproblem har enligt statens naturl'årds

verk under de senare åren inte oväsentligt ökat. Motiven att minska utsläp
pen av föroreningar framstår i dag än starkare. Naturvårdsverket anser att 
det är nödvändigt med en helhetssyn på trafik och energipolitik. 
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Naturvårdsverket anser inte att energihushållningsinsatser bör sättas 

före eller i motsatsställning till åtgärder för att minska emissionen från 

trafiken. Ett minskat trafikarbete ger mindre energiförbrukning och med

för en minskning av utsläppen av föroreningar. Många åtgärder för atl 

minska buller- och avgasemissionen från trafiken tjänar samtidigt syftet att 

minska energiförbrukningen. Det är i det här sammanhanget intressant att 

visa hur utvecklingen i Förenta staterna har varit, påpekar naturvårdsver

ket. Bränsleförbrukningen är, med hänsyn tagen till skillnader i de båda 

länderas mätmetoder, ca 20% lägre för de katalysatorrenade amerikanska 
bilarna. Medan det inte skedde någon minskning av bränsleförbrukningen i 
Sverige under åren 1981- 1984. beräknas minskningen i Förenta staterna 
ha varit 5 % under samma period. Det finns alltså förutom tunga miljömäs
siga skäl ett energihushållningsargument för införande av katalysatorre
ning på bilar. 

Det finns också enligt naturvårdsverket skäl ur miljösynpunkt att över
föra enskilda persontransporter med bil till kollektivtrafik samt överföring 

av lastbilsfrakt till järnväg. 

TPR har vissa invändningar mot energiverkets beskrivning av styrme

delseffekterna inom transportsektorn och och påpekar därvid bl. a. vikten 

av en bättre resandeplanering och att undvika onödigt resande. På lång sikt 

syftar också insatser rörande sambandet bebyggelseplanering - trafikför

sörjning till ett minskat transportarbete. Även på persontransportsidan 

måste emellertid det primära vara att nedbringa energiförbrukningen, var

vid åtgärder som syftar till större kollektivtrafikanvändning, samåkning, 

lämpligt val av färdmedel m. m. kan vara väl så effektiva som åtgärder 

avsedda att minska transportarbetet som sådant. 

När det gäller överenskommelserna med fordonsleverantörer konstate

rar TPR i motsats till vad rapporten anför, att dessa tillsammans med 

bränsledeklarationsbestämmelserna har haft en positiv inverkan på bräns
leförbrukningen hos nya personbilar. 

TPR bedömer att det fortfarande finns en rätt betydande outnyttjad 

sparpotential inom transportsektorn och att det bör vara möjligt att kunna 

möta en framtida väntad ökning av transportarbetet utan att detta skall 
behöva leda till en ökning av energiförbrukningen. För att en sådan ut

veckling skall bli möjlig krävs dock en rad olika insatser från statens sida. 

Förutom olika former av informationsinsatser i syfte att öka energimedve

tandet erfordras utbildningsinsatser riktade till trafikanter och trafikplane

rare. Det krävs också en bättre trafikorganisation och en förbättrad sam

ordning, bl. a. för att stimulera till val av rätt transportmedel i olika 
resesituationer. Vidare är det nödvändigt med en fortsatt teknisk utveck

ling på fordonssidan. bl. a. för bussar i tätortstrafik. 
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3.6 Bostäder, service m. m. 

Vad gäller styrmedelseffekten och utvecklingen inom bebyggelseområ

det uttalar sig några remissinstanser särskilt. Ytterligare synpunkter ges i 

yttrandena över BFR:s rapport Energi 85 - Energianvändning i bebyggel

se (jfr bilaga 23). 

Kommunförbundet och LO framhåller särskilt att en stor del av de 

återstående energihushållningsåtgärderna bör kombineras med omfattande 

reparationer eller ombyggnader av bostäder. SveriRes Fastighetsägare.för

bund anför liknande synpunkter. LO anser ett fortsatt stöd till denna 

verksamhet är av stor betydelse. 

Vad gäller bebyggelsen och energianvändningens utveckling i bebyggel
sen ansluter energiverkets rapport i allt väsentligt till de statistikbearbet

ningar BFR låtit utföra som underlag för sin utvärdering Energi 85. BFR 

vill dock påpeka att det från vetenskaplig synpunkt inte går att dra några 

säkra slutsatser om hur stor del av den minskade energianvändningen som 

kan förklaras av förändrade energiegenskaper i bebyggelsen. drift och 

skötselåtgärder resp. förändrat brukar- och förvaltarbeteende. 

Flera tidigare undersökningar tyder enligt Fastighetsägareförbundet på 

att de privata fastighetsägarna och bostadsrättsföreningarna vidtagit rela

tivt sett mer omfattande energisparande än de allmännyttiga bostadsföreta

gen under perioden 1974-1978. Återstående energisparpotential hos dessa 

fastighetsägarekategorier kan därför ha varit relativt sett lägre än de all

männyttiga bostadsföretagens vid energiredovisningens startår 1978. 

I enskild fastighetsförvaltning kan energisparinsatser uppnås relativt 

snabbt då energisparande till följd av de höga energipriserna har blivit en 

integrerad del i den strävan efter kostnadseffektivitet som utmärker alla 

affärsmässigt drivna företag. Inom den offentliga förvaltningen saknas 

däremot ett naturligt incitament för energisparandet. De kommunala före

tagen får genom att deras hyror sätts efter självkostnadsprincipen under 

alla omständigheter sina uppvärmningskostnader täckta. Fastighetsägare

förbundet pekar vidare på att enligt uppgifter om den genomsnittliga ener

gisparkostnaden för olika kategorier av hus borde det förväntade energi

sparandet vara relativt sett störst inom den statliga och kommunala sek

torn. 

Mot bakgrund av att de strukturella effekterna i småhusbeståndet och i 

flerbostadshusbeståndet har minskat energibehovet med 2,5 resp. 2 TWh 

samtidigt som den ökade elkonverteringen sedan år 1978 har inneburit en 

ytterligare minskning av bruttoenergianvändningen på flera TWh ter sig 

uppnådda besparingsresultat i 1978 års bostadsbestånd mindre imponeran

de enligt Hyresgästernas Riksförbund. Det bör inte hymlas med att just 

dessa sidoeffekter. som inte kan hänföras till energihushållningsprogram

met. utgör en mycket stor del av den redovisade minskningen i energian

vändning i 1978 års bostadsbestånd. Detta belyser samtidigt att de norma-
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tiva styrmedlen genom SBN har stor genomslagskraft och är ett pålitligt 

styrmedel påpekar förbundet. 

Den hänvisning till omfattningen av icke statligt stödda energisparåt

gärder som energiverket gör är irrelevant framhåller bostadsstyrelsen. 

Bostadsstyrelsen påpekar bl. a. att de statligt stödda åtgärderna inte kan ha 

haft större omfattning än den faktiska, vilken redovisas i bostadsstyrelsens 

uppföljningar. Att mot denna bakgrund dra slutsatsen att det statliga stödet 

inte haft någon större betydelse därför att energisparåtgärder utförts även 

utan statligt stöd är missvisande. 
Det statliga stödets omfattning har varierat kraftigt under perioden 

1978-1984. Mot denna bakgrund menar bostadsstyrelsen att det är felak

tigt att dra slutsatser av det slag energiverket gör om förändringen av de 
statliga styrmedlens betydelse under den aktuella perioden. 

Bostadsstyrelsen anser vidare att det inte är meningsfullt att dra slutsat
ser om behovet av statliga styrmedel ur uttalanden av fastighetsägare som 
utfört energisparåtgärder, huruvida dessa skulle vidtagit åtgärderna om 

statligt stöd inte funnits. 

3. 7 Statliga myndigheter 

Några av de myndigheter som har ansvar för statlig lokalförvaltning tar 
särskilt upp frågor som rör energihushållning inom statliga myndigheter. 

Byggnadsstyrelsen har sedan år 1974 deltagit i energihushållningspro

grammet. Energiförbrukningen har sänkts 22 %. Lönsamheten i stort för 

programmet är god eller mycket god för statsverket. Byggnadsstyrelsen 
bedömer f. n. att ytterligare ca 20% lönsam energibesparing är möjlig med 

nuvarande energipriser. Erfarenheten från andra stora statliga fastighets

förvaltare är likartad. 

Byggnadsstyrelsen framhåller att en dramatisk minskning av energihus

hållningsinsatserna i de statliga byggnaderna kommer att ske om investe
ringsmedel saknas. 

Även fortifikationsförvaltningen betonar betydelsen av statliga investe

ringsmedel för energihushållningsinsatser. Knappheten på medel inom för

svarsmakten innebär dock att en hård likviditetsprioritering måste göras, 

varför åtgärder med längre avskrivningstid än 2-3 år endast undantagsvis 

kommer att kunna finansieras inom försvarsmaktens medelsramar. 

Fortifikationsförvaltningen pekar vidare på att den nuvarande prissätt

ningen på elkraft har försenat en övergång till inhemska bränslen. Detta 

har också haft till effekt att beredskapssitutationen vid en avspärrning är 
sämre än om en styrning mot inhemska bränslen hade skett. 

Fortifikationsförvaltningen har och kommer att tillföras ytterligare erfa
renheter och kunskaper inom fastbränsletekniken i vad gäller bränsletill
gång. bränslehantering, projektering, upphandling, uppförande, idrifttag
ning och drift. Verket kommer också att ha ett bra underlag för att utföra 
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jämförande kalkyler för olika uppvärmningsaltemativ. Dessa erfarenheter 
och kunskaper, som i en omfattning som torde vara unik för svenskt 
näringsliv är samlade inom en enhet. torde vara värdefulla för kommuner, 
landsting och företag som äger och driver uppvärmningsanläggningar. 
Eftersom försvarsmaktens fastbränsleanläggningar blir geografiskt förde
lade över hela landet kan de mycket väl användas som demonstrations
och utbildningsanläggningar. 

Televerket framhåller att förordningen om energisparande inom statsför
valtningen har fungerat som ett effektivt hjälpmedel vid organiserandet av 
energisparandet i televerket. Bl. a. har upprättande av lokala energispar
planer kunnat ske på ett tidigt stadium och en väl fungerande energiupp
följning har kunnat organiserats. Detta har resulterat i att televerket har 
gjort betydande besparingar inom uppvärmningsområdet. Energiförbruk
ningen inom transportområdet har däremot för televerkets del kommit att 
öka något. 

3.8 Mål, energisparpotential m. m. 

UHÄ konstaterar att genomgående för de studerade sektorerna är att de 

samlade åtgärderna har lett till att statsmakternas sparmål har uppnåtts 
med god marginal. 

Naturvårdn·erket har nyligen i skrivelse till regeringen redovisat att ett 
antal strukturella förändringar inom energiområdet haft en positiv effekt 
när det gäller minskning av svavel- och kväveoxidutsläppen från energi
sektorn. Utformningen av landets energipolitik har således haft och kom
mer att ha en stor betydelse på miljövårdsområdet. Detta bör beaktas när 
bl. a. energihushållningsprogrammet kommer att omprövas. 

En god energihushållning är grunden för en god beredskap framhåller 
ÖEF. Ett litet behov av energi medför att tillgänglig inhemsk energi får stor 
betydelse i landets energibalans. Av beredskapsskäl är det av värde om 

energihushållningen drivs längst för bostäder och andra lokaler som män
niskor vistas i. Behovet av värme kan då lättare tillgodoses under stora 
delar av året. När det gäller frågor om val av teknik för energihushållning 
och effekter av statliga styrmedel för att åstadkomma energihushållning i 

fredstid kan inte försörjningsberedskapen utgöra utgångspunkt för inrikt
ningen anser ÖEF. 

Fortifikationsförvaltningen berör också beredskapsaspekten och pekar 
på att den nuvarande prissättningen på el har försenat en övergång till 
inhemska bränslen. 

LO pekar på att redan genomförda åtgärder förmodligen i hög grad är 

vidtagna av dem som har kunskap och är villiga att satsa på energihushåll
ningsåtgärdcr. Det bör finnas en potential av ytterligare energibesparingar. 
Framtida åtgärder kan behöva vara riktade mot grupper som är mindre 
villiga att genomföra energihushållningsåtgärder. Hur dessa grupper bör 
bearbetas behöver ytterligare noggrann analys. 
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Enligt hostadsstyrelsens uppfattning måste de statliga insatserna inom 

energiområdet. liksom inom andra samhällsområden. sättas i relation till 

de mål som har uppställts för verksamheten. För energihushållning i be

byggelsen finns ett väldefinierat mål i den gällande energisparplanen. Be

hovet av styrmedel kan därmed inte avgöras utan hänsyn till en eventuell 

förändring av detta mål. Det faktum att en åtgärd är lönsam för fastighets

ägaren leder inte automatiskt till att åtgärden utförs. även om fastighets

ägaren särskilt informeras om lönsamheten. Enligt BFR:s bedömning i 

Energi - 85 kan det nu gällande energisparmålet uppnås med lönsamma 
åtgärder endast under förutsättning att fastighetsägarna genomför de åtgär
der som är tekniskt och ekonomiskt motiverade i fastigheterna i beståndet. 
Detta kräver sannolikt en relativt omfattande insats av styrmedel för att 

målet skall nås inom den avsedda tidsrymden, men styrmedlen behöver i 
huvudsak vara av ett annat slag än de hittillsvarande anser bostadsstyrel

sen. 
För televerkets del har effekten av de givna styrmedlen varit goda när 

det gäller fastigheter. Däremot har ej någon effekt på drivmedelsförbruk

ningen kunnat uppnås. Televerket efterlyser därför ytterligare direktiv för 

sparverksamheten inom denna sektor. 
BFR hänvisar till sin egen utvärdering Energi 85 och framhåller att det är 

teknisk-ekonomiskt möjligt att nå sparplanens mål och att det finns en 

potential för att åstadkomma en halvering av 1978 års energianvändning i 
bebyggelsen in på 2000-talet. Rådet föreslår att regeringen överväger en 
målsättning i form av vägval i stället för ett sparmål enbart i TWh i en ny 

heltäckande energihushållningsplan för bebyggelsen. 
De fastighetsägare som genom olika styrmedel påverkats att göra energi

sparande insatser är enligt Fastighetsägareförbundet i dag inte lika moti
verade att påbörja nya och omfattande åtgärder på fastigheten i syfte att 

modernisera och förbättra. Det kan därför sägas att det styrda energispa

randet har en bromsande effekt på bostadsförbättringen i stort. 

Hyresgästernas Riksförhund framhåller att det är av yttersta vikt att 

sådana investeringar kommer till stånd som verkligen sänker totalhyresut

taget och inte endast innebär en förflyttning av kostnaden för uppvärmning 
till kapitalkostnaderna. 

Industriförbundet fäster uppmärksamheten på att förutom ren energibe

sparing har mycket olja kunnat ersättas genom övergång till el. El kan 
många gånger utnyttjas effektivare än olja på användarsidan. Värmepum
pen är ett ypperligt exempel på detta liksom framställning av termomeka

nisk pappersmassa inom skogsindustrin, infraröd värmning med många 
olika tillämpningsområden inom industrin m. m. 

NBD anser att det utan tvivel har varit berättigat att statsmakterna på 
olika sätt främjat och understött den nödvändiga anpassningen med finan
sieringshjälp, forskning och utveckling, ändrade föreskrifter och informa
tion i form av s. k. energisparkampanjer. När emellertid en anpassning har 



Prop. 1984/85: 120 280 

skett till det nya läget bör enligt NBD:s åsikt statsmakternas ingrepp 
upphöra. Den fortsatta utvecklingen bör. åtminstone om den ej åter sker i 
krisartade språng. styras av normala marknadsmekanismer. 

Även inför det fortsatta energisparandet bör sparmålet anges klart och 
tydligt i TWh (och eventuellt också i procent) och inte enbart i form av ett 
vägval, anser Rörfirmornas Riksförhund. Ett TWh-mål är nödvändigt för 

planeringen inte bara för kommunerna utan också för andra - t. ex. fastig
hetsägare. konsulter och entreprenörer. Genom att kommunerna kontinu

erligt rapporterar hur energihushållningen framskrider kan de företag som 
arbetar inom denna sektor planera sina insatser på ett riktigt sätt. 

3. 9 Kommunernas roll 

Kommunernas roll vad gäller bl. a. avvägningen mellan tillförsel och 
användning av energi tas upp av flera remissinstanser. bl. a. LO, som 
framhåller att kommunerna kan spela en stor roll vad gäller att påverka 
grupper som i dag är mindre villiga att vidta energihushållningsåtgärder. 
LO anser vidare att de statliga myndigheterna kan spela en viktig roll vid 
större projekt där samarbete mellan kommuner krävs. 

Naturvårdsverket bedömer att kommunernas roll både som producent 
och konsument av energi i framtiden kommer att öka. Verket menar därför 
att det är viktigt att kommunernas kompetens i dessa frågor förstärks. Det 
behövs en bättre samordning mellan de organ i kommunen som handlägger 
energifrågor. Av särskild vikt är att en bättre avvägning mellan tillförsel 
och användning av energi kommer till stånd. Verket understryker bl. a. att 
en effektiv energiplanering bör samordnas med annan planering, t. ex. 
trafikplanering och miljö- och naturresursplanering. Även BFR betonar 
vikten av att energiplaneringen i kommunerna samordnas med kommu
nens övriga planering. Planeringen måste enligt BFR också ta hänsyn till 
sociala och ekonomiska konsekvenser och därvid samordnas med under
hålls- och ombyggnadsåtgärder och kompletteringsbebyggelse. 

Även Värmeverksföreningen anser att det är angeläget att försörjnings

och hushållningsfrågor inom energiområdet ses i ett sammanhang. Frågor 
om olika sätt att arrangera energitillförseln eller energihuhsållningen kan i 

längden inte betraktas var för sig. Båda utgör delar av det långsiktiga 
problemet att så rationellt som möjligt tillgodose det energibehov som 

återstår sedan optimala hushållningsåtgärder vidtagits. Värmeverksföre
ningen har i olika sammanhang starkt betonat värdet av att en samplane
ring av åtgärder för försörjning och hushållning avseende energi genomförs 

i kommunerna. 
Vad gäller tekniska frågor vid energihushållning i lokaler anser SÖ att 

man bör undvika en alltför långtgående specialisering inom de olika kom
munala verksamheternas energihushållning som kan försvåra samordnade 
åtgärder i kommunernas samlade fastighetsbestånd. LO betonar att kom-
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munerna och de kommunala fastighetsbolagen kan spela en viktig roll vad 

gäller samordning av s. k. ROT-åtgärder och energieffektiviseringsåt

gärder. 

Rikshyggen påpekar vikten av att lösa konflikten mellan tillförsel och 

hushållning som finns i alltför många kommuner. Riksbyggen anser det 
vara naturligt för fastighetsägarna att vidta de åtgärder som innebär minsta 
möjliga kostnad för de boende. De kommunala energiverken bör enligt 

Riksbyggens mening inte ha andra styrmedel än taxorna för att påverka 
detta förhållande. Om det skulle visa sig att "förvuxna" fjärrvärmeverk 
inte klarar den konkurrensen, måste det vara ägarna som får ta konsekven
serna, inte kunderna. Industrins Byggmaterialgrupp anför liknande syn
punkter och framhåller att kommunernas dubbelroll som ansvariga för 
såväl energitillförsel som energihushållning måste förändras. 

Kommunernas synsätt vad gäller installation av värmepumpar leder 
enligt Fastighetsägareförbundet till att förhållandena för de enskilda fas
tighetsägarna på många orter är helt oacceptabla. Även ur allmän energi
sparsynpunkt måste situationen vara otillfredsställande då fastighets
ägarna tvingas att avstå från den mest energisnåla uppvännningsformen -
då i regel baserad på fastighetsägarens värmepump och kompletterad med 
individuell och fjärrvärmedistribuerad tillsatsvärme. I den framtida värme
försörjningen kommer troligen värmepumpar. stora som små, att svara för 
en väsentlig del av den totala energiförsörjningen. Denna utveckling får 
enligt förbundet inte försvåras därför att den står i strid med de snabbt 
föråldrade värmeplanerna i en del kommuner. 

Även NBD tar upp frågan om värmepumpar i fjärrvärmeområden. Enligt 
NBD:s uppfattning skall konsumenten fritt kunna välja det system som ger 
den lägsta kostnaden eller som han av annat skäl finner lämpligast för sina 
ändamål. De båda distributionsformerna el och fjärrvärme skall dä1för 
tillåtas konkurrera med varandra på lika villkor. En förutsättning är här
vidlag att tariffer för såväl el som fjärrvärme är kostnadsriktiga. NBD 

anser alt de regler som styr energihanteringen i landet ska vara utformade 
så att den enskilde stimuleras att spara. 

NBD framhåller vidare att vid all fjärrvärmeplanering måste utveckling
en av det framtida energibehovet beaktas. Nybyggda hus har så låg ener
gianvändning att elvärme f. n. är det mest ekonomiska alternativet. Även i 

existerande byggnader kommer energibehovet att minska. Först efter det 
att alla lönsamma hushållningsåtgärder vidtagits, eller åtminstone kartlagts 
och deras effekter uppskattats, kan en realistisk bedömning göras av en 
eventuell ytterligare fjärrvärmeutbyggnad. Många gånger är åtgärder för 
att effektivera användningen av energi lönsammare än att bygga ut tillför
selsystemet. 

Tveksam fjärrvärmeutbyggnad motiveras ofta enligt NBD med att det 
ger underlag för mottrycksproduktion och för att förbereda och underlätta 
en avveckling av kärnkraften år 2010. Man borde då, framhåller NBD, visa 
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inte bara att fjärrvärmesystemet efter kärnkraftsavvecklingen verkligen 
kan konkurrera med elvärme från framtida fastbränslekondens, utan även 
att de eventuella förluster man gör under tiden fram till kärnkraftsavveck
lingen uppvägs av de vinster som kan göras efter densamma. Om denna 
ekvation inte går ihop har man enligt NBD försvårat kärnkraftsavveckling
en i stället för att underlätta den. eftersom man i onödan förbrukat ekono
miska resurser, som hade behövts för att möjliggöra omställningen. 

3.10 Allmänt om styrmedel 

Enligt byggnadsstyrelsens mening är motiven för statliga insatser i fram
tiden egentligen större än vad som varit fallet tidigare. I stort torde energi
hushållningen för bebyggelse tidigare ha inriktats mot enkla och billiga 
åtgärder typ trimning, tätning m. m. samt dyrare åtgärder med statligt stöd 
typ tilläggsisoleringar. Det finns skäl att tro att en stor del av potentialen 
för dessa enkla billiga åtgärder nu har utnyttjats. Framöver kommer därför 
mer investeringstunga åtgärder att aktualiseras. Dessa åtgärder kommer 
även att vara kopplade till ombyggnads- och ändringsarbeten i bebyggel
sen. Lönsamheten för åtgärderna kan fortfarande vara god. Det är bygg
nadsstyrelsens övertygelse att dessa stora potentiella besparingar inte 
kommer att utnyttjas om statliga stöd och bidrag dras in. 

Byggnadsstyrelsen framhåller ytterligare ett argument för fortsatta stat
liga insatser. nämligen att mottagarapparaten för energihushållningen är 
mycket splittrad och stor antalsmässigt i jämförelse med vad som gäller för 

energiproduktion. 
Bostadsstyrelsen anför att eftersom energisparmålet endast kan uppnås 

med relativt genomgripande åtgärder i bostadsbeståndet och i berörda 

fastigheter, krävs också fortsättningsvis insats av särskilda styrmedel. De 

kan dock behöva vara mer direkt inriktade än hittills på faktiskt genomfö
rande av åtgärder. Den information om lönsamheten av olika åtgärder som 
energipriset kan ge är enligt bostadsstyrelsen ofta inte tillräcklig för att 
fastighetsägarna skall fatta beslut om att genomföra de rätta åtgärderna. 
Betydande insatser behöver göras för att underlätta fastighetsägarnas be
slutssituation. Styrmedlen bör därför inriktas på det faktiska genomföran
det av åtgärder i aktuella fastigheter, vilket kan kräva inslag av bidrag till 
förundersökningar m. m., och eventuellt också tidsbegränsade bidrag till 
vissa energisparåtgärder. 

Även BFR framhåller behovet av fortsatta styrmedel om energihushåll

ningsmålen skall kunna nås. 
Planverket anser att det för många byggnader finns möjliga åtgärder på 

energianvändningssidan liksom på tillförselsidan som trots att de är lön

samma ändå inte bör genomföras, med hänsyn till de samlade negativa 
konsekvenser de kan medföra för den allmänna välfärden. En rad olika 
aspekter bör vägas samman innan valet av åtgärder i resp. byggnad görs. 
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Statliga bidrag till insatser för att skapa och sprida kunskaper och erfaren
heter om god och varsam energihushållning torde vara av avgörande 

betydelse för den framtida förnyelsen av bebyggelsen. 

Staten har en viktig roll i att reducera osäkerheterna framhåller LO. En 

statlig prispolitik som medför att osäkerheterna reduceras påverkar viljan 

att vidta åtgärder. Dessutom måste de statliga insatserna i övrigt ha en 

stabil karaktär. Snabba förändringar av de statliga insatserna kan medföra 

att åtgärder ej vidtas eller att en oönskad ansamling av åtgärder inträffar. 

Om energihushållningen ska kunna fortsätta och bli lika framgångsrik 

som hittills måste informationen om metoderna för och riskerna med 

energihushållningsåtgärderna spridas för att energisparmålet ska kunna 
uppnås framhåller NBD. 

Större fastighetsägare. byggföretag och konsulter har med stor sannolik
het tillräcklig kompetens för att genomföra energihushållningsåtgärder me
dan enskilda fastighets- eller villaägare. som endast äger en eller ett fåtal 
fastigheter. antagligen inte är tillräckligt insatta i dessa frågor och kanske 
inte heller vet var de kan inhämta saklig information. Det kan här vara 

välbetänkt att, om det finns utrymme i budgeten, ge t. ex. fastighetsägare
förbund, villaägareförbund och fastighetsägareföreningar möjlighet att 

bredda sin organisation för att kunna ge sina medlemmar service, informa

tion och rådgivning anser NBD. 
Ett sätt att åstadkomma kostnadsbesparande energihushållningsåtgärder 

skulle enligt Nl3D kunna vara att använda en parallell till incitamentsavta

len på byggmarknaden. Detta system skulle kunna utformas så att det 
företag som utför den energibesparande åtgärden också garanterar en viss 

minsta kostnadsbesparing för beställaren. Om det sedan visar sig att åtgär

den lett till ännu större kostnadssänkningar än beräknat delar företag och 

beställare på den ytterligare vinst som uppnåtts genom åtgärden. Om 
energispareffekten blir sämre än det utlovade resultatet måste entreprenö

ren ersätta beställarens förlust. Eftersom energihushållningsåtgärder bör 

utföras i kombination med andra lämpliga ROT-åtgärder, vilka i regel inte 

har någon direkt energihushållningseffekt, bör dock entreprenören få er

sättning för de kostnader han har haft för grundinvesteringen. 

NBD ifrågasätter det kloka i att påskynda en utveckling som ändå 
naturligt skulle ha kommit till stånd. Risken är uppenbar att forceringen 
har lett till att investeringar i energihushållningsåtgärder vidtagits innan de 
varit ekonomiskt motiverade och innan gammal utrustning tjänat ut, med 

onödig kapitalförstöring som följd. Dessa slutsatser och den av energiver

ket genomförda utvärderingen av styrmedel måste enligt NBDs mening 

leda till att man tar hänsyn till dessa resultat innan man går ut och föreslår 
fortsatta nya subventioner. 

För att stimulera energiinvesteringar i företagen föreslår Utl'ecklings

fonden i Östergötlands län att någon form av subventionerad finansiering 
tillskapas. Det kan ske med någon form av lån eller garantier med särskilda 
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villkor (minskat krav på säkerheter, räntenedsättning, resultatanknytning 
ränta och amortering etc.) som enligt fonden inte skulle behöva medföra 
särskilt stora kostnader för samhället. 

Det är, framhåller Fastighetsägareförbundet, viktigt att energisparande 
åtgärder görs i samverkan med övriga förbättringsåtgärder på fastigheten. 
De enkla snabba besparingsåtgärdemas tid bör nu vara förbi. Energispar
stimulanser bör fortsättningsvis inte utgå till isolerade åtgärder på fastighe
terna utan de bör vara en del av det långsiktiga stödet till reparations- och 
ombyggnadsåtgärder. 

Ett fortsatt energisparprogram bör, enligt Fastighetsägareförbundet, 
utgå från att det samlade behovet av stöd i form av lån och bidrag ligger på 
en lägre nivå än det gjort de senaste åren. I fall inte allmänna energipoli
tiska skäl talar för ett fortsatt forcerat energisparande bör det energiekono
miskt bästa resultatet kunna uppnås genom ett program som huvudsakli
gen baseras på rådgivning och information. 

Teknikutvecklingen inom energiområdet är för närvarande mycket 
snabb vanör ett fortsatt sparprogram, för fastighetssektoms del, inte bör 
innebära att vissa tekniska vägval föreskrivs. En vägledning som bygger på 
uppsatta energiförbrukningsmål (nyckeltal) för olika typer av fastigheter 
och ändamål borde idag gå att ta fram. Dessa mål borde gå att förena med 
ett nytt övergripande sparmål anser Fastighetsägareförbundet. 

En undersökning som Fastighetsägareförbundet har gjort visar att osä
kerheten om de allmänna politiska förutsättningarna för enskilt fastighets
ägande är det främsta skälet till att fastighetsägarna tvekar att göra energi
sparinvesteringar. Undersökningen visar också att fastighetsägarna anser 
att det är bostadspolitiken som är det största hindret för ett ökat energi

sparande. 

3.11 Nedtrappning av det ekonomiska stödet 

Statens energiverk har i den skrivelse som fogas till utvärderingsrappor
ten förordat att subventioner eller särskilda finansieringsvägar till åtgärder 

som i huvudsak kan väntas vara lönsamma på sikt bör försvinna. 
Bostadsstyre/sen, statens planverk, BFR, byg_gnadsstryre/sen, konsu

mentverket, Kommunförhundet, Fiireningen S\'eriges Energirådgimre, 

SABO. Sveriges Villaägareförbund och Spri uttalar sig emot energiverkets 
ståndpunkt härvidlag. Bostadsstyrelsen anser att nuvarande finansierings
ordning är ändamålsenlig. Energisparåtgärder behandlas på samma sätt 
som övriga förbättringsåtgärder, och komplettering med selektiva bidrags

insatser kan vid behov göras inom ramen för ett etablerat system. BFR 

m. fl. anser inte att det finns grund för att dra slutsatsen att det statliga 
bidrags- och lånesystemet har varit verkningslöst och dänör bör tas bort. 
Man får heller inte enligt BFR bortse från de psykologiska effekterna 
själva existensen av en sparplan och ett statligt stödsystem har. Även 
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Föreningen Sveriges Energirådgivare pekar på de indirekta effekterna av 

ekonomiskt stöd. Stödberättigade åtgärder uppfattas som lönsamma åtgär

der och är lättare för en energirådgivare att initiera. 
RRV kan till viss del ansluta sig till energiverkets slutsatser. RRV är 

emellertid samtidigt tveksamt till om så långtgående slutsatser, som de 

energiverket drar. är befogade. Småhusägarnas incitament att hushålla är 

sannolikt starka, då sambandet mellan insatt kapital och sänkta värme
kostnader för dem är tydligt. Enligt RRV:s mening är det däremot tvek
samt om samma förutsättningar alltid kan anses gälla för flerbostadshus 
och kommuner. I dessa fall riskeras att avsaknad av styrning medför att 
besparingspotentialen ej tas tillvara i samma utsträckning. Samhällets in
tresse av att detta sker markeras även ytterligare av att det här handlar om 
förhållandevis större volymer av tillförsel och hushållning. I den mån el får 
spela någon mer avgörande roll inom uppvärmningen, kan detta vara en 
faktor av intresse i samband med kärnkraftens avveckling. 

Enligt SABO pekar andra undersökningsresultat klart på att det statliga 
energisparstödet för flerbostadshusen har en stor betydelse för genomfö
randet av energisparåtgärder. Detta överensstämmer också med SABO:s 
erfarenheter från energisparverksamheten i SABO-företagen. Ett slopande 
av energisparstödet skulle enligt SABO kraftigt bromsa upp energispar
verksamheten i flerbostadshusen. SABO motsätter sig därför med be
stämdhet förslaget om att energisparstödet skall tas bort. 

Villaägareförbundet pekar särskilt på småhussektorn och framhåller att 
energibesparingen i denna sektor ytterligare bör ökas med hjälp av fortsat
ta stimuleringsåtgärder. Borttagandet av stödet till villaägare har enligt 
Föreningen Sveriges Energirådgivare inneburit en minskning av energi
hushållningen från villaägarnas sida. Industrins hyggmateria/grupp har 
funnit att efterfrågan på produkter och system starkt förändras i takt med 
införande eller borttagande av olika stimulansåtgärder och hävdar att 
ekonomisk stimulans erfordras för att nå de aktuella energisparmålen i tid. 

Med hänsyn till att man nu kommit till ett skede där de mera komplicera
de energihushållningsåtgärderna återstår att vidta anser konsumentverket 

och Spri det tveksamt att trappa ner det ekonomiska stödet. 
Andra remissinstanser instämmer dock i att subventionerna. åtminstone 

på sikt, bör försvinna. Detta gäller bl. a. statskontoret. naturvårdsverket, 

statens vattenfallsverk. Kommunförbundet. LO, NBD. Fastighetsägare

förbundet och Värmeverksföreningen. 

LO pekar dock på att avtrappningen bör ske under en relativt lång 
period. betydligt längre period än vad som antyds i energiverkets rapport. 
Naturvårdsverket, som särskilt pekar på att energihushållningsåtgärderna 
bör integreras i det s. k. ROT-programmet. gör ett undantag för värme
pumpar och solvärmesystem, för vilka ett statligt stödprogram enligt ver
kets mening bör fortsätta. 

Rörfirmornas Riksji"irbund. som också anser att det generella systemet 
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med direkta bidrag på sikt bör avskaffas, pekar på att bidrag kan fungera 
som en morot när det gäller att få beställare att satsa på det nya. Bidragen 
uppfattas av många som en godkännandestämpel från samhällets sida. 
Möjligheten att lämna bidrag till introduktion av ny teknik bör därför 
bibehållas, men denna möjlighet bör utnyttjas restriktivt. Dessutom anser 
förbundet att man bör behålla möjligheten att i vissa regioner och under 
viss tid lämna statliga bidrag till energisparåtgärder för att kunna stimulera 

sysselsättningen. 
Värmeverksföreningen vill understryka värdet av att den obalans som 

subventioner av olika slag inför i systemet avskaffas med omedelbar ver
kan. Föreningen tar här upp frågan om de förmånliga ROT-lånen omfattar 
installation av värmepumpar inom fjärrvärmeområden och pekar på att en 
sådan tillämpning av lånen inte synes stå i överensstämmelse med angivna 
mål. Genom en ändring på denna punkt skulle många av de aktuella 
konflikter mellan fastighetsägare och värmeleverantörer enligt föreningen 

elimineras. 
Enligt Fastighetsägareförbundet belyser rapporten på ett intressant sätt 

svårigheterna att avgöra vilka effekter de statliga styrmedlen har på energi
sparandet. Detta talar för att det statliga stödet successivt bör skäras ner. 
Dessutom måste det utformas konkurrensneutralt. Såväl traditionella om
byggnadslån som s. k. ROT-lån är utformade på ett sådant sätt att de är 
betydligt gynnsammare för kommunala bostadsföretag än för privata fas

tighetsägare. 

3.12 Pris, skatter, taxor 

Energiverket förordar att de statliga insatserna inriktas på att underlätta 
för energipriset att påverka huvudmannen för den slutliga energianvänd
ningen och att detta sker med hjälp av energiskatterna som styrmedel. 

Det helt avgörande för att kunna genomföra energihushållningsprogram
met inom bostadssektorn är enligt Rikshngen priset på energin för fastig
hetsägaren. För att kunna bedöma energipriset på längre sikt måste staten 
ange vilka riktlinjer för skattepolitiken inom energiområdet som skall gälla. 
Den nuvarande riktlinjen med en real höjning av oljepriserna med 2 % per 
år under resten av 1980-talet är ett utmärkt exempel på detta. Riksbyggen 
ser därtör gärna denna typ av styrmedel även i ett kommande riksdagsbe

slut. 
Föreningen Sl"eriges Energirådgil'Ore menar att energipriset och föränd

ringar av detta är det klart dominerande styrmedlet. Vid tillfällen med 
prisökningar på framför allt olja kan ett ökat intresse för kostnadsdäm
pande åtgärder märkas. Här är det den privata ekonomin som allmänheten 
värnar om. Detta leder oftast till att ett billigare energislag väljs. snarare än 

att energihushållningsåtgärdcr vidtas. Lönsamheten för konvertering är 
merendels större än för motsvarande investering i energisparande åtgär-
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<ler. Huruvida priset på energin ska hållas uppe med skatter eller andra 

avgifter vill föreningen inte ta ställning till. 

Flera andra remissinstanser betonar prisets betydelse för energisparan

det och bl. a. RR\/ anser - i likhet med energiverket - att energiskatterna 

bör utnyttjas som ett av de viktigaste styrmedlen inför kärnkraftavveck

lingen. 

Enligt Komm1mförh1mdets uppfattning bör energiskatterna främst an

vändas för att påverka valet mellan olika uppvärmningsalternativ, t. ex. för 

att underlätta användning av inhemska bränslen. På sikt bör dock resp. 
energislags verkliga kostnader tillåtas slå igenom. 

\/ärmeverksföreningen är för sin del inte lika övertygad om energiskat

ternas styrande funktion på längre sikt. Hittills har skatterna tenderat att 

ändras ganska ofta. Systemet har därigenom undergått förändringar, som 
medfört att den styrning, som kom till uttryck för några år sedan, i dag inte 

längre finns beträffande vissa bränslen. Det är därför svårt för konsumen
terna att väga insatser inom energihushållningens område mot tillförselåt

gärder. eftersom de sistnämnda kan ha återbetalningstider på 5- 10 år eller 

mera. Den under det senaste året beslutade kolskatten är ett exempel på 

förändringar i energiskatternas styrning, som inträffar utan nämnvärt var

sel. 
Motormännens Riksförbunds erfarenheter av olika studier av hur för

dyringar för personbilismen slår är att det ofta är de grupper som är mest 

bilberoende som drabbas. Mot denna bakgrund vill förbundet trycka starkt 

på slutsatsen i statens energiverks skrivelse att skattesatser måste "avvä

gas mot fördelningspolitiska och andra mål". 

De skattehöjningar på drivmedel som skett under senare år har, bortsett 

från det nu senast framlagda förslaget till drivmedelsbeskattning. varit 

förhållandevis små och av underordnad betydelse jämfört med de föränd

ringar av konsumentpriset som oljebolagen beslutat om av andra skäl. 

Skatternas inverkan på förändringar i drivmedelsförbrukningen kan där

för, anser TPR, antas ha varit marginell. 

Industriförbundet vill varna för att se Sverige och dess energiförsörjning 

enbart i ett nationellt perspektiv. Svensk industri konkurrerar på en inter

nationell marknad. Höjda energipriser via skatter slår då hårt på produk

tionskostnaderna och konkurrenskraften gentemot andra länder försäm

ras. Förbundet vill därför mycket bestämt avvisa förslaget om styrme

delsskatt. I stället bör snarast en avveckling av den nuvarande för svensk 

industri konkurrenshämmande energibeskattningen komma till stånd och 

den framtida energibeskattningen i stället helt ske inom ramen för mervär

deskatten. 

De skattehöjningar som gjorts på oljeprodukter under 1980-talet har 

enligt Hyresgästernas Riksförbund gjorts av statsmakterna i sken av ener

gihushållningsmotiv. Detta syfte är enbart svepskäl i brist på logiska motiv 
och flera oberoende analyser har bekräftat att dessa skattehöjningar. ej 

19 Riksdagen 1984185. l samt. Nr 120. Bilugedel 
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påverkat energihushållningen eftersom oljepriset utan pålagor varit till
räckligt högt ändå för att motivera energihushållning. Förbundet har vid 
flera tillfällen påpekat energiskatternas fiskala karaktär och fördelningspo
litiska nackdel. 

FastiglzetsäRareförhundet anser. till skillnad från statens energiverk, att 
energiskatterna inte bör utnyttjas som ett instrument för att styra energian
vändningen. Den höjning av elskatten med 2 öre/kWh som regeringen nu 
föreslagit kommer att försvåra möjligheterna till ett rationellt utnyttjande 
av ett stort och långvarigt elutbud. SBEF anför liknande synpunkter. 

Några remissinstanser för också fram synpunkter på taxesystemens 

energihushållningseffekt. 
Enligt konsumenf\'erkets uppfattning är det angeläget att finna sådana 

former för energisparande i flerbostadshus som gör det intressant för de 
boende att medverka i hushållningen. Samma problem är i viss mån aktu
ellt även för dem som bor i småhus. En betydande del av kostnaderna för 
el tas ut i form av fasta avgifter varigenom incitamentet att hushålla med el 
reduceras. Genom att utforma taxesystem med hänsyn till energihushåll
ning kunde hushållning med el stimuleras avsevärt. 

LRF finner det anmärkningsvärt att ett så viktigt styrmedel som eltaxe

konstruktionen inte analyserats. LRF anser att taxorna för små enskilda 
förbrukare bör omformas mot en högre rörlig och en lägre fast avgift. BFR 

pekar på att även fjärrvärmetaxan kan utformas så att den stimulerar 

energihushållning. 
Den taxekonstruktion som Svenska Värmeverksföreningen har rekom

menderat och som många kommuner nu håller på att anpassa sig till leder 
till att den förbrukningsberoende delen av fjärrvärmetaxan sänks och de 
fasta avgifterna ökar. Denna taxetyp motverkar energisparande menar · 
FastiKlzetsäRareförhundet. Förbundet har tillsammans med övriga större 

organisationer på bostadsmarknaden inlett förhandlingar med Svenska 
Värmeverksföreningen i syfte att få fram en ny riktprislista för fjärrvärme. 
En förutsättning för att resultatet av dessa förhandlingar skall bli positivt 

är att kommunerna inte blandar ihop sin leverantörsroll med sin myndig

hetsroll. 
NBD framhåller att för att stimulera sparandet inom fjärrvärmeanslutna 

områden måste fjärrvärmetaxorna utformas på sådant sätt att ett sparande 
ger utslag i form av totalt sett lägre uppvärmningskostnad för fjärrvärme

konsumenten. 
Enligt vad som framkommit i gjorda utredningar har energisparandet 

varit mest framgångsrikt i områden med individuell uppvärmning. Inom 
dessa områden är incitamentet stort. beroende på att utgiftsminskningen 
vid besparingen kommer fastighetsägaren och de boende tillgodo. Detta 

styrker enligt NBD:s uppfattning att det ofta inte är lika lönsamt att spara 
energi inom fjärrvärmeuppvärmda områden med de taxesystem som för 
närvarande tillämpas. NBD konstaterar att en konfliktsitutation föreligger 
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mellan å ena sidan viljan att spara energi och ä andra sidan kommunernas 

syn på fjärrvärmeekonomin. För att uppnå ett maximalt sparande är det av 

största vikt att värme- och energiproducenter anlägger ett förändrat syn

sätt på såväl ekonomi som teknik när det gäller framställning och distribu

tion av värme och energi. 

3.13 Informativa styrmedel, allmänt 

Med utgångspunkt från rapportens slutsatser föreslår energiverket bl. a. 

att myndigheternas åtgärder bör inriktas på att stödja fortsatt energihus

hållning genom erfarenhetsåterföring, information. rådgivning, utbildning 
m. m. i syfte att eliminera trögheter och kunskapsbrist. 

Denna uppfattning stöds av ett stort antal rcmissinstanser, bl. a. BFR. 
ÖB, \/ attenfall, Riksbyggen. lndustrifi"irbundet. LO och statens provnings

anstalt. Ingen talar emot behovet av information. utbildning och rådgiv

ning. 

Även om det är svårt att statistiskt konstatera vilka effekter informatio

nen har haft på energihushållningen finns det enligt konsumentverket motiv 

för vidare verksamhet. Bl. a. är det viktigt att allmänheten på ett så 

expansivt och snabbt föränderligt område som energi får tillräcklig infor

mation inte endast för att själv kunna agera på ett rationellt sätt utan även 

för att kunna följa med och delta i den demokratiska processen. 

En väsentlig neddragning av resurserna på detta område uppfattas ofta 

som att frågorna prioriteras lägre än förut framhåller byggnadsstyrelsen. 

Detta har byggnadsstyrelsen märkt inte minst i den egna organisationen 

och inom statsförvaltningen i övrigt. Om man har en ambition att fortsätta 

energihushållningsprogrammet bör detta följas upp även med informa

tionsinsatser till alla led i byggbranschen. 

Arbetet med att förmedla erfarenheter inom området är omfattande och 

kräver betydande insatser påpekar \/ ärmeverksfiireningen. Enligt för

eningens uppfattning bör dessa koncentreras mera på att sprida kunskap 

inom olika sektorer än på reklam och slagord. Få men bra trycksaker är 

viktiga hjälpmedel för dem som hanterar energifrågorna i kommunerna, 

bl. a. värmeverken. 

Enligt LRF bidrar en kraftig satsning på informations- och rådgivnings

verksamhet starkt till att skapa riktiga beslutsunderlag inför investeringar 

för att uppnå ökat energisparande. Speciellt bör dessa informations- och 

utbildningsinsatser inriktas mot mindre och medelstora företag. LRF pe

kar också på önskvärdheten av att informations- och utbildningsinsatser i 

största möjliga utsträckning lämnas utan avgiftsfinansiering. 

Statskontoret anser det viktigt att det klargörs i vilka former instser på 

detta område skall ske och hur ansvarsfördelningen mellan stat och kom
mun skall utformas. 
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3.14 Information 

Det förhållandet att informationens inverkan på energiförbrukningen är 
svår att kvantifiera. vilket framhålls i energiverkets rapport. innebär natur
ligtvis inte att informationsinsatserna för den skulle är mindre viktiga 
framhåller TPR. Informations verksamheten är en väsentlig del i energihus
hållningsarbetet. Behovet av resursförstärkningar för denna verksamhet 
blir enligt TPR, som närmast uttalar sig om transportsektorn, alltmer 
uppenbart i takt med att transportsektorn svarar för en allt större del av 
oljeförbrukningen i landet. 

Vad avser kortsiktig styrning av transportsektorn i energihänseende, 
anser vägverket att styrmedlen i huvudsak bör vara information av olika 
slag om lönsamma åtgärder för t:nergibesparing, eventuellt kombinerade 
med ekonomiska stimulansmedel. 

SABO konstaterar att energiverket endast marginellt berört de styrme
del som under senare tid haft stor betydelse för energisparresultatet i 
tlerbostadshusen. Den tlerbostadshuskampanj som initierades och finan
sierades av energisparkommitten och som genomfördes under budgetåren 
1981/82-1982/83 bidrog enligt SABO:s uppfattning starkt till att sätta fart 
på energisparandet i tlerbostadshusen. Enligt SABO:s mening skulle en ny 
tlerbostadshuskampanj med inriktning på energisparprogrammets andra 
etapp kunna utgöra ett betydelsefullt styrmedel. SABO föreslår därför att 
statliga medel avsätts för en sådan kampanj under 1985. 

För att åtgärder i syfte att spara energi skall ge önskat resultat måste 
hyresgästerna förstå skälet till att de vidtas och acceptera att de genom
förs. Omfattande informationsinsatser måste därför enligt SABO göras. 
Hyresgästerna bör också stimuleras att genom sin medverkan ytterligare 
bidra till att energi kan sparas. 

3.15 Utbildning 
Det finns ett mycket stort utbildnings- och fortbildningsbehov framhåller 

BFR. Tillverkare, entreprenörer, konsulter, förvaltare samt drift- och un
derhållspersonal måste i ökad utsträckning få tillgång till kvalificerad vida
reutbildning. Inom bygg- och vvs-branschen finns emellertid en mängd 
små företag som inte rimligtvis kan avsätta egna resurser för detta. En 
energikonsulentorganisation, efter den modell som finns inom jordbruks
sektom, borde enigt rådets mening bl. a. övervägas. Rådet vill dock under
stryka vikten av att en eventuell framtida konsulentverksamhet arbetar i 
mycket nära kontakt med pågående forskning och utveckling. 

Experiment- och demonstrationsanläggningar har visat sig ha ett mycket 
stort pedagodiskt värde. "Lära genom att göra" är ett effektivt sätt att 

sprida kunskaper inom byggsektorn. BFR anser därför att antalet demon
strationsanläggningar bör ökas utöver vad som är direkt motiverat för att 

få fram tillförlitlig ny kunskap. 
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Enligt BFR:s mening behöver mycket stora insatser göras för att utbilda 
nyckelgrupper om effekten av insatta resurser skall bli den avsedda. 

Kommunförbundet menar att utbildning är av stor betydelse för att 
uppnå energihushållningsmålet och därför bör stödjas. 

SÖ anser att pedagogiska insatser som syftar till att förändra attityder 
och beteenden kan ha yäl så stor betydelse för energihushållningen som 
normalt förekommande\ tekniska sparåtgärder. Spri understryker också 

betydelsen av utbildningsinsatser samt användning av nya tekniska. orga
nisatoriska och andra lösningar som kan visa goda resultat i energieffek
tiviseringshänscende. 

UHÄ vill också understryka att det är viktigt att kunskaper om energi 
och energihushållning meddelas i utbildning på olika nivåer och att kompe
tens utvecklas för en kontinuerlig uppföljning av olika åtgärder inom 
energiområdet. Särskilt vad gäller utbildning av personal inom industri och 
näringsliv torde högskolan ha goda förutsättningar att medverka. UHÄ 
konstaterar därför med tillfredsställelse att energiverket räknar med en 
omfördelning av anslagen för stöd till energiutbildning med en ökad sats
ning på utbildning inom det reguljära utbildningsväsendet. 

Mot bakgrund av den rådande bristen på tekniska tjänstemän och yrkes
arbetare vill arbetsmarknadsstyre/sen understryka vikten av att utbild
ningspolitiken utformas på ett sådant sätt att energipolitiken inte hämmas 
av brist på utbildad arbetskraft. Styrelsen ställer sig därmed bakom försla
get att utreda hur energiutbildningen kan förstärkas och delar också utred
ningens uppfattning att utbildningen bör hänföras till det reguljära utbild
ningsväsendet eftersom det handlar om ett långsiktigt utbildningsbehov. 

SIND anser emellertid inte att SÖ eller UHÄ bör överta ansvaret för 
utbildning av drift- och skötselansvariga inom industrin. SIND anser att 
varken några timmars energikunskap i grundskolan eller en kurs vid någon 
teknisk högskola skulle ge någon märkbar hushållningseffekt för små och 

medelstora företag. I anslutning till denna fråga förordar SIND att utveck
lingsfondernas utbildningsenheter ges möjligheter att hålla subventione
rade kurser ute i industriområden. SIND anser att det är bra om någon 
håller ett samlat grepp om utbildningen. Statens energiverk bör därför 
ansvara för anslaget till utbildning inom industrisektorn under förutsätt
ning att man även ansvarar för övrig utbildning (t. ex. till kommunernas 
och bostadsbolagens personal). Annars bör ansvaret ligga hos SIND. 

Statens planverk anser att för att utbildningsinstaserna skall bli effektiva 
bör de planeras och genomföras i nära samarbete mellan de olika yrkes
gruppernas organisationer, olika professionella kursarrangörer och utbil
dare och i övrigt berörda organisationer, institutioner och myndigheter. 
Man bör eftersträva en snabb spridning av kunskap om nya och ur olika 
aspekter adekvata metoder samt en ändamålsenlig återföring av vunna 
erfarenheter. 

Det är SJFU:s uppfattning, att de bidragsmedel från statens energiverk, 
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som fördelats till SIFU väl har utnyttjats som ett styrmedel i energibespa
rande syfte. Ett bortfall av bidragen kommer genom ökade kursavgifter att 
negativt påverka de små och medelstora företagens möjligheter till ener
giutbildning samt i väsentlig omfattning minska SIFU:s möjligheter till 
utveckling och spridning av ny kunskap inom energiområdet. 

Hyresgäl·ternas Riksförbund framhåller att också hyresgäströrelsen be
höver få tillgång till de utbildningsbidrag som fastighetsorganistionema får 
för utbildning. 

Rörfirmornas Riksförbund föreslår att statliga bidrag även i fortsättning
en skall kunna ges för utarbetande av kursmaterial till energiinriktad fort

bildning och för att genomföra fortbildningskurser för yrkesverksamma. 

Bidrag bör även kunna ges för utarbetande av informationsmaterial och för 
att genomföra informationer i energifrågor till beställare och yrkesverk
samma. Förbundet föreslår vidare stöd för uppbyggnad av laboratioriere
surser som skall användas också för fortbildning av yrkesverksamma inom 
energiområdet. 

En underskattning av sparpotcntialen genom drift- och skötselåtgärder 
och andra enklare åtgärder kan enligt SABO leda till att dessa åtgärder ej 
kommer att prioriteras och stödjas i erforderlig omfattning. Åtgärderna 
kräver avsevärt mindre investeringar än t. ex. tilläggsisoleringar och föns
terbyten men ställer i gengäld krav på bl. a. omfattande utbildningsinsatser 
och insatser i form av funktionsbesiktningar och återkommande funktions

kontroller. 
En viktig nyckelgrupp för utbildningsinsatserna är självfallet driftper

sonalen som sköter värmeanläggningama framhåller SABO. En annan 
viktig nyckelgrupp är konsulterna som ska besiktiga anläggningarna och 
projektera ombyggnader m. m. Förutsättningarna för konsulternas arbete 
förändras i hög grad i samband med övergång från nyproduktion till under
håll och ombyggnad. Kraven ökar då på kunskaper om hur byggnader och 

värmeanläggningar i verkligheten fungerar. 
Utbildningen av sådana nyckelgrupper somt. ex. maskinisterna är utom

ordentligt viktig för att energisparmålet skall nås och det statliga stödet är 
nödvändigt för att överbrygga de institutionella hindren som föreligger för 

att utbildningen av dessa nyckelgrupper skall komma till stånd. Enligt 

SABO:s mening bör därför bidraget till energiutbildningen bibehållas på 
minst nuvarande nivå under den resterande delen av energisparperioden, 
dvs. fram till år 1988. I det stora hela är utbildningsbidraget relativt litet i 
jämförelse med övrigt statligt stöd til\ energisparverksamheten. Utbild
ningen av såväl driftpersonal som andra nyckelgrupper, t. ex. energihand

läggare är dock av stor betydelse inte enbart när det gäller att uppnå en 
effektiv drift av anläggningarna utan också för att investeringar i energi
sparåtgärder skall komma till stånd och ge bästa effekt. 
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3.16 Rådgivning 

Det är av väsentlig betydelse att fastighetsägare, förvaltare och boende 
har möjlighet att kontakta kommunala rådgivare och besiktningsförrättarc 

- och andra grupper av kommunala tjänstemän - i ärenden som rör 
energihushållning, annan bostadsförbättring och även frågor i övrigt som 
berör kommunal bostads- och energiplanering, stadsförnyelse osv. anser 

planverket. 

Konsumentverket framhåller att det från konsumenternas synpunkt är 
viktigt att man i varje kommun tar ställning till om och hur konsumentråd
givning och energirådgivning skall kopplas till varandra. Konsumentver
kets erfarenheter tyder på att det i många kommuner torde vara möjligt att 
förbättra verksamheten genom ytterligare samordning. 

Den arbetsgrupp inom bostadsdepartementet som utrett stödet till den 
kommunala energirådgivningen föreslår att statsbidraget successivt mins
kar och att verksamheten ges en mer ordinarie plats i den kommunala 
organisationen. BFR delar denna uppfattning. Rådet vill i detta samman
hang fästa uppmärksamheten på den skiss till ett kommunalt byggnads
kansli som har presenterats av Kommunförbundet i en diskussions-PM. 
All personal som handlägger byggnadsärenden skulle kunna gå in i ett 
gemensamt byggnadskansli. Kansliet skall kunna arbeta åt kommunstyrel
sen, fastighetsnämnden, förmedlingsorganet men också åt energiverket, 
brandmyndigheten, yrkesinspektionen, länsstyrelsen, civilförsvarsstyrel
sen, länsbostadsnämnden m. fl. Kansliet förutsätts i princip vara självfi

nansierande. 
Beträffande rådgivnings- och besiktningsverksamheten konstaterar 

SABO att den vidgning av verksamheten som motiveras av bostadsförbätt
ringsprogrammet snarare kräver ökade än minskade statliga insatser för att 
målen för energihushållning och bostadsförbättring skall kunna nås. 

Riksbyggen menar också att det är viktigt att staten ger bidrag för att 
stimulera fram rådgivning och utbildning. Om statsbidragen upphör kom
mer med stor sannolikhet verksamheten att minska med färre åtgärder i 
energihushållande syfte som följd. 

LRF föreslår att fortsatta statsbidrag skall utgå till den kommunala 
besiktnings- och rådgivningsverksamheten och att samtliga kommuner i 
landet bör, eventuellt med administrativa styrmedel, stimuleras att bygga 
upp en dylik verksamhet. En parallell kan dras till den energirådgivning 
som sker på lantbruksnämndema genom lantbruksstyrelsens försorg. Efter 
det att avgiftsbeläggning införts har efterfrågan på denna rådgivnig minskat 
påtagligt. 

Kommunförbundet anser att avveckling av det statliga stödet till den 
kommunala rådgivnings- och besiktningsverksamheten endast kan godtas i 
den takt som finansieringen kan överföras till normal bostads- och lokal
förvaltning. Kommunförbundet kan således inte instämma i energiverkets 
åsikt om finansiering av denna verksamhet. 
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Att det är svårt att bedöma den kommunala energirådgivningens del i det 
uppnådda sparresultatet har Föreningen Sveriges Energirådgimre full för
ståelse för. Det är emellertid föreningens övertygelse att fastighetsägare 
som erhållit energibesiktning och -rådgivning vidtar bättre åtgärder än 
övriga vilket leder till större energihesparing i förhållande till investering
en. Föreningen Sveriges Energirådgivare anser att de kommunala energi
rådgivarna är en mycket viktig faktor för genomförandet av energispar
planen. Genom att även besiktningar kopplade till bostadsförbättringspro
grammet skall utföras av energirådgivare har deras betydelse ökat. För
eningen har mot den bakgrunden svårt att förstå förslaget om att det 
statliga stödet till kommunerna för denna verksamhet ska upphöra efter 
budgetåret 1985/86. Via kontakter med föreningens medlemmar har för
eningen förstått att det är endast ett fåtal kommuner som kommer att ha 
kvar en utåtriktad energirådgivningsservice till allmänheten utan statligt 
ekonomiskt stöd för en sådan verksamhet. 

Värmeverksföreningen finner det angeläget alt en överföring av det 
ekonomiska ansvaret för verksamheten från staten till kommunerna sker 
på sådant sätt att kontinuiteten i verksamheten inte äventyras. Det är 
därför angeläget att ändringen i finansieringsansvaret följs upp noggrant 
från statens sida. 

NBD anser att en större medvetenhet och höjd kompetensnivå hos 
villaägare, fastighetsägare, byggare och konsulter främjar energibespa
ringsåtgärder. Hos konsulterna finns redan i dag hög kompetens i energi
hushållningsfrågor, utöver den som de kommunalt anställda energirådgi
varna besitter. För att nå en hög effektivitet i energirådgivningen måste 

konkurrens på lika villkor tillåtas mellan kommunens rådgivare och fristå
ende konsulter, varvid kommunens energirådgivare ej får favoriseras ge
nom särskilda åtgärder. Industriförbundet betonar ytterligare denna stånd

punkt. 
Det är enligt LO väsentligt att verksamheten med energirådgivning vid 

utvecklingsfondema fortsätter. LO anser därför att för ytterligare en tid 
bör stöd utgå till denna energirådgivning. 

SIND hävdar att dagens energirådgivning, där företagen via energikon
sulenter vid utvecklingsfonderna får råd om lönsamma åtgärder i stället för 

som tidigare bidrag till olönsamma åtgärder, har givit dokumenterat goda 
resultat. SIND anser energirådgivningen ger upphov till energibesparingar 

på cirka 25 % av de besökta företagens energianvändning (10 % kan ofta 
sparas med investeringar som ryms inom driftbudgeten). 

Utvecklingsfonden i Södermanlands län, som har deltagit i en försöks
verksamhet med avgiftsfinansierad verksamhet, framhåller att av de mo
deller som prövats vid fonden misslyckades den med 100 % avgiftsfinan

siering. Modellen med 50 % avgiftsfinansiering är enligt fonden den bästa 
medelsanvändningen. Uti•ecklingsfonden i Östergötlands län framför att 
rådgivningen till näringslivet synes vara lönsam såväl för samhället som 
det enskilda företaget. 
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LRF anser det olyckligt om utvecklingsfondernas uppsökande och initi

erande verksamhet skulle avgiftsbeläggas då sannolikt just utbildning och 

fri rådgivning är det område där man kan förvänta störst effekt inom 

energihushållningsområdet på lång sikt. 

3.17 Administrativa styrmedel 

Planrerket finner att utredningen alltför summariskt har behandlat bygg

normernas effekt på energisparandet. Verket anser att SBN bevisligen har 

haft effekter för att minska energianvändningen i nya byggnader sedan 

1977. Härtill kommer den informativa verkan av normerna, som klarare än 

något annat styrmedel förmedlar regeringens och riksdagens beslutsamhet 

att spara energi i nybyggnad. Planverket anser att föreskrifter i SBNf PBL) 

i form av funktionskrav för begränsning av energibehovet hos nya byggna

der är det effektivaste styrmedlet för att åstadkomma mycket energisnåla 
nya byggnader utan onödig detaljreglering. 

När det gäller administrativa styrmedlen typ byggnormer anser bl. a. 

hyggnadsst_vrelsen att dessa i praktiken har stor betydelse och genomslags

kraft. Energiverkets utredning antyder att så inte skulle vara fallet. Enligt 

byggnadsstyrelsens mening har kostnadsutvecklingen m. m. i hög grad 

medfört att minimistandard eftersträvas och att ändringar inte görs utan 

administrativa eller ekonomiska styrmedel. Det är sedan en delvis annan 

fråga om dessa administrativa och ekonomiska styrmedel utformats på 

bästa sätt. 

Det styrmedel som på sikt ger största minskningen av energi för upp

värmning av bostäderna är enligt Föreningen Sveriges Energirådgi1•ares 

uppfattning de krav på nyproduktion och ombyggnation som finns i svensk 

byggnorm, SBN. I dag överträffas mycket ofta normens krav vid främst 

nyproduktion av småhus. Även vad beträffar flerbostadshusen överträffas 

normen ofta vad avser isolering av vindsbjälklag och fönster. En skärpning 

av nuvarande norm bör inte innebära några tekniska eller ekonomiska 

problem. 

På sikt måste alla befintliga hus byggas om/moderniseras. Vid dessa 

tillfällen bör husets energistatus också åtgärdas. Det betyder att på sikt 

kommer alla hus att bli energisnåla. Föreningen är övertygad om att inom 

15-20 år kan huvudparten av våra bostadshus ha en energiförbrukning av 

100-120 kWh/m2/år eller lägre. Denna nivå ger en sänkning av totala 

energiförbrukningen i våra bostäder som vida understiger nuvarande mål i 

energisparplanen. 

NBD har en annan uppfattning om dessa administrativa styrmedel. Det 

är i första hand ekonomin som skall styra energihushållningsåtgärdernas 

omfattning och inriktning och inte samhället i form av planverk och bygg

nadsnämnder. 

Av detta följer enligt NBD att det egentligen inte längre behövs några 
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bestämmelser i byggnadslagcn/byggnadsstadgan eller offentliga bygg
normer om energihushållningsåtgärder. 

De optimala energihushållnings- och ROT-åtgärderna för befintliga 
byggnader är inte lika för alla byggnader. Var:ie byggnad är unik. Detta 
faktum är ett tungt vägande skäl för att det, åtminstone när det gäller 
åtgärder i det befintliga byggnadsbeståndet, inte skall finnas några centralt 
utformade och generellt gällande energihushållningsnormer. Det torde inte 
finnas någon som har kompetens att formulera sådana generellt gällande 

regler som är entydiga och meningsfulla. 
Vidare menar NBD att det ligger i fastighetsägarens eget intresse att 

vidta lämpliga energihushållnings- och ROT-åtgärder. Inom detta område 
finns många kompetenta konsulter som kan bistå fastighetsägaren i kon
trollen av hur arbetet utförts. Härav följer att det är onödigt att bygga upp 
en myndighetsorganisation, som skall ha till uppgift att kontrollera (ofta 
utan att ta något eget ansvar) att åtgärderna genomförs och på vilket sätt. 
Om företagen får ta på sig större ansvar för sina åtgärder och lämna mer 
heltäckande garantier för effekterna minskas behovet av kontroll från 
myndigheternas sida. 

Styråtgärder i form av påbud ger enligt ÖB inledningsvis mätbara resul
tat. Det krävs dock omfattande kontrollåtgärder för att säkerställa målupp
fyllelsen. Risk föreligger att det sker en återgång och effekten ebbar ut. 

3.18 Forskning och utveckling m. m. 

Ett statligt styrmedel som inte behandlas i rapporten är stöd till forsk
ning och utveckling. Genom utveckling av ny energieffektiv teknik kan 
sannolikt på sikt betydande energihushållningseffekter uppnås. Även om 
detta är ett styrmedel med annan tidsdimension än de i rapporten behand
lade, är det enligt energiforskningsnämnden en brist att rapporten inte har 

behandlat det. Med tanke på att energiforskningen enligt statsmakternas 
riktlinjer på senare tid alltmer har inriktats mot tekniska system som kan 
införas redan på kort och medellång sikt, är det nödvändigt att statsmak
terna även beaktar att stöd till forskning och utveckling kan vara ett 
styrmedel för att genomföra energihushållningsåtgärder. 

Många remissinstanser, bl. a. TPR, BFR, Kommunförbundet och NBD, 

anser liksom energiverket att man fortsättningsvis skall stödja forsknings
och försöksverksamhet. Det är dock viktigt, framhåller NBD, att man 
löser de problem i form av administrativa trögheter som ofta uppträder vid 
ansökan om och fördelning av offentliga anslag till FoU. NBD föreslår att 
en, eller eventuellt flera, fasta referensgrupper inrättas med inriktning på 
energihushållning och energiteknik. 

BFR pekar i detta sammanhang på att fortsatt internationellt samarbete 
också är viktigt. 

Statens provningsanstalt framhåller att den nya, energieffektiva tekni-



Prop. 1984/85: 120 297 

kcn ofta kräver större insatser av teknisk utvärdering och besiktning. En 
tydlig trend är att olika produkter som syftar till att hushålla med energi 
och som bygger på teknik eller nya tillämpningar av tidigare känd teknik 

introduceras i starkt ökande omfattning. Resurser för att utvärdera och 
prova produkterna, med avseende på såväl energiegenskaperna som andra 
egenskaper, avgör om produkten skall kunna få en snabb marknadsintro
duktion. 

Konsumentverket har i regel beställt provningar av hushållsprodukter 

och uppvärmningsanordningar m. m. från statens provningsanstalt. men 
själv medverkat vid uppläggningen bl. a. för att säkerställa att de svarar 
mot konsumenternas informationsbehov. Eftersom energiområdet alltjämt 
är i ett intensivt utvecklingsskede är det angeläget att statsmakterna säker
ställer att provning av energiprodukter kan fortsätta. Detta är bland annat 
angeläget för att få fram funktionsinriktade provningsmetoder. Om så sker 
kan man på längre sikt verka för att tillverkare själva står för provning av 
sina produkter. 

BFR tar upp frågan om energistatistik. Grunden för planering och utvär
dering av energihushållningsåtgärder är att energianvändningens storlek är 

känd framhåller BFR. Detta gäller såväl på nationell. kommunal och lokal 
nivå, t. ex. i ett visst fastighetsbestånd. Från nationell synpunkt är det 
angeläget att den kommunala statistiken utformas så att den vid behov kan 
sammanställas för nationella avstämningar mot exempelvis de uppsatta 
energisparmålen. Det nationella energihushållningsmålet bör också kunna 
brytas ned på kommunal nivå. Detta är enligt BFR:s mening angelägna 
utvecklingsuppgifter. 



Prop. 1984/85: 120 298 

Bilaga 14 

Små vattenkraftverk 

Sammanfattning av och remissyttranden över statens energiverks 
rapport (Rapport nr 1984: 4) 

Innehåll Sid. 

I Sammanfattning av statens energiverks rapport . . . . . . . . . . . . . . . . 299 
2 Remissyttranden ........................................... 301 

2.1 Remissförfarandet ...................................... 301 
2.2 Allmänt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302 
2.3 Fortsatt investcringsstöd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303 
2.4 Stöd till förprojektering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303 
2.5 Utformning av förslag till standardfinansiering . . . . . . . . . . . . . 303 
2.6 Prissättning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303 
2.7 Energibeskattning ...................................... 304 
2.8 Rådgivning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304 
2.9 Utbyggnad i undantagna vattendrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304 



Prop. 1984/85: 120 299 

l Sammanfattning av statens energiverks rapport 

Utbyggnadsmöjligheter 

I enlighet med direktiven har en sammanställning gjorts av den teoretis

ka potentialen för små vattenkraftverk. Sammanställningen omfattar möj

ligheter till komplettering respektive iståndsättning av i drift varande kraft

verk respektive nedlagda verk. möjligheter till nybyggnad i anslutning till 

befintliga dammar samt möjliga utbyggnader av små vattenkraftverk i 

tidigare ej utbyggda fallsträckor. Därvid har en översiktlig bedömning 
gjorts av utbyggnadskostnaden, varvid utbyggnader understigande 2 kr/ 

kWh, år resp 3kr/kWh, år har redovisats. Hänsyn har inte kunnat tas till 

motstående intressen på annat sätt än att potentiella utbyggnader av mini

kraftverk i sådana vattendrag som har undantagits från utbyggnad av 

riksdagen har särredovisats. Administrativa förutsättningar som äga1for
hållanden m. m. kan givetvis reducera den teoretiska utbyggnadspotentia

len väsentligt. 

I effektregistret 100-1500 kW finns ca 520 anläggningar i drift med en 

installerad effekt av ca 275 MW och en medelårsproduktion på ca 1200 

GWh. Ett teoretiskt möjligt energitillskott genom komplettering eller för

nyelse av dessa anläggningar samt återuppbyggnad av nedlagda kraftverk 

beräknas till ca 300 GWh/år vid en utbyggnadskostnad under 2 kr/kWh, år 

och ca 800 GWh/år under 3 kr/kWh. år. Potentialen för utbyggnad till en 

kostnad under 2 kr/kWh, år vid befintliga dammar beräknas till ca 50 GWh 

och till en kostnad under 3 kr/kWh, år till ca 200 GWh. 

I icke utbyggda vattendrag uppskattas den teoretiska potentialen över

siktligt till ca 190 GWh/år vid en utbyggnadskostnad under 2 kr/kWh. år 

och om samtliga utbyggnader under 3 kr/kWh, år skulle genomföras till ca 

2690 GWh/år. 

Sammanlagt uppskattas den teoretiska utbyggnadspotentialen för små 

vattenkraftverk till ca 540 GWh/år vid utbyggnadskostnaden högst 2 kr/ 

kWh, år respektive till ca 3690 GWh/år vid kostnaden 3 kr/kWh, år. Om 

hänsyn tas till beslut om undantag från vattenkraftsutbyggnad reduceras 

siffrorna till 455 (<2 kr/kWh, år) respektive 2505 (<3 kr/kWh. år) GWh/år. 

Det är angeläget att framhålla att detta är en teoretisk potential. De 

angivna siffrorna behöver reduceras väsentligt med hänsyn till motstående 

intressen, ägarförhållanden mm för att den tillgängliga utbyggnadsvoly

men skall erhållas. Som jämförelse kan nämnas att den återstående ekono

miskt utbyggnadsvärda vattenkraften i större kraftverk beräknas till ca 25 

TWh varav endast en liten del är tillgänglig för utbyggnad sedan hänsyn 
tagits till motstående intressen. 

För att göra en bedömning av vad som är sannolik utbyggnad av små 

vattenkraftverk kan man utgå från utbyggnadstakten under senare år och 

därefter bedöma vilken effekt situationen på elmarknaden och eventuella 
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förbättringar av utbyggnadsvillkoren kan ge. Under åren 1978-81 då 35 % 

i statsbidrag till investeringar i små vattenkraftverk utgick. uppgick ut

byggnaden till ca 50 GWh/år. Under perioden 1981-83, då det fanns 

möjlighet att få lån från oljeersättningsfonden till 50 procent av investe

ringskostnaden. uppgick utbyggnaden till ca 5 GWh/år och förväntad ut

byggnad under år 1984, med 15 procent i statsbidrag, är cirka 25 GWh/år. 

Vid genomförande av de av verket förordade stimulansåtgärderna be

döms den årliga utbyggnaden i små vattenkraftverk öka något, till ca 30 

GWh/år. Det skulle innebära att tillskottet till årlig vattenkraftsproduktion 

i små vattenkraftverk efter en tioårsperiod skulle uppgå till ca 300 GWh. 

Det är givetvis ett blygsamt tillskott till landets hela elproduktion. men 

innebär dock ett bättre utnyttjande av en förnybar energikälla och har 

dessutom en viss regionalekonomisk och industripolitisk betydelse. 

Förslag 

Om statligt stöd till energiinvesteringar skall utgå även för år 1985. bör 

små vattenkraftverk komma i åtnjutande av sådant stöd. Stödet bör ges på 
samma villkor som under år 1984, dvs. med 15 procent av invcsterings

kostnaden. 
För att öka antalet projekterade anläggningar föreslår verket att statligt 

bidrag utgår med ca 50 procent av förprojekteringskostnaderna för små 

vattenkraftverk. Stödet bör utgå under en begränsad tidsperiod om för

slagsvis två år. Bidraget föreslås utgå inom ramen för gällande oljeersätt

ningsprogram och finansieras inom detta. 

Verket har utrett de ekonomiska förutsättningarna för utbyggnad av små 

vattenkraft vid olika finansieringsalternativ. Verket har därvid kunnat 

konstatera att det finns möjligheter till långsiktig finansiering genom tex 

Svenska Personalpensionskassan (SPP) om säkerhet genom inteckningar 

och statsgaranti inom ramen för oljeersättningsprogrammet är tillgänglig. 

Med nuvarande finansieringsmöjligheter är utbyggnader upp till 2 kr/Wh, 

år lönsamma att genomföra. Utbyggnader upp till 3 kr/kWh, år, förutsätter 

subventioner eller betydande egenfinansiering. Verket avser att slutföra 

diskussioner med långivare i avsikt att utforma ett förslag till standardfi

nansiering av små vattenkraftverk. 

Verket har granskat de ekonomiska villkoren för kraftleveranser från 

små vattenkraftverk och funnit att inom branschen utarbetade rekommen

dationer (de sk EKOVISAMl i princip är skäliga men att tillämpningen av 

dem f. n. är otillfredsställande. Efter överläggningar har Svenska Elverks

föreningen gjort åtaganden för att kraftfullt verka för att elkraftsöverskott 

inköps av cldistributörerna och att EKOVISAM därvid tillämpas. Elverks

föreningen skall lämna en rapport härom till statens energiverk i februari 

månad år 1986. 

Verket har analyserat tillståndsprocessen för små vattenkraftverk och 



Prop. 1984/85: 120 301 

därvid funnit att det inte finns skäl att föreslå ändring i denna, särskilt med 

tanke på att en ny vattenlag nyligen har införts. Liksom för andra typer av 

vattenkraftsärenden bör skyndsamhet i handläggning av ärenden som rör 

små kraftverk eftersträvas. 

Oklarhet råder om det är tillåtet att uppföra små kraftverk i vattendrag 

som har undantagits från vattenkraftsutbyggnad i den fysiska riksplane

ringen och i tillflöden till dessa vattendrag. Verket anser det angeläget att 

regeringen snarast avgör inneliggande ärenden och härigenom klargör frå

gan eftersom nuvarande förhållanden medför klara olägenheter. Verket 

anser att utbyggnader av små vattenkraftverk som inte är av ingripande 

beskaffenhet eller betydande omfattning bör medges i källflöden till undan

tagna vattendrag, särskilt som utbyggnaderna ofta sker på direkt initiativ 

av den lokala befolkningen, som därvid alltså själv tar ansvar för 

miljöförändringar, störningar av fisket etc. 

Verket föreslår att skattefrihet ges för kraft producerad i anläggningar 

under 100 kW <f. n. gäller gränsen 50 kW) För att tröskeleffekter skall 

undvikas bör en skattefri produktion om 0,4 GWh medges för anläggningar 

mindre än 1500 kW. Energiskattekommitten beräknade i sitt betänkande 

(SOU 1982: 161 det statsfinansiella bortfallet vid genomförande av dessa 

åtgärder till ca 5.5 miljoner kronor. 

Verket föreslår alt de regionala utvecklingsfondcrna ges uppgiften att 

översiktligt informera om administrativa och tekniska frågor i samband 

med utbyggnad av små vattenkraftverk. Lämplig kompletterande utbild

ning bör då ges medarbetare vid utvecklingsfonderna. Verket har i denna 

fråga samrått med statens industriverk. 

Sedan år 1975 har cirka 100 små vattenkraftverk med en installerad 

effekt av sammanlagt ca 50 MW uppförts eller renoverats i landet. Detta 

har inneburit utrustningsleveranser om sammanlagt ca 280 milj. kr. och 

anläggningsarbeten för ungefär samma belopp. Flera svenska företag är 

specialiserade för tillverkning av turbinaggregat m. m. för små vattenkraft

verk. Ca 60 personer/år beräknas sysselsättas med utrustningstillverkning 

och ca 70- IOO personer/år med anläggningsarbetcn. Även om sysselsätt

ningen är begränsad till volymen är den av viss regional betydelse. Endast 

ett utrustningstillverkande företag har haft export av små vattenkraftverk 

av någon omfattning. Potentialen för export har emellertid ofta påtalats 

under utredningsarbetet. 

2 Remissyttranden 

2.1 Remissförfarandet 

Efter remiss har yttranden avgetts av riksrevisionsverket, vatteniiver

domsto/en, fiskeristyre/sen, riksantikvarieämbetet. suuens natur\'årds

verk. statens planverk. statens industriverk, statens vattenj{1//sverk, kam-
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marko//egiet, länsstyrelserna i Skaraborgs, Värmlands. Jämtlands. Väs

terhottens och Norrbottens län, Kungl. Vetenskapsakademien. Lanthru

karnas riksförhund. !'ii'enska Bankfiireningen. Svenska Elverk~föreningen, 

Svenska Kommunfiirbundet, Svenska Kraftverk.1föreningen, S1•erige.1· 

Energiföreningars Riksorganisation samt Älvriiddarna.1· samorganisation. 

2.2 Allmänt 

Många av remissinstanscrna är starkt kritiska till en omfattande utbygg

nad av småvattenkraftverk. I flera yttranden framhålls att skadorna av en 

sådan utbyggnad överväger nyttan. Sådana synpunkter framförs av bl. a. 

vattenöverdomstolen, fiskeristyre/sen. naturvårdsverket, kammarkolle

giet, Kungl. Vetenskapsakademien samt länsstyrelsen i Värmlands, Jämt

lands och Norrbottens län. 
Vattenbverdomstolen anser att det eltillskott som kan erhållas vid en 

utbyggnad av små kraftverk uppnås till priset av mer omfattande skador 

och högre kostnader per energienhet än en motsvarande utbyggnad av 

större kraftverk. 

Fiskeristyre/sen anser det inte försvarbart att stimulera en utbyggnad av 
små kraftverk med hänsyn till de stora skador som fisket sammantaget 

drabbas av vid en mer systematisk utbyggnad av små vattendrag. Styrel

sen avstyrker mycket bestämt förslaget om fortsatt generellt stöd till 

minikraftverk. 

Skeptisk till mer omfattande utbyggnad är också Svenska Kraftl"erksför

eningen och Svenska Elverksfi>reningen. Kraftverksföreningen anser det 

vara svårt att få ekonomi i projekten och framhåller att de kostnadsupp

gifter som lämnats inte utan vidare kan jämföras med motsvarande för 

större kraftverk. Dels är erfarenheterna av utbyggnad av små kraftverk 

relativt begränsad, dels är kraftproduktionen på grund av dåliga regleringar 

ofta av sämre kvalitet och dels är drifts- och underhållskostnaderna per 

kilowattimme mycket högre än för stora kraftverk. Elverksföreningen 

anser att stödåtgärder som de föreslagna eller liknande är nödvändiga om 

den bedömda utbyggnaden skall komma till stånd. 

Den utbyggnadstakt om ca 30 GWh/år som anges möjlig i rapporten 

kommenteras nästan inte alls av remissinstanserna. Vattenfall uppger att 

den utbyggnad som kan komma till stånd knappast är högre än 500 GWh. 

Elverhföreningen betraktar rapportens bedömning som en positiv målsätt

ning. 

De förslag om stöd, skattefrihet m. m. som ges i rapporten stöds som 

helhet av länsstyrelsen i Värmlands län, liksom av Lantbrukarnas riksför

bund. Svenska KraftverksföreninRen anser sig inte ha anledning att erinra 

mot förslaget, men hävdar att stimulansen skulle bli större om det av 

energiverket utredda systemet med förskottering av rättegångskostnaden i 

vattenmål infördes. För en strömfallsägare är rättegångskostnaderna inte 
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möjliga att förutse och de måste betalas antingen tillstånd lämnas eller ej. 

Om rättegångskostnaderna stannade på statsverket vid avslag på ansökan, 

så skulle enligt kraftverksföreningen tillkomsten av nya småkraftverk un

derlättas. Denna uppfattning delas av Sveriges Energiföreningars Riksor

ganisation. 

Riksrevisionsverket ifrågasätter mot bakgrund av de begränsade syssel

sättningseffekterna och den relativt höga subventionsgraden, om tillräck

liga motiv finns för förslagen till subventionering av små vattenkraftverk. 

2.3 Fortsatt investeringsstöd 

Förslaget att behålla stödet till småkraftverk med 15 procent av investe

ringskostnaden möter invändningar från länsstyrelsen i Norrbottens län 

och Sveriges /:,nergiföreningars Riksorganisation, som anser stödet otill

räckligt. Vattenfall ställer sig tveksam till ett generellt stöd för utbyggnad 

av småkraftverk. 

2.4 Stöd till förprojektering 

Förslaget om bidrag med 50 procent av kostnaderna för förprojektering 

möter invändningar från Sveriges Energiföreningars Riksorganisation som 

anser att gränsen 1500 kW för bidrag bör kompletteras med en energigräns 

på 6 GWh/år. 

2.5 Utformning av förslag till standardfinansiering 

Inga erinringar lämnas. Svenska Bankföreningen utgår från att diskus

sioner om utformningen av en standardfinansiering förs med flera banker 

och flera försäkringsbolag, dels för att få bästa möjliga finansiering, dels 

med hänsyn till konkurrensneutraliteten mellan kreditinstituten. 

2.6 Prissättning 

Förslaget att Svenska Elverksföreningen skall verka för att föreningens 

rekommendationer <EKOVISAM) efterlevs möter invändningar endast 

från Sveriges Energiföreningars Riksorganisation, som anser att ställning 

bör tas till ett förslag om möjlighet till laglig prövning av skälighet i 

kraftkontrakt. Organisationen ifrågasätter Elverksföreningens möjligheter 

att åstadkomma ett tillfredsställande resultat, eftersom inte samtliga distri

butörer är medlemmar i Svenska Elverksföreningen. 

20 Riksdagen 1984185. I sam/. Nr 120. Bilagedel 
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2. 7 Energibeskattning 

Förslaget om befrielse från energiskatt för anläggningar mindre än 100 

kW samt, för anläggningar upp till 1500 kW, befrielse från skatt för en 

produktion av 0,4 GWh/år möter inga invändningar hos remissinstanserna. 

2.8 Rådgivning 

Förslaget att låta utvecklingsfonderna få ansvar för information i admini
strativa och tekniska frågor vad gäller utbyggnad av minikraftverk möter 

kritik från länsstyrelsen i Jämtlands län och Sveriges Energiföreningars 

Riksorgani.rntion. Enligt länsstyrelsen är viktiga frågor i samband med 
utbyggnad av små vattenkraftverk att avväga nyttan i förhållande till 
inverkan på motstående intressen. En aktiv rådgivning med syfte att mins
ka kostnaderna för de undersökningar som är nödvändiga för att fallrätts
ägaren skall kunna ta ställning till en eventuell utbyggnad borde vara en 
naturlig sak för länsstyrelserna snarare än utvecklingsfondcrna. Sveriges 
Energ{föreningars Riksorganisation anser det olämpligt att satsa stora 

belopp på utbildning av personal i de regionala utveeklingsfonderna. l 
stället bör den kompetens som redan finns hos Sveriges Energiföreningars 

Riksorganisation utnyttjas. 

2.9 Utbyggnad i undantagna vattendrag 

Energiverket gör i sin rapport bedömningen att små kraftverk som inte 
är av ingripande beskaffenhet bör kunna tillåtas i källflödena till vattendrag 

som är undantagna genom riktlinjer i den fysiska riksplaneringen. Denna 

ståndpunkt får av flera remissinstanser stark kritik. Vattenfall delar energi

verkets uppfattning medan bl. a. vattenöverdomstolen, kammarkollegiet, 

riksantikvarieämbetet. fiskeristyre/sen och Älv räddarnas samorganisation 

anser det helt klart att riktlinjerna också omfattar småkraftverk i bi- och 

källflöden. 
Kammarkollegiet framhåller att undantagen innefattar nederbördsområ

dena i sin helhet, därigenom såväl biflöden som källflöden. I övrigt gäller 

att endast smärre åtgärder som hänför sig t. ex. till redan företagen regle

ring bör kunna tillåtas av regeringen. Av det sagda följer att nya småkraft

verk inom undantagna områden inte är tillåtna. framhåller kammarkolle

giet. 
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Bilaga 15 

Energiperspektiv 1970-95 

Sammanfattning av statens energiverks rapport (rapport nr 1984: 7) 

Bakgru11d och prow10sförutsätt11i11gar 

I Sverige likaväl som i de flesta andra länder har energisystemet kraftigt 

förändrats sedan 1973. Ökningstakten i energiförbrukningen i hela OECD

området har successivt sjunkit och industriproduktionen har blivit mindre 

energiintensiv. Inom ramen för en i stort sett oförändrad total energiför

brukning har olja ersatts med kol och kärnkraft. 

Sverige avviker inte från detta allmänna mönster. Energiprisstegring

arna har gjort investeringar i energisparande lönsamma. Olja har ersatts 

med el och fasta bränslen - i Sveriges fall dock i större utsträckning med 
inhemska bränslen än med kol. 

Frågorna inför framtiden rör möjligheterna till fortsatt energihushållning 

samt olje- och elanvändningens utveckling med tanke på riskerna för 

störningar på oljemarknaden och den beslutade kärnkraftavvecklingen. 

Utgångspunkten för verkets prognos utgörs av en bedömning av den 

ekonomiska utvecklingen i Sverige, vissa antaganden om de internationel

la energimarknaderna samt en analys av de hittillsvarande tendenserna vad 

avser energianvändning och energitillförsel. 

Beträffande den ekonomiska utvecklingen har verket följt långtidsutred

ningens alternativ 1 för perioden 1980 till 1990. För industrins del innebär 

det en årlig produktionstillväxt på 1,9 %. För tiden fram till 1995 utnyttjas 

LU: s lägre tillväxtalternativ med en produktionsökning i industrin på 

2,1 % per år. 

Oljepriset förutsätts 1995 realt ligga något över 1984 års nivå men inte 

nämnvärt skilja sig från den. 

En annan viktig förutsättning för prognosen är att de energipolitiska 

styrmedlen antas få i stort sett samma uppläggning och inriktning som 

hittills, dvs. att nuvarande reglerings- och energiskattesystem består, att 

forsknings-, utvecklings- och bostadsförbättringsprogrammen vidmakt

hålls, att informations- och utbildningsverksamheten fortsätter medan de 

speciella investeringsprogrammen upphör. 

Prognosresultat 

Enligt verkets prognos förblir energianvändningen i stort sett konstant 

till 1995. 
Oljeanvändningen väntas minska dels genom fortsatt energisparande, 

dels genom ersättning med främst el. 
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Även vid lägre internationella oljepriser kan oljeersättningen förväntas 
fortgå fram till 1995 om än i långsammare takt. 

Inom industrin har energianvändningen minskat p. g. a. låg tillväxt och i 

ungefär lika stor utsträckning till följd av strukturförändringar - ökad 

produktion inom energisnåla branscher. främst verkstadsindustrin - och 
energieffektivisering - lägre energiåtgång per producerad enhet inom re

spektive bransch. Även för perioden fram till 1995 räknar verket med 
ungefär lika stora energiminskningar p. g. a. strukturella förändringar och 

effektivisering. Dessa uppvägs dock i prognosperspektivet av ökade ener

gibehov på grund av den förväntade industriella tillväxten. 

Inom transporter, såväl person- som godstransporter, har inte utveck
lingen och introduktionen av energisnålare fordon varit tillräcklig för att 

uppväga ökat transportarbete och en utveckling mot tyngre fordon. Verket 
räknar med att energianvändningen inom denna sektor kommer att öka till 
1995. 

Sektorn bostäder och service m. m. kännetecknas av intensivt energi
sparande - minskad nettoenergiförbrukning och övergång till energislag 
med högre verkningsgrad (el och fjärrvärme) - vilket lett till att energian
vändningen minskat. Dessa tendenser bedöms bestå till 1995. Nybyggan
det blir litet och mycket energisnålt. 

Elanvändningen förväntas stiga kraftigt till 1990 och utnyttjas bl. a. till 

oljeersättning i elpannor. Under denna period tas de två sista kärnkraftver
ken i drift. Mellan 1990 och 1995 blir ökningen i elanvändningen mindre. 

Under prognosperioden sker också en förändring i förbrukningsmönstret 

från elpannor till värmepumpar och annan mer svårersättlig el. 

Under 90-talet kommer elanvändningen enligt verkets prognos att växa 
·· ikapp produktionskapaciteten så att nya produktionsanläggningar måste 

tas i anspråk. Mottryckskraft i industrin och kraftvärmeverk ger begränsa

de bidrag till elproduktionen men till högre kostnader än vatten- och 

kärnkraften. Vid mitten av 90-talet kan enligt verkets prognos produk

tionskostnaderna i råkraftledet komma att stiga med 50% under höglasttid. 

1 konsumentledet skulle därmed motsvarande kostnader stiga med 25 % 

och elpriset kunna bli 10 % högre över året. 

Enligt energiverkets prognos kommer fjärvärmen att öka långsammare 

än tidigare väntat. Nivån på värmeleveranserna kommer att ligga under 40 

TWh 1995. Energiinsatsen blir också en annan än man tidigare räknat med 

- mer värmepumpar och mindre fasta bränslen. 

Kolförbrukningen 1990 och 1995 väntas bli lägre än tidigare beräkningar 

gett vid handen, ca 3 miljoner ton 1990 och ca 4 miljoner ton 1995. 
Användningen av de inhemska bränslena väntas öka i måttlig takt under 

prognosperioden. Totalt rör det sig fortfarande om begränsade kvantiteter 

men de inhemska bränslenas andel av energitillförseln ökar. 
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Energipolitiska slutsatser 

De viktigaste energipolitiska slutsatserna som verket dragit med anled

ning av prognoserna rör 

• den allmänna utformningen av energipolitiken 

• energihushållning 

• oljeanvändning 
• elanvändning. 

Utformning av energipolitik 

Energianvändningen kan inte prognostiseras med säkerhet. Våra käns
lighetsanalyser visar att den är tämligen känslig även för små variationer i 
antaganden om t. ex. ekonomisk och teknisk utveckling. Det är därför inte 
meningsfullt att sätta upp detaljerade kvantitativa mål för användning och 
tillförsel av energi. En totalplanering av energisystemet skulle kräva att 
man ingrep i marknadssystemet i en utsträckning som är svårförenlig med 
det decentraliserade system som energiförsörjningen och energipolitiken i 
praktiken utgör. Dessutom inriktas intresset på felaktiga frågeställningar. 
Det väsentliga är inte om energisparandet blir 20 eller 23 TWh/år utan om 
lönsamma möjligheter till energisparande utnyttjas eller inte. Enligt energi
verkets mening bör energipolitiken inriktas på att skapaförutsättningar för 
hushåll, företag och kommuner att fatta samhällsekonomiskt korrekta 
beslut om energihushållning, oljeanvändning, elanvändning etc. Effektivt 
fungerande energimarknader kan ge tillräcklig stimulans åt energisparan
det och också en välavvägd olje- och elanvändning. 

Energihushållning 

Energihushållningen utvecklar sig tillfredsställande enligt verkets me
ning. Incitamenten att vidta energisparande åtgärder är fortfarande starka 
till följd av de energiprisstegringar som redan inträffat. Verket bedömer att 
staten för närvarande kan inskränka sina insatser till i huvudsak bevak
ning, utbildning och information samt forskning, utveckling och demon
stration. 

Stora energibesparingar kan göras genom att existerande, ny teknik 
utnyttjas. Våra prognosresultat bygger på förutsättningen att intensiteten i 
informationsspridningen och anpassningsförmågan inte avtar. Kunskaps
läget är dock sådant att man inte exakt kan säga vilken nivå på de offentliga 
infomationssatsningarna detta kräver. 

Beträffande informationen har verket tidigare gjort den bedömningen att 
staten åtminstone under en övergångsperiod fortfarande bör stödja infor
mationsverksamheten. Framför allt tycks det vara så att många mindre 
företag, företag som inte producerar energikrävande produkter, fastighets
ägare och förvaltare ofta saknar kunskap om de tekniska och ekonomiska 
förutsättningarna för energisparåtgärder. 
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På byggnadssidan skall i fortsättningen tyngre byggnads- och installa

tionstekniska åtgärder samordnas med bostadsförbättringsprogrammet. 
Eftersom det vid sidan av det statligt och kommunalt finansierade informa
tionsutbudet finns betydande intressen från enskilda företag att sprida 
information kan de statliga insatserna i övrigt - både vad gäller bostäder 
och företag - koncentreras på att stimulera beslut om hushållningsåt
gärder. Under en övergångsperiod kan cnergirådgivningen i kommunerna 
och via utvecklingsfonderna behöva stödjas. 

Kommunernas rådgivningsverksamhet kan komma att ha stor betydelse 
även i fortsättningen inte minst för att samordna energihushållnings- och 
bostadsförbättringsåtgärder och underlätta för mindre företag, småhus

ägare och flerbostadshusägare med mindre fastighetsbestånd att över
blicka det kommersiella informationsutbudet. På sikt bör kommunerna 
själva kunna finansera denna verksamhet. 

För drift- och skötselåtgärder krävs utbildning. I ett inledningsskede har 
statliga bidrag bedömts som nödvändiga: efter hand bör de kunna ersättas 
av andra former för finansiering. 

Det omfattande bostadsfinansieringssystemet har kompletterats med un
derhålls- och ombyggnadslån. som även täcker energisparåtgärder i fram
för allt flerbostadshus. Resterande specialdestinerade energisparstöd kan 
avvecklas. 

Energiinvesteringar är ofta av långsiktig karaktär. För tillförselprojekt 
och energisparåtgärder i byggnader som ej omfattas av bostadsförbätt
ringsprogrammet och åtgärder som faller utanför dess ramar bör kredit

marknadsinstituten uppmanas att utveckla låneformer med jämnare åter
betalningsmönster över energiinvesteringarnas livslängd för att mildra lik

viditetspåfrestningen i inledningsskedet. 
En samhälleligt rimlig lönsamhetsbedömning av fjärrvärmeutbyggnaden 

tillsammans med en effektiv taxesättning av fjärrvärmen hör till huvudupp
gifterna för den framtida kommunala energiplaneringen. 

Det ligger i värmeverkens eget intresse att tillämpa fjärrvärmetaxor som 

leder till ett effektivt utnyttjande av anläggningarna. Den av fastighets
ägarna påverkbara delen av taxan bör normalt motsvara den rörliga kost
naden för värmeproduktionen. Kapitalkostnaderna kan tas ut via fasta 

avgifter fördelade över investeringens hela livslängd. 
Energihushållningsarbetet har kommit igång på bred front. Den under

liggande drivkraften är lönsamheten i åtgärderna. Att stimulera och under
lätta denna process är för närvarande statsmakternas viktigaste uppgift på 
energihushållningsområdct. 

Oljeanvändning 

Verket konstaterar att landets sårbarhet vid störningar på oljemark
naden (frcdskriser) har minskat. Oljeanvändningen har sedan 1973 sjunkit 
med nästan 40% och ytterligare minskningar väntas till 1995. Dessutom 
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tycks flexibiliteten i oljeanvändningen vara stor. Stora prishöjningar på 

olja skulle redan på relativt kort sikt leda till en betydande substitution. 

Vid det internationella symposium som verket anordnade i oktober 1984 

framkom vidare att riskerna för störningar på oljemarknaden under 80-talet 

nu bedöms vara mindre än tidigare. Det är emellertid fortfarande sannolikt 

att oljan stiger i pris under 90-talet och risken för mer dramatiska prissteg

ringar kan då inte heller uteslutas. 

För att de möjligheter till lönsamma oljeersättande investeringar som 

finns i dagsläget och som även kvarstår vid lägre oljepriser skall kunna 

utnyttjas effektivt, krävs från statens sida samma typer av insatser som för 
energihushållningen. Vad gäller informationen bör dock tonvikten läggas 
på att informera om osäkerheterna, fördelarna med flexibilitet och diversi
fiering av energianvändningen. 

Utvecklingen på den internationella oljemarknaden liksom oljeanvänd
ningen i Sverige bör noga följas. Ett prisfall för oljan som resulterar i en 
uppbromsning i oljeersättningen eller t. o. m. en ökad oljeanvändning be

höver inte inge några farhågor. Det är tvärtom en fördel för samhällseko

nomin. Oljeanvändningen befinner sig redan nu på en låg nivå och om 

kommuner, företag och hushåll genom informationsinsatser stimuleras att 

använda oljan i flexibla former (på samma sätt som gäller för elkraften) 

ökar inte sårbarheten. 
Om oljepriserna däremot sjunker kraftigt - under 20 dollar per fat -

uppstår en mer komplicerad situation. Det främsta problemet kan vi dock 

själva inte påverka, nämligen den cykliska effekt som kan följa. En snabb 
återgång till ökad oljeförbrukning i den industrialiserade världen kan bädda 

för nya oljeprischocker. 

Om oljepriserna sjunker kraftigt i Sverige - med 30% eller mer - vare 

sig det sker genom prissänkningar på den internationella oljemarknaden 

och/eller genom lägre dollarkurser - skulle förutsättningarna för en utvid

gad produktion av inhemska bränslen praktiskt taget helt försvinna. Även 

delar av den redan etablerade verksamheten skulle hotas. 

Verket rekommenderar att oljeersättningspolitiken ges en långsiktig och 

uthållig inriktning. 

En fortlöpande bevakning av förändringsförloppen på de internationella 

energimarknaderna hör till statens energiverks centrala uppgifter. Det

samma gäller analyser av konsekvenserna för den svenska energiförsörj

ningen och dess sårbarhet. Verket kommer i sitt utredningsarbete att 

uppmärksamma följderna av såväl sänkta som höjda oljepriser. 

Beträffande de speciella sårbarhetsproblem som finns i transportsektorn 
kommer verket i en särskild rapport senare i år att belysa hittillsvarande 
erfarenheter av försöksverksamheten med alternativa drivmedel. 

Elanvändning 

Elanvändningen består enligt verkets analys av olika delar mer eller 
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mindre svårersättlig användning. Till 1995 beräknas betydande delar av 
den mest priskänsliga elanvändningen ha trängts undan. Återstående delar 
utgörs av mer svårersättlig elvärme, el för apparater, motorer och process
andamål inom industrin. 

Enligt verkets prognos kommer frågan om ny produktionskapacitet att 
aktualiseras vid mitten av 90-talet. Den måste då byggas ut med hänsyn till 
dels elefterfrågans tillväxt, substitutions- och effektiviseringsmöjlighe
tema på efterfrågesidan, dels produktionskostnaderna för ny kapacitet 
samt på längre sikt urdrifttagandet av kärnkraften till år 2010. 

En förutsättning för att denna process som inkluderar anpassningar på 

såväl efterfrågesidan - ersättning av el med andra energislag och effektivi
sering av elanvändningen - som produktionssidan - utbyggnad av ny 
produktionskapacitet - skall fungera effektivt är korrekta prissignaler och 
information om prisutvecklingen av största betydelse. Ansvaret för dessa 
frågor vilar ytterst på statsmakterna. 

Som verket framhållit i sitt remissvar på EK 81 skapas de rätta styrsig
nalerna för en riktig avvägning mellan olika typer av energitillförsel samt 
mellan elproduktion och hushållning om priset sätts lika med kortsiktig 
marginalkostnad eller - i förekommande fall - så au det uppstår balans 
mellan tillförsel och användning. 

Energitillförsel i övrigt 

Användningen av kol ökar enligt verkets prognoser. Det stöd- och 
regelsystem som redan finns ger vissa garantier för att förbrukningen sker i 
miljömässigt acceptabla former och endast i de fall då ekonomiskt rimliga 

alternativ saknas. 
Marknaden för inhemska bränslen kommer att bli förhållandevis svag 

under 80-talet. Vi har dock räknat med att användningen av inhemska 
bränslen ökar och att deras konkurrenskraft successivt förbättras. 

Såsom framhållits i verkets särskilda rapport om de fasta bränslenas 

konkurrenskraft är det dock ännu för tidigt att säga om de så småningom 

kan komma att inta en dominerande roll i energiförsörjningen. En mindre 
snabb introduktionstakt för inhemska bränslen bedöms av verket inte vara 
någon nackdel. Det ger bl. a. möjligheter till teknisk och ekonomisk konso

lidering och därmed en sundare företagsutveckling. 
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Bilaga 16 

Förbränning av torv - Hur kan miljökraven tillgodoses? 
Redovisning av möjligheter att begränsa utsläppen av 
försurande ämnen. 

Sammanfattning av och remissyttranden över statens energiverks 
rapport (1984-11-01) 

Innehåll Sid. 

I Sa111manfattning av rapporten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 I 2 
2 Remissyttranden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318 

2. I Remissförfarandet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318 
2.2 Allmänt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 I 8 
2.3 Emissionsbegränsande åtgärder vid förbränning av torv ..... 319 
2.4 Övrigt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320 



Prop. 1984/85:120 312 

l Sammanfattning av rapporten 

Användningen av inhemska bränslen har ökat betydligt under senare år. 
Från miljösynpunkt är det angeläget att dessa bränslen inte ger upphov till 
större miljöproblem än kol. Energiverket behandlar i denna rapport frågan 
om hur de miljökrav som gäller vid koleldning kan tillgodoses vid förbrän
ning av torv. 

Underlaget för bedömning av utsläppsnivåer av olika föroreningar vid 

torvförbränning är i vissa avseenden ännu bristfälligt. Antalet pannor i 
drift med torv som huvudbränsle är tämligen litet i Sverige. De pannkon
struktioner som använts för förbränning av torv har i stor utsträckning 

hämtats från tekniken för förbränning av andra fasta bränslen, främst kol. 
Utsläppen av föroreningar från torvförbränning kan till övervägande del 

hänföras till bränslets innehåll av föroreningar. Kväveoxidbildningen kan 
delvis relateras till kväveinnehållet i torvbränslet, men är liksom utsläppen 
av organiska föreningar i stor utsträckning beroende av förbränningsbe
tingelserna. 

Utsläppsnivåer för olika föroreningar relateras i regel till energiinnehål
let i det tillförda bränslet. Härvid bör beaktas att särskilda förhållanden 
råder för torv, p. g. a. att torv oftast är ett betydligt fuktigare bränsle än kol 
och olja. Därmed kan rökgaskondensering bli ekonomiskt attraktivt, vilket 
medför att den metod, enligt vilken utsläppsnivåer vid förbränning normalt 
anges, inte alltid på ett enkelt sätt kan tillämpas för torv. Det är därför vid 
prövning enligt miljöskyddslagen av torveldade anläggningar särskilt ange
läget att hänsyn tas till de förhållanden som råder vid den enskilda anlägg

ningen. 
De torveldade anläggningar som antas vara i drift i början eller mitten av 

1990-talet innebärande en torvbränsleanvändning på 4-5 TWh/år, beräk
nas komma att släppa ut ca 2000 ton svavel/år. motsvarande ca 4000 ton 
svaveldioxid/år och drygt 4000 ton kväveoxider/år. Förutsättningen för 

beräkningen är att dagens teknik utnyttjas och att emissionsbegränsande 
åtgärder inte vidtas. Som jämförelse kan nämnas att de totala utsläppen av 
svaveldioxid och kväveoxider i Sverige år 1990 beräknas bli ca 200000 ton 

svaveldioxid/år resp ca 280000 ton kväveoxider/år. Kväveoxidutsläppen 
är räknade som kvävedioxid (N02 ). 

Innehåll a1• jororeningar i svenska torvmarker 

Den allmänna kunskapen om innehållet av föroreningar i Sveriges torv
marker är förhållandevis god. Stora variationer har konstaterats såväl 
mellan olika myrar som inom enskilda myrar i både horisontal- och verti

kalled. 
I vissa områden i Sverige förekommer förhöjda svavelhalter i torv bero

ende på omgivningspåverkan och påverkan vid torvbildningen. Som bräns
le är det framför allt två torvslag, vitmosstorv och kärrtorv, som kommer 
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till användning. Generellt kan sägas att såväl svavel- som kvävehalterna i 

vitmosstorv är lägre än i kärrtorv. En myr är oftast uppbyggd av olika 

torvslag, varför betydande variationer i föroreningshalterna kan förekom

ma i framför allt vertikalled. En övervägande del (ca 8."i %) av de svenska 

torvmarkerna avsedda för torvbränsleproduktion bedöms hålla sådana 

svavelhalter att torven vid förbränning ger utsläpp som understiger det 

högsta aktuella riktvärdet för kol, som är 0.17 g svavel/MJ tillfört bränsle. 

Betingelserna för anrikning av spårelement (metaller) i torv är mycket 

komplexa. Myrarna fungerar som filter som fångar upp och anrikar spår

element i grund- och ytvatten samt nederbörd. Halterna i torv blir därför 

beroende av den kemiska sammansättningen hos omgivande mark, spår

elementens rörlighet samt de hydrologiska förhållandena. Mycket höga 

halter av metaller kan i vissa fall förekomma. Detta inträffar oftast i mindre 

myrar eller delar av stora myrar. 

Vid val av myr för torvbrytning bör noggranna undersökningar göras av 
föroreningsinnehållet i myren. Bestämning av svavelinnehållet bör göras, 

bl. a. för bedömning av om emissionsbegränsande åtgärder blir nödvändiga 

vid förbränningen. Vidare bör analyser göras av framför allt uraninnehåll. I 

några enstaka fall kan uraninnehållet i torvbränslet leda till att askans 

innehåll blir så stort att tillstånd erfordras enligt lagen om kärnteknisk 

verksamhet för hantering av askan. En mycket liten del av Sveriges myrar 

lämpade för torvbränsleproduktion bedöms dock innehålla så mycket uran 

att halten i askan överstiger den gräns 200 ppm då tillstånd skulle krävas. 

Om uranhalten visar sig ligga i närheten av denna nivå bör även förekoms

ten av andra radioaktiva ämnen. främst radium, undersökas. 

Utsläpp av svaveldioxid ::..._ emissionsbegränsande åtgärder 

Vid förbränning av svavelhaltiga bränslen binds en varierande del av 

svavlet i askan. Variationen i svavelbindningen i askan är stor och anses 

bero av dels askmängd och alkaliniteten i denna, dels tillämpad förbrän

ningsteknik. Andelen sulfatbundet svavel i bränslet kan också ha viss 

betydelse. Svavelbindning upp till 15 % har uppmätts vid torvförbränning. 

Vid torveldning bedöms i allmänhet de riktvärden kunna innehållas som 

gäller för koleldning i anläggningar där svavelutsläppet understiger 400 

ton/år. dvs. 0, I0-0.17 g svavel/Ml tillfört bränsle. l de fall när svavelinne

hållet i torvbränslet är så stort att riktvärdena skulle komma att överskri

das. bedöms svavelutsläppen kunna minskas genom inblandning av låg

svavlig torv eller trädbränsle eller genom kalktillsats. Med något undantag 

kommer de torveldade anläggningarna i Sverige att vara mindre än IOO 

MW och därmed ge ett årligt svavelutsläpp som är mindre än 400 ton. 

Skulle någon torveldad anläggning bli av den storleksordningen att ut

släppsnivån 400 ton svavel/år överskrids. dvs. den gräns där utsläppskra

ven vid koleldning skärps. kan utsläppskrav mindre än 0, lO g svavel/Ml 

tillfört bränsle medföra att rökgasavsvavling erfordras. 
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Vid inblandning av trädbränsle erhålls, förutom en utspädningseffekt i 
rökgaserna. sannolikt en ökad bindning av svavel i askan. Det bör här 
särskilt påpekas att fossila bränslen överhuvud taget inte får utnyttjas utan 
särskilda åtgärder om svavelhalten i bränslet är så hög att utsläppet skulle 
överstiga 0,24 g svavel/MJ, vilket i torv ungefär motsvarar 0,5 % svavel. 

Det kan ifrågasättas om inte enligt lagen om svavelhaltigt bränsle inbland
ning av trädbränslen bör anses vara en möjlig åtgärd för reduktion av 
svavelutsläppen även vid användning av mer högsvavlig torv. 

Tillsats av kalk under förbränning ger olika resultat vid skilda förbrän
ningstekniker. Metoden har tidigare prövats endast i samband med sten
kol- och brunkolsförbränning. På uppdrag av statens energiverk har ett 
emissionsmätningsprogram på torveldade anläggningar genomförts. Vissa 
resultat beträffande möjligheterna att reducera svavelutsläpp genom kalk
tillsats vid eldning på rost och i fluidiserade bäddar har här framkommit. 
Det bör dock betonas att någon optimering av kalktillsatsen ej kunnat 
göras i dessa fall. Effekten av kalktillsats är beroende av ett flertal faktorer 
såsom kalkkvalitet, tillsatt kalkmängd och förbränningsbetingelser. 

Vid rosteldning har därvid mycket varierande avsvavlingsgrader erhål
lits. Valet av metod för att tillsätta kalken har stor betydelse för resultatet. 
En minskning av svaveldioxidutsläppen med 10- 30 % bedöms som möjlig. 

I fluidiserade bäddar - såväl bubblande som cirkulerande - bedöms en 
minskning av svavelutsläppen med upp till ca 50% kunna erhållas genom 
kalktillsats. Vid kolpulverförbränning har resultat redovisats där svavelut
släppen reducerats med upp till 50% genom kalktillsats. Huruvida det är 
möjligt att tillämpa denna teknik vid förbränning av torvpulver är inte 
klarlagt. Erfarenheter från sådan teknik vid brunkolseldning är dock posi
tiva. 

Kostnaderna för att minska svavelutsläppen genom kalktillsats under 
förbränning bedöms vara ca 0,5 öre/kWh. Om extraordinära åtgärder, dvs. 
rökgasavsvavling, måste tillgripas stiger kostnaden betydligt. 

Utsläpp av kväveoxider - emissionsbegränsande åtgärder 

Bildningen av kväveoxider vid förbränning kan som nämnts tidigare inte 
enbart hänföras till kvävehalten i bränslet på motsvarande sätt som svavel

dioxidbildningen kan hänföras till svavelhalten. Torvbränslets halt av 
kväve påverkar dock kväveoxidbildningen påtagligt. Bildningen av kvä
veoxider är dessutom i stor utsträckning beroende av förbränningstekni

ken. 
Det finns idag inga fastställda riktvärden för utsläpp av kväveoxider från 

förbränningsanläggningar. I ett förslag från naturvårdsverket år 1982 an
gavs för koleldning riktvärdet 0,28 g kväveoxider/MJ tillfört bränsle, ett 
värde som i allmänhet torde kunna innehållas vid torveldning. I enskilda 
ärenden gällande fastbränsleeldning har strängare utsläppsgränser börjat 
tillämpas. 
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Teknik för reduktion av kväveoxidutsläppen har utvecklats vid kolpul

verförbränning, där höga utsläppsnivåer annars skulle erhållas. Tekniken 

har inte prövats på torv. 

Emissionsmätningarna vid rosteldning med torvbränsle visar att kvä

veoxidutsläppen i vissa fall överskrider värdet 0.28 g/MJ bränsle. En orsak 

till de relativt stora utsläppen vid rosteldning har i något fall bedömts vara 

den höga kvävehalten i bränslet. Även stora luftöverskott kan ge upphov 

till stora kväveoxidutsläpp. Vid förbränning på rost kan lufttillförseln i 

regel inte fullständigt anpassas efter pannbelastningen varför luftöverskot

tet ökar vid delbelastningar. En minskning av kväveoxidutsläppen bör 

kunna ske genom att lufttillförseln över och under bädden regleras, genom 

att luftöverskottet regleras och genom att rökgascirkulation används. En 
vidareutveckling och optimering av tvåstegsförbränningen bör eftersträ

vas. 
Emissionsmätningarna visar att förbränning i fluidiserad bädd normalt 

ger små utsläpp av kväveoxider. relativt andra förbränningstekniker. Det 

borde vara möjligt att nå utsläppsnivåer under 0.15 g kväveoxider (räknat 

som N02) /MJ som långtidsmedelvärde. Även här bör en vidareutveckling 

och optimering av tvåstegsförbränningstekniken kunna medföra en ytterli

gare sänkning av utsläppsnivån. 

Eftersom utsläppen av kväveoxider vid torvförbränning varierar kraftigt 

och i vissa fall är så höga att de med dagens teknik överskrider kväveoxid

utsläppen vid kolförbränning erfordras ett betydande utvecklingsarbete för 

att framtida skärpta krav vad gäller kväveoxidutsläppen skall kunna upp

fyllas. 

Vid försök att begränsa kväveoxidbildningen ökar risken för ofullständig 

förbränning och därav följande ökade utsläpp av organiska föreningar. 

Utsläpp a1· organiska föreningar 

Förbränningen av fasta bränslen i en panna kan inte ske fullständigt. 

Mer eller mindre oförbränt material återfinns i rökgasen och i askan. En 

förutsättning för små utsläpp av organiska föreningar är att en "god" 

förbränning säkerställs, vilket i regel kännetecknas av att låga kolmonoxid

halter erhålls i rökgasen. 

Emissionsmätningarna har visat att utsläppen av organiska föreningar 

vid torveldning är ungefär desamma som de vid koleldning. En tendens till 

ökade utsläpp finns för små anläggningar. vilket också bekräftas av tidi

gare rapporterade mätresultat. 

Utsläppen av organiska föreningar kan begränsas genom att anläggning

en sköts på föreskrivet sätt och genom att bränslet håller garanterade 

kvalitetskrav. Inmatning av mycket fuktiga torvbränslen eller stötvis 

bränsletillförsel kan orsaka förhöjda utsläpp av kolmonoxid och organiska 

föreningar. Utveckling av tvåstegsförbränningen och förbättringar av 

bränsleinmatningssystemen torde kunna minska utsläppen ytterligare. 
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Utsläpp av stoft och spårelement 

Avskiljningsgraden för stoft och spårelement bestäms av stoftavskilj

ningsutrustningens prestanda. För att klara de utsläppsgränser som tilläm
pas för stoftutsläpp från torvel<lade anläggningar krävs stoftavskiljnings

utrustning av typen spärrfilter eller elfilter. Cykloner är i regel otillräckliga 
även vid de högsta tillåtna utsläppsnivåerna. 

A vskiljningsgraden för spårelement följer inte fullt avskiljningsgraden 

för totalstoft, då viss anrikning av spårelement sker i de finare partikelfrak

tionerna. Kvicksilver förekommer i rökgasen till övervägande del i gas

form, vilket gör att avskiljningen blir väsentligt mindre. Emissionsmätnin

garna har visat att en viss del av kvicksilvret avskiljs i stoftreningsutrust

ningen. En ökad stoftavskiljningsgrad ger ökad kvicksilverinfångning. Ge
nom kalktillsats han kvicksilverinfångningen ökas ytterligare. 

Vid samma stoftutsläppsnivåer blir utsläppen av spårelement ungefär 
lika stora vid torveldning som vid koleldning. Med de riktvärden som 
tillämpas idag tillåts större stoftutsläpp vid torveldning än vid koleldning. 
Med tanke på innehållet av spårelement, som är de allvarliga föroreningar
na i stoft, förefaller denna skillnad inte motiverad annat än under en 
introduktionsperiod. Stoftutsläppen kan t. ex. minskas genom att textila 
spärrfilter eller större elfilter används. En sänkning av utsläppsgränsen vid 

torveldning till nivå 15 mg/MJ tillfört bränsle som gäller för kol, skulle 

medföra att investeringskostnaden för ett elfiltcr ökar med ca 30 %. Ök

ningen av värmekostnaden bedöms hli mindre än 0,5 öre/kWh. 

A ~fallshantering 

Vid förbränning av torv erhå\ls i huvudsak två typer av restprodukter, 
·· flygaska och bottenaska. Flygaskan är finkornig och avskiljs ur rökga

serna, medan bottenaskan är grovkornig och tas ut vid pannans botten. I 
flygaska förekommer normalt högre halter spårelement än i bottenaskan. 

Försök med kalktillsats till eldstaden visar att askans egenskaper kan 

förändras. Förutom att kalciumoxidhalten ökar sker en viss bindning av 

svavel och kvicksilver. 
Flygaskan används i vissa länder vid cement- och betongframställning. 

Undersökningar visar att förutsättningarna för sådan användning idag är 

mycket begränsade i Sverige. Orsakerna är främst att betongen ej blir 

frostbeständig samt att den kan komma att missfärgas. 

Den höga hållfastheten hos såväl flyg.aska som bottenaska gör att as

korna kan användas som fyllningsmaterial varvid de ersätter sand och 

grus. Genom att tillsätta cement (upp till 10%) till flygaska kan man erhålla 

en produkt med god hållfasthet och täthet. 

Torvaskan skulle kunna vara användbar som kalknings- och gödselme

del på åkermark. Innehållet av spårelement är ungefär detsamma som i 

rötslam. Detta gör liksom för rötslam att användningen i jordbruket i så fall 
skulle behöva regleras. Ackumuleringen av spårelement i jord och grödor 
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behöver studeras ytterligare. innan en generell användning av aska som 

gödselmedel eventuellt kan bli aktuell. 

Skogsgödsling med torvaska är endast aktuell för skog på torvmark. 

Avsevärt mindre givor erfordras dock jämfört med det som jordbruket 

fordrar. Torvaskornas effekt vid användning som skogsgödsel bör studeras 

vidare liksom spridningsmetoderna, som idag måhända ej är ekonomiska. 

Ett antal lorvaskor har analyserats med avseende på innehåll av radioak

tiva ämnen och radonavgång. För flertalet askor gäller att aktivitetskon

centrationerna är låga. Askor från myrar med höga halter av radioaktiva 

ämnen bör ej utnyttjas i byggnadsmaterial då risk för stor radonavgång 

föreligger. Fortsatta studier behöver genomföras vad avser askornas lak

barhet av radioaktiva ämnen. 

Restprodukterna från torvförbränning deponeras i Sverige genomgående 

på kommunala avfallsupplag. Kommunalt avfall bör inte blandas med torv

aska. Slam bör inte stabiliseras med torvaska innan ytterligare forskning 

har genomförts för att kartlägga effekterna. De metoder som bör användas 

är sådana där torvaskan läggs på separat upplag eller eventuellt utnyttjas 

som täckning över kommunalt avfall. 

Mängden spårelement i en torvaska motsvarar i stort de mängder som 

finns i en kolaska. Halter av radioaktiva ämnen är dock oftast högre i en 

torvaskedeponi. Kunskapen om hur ekosystem på längre sikt påverkas av 

förhöjda spårelementhalter är ännu inte tillräcklig. Det finns förutsättning

ar att tekniskt utforma ett upplag så att miljöpåverkan begränsas och så att 

även högt ställda miljökrav tillgodoses. Ett skyddsområde intill upplaget 

måste dock alltid finnas. Skyddsområdets storlek och upplagets utform

ning måste bestämmas från fall till fall. Eftersom kunskaperna rörande 

miljöpåverkan från ett upplag ännu är begränsade krävs ytterligare forsk

ning och uppföljning i fält. 

Arbetsmiljö 

Vid torvbrytning och hantering av torvbränsle är <;Jet väsentligaste att 

omsorgsfulla åtgärder vidtas i syfte att förebygga uppkomsten av dammex

plosioncr och brand. Sådana olyckor kan få omfattande följder. 

Uppgifterna i litteraturen om arbetsmiljöförhållanden och hälsoeffekter 

vid torvhantering är bristfälliga idag. Karakteristiskt för arbete med torv är 

förkomsten av torvdamm i luften. Arbetsmiljön via torvhantering liknar till 

vissa delar den vid jordbruks- och skogsarbete. Viss irritation i ögon och 

näsa har iakttagits hos torvarbetare. Irritationen kan eventuellt tillskrivas 

mekanisk nötning av partiklar eller inverkan av gaser eller mikrosvamp

sporer. Effekter som dammlunga eller förgiftning har emellertid inte kun

nat konstateras. 

Det är motiverat att reducera arbetarnas exposition för damm så att det 

inte överstiger det hygieniska gränsvärdet för organiskt damm även om 

man f. n. inte vet vilka effekterna blir av en långsiktig exposition av 
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torvdamm. Den exposition för flertalet spårelement. mikrosporer och 
gaser i torven som hittills uppmätts har i allmänhet legat på låg nivå. 

Dammningen vid brytning och hantering av torv kan minskas genom att 

förarhytten i traktorerna på torvmossen övertrycksventileras med filtrerad 

luft. I förbränningsanläggningarna kan dammning bekämpas med vatten· 

dimmor, inkapsling vid hantering, extra städning m. m. För att arbetsmiljö

aspekter ska beaktas redan vid projektering av torvhanteringsutrustning 

och förbränningsanläggningar är det angeläget att företagshälsovården 

kopplas in på ett tidigt stadium. Det är väsentligt att den tekniska utveck

lingen även inriktas på att förbättra arbetsmiljön t. ex. att vid utformning 

av utrustning hänsyn tas till ergonomi, buller och vibrationer samt säker· 

het mot olycksfall. 
I enstaka myrar kan torven innehålla tunna skikt av kiselgur som eventu

ellt kan ge förhöjd kvartshalt i askan från förbränningsanläggningen. Ris
ken för kvartsexposition bör också beaktas vid förbränningsanläggningar 
med fluidiserad bädd. där kvartssand ingår i bädden. Utläckt damm liksom 
aska kan få hög halt av finkornig kvarts som kan övergå i mer biologiskt 
aktiva former. Hantering av aska som innehåller uran eller kvicksilver i 
relativt höga koncentrationer. kan medföra risker vid långvarig exposition. 
Effektivt förebyggande åtgärder bör därför vidtas vid askhantering. 

2 Remissyttranden 

2.1 Remissförfarandet 

Utredningen (1984-11-01) Förbränning av torv - Hur kan miljökraven 

tillgodoses? Redovisning av möjligheter att begränsa utsläppen av försu

rande ämnen. Yttrande har avgivits av socialstyrelsen, statens naturvårds
verk, koncessionsnämnden för miljöskydd, Sveriges geologiska undersök
ning (SGU). statens vattenfallsverk. riksrevisionsverket (RRVJ, skogssty

relsen, arbetsmarknadsstyrelsen (AMS), statens industriverk, Domänver

ket, Svenska Bioenergiföreningen (SVEBIO), Svenska kommunförbundet 

och Svenska Torv AB. 

2.2 Allmänt 

Samtliga remissinstanser anser att det är bra att underlag för normer för 

torvbränslets sammansättning ur miljösynpunkt utarbetas. 

Socialstyre/sen har inte något att invända mot att samma riktvärde för 

svavel utsläpp används vid torveldning som vid koleldning. Socialstyrelsen 

finner det därför nödvändigt att kräva en avancerad rökgasrening vid 

torveldning. 

Socialstyrelsen anser att det kan bli ett problem om torv används som 
bränsle i mindre anläggningar, eftersom dessa kan få både tekniska och 
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ekonomiska svårigheter att hålla utsläppen på en tillräckligt lag mva. 

Vidare kan de dessutom störa omgivningen på grund av luktolägenheter 

och olägenheter genom stoft- och sotnedfall om de ligger nära bostadsom

råden. Det bör därför kunna ställas krav på anläggningar för torveldning, 

som är så utformade att endast anläggningar över en viss storlek får 

användas. Om sådana krav inte kan ställas, bör frågan om lokalisering av 

anläggningar mindre än 0,5 MW tas upp i samband med byggnadslovspröv

ningen, där byggnadsnämnden bör samråda med miljö- och hälsoskydds

nämnden. 

Naturvårdsverker menar att såsom riktlinjerna är angivna i form av 

relativt vida intervall finns ingen anledning att för torveldning ange särskil

da eller än9rade riktlinjer på grund av vissa skillnader mellan kol och torv. 

Vid prövning i varje enskilt ärende tas hänsyn till olika speciella omstän

digheter. 

SGU anser att om torvprospektering och torvmarksundersökningar ge
nomförs på rätt sätt kommer torvmarker med förhöjda halter av svavel och 

andra miljöfarliga ämnen att kunna urskiljas på ett tidigt stadium i prospek

teringskedjan. Detta betyder också att dessa torvmarker icke behöver bli 

föremål för brytning. 

Enligt AMS är det med tanke på de positiva sysselsättningseffekterna 

som en eventuell torvbrytning i de därtill lämpliga områdena kan ha, 

angeläget att sysselsättningsaspekterna blir ordentligt belysta. 

Domänverket välkomnar här aktuell utredning rörande gränser för ut

släpp av svavel, kväveoxider och stoft vid torvförbränning. Verket finner 

det också förtjänstfullt att utredningen diskuterat och beaktat de skillnader 

som kommer att uppträda vid förbränning av torv jämfört med kolförbrän

ning. 

Svenska Torv tycker det är bra att underlag för normer för torvbränslets 

sammansättning ur miljösynpunkt utarbetas. Svenska Torv finner det där

vid särskilt värdefullt att utredningen diskuterat och sökt beakta de för

bränningstekniska skillnaderna mellan torv och kol vid definitionen av 

gränsvärden. 

2.3 Emissionsbegränsande åtgärder vid förbränning av torv 

Statens energiverk konstaterar att svavelusläpp motsvarande de riktvär

den som gäller för koleldning dvs. 0, 10-1, 17 g svavel/MJ tillfört bränsle, 

bör kunna klaras vid torveldning. I de fall svavelinnehållet i bränslet är så 

högt att riktvärdet skulle komma att överskridas bedömer energiverket att 

emissionsbegränsande åtgärder till rimliga kostnader skulle kunna tillgri

pas genom användning av lågsvavlig torv, blandning av olika torvsorter, 

inblandning av träbränsle och/eller kalktillsats. Krav på 0,05 g svavel/MJ 

tillfört bränsle kan enligt verket medföra att extraordinära avsvavlingsåt

gärder i form av rökgasavsvavling erfordras. 

21 Riksdagen 1984185. 1 sam/. Nr 120. Bi/agedel 
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När det gäller utsläpp av kväveoxider menar energiverket att det inte är 

fullt klarlagt i vilken utsläckning skärpta krav kan uppfyllas med dagens 

teknik. 

Remissinstanserna har inget att erinra mot energiverkets förslag. 

Naturl'llrdsvaket m. fl. remissinstanser anser att utsHippen av försu

rande ämnen kan begränsas i minst samma utsträckning vid förbränning av 

torv som vid koleldning. När det gäller inblandning av träbränsle anser 

verket att detta i viss mån är riktigt genom den svavelbindning i träbräns

lets aska som sker. I övrigt är det fråga om en utspädningseffekt som 

innebär en minskning av svavelutsläppet från en anläggning jämfört med 

om bara den mer svavelrika torven förbränns. En inblandning av svavelfat

tigt annat bränsle kan dock inte ersätta sådana miljöskyddsåtgärder som är 

tekniskt möjliga och ekonomiskt rimliga för att begränsa svavelutsläppen. 

Statens vattenfallsl'erk framhåller att nu gällande riktlinjer för utsläpp 

vid koleldning avser årsmedelvärden. Av praktiska skäl och för att under

lätta introduktion av torv som bränsle bör därför torvmossar med relativt 

hög svavelhalt tillåtas för exploatering förutsatt att fastställda årsmedel

värden för utsläpp kan innehållas genom olika åtgärder från anläggnings

ägarens sida. 
SVEBIO framför liknande synpunkter. 

Beträffande ansvar och kontrollfunktioner för de blivande riktlinjernas 

efterlevnad finner Si'enska Torl' att dessa skall placeras i slutet av hante

ringskedjan dvs. vid rökgasutsläppet i torveldade anläggningar. Argumen

tet för det är att det minimerar antalet kontrollpunkter samtidigt som man 

får en smidig anpassning till det förhållandet att de enskilda anläggningarna 

kan komma att ha varierande bränslemix och möjlighet till rökgasrening 

och avsvavling genom exempelvis kalkinblandning i förbränningspannor. 

Socialstyre/sen framhåller att innan riktvärden sätts för utsläpp av kvä

veoxider, bör det finnas klarlagt i vilken utsträckning man genom dagens 

förbränningsteknik och rökgasrening kan begränsa kväveoxidutsläppen. 

Eftersom det tycks vara svårt att med dagens teknik reducera kväveoxid

bildningen och samtidigt behålla en god slutbränning anser socialstyrelsen 

att det är för tidigt att binda sig för något riktvärde för NO,. Strävan bör 

vara att i första hand det av naturvårdsverket föreslagna riktvärdet 0,28 g 

NO,/MJ för koleldning tillämpas även för torveldning och i andra hand 

sänka detta föreslagna värde. En ytterligare sänkning får dock inte innebä

ra att totalemissionen från torvförbränningen ökar. 

2.4 Övrigt 

Utöver de av energiverket föreslagna åtgärderna påpekar bl. a. social

styrelsen och Svenska kommunförbundet att det också är angeläget att 

betona vikten av att energisystem baserat på inhemska energikällor ut

vecklas. Det är därför viktigt att fortsatt forskning och teknikutveckling för 

torveldning bedrivs. 
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Industriellt mottryck 

Produktion. Potential. Prognos 

Sammanfattning av statens energiverks utredning 

Uppdraget 

Regeringen uppdrog i juni 1984 åt statens energiverk att utreda utveck

lingen av den industriella mottryckskraften. I uppdraget angavs bl. a. föl

jande. 
"Utredningen bör studera de idag ca 60 existerande anläggningarna för 

industriellt mottryck och beskriva vilka förutsättningar som bedöms före

ligga för fortsatt drift av dessa anläggningar. De förändringar av värme och 
ångbehoven inom industrin som ovan redovisats bör särskilt beaktas för 

dessa anläggningar. Möjligheterna att bygga om anläggningar för fast

bränslcdrift bör särskilt studeras. Vidare bör undersökas om förutsättning

ar finns för nyinvesteringar i industriångpannor. Hänsyn bör därvid också 

tas till om sådan ny teknik finns eller väntas bli tillgänglig som innebär att 

industriellt mottryck kan produceras ekonomiskt även i mindre anlägg

ningar än f. n. 

Utredningen bör om så erfordras utmynna i förslag till åtgärder för att 

förbättra förutsättningen till elproduktion med fasta bränslen i industriellt 

mottryck. Som nämnts bedömdes i prop. 1980/81: 90 den möjliga elproduk

tionen i industriella mottrycksanläggningar år 1990 uppgå till 5-6 TWh. 

Åtgärdsförslagen skall grundas på företagsekonomiska bedömningar och 

på att statligt stöd inte skall utgå. 

Utredningen bör utföras av statens energiverk och redovisas senast den 

I december 1984. Energiverket bör vid genomförandet av uppdraget nära 

samarbeta med berörda myndigheter och industrins branschorganis;itio

ner. 

Organisation och genomförande 

Utredningsarbetet har följts av en referensgrupp med representanter för 

industrier. kraftbolag, massa- och pappersindustrins branschorganisation 

samt Sveriges Kemiska Industrikontor. Referensgruppen har tagit del av 

utredningens arbetsmaterial och lämnat synpunkter för det fortsatta arbe

tet. Det tekniska underlaget för energiverkets bedömningar har framtagits 

av ett konsultföretag. Samråd har skett med statens industriverk. 

Utredningen 

Med industriell mottrycksproduktion menas samtidig el- och värmepro

duktion för en industriprocess. Från en bränsleeldad ångpanna leds ånga 
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med högt tryck och hög temperatur till en ångturbin. Från turbinen uttas 

ånga med betydligt lägre tryck och temperatur för att användas i industri

processen. Till turbinen är en elproducerande generator kopplad. Genom 

att ångvärmen efter turbinen kan utnyttjas sker elproduktionen med hög 

verkningsgrad. Den producerade elenergin kan användas internt eller ex

ternt. Förutsättningen för mottrycksproduktion är att ett värmebehov 

finns. 

Den industriella mottrycksproduktionens andel av total kraftproduktion 

har under efterkrigstiden uppgått till 4-5 % men har under de senaste åren 

sjunkit till 2-3 %. Den var som störst år 1979 (4,3 TWh) och varår 1983 2,5 

TWh, motsvarande ca 2 % av total elproduktion. 

1 dagsläget finns ca 830 MW installerad effekt inom massa- och pappers

industrin och ca 100 MW inom övrig industri. Den årliga elproduktionen är 

för närvarande ca 2,5 TWh. Mer än 90% därav genereras inom massa- och 

pappersindustrin. 
Storleksfördelningen hos de industriella mollrycksturbinerna framgår av 

följande tabell. 

Industriella mottrycksturbiners storleksfördelning 

Effekt %av 

MW antal 

0- 5 28 
6-IO 19 

11-15 26 
16-20 15 
21-25 6 
26-30 3 
41-45 1,5 
56-60 1.5 

Summa 100 

De 13 största anläggningarna svarar för ca 40% av den installerade 

effekten. Den största turbinen är på ca 58 MW. Turbinmedeleffekten är ca 

14MW. 

Nästan hälften av alla befintliga turbiner för industriellt mottryck har 

installerats sedan år 1970. Även efter den första oljekrisen år 1973 installe

rades trots höjda oljepriser och relativt låga elpriser ett icke obetydligt 

antal industriella mottrycksanläggningar. Ett bidragande skäl därtill var de 

statsbidrag som utgick under perioden 1975-1980. 

Inom massa- och pappersindustrin finns utvecklingstendenser fram mot 

år 1990 som påverkar mottrycksunderlaget. Produktionsvolymen ökar. 

Den kemiska massaframställningen förblir i det närmaste konstant under 

det att mekanisk massaframställning ökar. Jntegrationen av massa- och 

pappersbruk ökar. Ytterligare energibesparande åtgärder sätts in. Dessa 
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faktorer verkar i olika riktningar. På basis bl. a. av en enkät till ett 100-tal 

industriföretag bedöms att den teoretiska potentialen för elproduktion är 

3.9-4.4 TWh/år år 1990 inom massa- och pappersindustrin. Inom övrig 

industri bedöms potentialen vara 0,7-0,9 TWh/år. Den sammanlagda teo

retiska potentialen år 1990 bedöms således vara ca 5 TWh/år. dvs. i stort 

sett densamma som idag. 

Hur stor den verkliga mottrycksproduktionen kommer att bli år 1990 är 

svårbedömt. Av dagens mottrycksproduktion är ca 85 % fastbränsleeldad 

och ca 15 % oljeeldad. I början på 1990-talet bedöms den oljeeldade ande

len vara synnerligen liten. Den totala mottrycksproduktionen som då såle

des förutsätts fastbränsleeldad, bedöms bli 2.5 TWh/år under normalår. 

Det finns flera anledningar till att bara halva potentialen kommer att bli 

realiserad år 1990. Mottrycksproduktion baserad på olja bedöms förhli 

olönsam. Vissa massa- och pappersindustrier som har värmeunderlag för 

mottrycksproduktion saknar idag mottrycksanläggningar och nyinveste
ringar bedöms olönsamma. Detsamma gäller för övrig industri. Vissa indu

strier med fastbränslceldade pannor och mottrycksanläggningar saknar 

tillgång till billiga bränslen. 

Nyinvesteringar, i form av antingen helt nya mottrycksanläggningar 

eller konvertering av oljeeldade pannor med mottrycksturbiner till fast

bränsleeldade pannor, bedöms av processindustrin f. n. som regel som 

olönsamma. Skälet är industrins höga avkastningskrav och dagens låga 

elpriser. Kraftpriset skulle behöva fördubblas för att den energitunga indu

strin skall kunna bedöma investeringar i mottrycksanläggningar som lön

samma. 

Kraftbolagen har under utredningens gång markerat förnyat intresse att 

medverka till att projekt, som i processindustrins kalkyl visat otillräcklig 
lönsamhet, kommer till stånd. 

Anläggningar med sammanlagt 50 MW installerad effekt har lagts ned 

hittills under 1980-talet. Ytterligare anläggningar om ca 25 MW planeras bli 

nedlagda. Därtill bedöms 75 MW vara i riskzonen för nedläggning. Mot 

den bakgrunden har företrädare för industrin (Ångpanneföreningens tur

binsektion, ÅF) och KRAFTSAM under en längre tid diskuterat en rekom

mendation till vidmakthållandeavtal. varigenom kraftbolagen skulle ersät

ta processindustrin för dess kostnader för att vidmakthålla mottrycksan

läggningar i driftdugligt skick. Under utredningens gång har denna rekom

mendation färdigställts. ÅF och KRAFTSAM kommer att informera sina 

medlemmar om de möjligheter som avtalet ger. Även Sveriges Industriför

bund kommer att gå ut med en information i frågan. 

Vissa skiljaktigheter mellan kraftbolagen och industrin vad gäller ut
formning av reservkrafttariffer är enligt statens energiverks bedömning 
inte av sådan art att de väsentligt undertrycker den industriella mottrycks

produktionen. Diskussioner om dessa frågor mellan kraftbolagen och pro

cessindustrin kommer att fortsätta i den s. k. mottryckstaxegruppen med 
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representanter för berörda parter. Någon åtgärd från statsmakternas sida 

behövs inte. 
Ny teknik för produktion av industriellt mottryck i mindre anläggningar 

kan på sikt komma att införas. Mottrycksanläggningar som arbetar med 

mättad vattenånga skulle bli enklare. mer lättskötta och billigare än dagens 

konventionella anläggningar. Enklare och billigare generatorer och regler
utrustning skulle också kunna möjliggöra att mindre anläggningar kan 

utnyttjas. Statens energiverk kommer att fördela 15 Mkr på FoU-verksam

het inom detta område under perioden 1984/85-86/87. 
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BilaRa IX 

Statens elektriska inspektion (SEI) - uppgifter, organisa
tion och resurser 

Sammanfattning av statens energiverks rapport (Dnr 3688-455/84) 

Statens energiverk har tillsatt en arbetsgrupp som övervägt på vilket sätt 

statens elektriska inspektion bäst skall bedriva sin verksamhet. 

Inledningsvis beskriver utredningen i al'snitt I elektriska inspektionens 

hurnduppgift, nui•arande or!fanisation och resurser. Inspektionens verk
samhet avser att främja säkerhet i samband med framställning, överföring 
och användning av elektrisk energi. Inspektionen är den lokala statliga 
organisationen för ärenden om tillsyn över elektriska starkströmsanlägg
ningar och därmed sammanhängande frågor. 

Beträffande tillsynen på arbetsmiljöområdet utövas den av både elektris

ka inspektionen och av yrkesinspektionen enligt arbetsmiljölagen. Elek

triska inspektionen är indelad i fem distrikt nämligen övre norra med 

kontor i Skellefteå. nedre norra med kontor i Hudiksvall. östra med kontor 

i Stockholm, västra med kontor i Kristinehamn och södra med kontor i 
Hässleholm. 

Omkring 15-30 % av inspektionens arbete avser tillsyn av produktions
anläggningar, överförings- och distributionsledningar för elektrisk ström. 

Flertalet av landets starkströmsanläggningar finns hos abonnenterna. 
Enligt statistik som Svenska Elverksföreningen utfört avseende år 1982 
levererades ström till omkring 4 430 000 starkströmsanläggningar. 

Distriktsindelningen har sin utgångspunkt främst i arbetsmängden. Detta 

har medfört att distrikten geografiskt är olika stora. 

I avsnitt 2 lämnas en redogörelse för andra i·iktiga aktörer på elsäker

hetsområdet. Inspektionens verksamhet bygger i stor utsträckning på sam

verkan med andra aktörer som är verksamma på elsäkerhetsområdet. Med 
för samhället begränsade kostnader kan inspektionen påverka deras arbete 

i syfte att främja en effektiv tillsyn av starkströmsanläggningarna. Detta 

sker främst genom rådgivning och stickprovsvisa kontroller av de andra 

aktörernas tillsyn. 

Statens energiverk spelar en betydelsefull roll på elsäkerhetsområdet. 
Energiverket utfärdar bl. a. säkerhetsföreskrifter för elektriska stark

strömsanläggningar. meddelar bestämmelser om kontroll av elektrisk ma

teriel och om behörighet att utföra arbete på elektriska starkströmsanlägg
ningar. 

Även om energiverket formellt är ansvarigt för tillsynen av elektriska 
anläggningar utövas tillsynen som regel dock i praktiken av elektriska 
inspektionen. Fälttillsynen skall prioriteras. Målet är att 40% av arbetsti
den skall ägnas tillsynen. 
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I samband med energiverkets behandling av ansökningar om tillstånd till 
elektriska anläggningar. bevakar inspektionen de elektriska säkerhetsfrå
gorna. En annan uppgift för inspektionen är att åt energiverket på kartor 
rita in kraftledningar för vilka koncession meddelats. 

Inspektionen kontrollerar också den verksamhet som installatörer med 
behörighet att utföra elektriskt installationsarbete bedriver. 

Försäkringsbolagens revisionshesiktningar utgör en väsentlig resurs i 
det förebyggande elsäkerhetsarbetet. Besiktningen avser den elektriska 
installationen av vissa försäkrade anläggningar. Det rör sig om större 
handels- och affärsrörelser, hotell, pensionat. restauranger, kyrkor, lant
bruk, sjukhus. ålderdomshem m. fl. anläggningar. Besiktningen utförs av 
för ändamålet auktoriserade besiktningsingenjörer. En annan besiktnings
organisation som påverkar elektriska inspektionens tillsyn är yrkesinspek
tionen. Eldistributörerna utför viss besiktning på anläggningar som ansluts 
till deras distributionsanläggningar. Denna besiktningsverksamhet har un
der senare år minskat och f. n. torde det endast finnas ca 50 besiktnings
män hos landets eldistributörer. 

För vissa stora företag, såsom kraftproducenter, eldistributörer eller 
större industrier, är en tillfredsställande säkerhet ett villkor bland andra för 
att driva en rationell verksamhet. I detta syfte bedriver sådana företag en 
elsäkerhetsfrämjande egenkontroll. En annan form av egenkontroll är den 
som utförs under en anläggnings uppförande och vid slutbesiktningen. 
Kontrollen utförs av olika konsultgrupper som anlitar inspektionens kun

skap. 
Genomförandet av en effektiv tillsyn förutsätter att anläggningsägarnas 

egenkontroll liksom samarbetet med andra aktörer på elsäkerhetsområdet 
utnyttjas på rätt sätt. Det krävs därför en hög kompetens hos tillsynsmyn
digheten för att bedöma säkerhetsvärdet i den egenkontroll som utövas vid 

ett företag. 
Statens energiverk har formulerat en strategi för elektriska inspektio

nens tillsyn. En redogörelse härför finns i avsnitt 3. Följande ämnesområ
den har behandlats av utredningen. Allmän tillsyn, föreskrifts- och norm

arbete samt underlag för information och utbildning. 
Utgångspunkten för elektriska inspektionens allmänna tillsyn är att skaf

fa sig en bild av starkströmsanläggningarnas status i säkerhetsavseende. 
Detta sker genom besök på anläggningar och information från bl. a. de 

andra aktörerna på elsäkerhetsområdet. En annan viktig del i den allmänna 

tillsynen är act utreda olycksfall, bränder och allvarliga driftstörningar. 
Den allmänna tillsynen och statistiken i fråga om olycksfall, bränder och 
driftstörningar ger underlag för en prioriterad tillsyn. Den sker som regel 

genom fälttillsyn. 
I inspektionens uppgifter ingår att återföra kunskaper till föreskrifts- och 

normarbetet. Återföringen sker genom att personal från inspektionen del
tar i detta arbete eller genom skriftliga yttranden som inspektionen avger 
över föreskrifts- och normförslag. 
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Distriktens personal bör ge information huvudsakligen i anslutning till 

inspektioner och förfrågningar. Inspektionen kan endast i begränsad om

fattning delta i organiserad utbildning. En annan uppgift för inspektionen 

är att tillgodose åklagares och domstolars behov av information i elsäker

hetsfrågor. 

Utredningen övergår härefter i m·.rnitt 4 till att diskutera möjligheterna 

till ändring ll\' arbetsuppgifterna. En sådan uppgift är inritning av kraftled

ningar på kartor. En annan fråga är inspektionens roll i dag och vad den 

bör vara i framtiden vad avser driftsäkerhet. Utredningen har vidare i detta 

avsnitt behandlat kompetensen hos inspektionen med utgångspunkt från 

utredningens syn på hur inspektionen strategiskt bör bedriva tillsynsarbe

tet. 
lnritningen av ledningar på kartor är förhållandevis arbetskrävande i 

samtliga distrikt. Energiverket studerar f. n. möjligheterna att överföra 
koncessionshanteringen på data. En sådan övert'öring kan eventuellt också 
innefatta kartritningen. 

Kontroll av vissa driftsäkerhetsdetaljer i elanläggningar ingår som ett 

naturligt inslag i inspektionens säkerhetsarbete. Inspektionens rätt att 

inhämta uppgifter om driftsäkerheten har ibland satts i fråga. Utredningen 

finner det därför önskvärt att inspektionen ges rätt att inhämta uppgifter 

om vilka åtgärder en anläggningsägare vidtagit mot driftstörningar. 

I utredningen betonas vikten av en ökad fälttillsyn. Det är inte möjligt att 

ange en optimal omfattning av fältarbetet. Som en riktpunkt gäller att 40% 

av handläggarnas arbetstid ägnas fälttillsynen. 

För att inspektionen rätt skall kunna utnyttja och påverka företagens 

egenkontroll och övriga aktörers verksamhet på elsäkerhetsområdet krävs 

en högt kvalificerad kompetens hos inspektionen. 

Den fortsatta e/säkerhetstillsynen behandlas i avsnitt 5. Såväl den väx

ande elanvändningen som den tekniska utvecklingen medför ständigt 

ökande behov av tillsynsverksamhet. Mot den bakgrunden har utredning

en övervägt om inspektionsverksamheten kan bedrivas i alternativa or

ganisationsformer än f. n. och verksamheten avgiftsfinansieras. 

Utredningen har övervägt om elektriska inspektionen bör föras över till 

yrkesinspektionen. Svårigheterna med en sådan förändring är flera. Utred

ningen pekar på att yrkesinspektionen i fråga om elektriska arbetarskydds

frågor främst skall tillse uppenbara risker för arbetstagare. Elektriska 

inspektionens tillsyn gäller däremot elektriska anläggningar generellt. En 

annan nackdel är den splittring som uppstår i fråga om eltillsynen. Inte 

heller anses en överföring till yrkesinspektionen medföra några rationalise

rings vinster. 

Utredningen har också övervägt en ändrad distriktsindelning och om 

något kontor kan flyttas. Om antalet distrikt minskas försvåras verksamhe

ten och inspektionen kan inte fylla sina tillsynsuppgifter på ett tillfredsstäl

lande sätt. Några förändringar i nämnda hänseenden förordas därför inte. 
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Sammanfattningsvis konstaterar utredningen att elektriska inspektio
nens verksamhet inte är lämpad för en avgiftsfinansiering. Utredningen har 

övervägt olika former för avgiftssystem. En möjlighet är att låta kostnaden 

för en stickprovsmiissig inspektion av en anläggning täckas av en avgift 
från anläggningsägaren. En sådan avgift kommer enligt utredningen att 
framstå som godtycklig. Utredningen avvisar också tanken på uttag av 

avgifter för inspektionens rådgivning. Den verksamheten är av grundläg

gande betydelse för inspektionens allmänna tillsyn. En avgiftsbeläggning 

innebär risk för att inspektionen kommer att gå miste om en stor del av den 

information som krävs för tillsynen. 

Utredningen har också övervägt ett generellt avgiftssystem. F. n. utgår 

avgift för handläggning av tillståndsärenden enligt ellagen. En höjning av 
avgifterna med knappt det tredubbla skulle kunna finansiera inspektionens 
verksamhet. Vad som främst talar mot denna form är att storleken av 
inbetalade avgifter skulle bero av omfattningen av antalet koncessions
ärenden. Ett annat alternativ är att höja elskatten. En sådan höjning är 
emellertid inte motiverad bara för att finansiera inspektionens verksamhet 
eftersom den skulle bli försumbart liten. Ytterligare ett alternativ som 
övervägts är att införa ett nytt fristående, generellt avgiftssystem. Mot 
detta talar de stora administrativa kostnaderna. I viss utsträckning kom
mer detta system också att få karaktären av en skatt i stället för en avgift. 

Avslutningsvis framhåller utredningen att elektriska inspektionen bedri

ver en för staten relativt billig verksamhet på elsäkerhetsområdct. Kostna

den för den totala elsäkerhetstillsynen i landet bärs enligt utredningen 

redan nu till övervägande delen av anläggningsägarna. 
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Vindkraft 

Resultat och slutsatser från det svenska vindenergiprogrammet 

Sammanfattning av energiverkets utvärdering av vindkraften 

Vindkraftsprogrammet har ingått i energiforskningsprogrammct sedan 

detta inleddes år 1975. Sedan beslutet om att uppföra de två stora vind
kraftsprototyperna togs år 1979 har en utvärdering av hela vindkraftspro

grammet varit planlagd till slutet av år 1984. Denna utvärdering läggs nu 

fram. 

Allmänt 

Enligt verkets bedömningar kommer det att föreligga behov av ny kapa
citet för kraftproduktion kring mitten av 1990-talet. Ny kapacitet måste i 

allt väsentligt erhållas i form av utbyggnad av vattenkraften och/eller från 
kolkondens. I detta sammanhang har utretts huruvida vindkraften kan 

förväntas kunna ge något elproduktionstillskott, vilka förutsättningarna är 

för utnyttjande av vindkraft i landet samt vilken inriktning av den fortsatta 

statliga verksamheten på vindkraftsområdet som är lämplig. 
Vindkraftsprogrammet i landet har i allt väsentligt finansierats av staten 

inom ramen för energiforskningsprogrammet. Programmet inleddes under 
år 1975 och beräknas intill utgången av år 1984 ha kostat ca 270 milj. kr. i 

utbetalda statsmedel. 

Erfarenheter från vindkraftsprogrammet 

Konstruktion, tillverkning. drift och utvärdering av två stora vindkraft
verk har dominerat verksamheten. Omfattande studier har behandlat det 

svenska kraftsystemets tekniska och ekonomiska förutsättningar för att 

utnyttja vindkraft. Kostnader för att bygga och driva vindkraftverk base

ras på vidareutveckling av de byggda anläggningarna inom programmet. 

För att kartlägga vindförhållandena har fleråriga vindmätningar bedrivits i 
höga master. Möjligheterna att lokalisera vindkraftverk har undersökts i 

relation till vindförhållanden och inverkan på miljön. Vidare har en omfat

tande grundläggande forskningsverksamhet bedrivits vid universitet, hög
skolor, företag och andra forskningsinstitutioner. 

Vindkraftverket vid Maglarp i Skåne levererade effekt till elnätet för 

första gången i augusti 1982. Dess huvuddata är generatoreffekt 3 MW och 
turbindiameter 78 m. Leverantör är Karlskronavarvet AB medan Sydkraft 

AB har svarat för uppföljning av leveransen samt drift och utvärdering. 
Efter en årslång provdrift överlämnades anläggningen till statens energi

verk i september 1983. Den har sedan dess gått i automatisk, obemannad 
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drift med hög tillgänglighet och utan väsentliga problem. De till en böi:ian 
talrika, kortvariga driftsavbrotten. vilka främst orsakades av intrimnings

problem med mätvärdesgivare och kontrollsystem. har efter hand kunnat 

reduceras. Energiproduktionen är bättre än vad som förutsetts vid alla 
vindhastigheter. Per november 1984 hade aggregatet uppnått 4500 drifts

timmar och 7 GWh energiproduktion. 
I april 1983 anslöts vindkraftverket vid Näsudden på Gotland till elnätet 

för första gången. Anläggningen har ungefär samma turbindiameter som 

Maglarps-verket. 75 m. men generatoreffekten är mindre. 2 MW. Boving 

KMW Turbin AB svarar för leveransen. Vattenfall har ombesörjt uppfölj

ning. drift och utvärdering. En kort tid efter formell leverans i augusti 1983 
drabbades anläggningen av en växelskada. vilket ledde till ett halvårs 

stillestånd. Sedan våren 1984 har Näsudden-verket gått i obemannad, 
automatisk drift med förhållandevis god tillgänglighet och utan större 

tekniska problem. Per november 1984 är driftstiden 1500 timmar och den 
totala energiproduktionen 1,5 GWh. 

De hittillsvarande erfarenheterna av de bägge vindkraftsprototyperna 
styrker att det är möjligt att bygga och driva stora vindkraftsaggregat. Från 
utvärderingen kan också dras slutsatsen att anläggningarna generellt sett 
blivit korrekt utförda i förhållande till verkliga lastsituationer, teknisk 

miljö m. m. och att de således kan utgöra en grund för bedömningar och för 

fortsatt aggregatutveckling. 

/m'erkan på miljö och säkerhet 

I samband med utvärderingen av de två vindkraftverken har stor upp

märksamhet ägnats deras inverkan på miljö och säkerhet. Från miljösyn

punkt liknar vindkraften vattenkraften på det sätt att inga utsläpp förekom
mer och att förändringen av landskapet är betydande. Risken för att 

haverier med allvarliga följder för människor skall inträffa med vindkrafts

aggregat bedöms vara liten. 
Vindkraftverken ger upphov till ett mekaniskt buller från maskineriet 

och ett "svischande" ljud från turbinen, vilket under vissa förhållanden 

kan uppfattas på 500-1000 m avstånd från anläggningarna. Vid högre 

vindhastigheter dränks detta ljud av vindbruset i träd och hus. 

Vid vindkraftverket vid Maglarp har några klagomål uppkommit på 

grund av det dunkande ljud, som tidvis kunnat uppfattas på upp till två km 

avstånd från anläggningen. Det uppstår när bladen till den läplacerade 

turbinen passerar genom "vindskuggan" bakom tornet. Problemet kan 

elimineras på framtida anläggningar; i sista hand genom att de utförs med 
lovartsplacerad turbin som på Näsudden-verket. 

Förutsatt att man vidtar åtgärder mot det mekaniska bullret och att 

turbinen får arbeta med reducerat varvtal vid lägre vindhastigheter, be

döms det från bullersynpunkt vara möjligt att placera vindkraftverk på 
300-500 m avstånd från bebyggelse. 
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Den störning av tv-mottagningen, som uppkom i närheten av vindkraft

verket vid Maglarp, kunde avhjälpas genom uppsättning av en liten slav

sändare. På ett tidigt stadium befarades att vindkraftverk skulle kunna 

utgöra en fara för fågellivet. Noggranna studier både i Sverige och utom

lands har dock inte givit belägg för att så skulle vara fallet. 

Lokaliserin1:smöjli1:heter 

Med hjälp av mastmätningar och teori om hur markens skrovlighet 

inverkar på vinden har SMHI kunnat göra en förhållandevis detaljerad 

vindkartering av landet, vilken utnyttjats för en lokaliseringsstudie för 

vindkraft. De två bästa vindklasserna omfattar 4 000 km2 och finns utmed 

västkusten, i Skåne, på Öland och Gotland samt i södra Sveriges slättom

råden i övrigt. Borträknat tätorter, fritidsbebyggelse, skjutfält m. m., och 

med hänsyn tagen till hur vindens energi återbildas bakom ett vindkraft

verk, finner man att dessa ytor teoretiskt skulle kunna ge plats för ca 30 

TWh/år vindkraftsproduktion vid dagens aggregatstorlek och 350 m som 

minsta avstånd till bebyggelse. 

En inventering av andra uttalade intressen som finns inom vindintres

santa områden har skapat bättre möjligheter att bedöma lokaliseringsförut

sättningarna för vindkraftverk. Områdena har indelats i fyra klasser, där 

klass I representerar bl. a. naturreservat medan klass 4 utgör jordbruks

mark utan ytterligare uttalande intressen. Näsudden tillhör klass 2 och 

Maglarp klass 3. Bägge ligger i näst bästa vindområde. 

Resultaten visar att en energiproduktion av ca 10 TWh teoretiskt skulle 

kunna erhållas i bästa och näst bästa vindområden med begränsade mot

stående intressen (klasserna 3 och 4). 

Kostnader 

På uppdrag av energiforskningsprogrammet har Vattenfall och KMW 

respektive Sydkraft och Götaverken Energy Systems gjort beräkning av de 

framtida kostnaderna för tillverkning av vindkraftsaggregat utgående från 

de bägge konstruktionerna på Näsudden och vid Maglarp i större serier. 

Tre modifierade Näsuddenaggregat beräknas kosta ca 60 milj. kr. (pen

ningvärde juli 1984) per aggregat inkl. utvecklingskostnader. Om !()() ag

gregat skulle tillverkas beräknas kostnaden sjunka till ca 30 milj. kr per 

aggregat. I bästa vindområde skulle det innebära en investeringskostnad 

av ca 8,50 respektive ca 4 kr/kWh, år. Vid tillverkning av 100 aggregat kan 

energiproduktionskostnaden under tidigare angivna förutsättningar upp

skattas till ca 30 öre/kWh. 

För Maglarpsaggregatet har analysen omfattat en uppskalad anläggning 

med 5 MW effekt. Tre aggregat beräknas kosta ca 90 milj. kr. per styck (9 

kr/kWh, år) inkl. utvecklingskostnader. Tillverkning av 100 aggregat be

räknas ge en kostnad av ca 32 milj. kr. per aggregat (ca 3 kr/kWh, år) vilket 

innebär en energiproduktionskostnad av ca 25 öre/kWh. 
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Vid installation av ett större antal vindkraftverk (ca I 000 st.I tillkommer 
en integrationskostnad av cirka 5 öre/kWh som en kompensation för de 
merkostnader som en samdrift med vindkraft innebär. 

Kostnadsberäkningarna är självfallet behäftade med stora osäkerheter 
eftersom de är teoretiska analyser av bl. a. kostnadsreduktioner vid serie
tillverkning samt kostnadskalkyler vid maskinmodifieringar. 

För att komma upp till så långa serier som använts vid beräkningen 

skulle förutsättas bl. a. mycket kostnadskrävande förtida investeringar i 
vind kraftsaggregat. 

Man kan inte räkna med att vindkraftsaggregat kommer att beställas på 
egna ekonomiska meriter på kort eller medellång sikt. Resultaten från det 

statliga vindkraftsprogrammet. som har varit tekniskt framgångsrikt. är 
emellertid på lång sikt tillräckligt intressanta för att motivera en fortsatt 
statlig verksamhet. 

Fortsutt statlig verksamhet 

Utgångspunkter för fortsatt statlig verksamhet bör vara ett ansvar för 
den grundläggande basforskningsverksamheten, en fortsatt drift och utvär
dering av de två vindkraftsprototyperna. 

Kraftföretagen bör ta ett ökande ansvar. Något intresse för stora vind
kraftsaggregat har dock inte kunnat konstateras bland kraftföretagen, vil
ket innebär att några ytterligare sådana aggregat för närvarande inte kan 

uppföras. 
En fortsatt basforskningsverksamhet och ett fortsatt utvärderingsarbete 

innebär ett program om ca 15 milj. kr om året. Denna verksamhet syftar 
främst till att vidmakthålla kunskapen vid högskalor och forskningsinstitu

tioner. 
Det svenska vindkraftsprogrammet har varit inriktat på framtagande av 

vindkraftsaggregat större än I MW. Detta har varit tekniskt framgångsrikt 
men medfört stora kostnader. 

Internationellt är utvecklingsbilden splittrad vad gäller aggregatstorlek. 
Flera länder i Europa har statliga forskningsprogram som innebär att stora 
aggregat uppförs. I USA förefaller den kortsiktiga utvecklingen gå mot 

medelstora aggregat. dvs. med effekt mellan 400 och 800 kW. 
Inom ramen för energiforskningsprogrammet har medel avsatts för ett 

försöksaggregat på 200 kW. 
Statens energiverk och Energiupphandlingsdelegationcn har tillsam

mans anslagit 12 milj. kr. för uppförande av ett vindkraftsaggregat på 1.2 

MW vid Göteborg. 
Verket anser att tyngdpunkten i den fortsatta verksamheten bör ligga på 

grundläggande forskning och utvärderingsverksamhet. En möjlighet skulle 

också kunna vara att, om detta visar sig möjligt med begränsade statliga 
insatser, bygga ett medelstort aggregat för att komplettera det hittillsvaran
de svenska programmet. 
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Under innevarande treårsperiod skulle programmet med denna inrikt

ning omfatta upp till 50-60 milj. kr. Detta innebär att vindkraftsprogram

met kommer att minska i förhållande till hittillsvarande omfattning, men 

att det även fortsättningsvis kommer att tillhöra de mer omfattande delarna 

av cnergiforskningsprogrammet. Insatsen på vindkraftsområdet blir där

med ungefär lika stora som insatserna rörande torv, skogsbränslen och 

energiodling. 

Beslut beträffande denna skrivelse har fattats av verkets styrelse vid 

sammanträde den 5 december 1984. Därvid har deltagit styrelseledamö

terna Carl Tham. ordförande, Percy Barnevik, Lennart Blom, Lennart 

Holm. Ivar Franzen. Lilly Hansson, Lennart Pettersson och Anders Sö

derholm samt personalföreträdarna Carl-Hugo Dahlbom och Tord Martin

sen. Dessutom har deltagit avdelningschefen Jan Magnusson. byråchefen 

Magnus Grill, föredragande, samt avdelningsdirektören Staffan Engström. 

Reservationer har lämnats av ledamöterna Blom och Franzcn. Särskilt 

yttrande har avgetts av ledamoten Barnevik. 

Carl Tham 

Magnus Grill 



Prop. 1984/85: 120 334 

Reservationer och särskilt yttrande 

Reservation av styrelseledamoten Lennart Blom: 

Jag har inte någon invändning beträffande den framlagda utvärderingen. 

Vad gäller det framtida vind krafts programmet vill jag framhålla följande. 

Programmet har hittills kostat ca 270 milj. kr. Den nu föreliggande utvärde

ringen ger inte underlag för en ytterligare satsning i storleksordningen 50-

60 milj. kr. En kraftig begränsning i stort sett endast innebärande fortsatt 

drift och utvärdering av de två befintliga vindkraftsaggregaten. förordas. 

Reservation av styrelseledamoten Ivar Franzen: 

Av den utvärdering av vindkraften som statens energiverk gjort framgår 

att vindkraften vid en serieproduktion av vindkraftverk är konkurrenskraf

tig gentemot kolkondens även vid en optimistisk bedömning av prisutveck
lingen på kol. 

Vindkraftens stora problem är att en alltför omfattande satsning på 

kärnkraft medfört att det inte finns något marknadsutrymme för ytterligare 

elström förrän i slutet av 1990-talet. 

Under de 10 år vi hållit på att utveckla vindkraften har det byggts upp ett 
betydande industriellt kunnande i Sverige. Om arbetet med större vind

kraftsanläggningar nu upphör, är det troligt att den tillverkande industrin 

helt lägger ned sin verksamhet på vindkraftsområdet. En betydande kom

petens och erfarenhet går därigenom förlorad När det gäller t. ex. vatten

kraft måste beslut och begynnande investeringar tas redan ett 10-tal år 

innan den producerande anläggningen är klar. 

Det borde inte vara orimligt att ha ett liknande synsätt på vindkraften. 

Den komplettering som bör göras av försöksaggregat med effekter på 0,5, 

1,2 och 5 MW är klart förtida investeringar men det kan ge betydande ökad 

säkerhet och ekonomi i en kommande serieproduktion av vindkraftverk. 

Möjligheten till exportorder och dessa försöksanläggningar bör ge en 

möjlighet att behålla en begränsad industriell kapacitet på området. Under 

tiden bör en kommersiell satsning på vindkraft förberedas. 

Med den mycket begränsade satsning på vindkraft som styrelsens majo

ritet föreslår föreligger en uppenbar risk för att vindkraftens framtida 

möjligheter på ett allvarligt sätt begränsas. Detta kan omöjliggöra en opti

mal utformning av vårt framtida energisystem. Detta är mitt motiv för att 

reservera mig mot styrelsens förslag. Mitt förslag kräver ökade, insatser 

från kraftbolagen och ca 30 milj. kr. mer av statliga pengar under 3-

årsperiooen. 

Särskilt yttrande av styrelseledamoten Percy Barne

vik: 

Jag förordar att texten i berört avsnitt i sammanfattningen ändras enligt 

följande: 

Det kan således konstateras att vindkraftsaggregat inte kan förväntas 
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beställas på egna ekonomiska meriter åtminstone på kort eller medellång 

sikt. Dessutom iir exportmöjligheterna under samma tidsperiod /1cgrii11sa

de. Trots tekniska framsteg iir det därför önshiirt att a1·se1·ärt dra ner 

fortsatt statlig verk.rnmhet. 

Fortsatt statlig rerksamhct 

Utgångspunkter för fortsatt statlig verksamhet bör vara ett ansvar för 

den grundläggande basforskningsverksamhcten. en fortsatt drift och utvär

dering av de två vindkraftsprototyperna och att kraftföretagen tar ett 

ökande ansvar. Eftersom något uttalat intresse för stora vindkraftsaggre

gat inte kunnat konstateras bland kraftföretagen innebär detta att några 

ytterligare sådana aggregat för närvarande inte kan uppföras. 

En fortsatt basforskningsvcrksamhet och ett fortsatt utvärderingsarbete 

innebär ett program om ca 5 milj. kr. om året. Denna verksamhet syfter 

främst till att vidmakthålla kunskapen vid högskolor och forskninginstitu

tioner. 
Det svenska vindkraftsprogrammet har varit inriktat på framtagande av 

vindkraftsaggregat större än I MW. Detta har varit tekniskt framgångsrikt 

men inneburit stora kostnader. 

Internationellt är utvecklingsbilden splittrad vad gäller aggregatstorlek. 

Flera länder i Europa har statliga forskningsprogram innehållande uppfö

rande av MW-aggregat. I USA förefaller den kortsiktiga utvecklingen gå 

mot medelstora aggregat dvs. mellan 400 och 800 kW. 

Inom ramen för energiforskningsprogrammet har medel avsatts för ett 

försöksaggregat på 200 kW. Det är dock tveksamt om en dylik satsning 

ekonomiskt kan motiveras. 

Statens energiverk och Energiupphandlingsdelegationen har tillsam

mans anslagit 12 milj. kr. för uppförande vid Göteborg av ett vind krafts

aggregat på 1.2 MW. 

Verket anser att tyngdpunkten i den fortsatta verksamheten bör ligga på 

grundläggande forskning och utvärderingsverksamhct. En möjlighet skulle 

också kunna vara att om detta visar sig möjligt - med begränsade statliga 

insatser - bygga ett medelstort aggregat för att komplettera det hittillsva

rande svenska programmet. Delta iir dock osannolikt. 

Under innevarande treårsperiod skulle programmet med denna inrikt

ning omfatta upp till 15-20 milj. kr. Detta innebär att vindkraftsprogram

met kommer att kraftigt skäras ned i förhållande till hittillsmrande stora 

satsning. 

22 Riksdagen 1984185. I s.am/. Nr 120. Bilagl'del 
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Bilaga 20 

Den energitekniska industrins utvecklingsmöjligheter 

I det följande redovisas en sammanfattning av rapporten Den energitek

niska industrins utvecklingsmöjligheter. Rapporten utgör SIND:s och sta

tens energiverks gemensamma redovisning av uppdraget att utreda bran

schens struktur och utvecklingsmöjligheter. SIND resp. statens energiverk 

har i var sin skrivelse redovisat förslag till åtgärder vilka återges i denna 

bilaga. 

Innehåll Sid. 

I. Sammanfattande beskrivning av energiteknisk industri . . . . . . . . . 337 
2. Energiteknikområden - marknadsutsikter i Sverige och utomlands 342 
3. SIND:s överväganden och förslag ........................... 345 
4. Statens energiverks överväganden och förslag . . . . . . . . . . . . . . . . . 351 
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I Sammanfattande beskrivning av energiteknisk industri 

SINDs beskrivning och bedömning av industrin bygger bl. a. på en 

särskild bearbetning av industristatistiken för {ir 198'.!, produktions-, im

port- och exportstatistik. intervjuer med ledande företag i branschen. en 

enkät till energiutrustningstillverkare samt på publicerade rapporter. årsre

dovisningar m. m. 

Med energiutrustningsindustri avses företag som tillverkar utrustning 

för att utvinna och förädla energiråvaror. producera elektricitet och värme 

samt distribuera den, återvinna och spara energi och rena rökgaser. Indu

strigrenen definieras således från efteifrågesidan. dvs. efteifrågan på vär

me, elektricitet m. m. Undersökningen omfattar inte utrustning för off

shore. kärnkraft. oljeraffinering eller oljedistribution. Ej heller ingår an

läggnings- och installationsverksamhet. I praktiken har det dock inte varit 

möjligt att helt hålla avsedda gränsdragningar bl. a beroende på möjlighe

terna att inhämta information. 
Den energitekniska industrins omfattning har i tidigare undersökningar 

mätts och beskrivits från olika utgångspunkter. I SINDs bearbetningar har 

tagits fasta på tillverkning av produkter som har direkt anknytning till 

energitekniskt know-how. Då inräknas varor för att producera energi. 

t. ex. pannor och turbiner, kablar, pumpar, kompressorer m. m. Rör och 

ventiler för t. ex. fjärrvärme, metallkonstruktioner för t. ex. fastbränsle, 

styr- och reglerutrustning ingår inte eftersom de inte kan särskiljas ur 

officiell statistik. 

Energiutrustningsindustrin enligt denna definition producerade år 1982 

varor för drygt 15 miljarder kr. Förädlings värdet uppgick till 7 ,5 miljarder 

kr. Produktionen hade sin tyngdpunkt i utrustning för elöveiföring. 

Tabell I. Energiutrustningsindustrin. År 1982. FörädlingS\'ärde. Procent 

Industrier för 

värmeproduktion 
elproduktion 
pumpar och motorer m. m. bl. a. 
för värmehantering 
el överföring 

Summa 

Andel av förädlingsvärde 1982 

15 
7 

17 
61 

100 

En något annan struktur visar sig om man tar med rör. fastbränslehante

ring m. m. och räknar bort sådana produkter som inte direkt används i 

energitekniska sammanhang. Uppskattningen bygger på SINDs enkät som 

avser år 1983. Saluvärdet var ca 16 miljarder kronor. 
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Tabell 2. Energiutrustningsindustrin, cxkl. vissa produkter. År 1983. Saluvärde. 
Procent -

Industrier för 

värmcproduktion 
elproduktion 
värmehantering 
elöverföring 
fastbränslchantering 

Summa 

Andel av saluvärde 1933 

9 
19 
8 

62 
2 

100 

Energiutrustningsindustrins förädlingsvärde år 1982 utgjorde 5 procent 
av tillverkningsindustrins och 11 procent av verkstadsindustrins. Antal 
företag med tillverkning av energiutrustning var år 1982 ca 475 st och 
antalet arbetsställen omkring 550. varav ca en fjärdedel var helt specialise
rade på energiutrustningsproduktion. Arbetsställena var genomsnittligt 
större än i verkstadsindustrin. Lönsamheten var lägre särskilt för stora 
arbetsställen. 

Antalet sysselsatta var ca 42 000 personer. med jämförelsevis hög andel 

tjänstemän. 
Tillförseln till den svenska marknaden, perioden 1970-1982, av energi

utrustning har vuxit mindre än en procent per år (i fasta priser) vilket är 
något långsammare än för verkstadsindustriprodukter totalt. Samtidigt har 
importen ökat snabbare och i ungefär samma takt som för verkstadsindu
strin, ca 4 procent per år. Exporten av energiutrustning visar högre 
ökningstal. Sammantaget har produktionen av energiutrustning i Sverige 
ökat ca 1,5 procent per år. Det är något långsammare än för verkstadsindu

strin. 
Energiutrustningsindustrin exporterade år 1982 ca 55 procent av produk

tionen. Importens andel av tillförseln till svenska marknaden var ca 52 
procent. Detta är lägre tal än för verkstadsindustrin som helhet (64 respek

tive 58 procent). 
Efterfrågan i Sverige har förskjutits från utrustning för olja, kärnkraft, 

vattenkraft mot sådan för fastbränsleeldning och elektricitet. Genom sats
ningar på fjärrvärme har viss förskjutning mot större anläggningar ägt rum. 

Nya produkter och förbättrade tekniska lösningar har utvecklats och intro·

ducerats på marknaden. Det är t. ex. värmepumpar. olika sorters fast
bränslehantering inkl. förbränningsmetoder och metoder att eliminera eller 

ta hand om vissa rökgaser. 
Den nya efterfrågeinriktningen har i stor utsträckning tagits upp av den 

etablerade energiutrustningsindustrin. Företagen har inriktat sin tillverk
ning på produkter som i olika avseende ligger nära deras samlade tekniska 
kompetens och erfarenhet, verkstadsresurser eller som passar företagets 
profil och kundinriktning. Några exempel kan nämnas: 
o pannor för fasta bränslen har tagits upp av etablerade panntillverkare 

(Generator, Götaverken m. fl.). 
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u värmepumpar har tagits upp av dem som har erfarenhet av kylteknik 

eller kompressorer (Stal-Refrigeration, Atlas Copco t. ex.). 

'·' fastbränslehantcring har tagits upp av företag med erfarenhet av skogs

maskiner och produktion av andra liknande varor (Bruks Mekaniska, 

Gränges Hedlund m. fl.). 
c; företagens strävan att hålla ett brett sortiment gör att nya produkter tas 

upp (ASEA-koncernen med stora värmepumpar. fastbränslcpannor och 

torvteknik, SAAB-Scania Enertech med värmepumpar och pannor för 

fastbränsle i huvudsak avsedda för mindre fastigheter). 
Under 1970-talets senare hälft sjönk industriinvesteringarna kraftigt vil

ket också påverkade annan utrustningstillverkande industri som tagit upp 
den "nya" efterfrågan på energiutrustning. Nyetableringar har skett. 
Omorienteringen och branschens förnyelse återspeglas också i att antalet 

nyregistrerade arbetsställen (i industristatistiken) är lika omfattande som i 
expanderande näringsgrenar, t. ex. verkstadsindustri (exkl. varv) och ke

miindustri. 
Energiutrustningsindustrin synes mer storföretagsdominerad än många 

andra industrigrenar. Företag tillhörande ASEA-koncernen svarar för 
drygt hälften av branschens saluvärde. De därnäst största ägargrupperna 

inom energiutrustningsindustrin är Saab-Scaniakoncernen och statsägda 
företag med vardera omkring 5 procent. Andra stora företag är också 

verksamma inom området, men med mindre marknadsandelar. Det är 
t. ex. Alfa-Laval, Atlas Copco, Grängeskoncernen och Volvo. 

De svenska storföretagens del i den energitekniska produktionen är 
enligt industriverket intressant från flera utgångspunkter. De kan t. ex. 

genom sin storlek och produktion inom olika områden, både energitek
niska och andra, lättare än mindre företag själva omfördela sina resurser 

från olönsamma till lönsamma verksamheter. Härigenom skapas viss stabi
litet i sysselsättningen och tillväxt inom företagen. Genom sin internatio

nalisering med stor export, försäljningsnät och tillverkningsenheter utom
lands har de vidare goda förutsättningar att nå ut med nya produkter på 

marknaden och att välja tillverkningsland för produkterna. Ledning, forsk

ning och utveckling samt tillverkning av de mest avancerade produkterna 

sker dock i Sverige. 

I branschen finns också en kategori mindre och medelstora företag, som 

överslagsmässigt kan uppskattas svara för en knapp femtedel av energi

utrustningsproduktionen i Sverige. De har verksamhet inom alla delar av 

cnergiutrustningsindustrin men främst vad gäller mindre produkter. t. ex. 
mindre komponenter, små värmepumpar, små pannor, mindre system 

m. m. Denna grupp företag har inte samma förutsättningar att själva lösa 
problem och utnyttja de möjligheter marknaden erbjuder. 

SINDs enkät har riktats dels till företag som tillverkar den tidigare 
nämnda utrustingen men också till dem som tillverkar utrustning för fast
bränslehantering, styr- och reglerutrustning, fjärrvärmerör m. m. Under-
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sökningen har avgränsats att avse sådant. som direkt används i energisam
manhang. Enkäten har besvarats av företag som svarar för ca 60 procent 
av den aktuella industrins saluvärde. Resultaten styrker tidigare redovi
sade tendenser. Av enkäten framgår bl. a. följande: 
o Många företag har tillverkning av annat än energiutrustningsprodukter. 
o De tillverkande företagen har relativt ringa produktion av sådana tjäns

ter som säljs fristående från produkter. Viss handel med inköpta varor 
förekommer. Eventuell tjänsteproduktion (konsult- och installations

tjänster) hänförs till särskilda företag. 
o Exportens andel av produktionen synes något lägre än för verkstadsin

dustrin som helhet. Branscherna Elproduktion och Elöverföring domi
nerar såväl produktion som export. 

o Företagen och därmed branscherna tillverkar en mängd olika produkter 
med varierande komplexitet och för varierande användningsområden 
(energiteknikområden). 

o Konkurrensförhållanden och val av konkurrensmedel präglas av om 
varorna är mindre och standardbetonade, eller om de är mer komplexa. 
Leveranssäkerhet, produktsanpassning till kundens behov och strävan 
att erbjuda kunden nyckelfärdiga anläggningar är medel som används för 
att stärka konkurrenskraften. Den tekniska kvaliteten kommer mer i 
förgrunden som medel för de avancerade produkterna. Priset är viktigt. 

särskilt på utlandsmarknaden. 
o Insatsvaror har till ca 70 procent sitt ursprung i Sverige. Jämfört med 

andra branscher torde det vara en hög andel. Det är inte någon skillnad 
mellan energiutrustningsbranscherna. 

:J Kapacitetsutnyttjandet är relativt högt utom för branscherna Elproduk
tion och Elöverföring som sedan lång tid mött en dämpad efterfrågan i 

Sverige. 
o Investeringarna har en jämförelsevis stark tyngdpunkt på forskning och 

utveckling och marknadsinvesteringar. Mot bakgrund av den dämpade 
efterfrågan i dag, företagens strävan att öka försäljningen av hela system 
och den positiva synen på den långsiktiga eftcrfrågeutvecklingen är 
detta logiskt. Investeringarna är högre inom de "nyare" områdena 
Värmeproduktion, Värmehantering och Fastbränslehantering. 

o Den dämpade efterfrågan i Sverige och konkurrensförhållandena utom
lands är de största hindren för produktionsökning. Företagen ser gynn
sammare på möjligheterna att öka försäljningen utomlands än i Sverige. 

c I Sverige går ca 45 procent av försäljningen till stat och kommun. 

'-' Lönsamheten (avkastning på totalt kapital m. fl. mått) är lägre i energi
utrustningsindustrin än i verkstadsindustrin. Bland energibranscherna 
är Elöverföring mest lönsam och Värmeproduktion som minst lönsam. 

Energiutrustningsprodukter omfattar såväl enklare standardprodukter 
som mer komplicerade, vilka tillverkas på beställning. De utgör huvudpro
dukter i stora anläggningar och industriprocesser eller mindre produkter i 
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andra sammanhang t. ex. för småhus. De olika energiutrustningsbran
scherna och energiteknikområden<1 rymmer ofta alla kategorier av pro

dukter. Enskilda företag är i relativt stor utsträckning specialiserade på 

antingen stora anläggningar eller på små och med produkter inom visst 
kompetensområde (kundinriktat eller produktinriktat). 

Branschens produkter kan som helhet inte ses som högteknologiska 
även om det finns vissa inslag av sådana. t. ex. styr- och reglerutrustning 
för såväl maskiner som hela system. större turbiner och generatorer m. m. 

De energitekniska systemen är uppbyggda kring en rad relativt enkla 
grundprodukter, för vilka många tillverkare finns såväl i Sverige som 
utomlands. Det mer komplicerade, och som kräver särskild know-how och 
organisatorisk kompetens är att foga samman dem till fungerande helhets
lösningar. Svensk industri har här dokumenterat god förmåga när det gäller 
olika energitekniska system, t. ex. kraftgenerering (främst vattenkraft) och 
eldistribution. fjärrvärmesystem. energisnåla hus och industriprocesser. 

Konkurrenssituationen är hårdare för de enkla produkterna och för de 
mindre systemen. Det visar sig bl. a. i importkonkurrensen som är hårdare 
för t. ex. små vattenkraftverk än för stora, för små värmepumpar än för 
stora osv. Svensk industri har för de "nyare" systemen möjligheter att 
hävda sig i den internationella konkurrensen främst genom det försprång 
som ligger i att ha erfarenhet av fungerande system. 

Hur den framtida samlade efterfrågan på energiutrustningsprodukter 
kan utvecklas på länve sikt i Sverige är, enligt SIND. svårt att bedöma. 
Det torde dock inte vara sannolikt att den kommer att växa särskilt mycker 
mer sett över kommande tioårsperiod än den gjort hittills sedan 1970. 

Efterfrågan i Sverige på oljeersättande utrustning har under senare år 
stimulerats genom investeringsstöd och stöd till forskning och utveckling. 
Detta har bidragit till en snabbt ökad efterfrågan på delar av energi
utrustningsindustrins produktion, t. ex. på värmepumpar och på utrustning 
för inhemska bränslen. Inom andra delar av energiutrustningsindustrin 
finns fortfarande ledig kapacitet. En fortsatt lika hög efterfrågan kan inte 
förväntas bestå. Mättnadstendenser har redan gjort sig gällande. Det bety
der. menar SIND. att en fortsatt relativt snabb strukturomvandling kan 
förväntas för energiutrustningsindustrin. 

Efterfrågan förväntas, enligt SIND. på lång sikt fortsätta att förskjutas 
mot utrustning för värmeåtervinning, utveckling av styr- och reglerteknik 
för processer och ventilationsändamål. Problemen med luftföroreningar 
kan medföra att efterfrågan på rökgasreningsprodukter ökar och att ut
vecklingen vad gäller effektiva förbränningstekniker påskyndas. Efterfrå
gan blir här starkt beroende av om kraven på renare emissioner kommer 
att skärpas. Utvecklingen av relativa priser på energiråvaror m. m. kom
mer givetvis också att påverka efterfrågans inriktning vad gäller olika 
produkttyper liksom även de allmänekonomiska förutsättningarna. 

I takt med den ökade komplexiteten i energitekniska system har dels 
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efterfrågan på nyckelfärdiga anläggningar fått allt större omfattning. dels 
efterfrågan på andra tjänster ökat. Det är en tendens som. enligt SIND, 
väntas fortsätta. 

Svensk energiutrustningsindustri har, enligt SIND, goda förutsättningar 
att möta en framtida förändrad efterfrågan på energiutrustningsprodukter. 
Det kommer. enligt verket, att medföra en fortsatt omorientering av pro
duktionen mot de "nya" energiutrustningsområdena medan annan läggs 
ner. Avgörande för hur fort omvandlingen kommer att gå kommer bl. a. 
vara om tillverkning av utrustning för de nya områdena bedöms som mer 
lönsam än helt andra verksamhetsgrenar. 

2 Energiteknikområden - marknadsutsikter i Sverige och utom
lands 

I rapporten har redovisats marknadsutvecklingen för produkter inom 
följande energitekniska huvudområden: 
- Bränsletillförsel 
- Produktion och lagring av el 
- Produktion och lagring av ånga och värme 

- Överföring av energi 
- Energianvändning 
- Rening av emissioner 

Endast de energitekniker som har bedömts vara kommersiellt etablerade 
i Sverige eller utlandet inom den närmaste tioårsperioden och som samti
digt produceras av svensk industri har undersökts. 

Bränsletillförsel 

Inom området bränsletillförsel finns i Sverige en betydande marknads

potential i skogsråvarutermina/er, skogsmaskiner och ton-maskiner. Un
der perioden fram till år 1995 bedöms marknaden uppgå till ca 600 milj. kr. 

Exportmöjligheterna inom detta teknikområde består i huvudsak av 
konsulttjänster. Dessutom finns vissa exportmöjligheter för skogs- och 
torvmaskiner. Marknaderna bedöms finnas i bl. a. USA, Canada, Frankri

ke, Västtyskland, Norge. Irland och Indien. 
Utredarna konstaterar att det i dag finns en stor överkapacitet för 

utveckling och produktion av kärnbränsle i västvärlden och den kommer 
förmodligen att finnas inom överskådlig tid. Här finns dock vissa möjlighe

ter till export på marknader som Belgien, Schweiz, Sydkorea och Väst
ryskland. 

Utvecklingen av ny teknik för framställning av syntetiska drivmedel, 

som pågår vid några svensk företag, kan på sikt ge möjligheter till export. 
Stora investeringar kommer att göras i anläggningar för energiproduk

tion ur mfall. I Sverige bedöms marknaden uppgå till ca 500 milj. kr. för 
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perioden fram till år 1990 och till 400 milj. kr. under perioden 1991-1995. 

De största exportmöjligheterna finns i de länder där fjärrvärme eller fjärr

kyla används. De mest intressanta exportmarknaderna under 1980-talet 

bedöms vara USA, Canada, Sydkorea och Japan. Under 1900-talct kan 

dessutom intressanta marknader uppstå i Storbritannien, Sydkorea och 

Kina. 
Vad beträffar teknik för utvinning av Kl'Otermisk encrKi ligger export

möjligheterna främst inom det borrtekniska området och i att sälja kom

pletta system bestående av bl. a: värmeväxlare, värmepumpar och distri
butionssystem. De projekt som pågår på olika håll i världen kommer om 
verksamheten utfaller positivt, att kunna kommersialiseras under 1900-

talet. 

Produktion och lagring av el 

Vad beträffar vattenkraftskomponenter har den inhemska marknaden 
såväl som exporten gått tillbaka under 1980-talet. Företagen på marknaden 
arbetar i mycket hård konkurrens. Många i-länder har, liksom Sverige, i 

huvudsak byggt ut sin vattenkraftpotential, men det finns även behov av 

investeringar för komplettering, ersättning och effektivisering. I u-län

derna är situationen en annan genom att utbyggnadsarbetet fortfarande 
pågår. Under den närmaste tioårsperioden bedöms de mest intressanta 

marknaderna vara länder som Indien, Malaysia, Brasilien och Colombia 
men även Canada. Kina och Mexico. De flesta länder i världen utgör 

potentiella marknader för minikraftverk. 
En stor utbyggnad av kondenskraftverk bedöms ske i USA, Västeuropa, 

Japan och Sydkorea, men även i Kina och i vissa u-länder. Exportmöjlig
heterna för Sverige inom detta område ligger framför allt i leverans av 
turbiner. generatorer. el- och kontrollutrustning samt i början av 90-talet i 

kompletta aniäggningar baserad på trycksatt teknik. 

Stora investeringar kommer att göras i mottryckskraft på marknader 
som USA, Canada, Storbritannien, Sydkorea och eventuellt Kina under de 
närmaste 10 åren. I USA är mottrycksanläggningar inom industrin en av de 

snabbast växande industrimarknaderna. 

Marknadsutsikterna för vindkraften bedöms som störst för små och 

medelstora aggregat framför allt i slutet av 1980-talet och under första 
delen av 1990-talet i bl. a. USA, Storbritannien, Indien, Kina och flertalet 

u-länder. Exportmöjligheterna för stora aggregat bedöms som små under 
samma period. 

För vågenergiteknik finns en växande exportmarknad. Under 1980-talet 

bedöms exportmöjligheterna som små, men i ett 20-årsperspektiv uppskat
tas världsmarknaden för vågenergiteknik till ca IOO miljarder kronor. 

Produktion och lagring av ånga och i•ärme 

Goda marknadsutsikter finns i dag för svenska leverantörer av pannor 
för eldning med skogsmfa/l och andra biobränslen. 
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Den svenska kompetensen bedöms också som hög då det gäller j1uidise

rade bäddar. Marknaderna finns framför allt i USA. Canada och Västtysk

land men även i Holland. Italien, Storbritannien och i viss mån Frankrike. 

På sikt blir också Sydkorea och Kina intressanta marknader. 
Möjligheterna att ekonomiskt införa och utnyttja viirmepumptekniken är 

väsentligen olika i olika länder. Den eldrivna värmepumpen kräver god 

tillgång på elkraft till ett med andra energislag konkurrenskraftigt pris. I 

dag installeras 1.6 miljoner anläggningar per år. huvudsakligen i USA och 

Japan. Intressanta marknader för de svenska tillverkarna är för närvarande 

Frankrike, Västtyskland. USA och Canada. 

Sa/värme bedöms få en marginell betydelse i det svenska energisystemet 
under den närmsate tioårsperioden. Sveriges exportmQiligheter inom sol
värmeområdet gäller främst plana solfångare och konsulttjänster för sol
värmesystem med värmelagring. 

Intressanta marknadsutsikter finns också för företag verksamma inom 
området i·ärmeåterl'inning dvs. utnyttjande av spillvärme från lokaler och 

inom industrin. 
Möjligheterna till export av elradiatorer är begränsade på grund av att de 

länder som använder elradiatorer själva också har en inhemsk produktion 

av sådana. 
Exportmöjligheterna inom området värme/agring begränsar sig till i 

huvudsak konsulttjänster och borrningsteknik och i viss mån till maskiner 

för nedläggning av plaströr i mark. 

Överföring av energi 

De årliga investeringarna för eldistribution i Sverige uppgår f. n. till ca 

2-2,5 miljarder kronor. Nivån förväntas vara ungefär densamma under de 

närmaste åren. Investeringarna i elöl'erföring uppskattas till ca 1-1,5 

miljarder kronor per år. Exportmöjligheterna inom dessa områden bedöms 
som mycket goda till ett flertal länder. Den för svenska företag tillgängliga 

exportmarknaden bedöms vara 40-50 miljarder kronor år 1985 och öka 

något till år 1995. 
Den svenska tekniska kompetensen inom fjärrvärmeområdet är i dag 

ledande internationellt och täcker alla delar av fjärrvärmetekniken. Det 
höga användarkunnandet tillsammans med tillgång till svenska referensan

läggningar utgör viktiga tillgångar för svenska exportföretag. Intressanta 

marknader utgör USA och Italien samt på sikt Canada, Sydkorea, Japan 

och eventuellt Kina. 

Energianvändning 

Intressanta marknadsmöjligheter för svenska företag finns inom områ

dena energieffektiva processer inom industrin och styr- och reRlerteknik 

för klimat- och energianläggningar. 
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Rening en· emissioner 

Även tillverkare av rökgasreningsurrustning kan arbeta mot en expan

derande marknad. De intressantaste marknaderna bedöms bli Västtysk

land. Danmark. Finland. Italien. Holland. USA och Canada samt senare 

Östeuropa och Storbritannien. 

3 SIND:s överväganden och förslag 1 

Industripolitiska aspekter 

Svensk energiutrustningsindustri utgör en omfattande och vital del av 
vårt näringsliv. En stor inhemsk produktion av energiutrustning skapar 

goda förutsättningar att bygga upp och successivt modernisera effektiva 

system för produktion, överföring och användning av energi i landet. Den 

ger dessutom betydande exportintäkter, minskar importen och bereder ett 

stort antal människor (ca 42 000) sysselsättning och inkomster. Branschens 

saluvärde uppgår till ca 16 miljarder kr. per år och antalet arbetsställen är 

ca 550. 
Energiutrustningsindustrin omges av en mycket dynamisk miljö där 

förändringar i politik, teknik och ekonomi gör att dess olika sektorer ofta 

får konfronteras med nya. oförutsedda problem och möjligheter. 

Några exempel skall här nämnas på vilka förhållanden som snabbt kan 

ändras. ofta med kausalsamband dem emellan, och som kan ändra affärs

utsikterna fOr energiutrustningsföretagen: 

- tillgången på energiråvara, genom t. ex. nya fyndigheter 

- teknik för att lösa problem inom energiomvandlingskedjan 

- prisrelationer mellan olika energislag som elektricitet, olja och fast-

bränsle 

- statliga bidragsregler för exempelvis installationer i oljeersättande ener-

giproduktionsanläggningar 

- bestämmelser som avser t. ex. produktsäkerhet och miljö 

- skatter 

- tekniska handelshinder som kan byggas upp 

- efterfrågan på och utbudet av olika energislag på olika marknader 

- konkurrensen mellan cnergiutrustningsföretag. som förändras när nya 

företag och produkter kommer in på marknaden och när etablerade d: o 

lämnar den. 

Ändringar i ovanstående faktorer kan ge upphov till betydande förskjut

ningar i efterfrågan på eller utbudet av olika slags energiutrustning. såväl i 

Sverige som på utlandsmarknaderna. Exakt vilka förändringar som kom

mer är naturligtvis omöjligt att förutse. 

1 SIND:s skrivelse återges i sin helhet. 
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På den svenska energimarknaden har under några år ett omfattande stöd 
till investeringar i oljeersättande åtgärder m. m. byggts upp samtidigt med 
ett kraftigt stöd till forskning, utveckling och demonstration av nya sy
stem. Något av en "'investeringsboom" har uppstått. som inte kan förvän
tas hestft. Mättnadstendenser har redan gjort sig gällande. Vikande inves
teringar (delvis på grund av en aviserad nedtrappning av subventioner) 
kommer att innebära stora påfrestningar för vissa utrustningstillverkande 
företag. 

Kommande förändringar inom svenska och utländska energiutrustnings
marknader gör att svensk energiutrustningsindustri måste ha beredskap att 

vidta anpassningsåtgärder av både offensiv och defensiv karaktär fram
över. Föråldrade produkter kommer att behöva utgå ur sortimentet och 
ersättas av sådana som helt eller delvis är nya. Produktionstekniken för
ändras och anpassas i syfte att höja produktiviteten. Försäljningen på vissa 
marknader minskar eller upphör parallellt med att företagen söker fotfäste 
i nya länder eller hos nya kundkategorier. Produktionsenheter kommer att 
försvinna, i första hand de med den svagaste finansiella basen, vilket inte 
alltid är de företag som har de svagaste produkterna eller minst effektiva 
produktionsapparaten. Produktion av modernare energiutrustning kom
mer att starta inom befintliga eller nyetablerade produktionsanläggningar, 
det senare dock knappast i sådan omfattning att inte antalet arbetsställen 
totalt sett kan komma att sjunka. 

Den tidigare nämnda ''investeringsboomen" har bl. a. gällt små värme
pumpar. På några år har ett 70-tal tillverkare etablerat sig. Det är såväl 

några storföretag som många mindre och medelstora. Stark importkonkur
rens förekommer på svenska marknaden. Den höga efterfrågan, delvis till 
följd av samhällets bidrag till investeringar, förväntas inte bestå framdeles. 
Detta kommer att kräva en fortsatt strukturell omvandling i branschen och 
att svenska företags särskilda möjligheter tas tillvara. 

Den tidigare starkt ökade användningen av inhemska bränslen har under 
de senaste åren hämmats av konkurrensen från alternativa värmesystem, 
främst eldrivna. Detta har lett till att många tillverkare av utrustning för 
fastbränsle (pannor, flishuggning. materialhantering m. m.) har ekonomis

ka problem idag. Många kan dock antas vara bärkraftiga i ett längre 
perspektiv. Samtidigt finns outnyttjade exportmöjligheter för svenska fö

retag bl. a. till andra skogrika länder. 
Inom olika politikområden som energipolitik, forsknings- och utveck

lingspolitik, exportfrämjande, bostads- Ol:h miljöpolitik finns många myn
digheter och organ (statens energiverk, styrelsen för teknisk utveckling, 

lndustrifonden, Sveriges exportråd, AB Svensk Exportkredit, Exportkre
ditnämnden. byggforskningsrådet, naturvårdsverket m. fl.), som för att 

främja mål inom respektive politikområde vidtar åtgärder i form av finansi
ellt stöd, tekniska bestämmelser m. m., som direkt och framför allt indirekt 
påverkar förutsättningarna för energiutrustningsföretagens utveckling, po-
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sitivt eller negativt. Enligt industriverkets mening saknas emellertid ett 

viktigt element i mönstret av offentlig påverkan på energiutrustningsindu

strin. nämligen en sammanhållen funktion som tar direkt sikte på bransch

företagens industriella verkningsförmåga. kompetensuppbyggnad och 

strukturella ut veckling. 

Utvecklingsprogram för energiutrustningsindustrin 

Enligt industriverkets mening är det utifrån renodlat industripolitiska 

aspekter angeläget att fortlöpande analysera och prognostisera utveck

lingstendenser inom energiutrustningsindustrin med dess olika sektorer 

och delmarknader. samt att stimulera en flexibel förmåga hos branschen 

att anpassa sig till de problem och möjligheter som marknaden och tekni

ken ser ut att ge. Framför allt gäller detta sektorer med många mindre och 

medelstora företag, t. ex. värmepumpar och utrustning för hantering av 

biomassa. 
SIND har till uppgift att främja industriell omvandling och tillväxt och 

har. enligt vad som också nämns i riktlinjerna för detta utredningsuppdrag. 

genomfört flera studier inom energiutrustningsindustrin. Verket har genom 

sin branschprogramverksamhet goda erfarenheter när det gäller att främja 

kompetensuppbyggnad och strukturell utveckling inom flera industri

grenar. Industriverket bedömer att den sammanhållna industripolitiska 

analys- och stimulansfunktionen för energiutrustningsindustrin bör kunna 

utföras inom ramen för ett utvecklingsprogram, som inordnas i SINDs 

huvudprogram Industriell omvandling och tillväxt. Verket föreslår att man 

inrättar ett sådant program för energiutrustningsindustrin. 

Målet för utvecklingsprogrammet bör för det första vara att främja 

utvecklingen inom små och medelstora enskilda företag. som bedöms vara 

bärkraftiga på sikt, när det gäller planering. produktsortiment, marknads

föring, produktionsteknik. administrativ teknik och andra vitala funktio

ner. Att höja kompetensnivån hos företagsledare och andra nyckelper

soner i företagen är härvid väsentligt. Vidare skall programmet främja 

samarbete och samverkan mellan företag. Vad avser företag med likartad 

produktion (konkurrerande produkter) bör samverkansåtgärder inriktas på 

att t. ex. sänka företagens kostnader genom att få fram effektivare kon

struktions- och produktionsmetoder och genom samordning på kompo

nent- och inköpssidan o. d. Företag med kompletterande produkter bör 

stimuleras att samverka på marknadssidan med åtgärder som gemensam

ma försäljnings bolag eller agenter. samordnade marknadsundersökningar. 

mässframträdanden. annonser och salespromotion-material. Företag med 

välutbyggd marknadsorganisation och stor teknisk och administrativ kapa

citet bör stimuleras att ta ett ansvar för systemleveranser, där företag med 

kompletterande produkter fungerar som "underleverantörer". Erfarenhe

ter från "spjutspetsföretag" som har nått långt i teknikmognad och sy

stemtänkande bör tas tillvara och spridas till "eftersläntrarna" för att 
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stimulera till systemlösningar och nya marknadsstrategier. Slutligen bör 

programmet ha som uppgift att stimulera bildandet av mer slagkraftiga 

företagsenheter genom fusioner. produktbyten och liknande strukturför

ändringar. 
I programmet bör ingå åtgärder av den typ som normalt ingår i SINDs 

branschprogramverksamhet, dvs. omvärldsanalyser lmarknadsstudier 

m. m.). analyser av enskilda företags konkurrenskraft. konsultinsatser, 

samverkansprojekt (med eller utan konsultinsatser). utbildning och stöd 

till kollektiva marknadsföringsåtgärder på exportmarknaderna. 

Strukturåtgärder som vidtas inom energiutrustningsindustrin kommer 

att i stor utsträckning ha en sådan risknivå att finansiering kan ske genom 

den reguljära kreditmarknaden eller genom att det egna kapitalet utnyttjas. 

Risknivån kan emellertid i vissa fall tänkas vara så stor att företaget avstår 

från åtgärden trots att en lönsamhet kan förväntas på lång sikt. Det kan 

t. ex. gälla när ett litet företag överväger att etablera egna försäljningsbolag 

i utlandet eller när flera små företag gör detta i samarbete. Företagssam

gåenden kan också inrymma riskmoment p.g.a. att svårigheter av olika 

slag kan uppkomma när det gäller att genomföra en planerad rationell 

strukturförändring. 

Med beaktande av de erfarenheter som finns av strukturgarantierna i 

nuvarande branschprogram anser industriverket det befogat att införa ett 

villkorligt, riskavlyftande moment i det finansiella stöd som bör kunna ges 

inom energiutrustningsprogrammet. Om ett projekt misslyckas bör alltså 

befrielse från återbetalningsskyldighet till viss del kunna medges. Det 

finansiella stödet bör gå till riskfyllda marknadsinvesteringar, företagssam

gåcnden o.dyl. strukturella åtgärder. 

Utvecklingsprogrammet för energiutrustningsindustrin bör i en första 

etapp tidsbegränsas till de tre budgetåren 1985/86-1987/88. Verksamheten 

bör fortlöpande följas upp. En samlad utvärdering av programmets dittills

varande effekter bör göras under år 1987 inför beslut om en eventuell 

fortsättning av programmet. Ett reservationsanslag för hela programperio

den bör anvisas i statsbudgeten för 1985/86. varvid bestäms hur stor del av 

anslaget som står till förfogande under respektive budgetår. 

Förslag till anslag för programperioden: 

Tabell 3. SIND:s förslag till utvecklingsprogram för den energiutrustningstillver
kande industrin 

år 2 3 totalt 

I. Kollektiva exportfrämjande åtgärder 
(via Swebex) 2 3 4 9 Mkr 

2. Omställningsfrämjande åtgärder 
(utbildning, konsultinsatser m. m. 3 4 5 12 .. 

3. Finansiellt stöd 
(delvis villkorliga lån) 2 4 6 12 .. 

7 Il 15 33 Mkr 
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Olika statliga anslag till forskning, utveckling m. m. inom energiforsk

ningsprogrammet är mycket omfattande och uppgår sammanlagt till I 192 

Mkr för de tre budgetåren 1984/87. Stödet till oljeersättande åtgärder 

uppgår under perioden 1984 t. o. m. första halvåret 1987 till I 650 Mkr. 

Investeringsprogrammet för fjärrvärme m. m. omfattar 950 Mkr under 

kalenderåren 1983-84. Stöd till upphandling genom energiupphandlings

delegationen uppgår under samma period till 700 Mkr. 

Insatser av ovanstående slag anses nu bl. a. på många områden ha drivit 

fram produktutve(;klingen till en sådan teknisk och kommersiell nivå att 

stödhehovet sjunker. Det bör enligt industriverkets mening vara möjligt 
och lämpligt att omfördela det statliga stödet från FoU-området, med dess 

avklingande efterfrågan, till företags- och branschutveckling, där behovet 
av insatser ökar p. g. a. de strukturanpassningsproblem som kan förväntas. 

Utvecklingsprogrammet för energiutrustningsindustrin kommer för öv
rigt att kunna främja en spridning och lämpligt utnyttjande av den teknik 
som har tagits fram genom det omfattande statliga stödet till produktut

veckling m. m .. exempelvis för systemlösningar där flera företag samver

kar. 
Utvecklingsprogrammet beräknas kosta mindre än 3 procent av energi

forskningsprogrammet 1984/87 och endast 0.6 procent av samtliga ovan 

uppräknade statliga stöd, omräknat till helår. 
Energiutrustningsindustrins behov av strukturanpassning är inte lika 

stor inom alla delsektorer. Åtgärdernas omfattning bör därför kunna vari

era mellan sektorerna och sannolikt helt utebli i sektorer som domineras av 

ett fåtal större företag. 
Uppläggningen av programmet bör ske i nära samråd med företagen och 

företrädare för arbetstagarnas organisationer, liksom i hittillsvarande 

branschprogram. 
Behovet av personal för programmet kan beräknas till två befattningar 

för projektledande uppgifter och en för kontorsgöromål. 

Samverkan mellan SIND och andra organ 

När det gäller exportfrämjande verksamheter bör ett nära samarbete ske 

med svensk bygg- och energiexport (Swebex), som är knutet till Sveriges 

Exportråd. på samma sätt som ett samarbete nu sker mellan SIND: s 

branschprogram Trä och Swebex. Inom de andra branschprogramområ
dena (teko. möbler, glas) finns f. ö. också en nära samverkan mellan SIND 

och Sveriges Exportråd. 
Arbetsfördelningen mellan SIND och Swebex bör bli den att SIND, 

inom de delsektorer av energiutrustningsindustrin som prioriteras för pro-
. graminsatser, initierar en samverkan mellan företag som avser ett brett 
spektrum av företagsfunktioner såsom produktion. inköp. finansiering, 

marknadsföring och teknik. Ett delresultat av denna samverkan kan vara 

intresse för ett gemensamt agerande på utlandsmarknaderna. Utvecklings-
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programmet kan då finansiera kollektiva exportfrämjande åtgärder för de 
samverkande företagen. medan Swebex svarar för den konkreta utform

ningen och genomförandet och kan lägga ut uppdrag på Sveriges Export
råds övriga organisation, inkl. handelskontoren. Vid beräkning av behovet 

av programpersonal inom SIND har hänsyn tagits till den arbetsmässiga 

avlastning som Swebex bör kunna svara för när det gäller exportfrågor. 

Programmet bör samverka även med andra organ som med finansiellt 
stöd eller tekniska bestämmelser påverkar energiutmstningsföretagcn. 

Värdefull information om teknik och enskilda företag finns naturligtvis att 

hämta, med de inskränkningar av informationsutbytet som sekretesslag

stiftningen ger, hos exempelvis de många myndigheter som ger stöd till 

FoU-projekt, prototyp- och referensanläggningar m. m. inom energiområ

det. 
Nedanstående figur åskådliggör rollfördelningen mellan olika myndighe

ter av betydelse för energiutrustningsförctagen, när utvecklingsprogram

met har startat. 

Funktion 

Forskning och produktutveckling, 
demonstrations- och proto
typanläggningar 

Företagsutveckling 
Samverkan mellan företag, 
strukturförändringar 
Marknadsföring, export 

Sammanfattning 

Organ (exempel) 

Styrelsen för teknisk 
utveckling, statens energi
verk, byggforskningsrådet, 
Industrifonden, Statens 
vattenfallsverk, utveck
lingsfonderna 

SIND, utvccklingsfonderna 
SIND 

SIND, Sveriges Exportråd 
och 
Swebex. Svensk Exportkre
dit, 
Exportkreditnämnden 

Svensk energiutrustningsindustri är en betydelsefull del av vårt närings

liv. En stor inhemsk produktion av energiutrustning skapar goda förutsätt

ningar att upprätthålla effektiva system för produktion, överföring och 

användning av energi i landet. Branschen ger betydande exportintäkter, 

minskar importen och ger sysselsättning åt f. n. cirka 42 000 personer. 
Branschen omges av en mycket dynamisk miljö där bl. a. förändringar 

på olika marknader för energi kan ge snabba genomslag i efterfrågan på 

och utbudet av olika slags utrustning. I Sverige kan vikande marknader 

förutses. Utomlands är bilden mera splittrad, men det är angelåget att 

utnyttja de exportmöjligheter som finns och som bör kunna förbättras 
genom att företagen i ökad utsträckning samarbetar. 
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Energiutrustningsindustrins förutsättningar påverkas av myndigheter 

och åtgärder inom flera politikområden. Enligt industriverkets mening 

saknas emellertid en sammanhftllen funktion som bevakar branschen från 

industripolitisk synpunkt och söker främja dess förmåga till strukturell 

anpassning inför nya krav och möjligheter. 

Den industripolitiska analys- och stimulansfunktionen bör kunna utföras 

inom ramen för ett utvecklingsprogram för energiutrustningsindustrin, 

som inordnas i SIN Os branschprogramverksamhet. I programmet bör ingå 

åtgärder såsom marknadsstudier, rådgivning till enskilda företag, samver

kansprojekt av olika slag, utbildning, kollektiv marknadsföring på export. 

finansiellt stöd till riskfyllda marknadsinvesteringar samt till företagssam

gåenden och liknande strukturförändringar. Programmet inriktas främst på 

mindre och medelstora företag. 

Utvecklingsprogrammet. för energiutrustningsindustrin bör i en första 

etapp tidsbegränsas till treårsperioden 1985/86-1987/88. 

Kostnaden för programmet beräknas till i genomsnitt 11 Mkr per år. 

Programmet föreslås bli finansierat genom omfördelning från de omfat

tande statliga stöden till energiteknisk produktutveckling m. m. 

4 Statens energiverks överväganden och förslag 1 

Regeringen uppdrog den 30 maj 1984 åt statens energiverk att tillsam

mans med statens industriverk kartlägga och analysera den energitekniska 

industrins utvecklingsmöjligheter. En gemensam rapport "Den energitek

niska industrin" innehållande en kartläggning av den industri som tillver

kar energiutrustning och dess marknadsförutsättningar i Sverige och utom

lands har utarbetats och överlämnats till regeringen. I denna skrivelse 

redovisar statens energiverk sina överväganden i frågan. 

Den svenska energimarknaden genomgår f. n. en snabb omställning. 

Energikonsumtionen har minskat under flera år. Oljeanvändningen har 

reducerats snabbare än vad man tidigare har räknat med. Användningen av 

nya bränslen. kol, torv och trädbränslen, ökar liksom användningen av ny 

teknik, främst värmepumpar. Omställningen innebär i allmänhet att mer 

miljövänlig teknik utnyttjas. 

Denna förändring av energisystemet medför klara möjligheter för svensk 

tillverkningsindustri. Den kraftiga utbyggnaden av energiförsörjningen 

som skedde till följd av den snabba ekonomiska tillväxten under 1950-, 

1960- och delvis I ~70-talet har avlösts av omfattande investeringar i energi

hushållning och konvertering till fastbränsleeldning och utbyggnad av ny 

teknik. 

Man måste dock räkna med att förändringstakten i energisystemet nu 

kommer att avta. vilket kommer att ändra förutsättningarna för den tillver

' Skrivelsen från statens energiverk återges i sin helhet. 

23 RiksdaRen 1984185 .. l samt. Nr 120. Bilagedel 
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kandc industrin. En period av strukturomvandling för svenska tillverkare 

av energiutrustning är oundviklig. 
Även i andra industriländer sker betydande förändringar av energisyste

met. Oljeförbrukningen minskar medan användningen av kol och kärnkraft 

och i viss utsträckning också naturgas ökar. I hörjan av 1970-talet ökade 

industrivärldens energiförbrukning med ca 5 procent per år; tio år senare 

är ökningstakten nästan noll. Detta har givetvis ett samband med den låga 

ekonomiska tillväxttakten. men det sammanhänger till stor del med varak

tiga förändringar i produktion och konsumtion. 

Det innebär bl. a. en utveckling mot mindre energiintensiv industri och 

mot effektivare uppvärmningsprocesser. 
Som en följd av detta har efterfrågan på investeringar i nytillkommande 

energiproduktionsanläggningar dämpats också i andra i-länder. 
Stora delar av den traditionella energiutrustningsindustrin i västvärlden 

har därför överkapacitetsproblem. Det gäller framförallt industrier som 
levererar förbrännings-, vattenkrafts- och kärnkraftsanläggningar. Som en 
följd av de stagnerande oljepriserna har även investeringarna i oljeutvin
ning och oijeproduktion något mattats, även om Nordsjöområdet också 
under de kommande tio åren kommer att erhjuda en viktig industrimark

nad. För gasförsörjningen pågår en uppbyggnad i anslutning till det sovje
tisk-europeiska projektet, men framtidsutsikterna för nytillkommande ut

byggnader ter sig osäkra. Den minskade efterfrågan på olja medför i viss 

mån ökad efterfrågan på andra varor och tjänster. men det är svårt att ange 

hur denna efterfrågeökning kommer att fördelas. dels mellan insatser för 

energihushållning och energiproduktion, dels mellan olika bränslen. 

U-länderna befinner sig i en annorlunda situation. Man kan här räkna 
med en snabbare ökning av energiefterfrågan. Sannolikt kommer dock 

ökningstakten i energiförbrukningen i u-länderna att mattas något under 
den kommande tio-årsperioden. Detta sammanhänger dels med en dämpad 

ekonomisk tillväxt. dels med insatser för ökad energieffektivitet också i u
länderna. Den största delen av dessa länders energiinvesteringar kommer 

att ske i de oljeexporterande u-länderna samt i några få stora utvecklings

länder, t. ex. Indien, Brasilien och Kina. Man måste emellertid konstatera 

att det är mycket osäkert om u-länderna lyckas klara finansieringen av 

omfattande investeringar inom t. ex. energiområdet. Detta sammanhänger 

främst med världshandelns utveckling och u-ländernas skuldsituation. 

Man kan således konstatera att det finns anledning att tro att efterfrå

geutvecklingen på energimarknaderna inom OECD-området kommer att 

bli förhållandevis dämpad under den närmaste tioårsperioden. Samtidigt 

har många tjänste- och utrustningsföretag en betydande överkapacitet. I 

utvecklingsländerna är behovet av betydande energiinvesteringar väsent

ligt större men de finansiella svårigheterna kommer med all sannolikhet att 

utgöra en restriktion. I praktiken innebär det sistnämnda att export till u
länder måste baseras på förmånliga krediter- och andra finansieringsvill

kor. 
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I sammanhanget är det också nödvändigt att beakta att cnergiinveste

ringar eller leverans av tjänster och uthög grad är föremål för öppna eller 

dolda protektionistiska åtgärder. Energiverket har latit genomföra en sär

skild utredning om de handclshinder som kan finnas för svensk energiex

port. Av utredningen, som redovisas som bilaga 1 i rapporten. fnmgår att 

man inom flera internationella handclsorganisationcr arbetar för att undan

röja sådana handelshinder men att förhållandena inom energiområdet - av 

såväl tekniska som försörjningsmässiga skäl - trots det är sådana att 

exportmöjligheterna ofta kraftigt begränsas. Särskilt bör noteras att 
GATT-överenskommelsen om regler för offentlig upphandling gör ett un

dantag för just energiteknik. 
Det är mot denna bakgrunden man måste bedöma potentialen för svensk 

energiexport, dvs. av utrustning och tjänster inom såväl den traditionella 

energisektorn som den nya oljeersättningsmarknaden. Energisektorn i 
denna mening kommer också framgent vara en viktig marknad men det är 

inte sannolikt att den kommer vara mer tillgänglig än andra sektorer i 

världsckonomin. På vissa områden är efterfrågan vikande och konkurren

sen mycket hård. De svenska exportmöjligheterna ligger främst i möjlighe

terna att erövra marknadsnischcr, där svenska företag - också som under

levcrantörer - genom teknik, kvalitet och pris kan vinna framgångar. 

Möjligheterna för små och medelstora företag att göra sig gällande på 

cxportmarknaden torde främst ligga i samarbete med större företag, t. ex. 

som underleverantörer. 

Sverige har obestridligen en stark ställning inom vissa delar av energi

sektorn. Teknik som tagits fram för svenska behov har ofta ett använd

ningsområde utomlands. Inom ramen för denna utredning har en genom

gång gjorts av ett tjugofemtal teknikområden. varvid utsikterna på svensk 

och utländsk marknad har bedömts. Beskrivningen återfinns i kapitel 2 i 

rapporten. Av denna framgår att det är en tämligen heterogen grupp av 

teknikområden som behandlas. Någon egentlig energiteknisk bransch kan 

inte sägas förekomma. Av den enkät som industriverket har låtit genomfö

ra framgår också att flera av de viktigaste företagen har verksamhet såväl 

inom som utom de teknikområden som är intressanta för denna utredning. 

Av genomgången framgår att den svenska kompetensen och marknads

utsikterna varierar kraftigt mellan teknikområdena. Inom några traditio

nella områden. t. ex. vattenkraftsteknik och teknik för elöverföring, har 

Sverige sedan länge en mycket kvalificerad industri. Inom andra områden, 

t. ex. förbränningsteknik och rökgasrening, har först de senaste årens 

utveckling på den svenska marknaden skapat förutsättningar för industriell 

utveckling som kan visa sig bli konkurrenskraftig också i ett internationellt 

perspektiv. Samtidigt måste man varna för alltför långtgående försök från 

statsmakternas sida att i förväg välja ut "vinnare" bland energitekniker 

och energiteknikföretag som är under utveckling. Risken finns att detta 

kan snedvrida resursutnyttjandet och medföra att andra satsningar inte 
kommer till stånd. 
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I första hand bör nu existerande organ och instrument utnyttjas för att 

främja den energitekniska industrins utvecklingsmöjligheter. Statens ener

giverk fö1fogar f. n. över såväl selektiva forsknings-, utrednings- och de

monstrationsprogram som generella investeringsprogram av betydelse här

vidlag. 

De generella programmen, främst investeringsstöd av den karaktär som 

funnits under år 1983 och år 1984, har till effekt att den allmänna investe

ringsnivån ökar för energiteknik. Därmed bildas en bas för vidare forsk

ning och utveckling samt tillväxt för den berörda industrin. Samtidigt 

riskerar ett generellt investeringsprogram att medföra en viss "överhett

ning" på marknaden så att den svenska industrin inte alltid kan hålla 

normal marknadsbcvakning. Det generella investeringsprogrammet kan 

därför få bieffekten att utländska tillverkare får hjälp att etablera sig på den 

svenska marknaden. 

De investeringsprogram som funnits under åren 1983 och 1984 har utan 

tvekan haft betydelse för utvecklingen av den svenska energiteknikindu

strin. Särskilt 1983 års investeringsstöd till torvpannor måste sägas ha haft 

avgörande inverkan på den berörda industrins utveckling. Samtidigt måste 

konstateras att den svenska energimarknaden nu börjar bli "mättad" och 

att en rationalisering och koncentration erfordras bland tillverkarna för att 

en internationellt slagkraftig industri skall byggas upp. Energiverket anser 

mot denna bakgrund att den nedtrappning av investeringsprogrammet som 

nu aviseras är riktig. 

Forsknings- och utvecklingsinsatserna liksom prototyp- och demonstra

tionsinsatserna inom oljeersättningsprogrammet är av annan karaktär ock

så i industripolitiskt avseende. Dessa program måste enligt energiverkets 

mening utformas så att industriell tillämpning beaktas och industriell ut

veckling främjas. I själva verket är sannolikt den bestående effekten av en 

forsknings- och utvecklingsverksamhet av den typ som bedrivs inom ener

giområdet i första hand att kunskap byggs upp vid högskolor och företag 

och att en industriell miljö för fortsatt utveckling skapas. 

Ett ökat hänsynstagande till industriella aspekter tas nu i den forskning 

och utvecklingsverksamhet som energiverket fått ansvar för liksom inom 

den s. k. PoD-verksamheten. Man måste dock vara medveten om att 

effekterna av dessa insatser kan bli märkbara först på något längre sikt. 

Det är uppenbart att det finns behov av referensanläggningar på hemma

marknaden för den industri som söker exportera en ny teknik. En uppfatt

ning som ofta framförs är att myndigheter, bl. a. statens energiverk, som 

kan ge stöd till uppförande av PoD-anläggningar, i större utsträckning skall 

beakta exportpotentialen av tekniken. Ibland framhålls att omfattande 

statligt stöd skall utgå till en anläggning med - förmodad - exportmöj

lighet även om det inte finns någon som helst tillämpning i Sverige. 

Verket har i några fall lämnat stöd till projekt där den demonstrerade 

tekniken kan ha sin huvudsakliga avsättning på den internationella inark-
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naden. Det är emellertid svårt att i förväg avgöra vilka av de projekt som 

får stöd som också har en verklig exportpotential. Verket har bl. a. av detta 

skäl hävdat att den verksamhet som bedrivs med statligt PoD-stöd framför

allt hör inriktas mot svenska förhållanden och mot energitekniksystem 

som har väsentlig marknadspotential inom landet. Den huvudsakliga av

sikten med oljeersättningsprogrammet har varit - och bör vara - att 

utveckla ett för landet bättre anpassat energitillförselsystem. 

Erfarenheterna av tidigare verksamhet. bl. a. inom OEF och SIND, 

visar att demonstrationsvärdet av uppförda PoD-anläggningar inte kan 

bedömas med säkerhet förrän flera år efter att första beslut om åtgärden 

fattats. Effekter av enskilda PoD-projekt inom energisektorn kan därför 

inte förväntas påverka den exportinriktade tillverkningsindustrin i någon 

nämnvärd utsträckning inom de närmaste åren. Dessutom måste framhål

las att det torde vara tämligen ovanligt att en industri lyckas utveckla och 

framgångsrikt marknadsföra en teknik om den inte har någon tillämpning i 
det egna landet. 

Statens energiverk vill emellertid - som ett led i en allmän statlig 

satsning på åtgärder som kan främja export - föreslå en förändring av 

reglerna för oljeersättningsprogrammet så att exportmöjligheterna kan be

aktas i större utsträckning än f. n. Beslut om stöd bör dock inte endast eller 

ens främst baseras på exportförväntningar. Med tanke bl. a. på de svårig

heter som föreligger att korrekt bedöma dessa förhållanden bör den före

slagna förändringen göras försöksvis. Man måste också vara medveten om 

att en prioritering av de exportinriktade företagen kan komma att försämra 

möjligheterna för företag som arbetar enbart på den svenska marknaden. 

Sammanställning och beskrivning av det energitekniska utvecklingsläget 

är en viktig uppgift för statens energiverk. Verket har för avsikt att genom 

att utarbetas. k. tekniköversikter ge svensk och utländsk publik en bild av 

utvecklingsläget. Dessa översikter kommer att utformas så att de också 

beskriver det industriella kunnande som finns i Sverige. De bör därför 

kunna utnyttjas i företagens marknadsföring. 

Den direkta statliga hjälpen för företagens marknadsföring och mark

nadsansträngningar bör dock hanteras av organ som har expertkunskap på 

just detta område. Verket har därför med tillfredsställelse konstaterat att 

Svensk bygg- och energiexport !Swebex) har bildats och knutits till Ex

portrådet. Verksamheten är ännu i ett inledningsskede varför några påtag

liga resultat ännu inte kan föreligga. Det är dock angeläget att Swebex får 

möjlighet att verka som det samlande organet för statens hjälp till export

främjande inom energiområdet under den treårsperiod som angivits för 

verksamheten. Statens energiverk är berett att bistå Swebex med expert
hjälp vid exportsatsningar av energiteknik. 
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Sammanfll Ilning 

Som framgått av den ovanstående framställningen har betydande insat
ser gjorts för att stärka utvecklingskraften i den svenska energiutrustnings
industrin. En strukturförändring pågår och kommer att fortsätta under de 
närmaste åren beroende på marknadsförändringar. 

Statsmakterna har ett omfattande program för teknisk utveckling, infor
mationsspridning och marknadsföring av energiteknik. Statens energiverk 

arbetar med betydande utvecklings- och utredningsinsatser för att bl. a. 

skapa möjligheter för de svenska företagen att gå stärkta ur den omställ
ningsperiod som nu föreligger på energimarknaden. 

Fortsatta och förstärkta insatser för att stödja den energitekniska indu
strin bör bygga på nuvarande program. Den industriella betydelsen av 
forsknings- och utvecklingsinsatserna liksom av de s. k. PoD-insatserna 
inom oljeersättningsprogrammet bör noteras. Reglerna för oljeersättnings
programmet bör försöksvis förändras så att exportmöjligheter kan väga 
något tyngre vid bedömningen av PoD-projekt. 

Det statliga stödet till företagens marknadsföring som sker via 
Swebex bör stöttas av berörda statliga myndigheter. Statens energiverk 
har för avsikt att tillsammans med Swebex utarbeta tekniköversikter som 
kan utnyttjas i företagens marknadsföring. 

Beslut i detta ärende har fattats vid styrelsemöte den 5 december 1984 
varvid närvarit ordföranden Carl Tham, ledamöterna Percy Barnevik, 
Lennart Blom, Lennart Holm, Ivar Franzen. Lilly Hansson, Lennart 

Pettersson och Anders Söderholm samt personalföreträdarna Carl-Hugo 
Dahlbom och Tord Martinsen. Ärendet har föredragits av avdelningsche
fen Jan Magnusson. I handläggningen har deltagit avdelningsdirektören 

Karl Skybrant. 
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Avgiftsfinansierad energirådgivning 

Statens industriverks skrivelse den I november 1984 med redovisning 
av uppdrag att bedriva försöksverksamhet med avgiftsfinansierad 
energirådgivning jämte sammandrag av konsultföretaget SIAR:s 
rapport (TT:l31) Utvärdering av avgiftsfinansiering av utvecklings
fondernas energirådgivning 
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1 Statens industriverks skrivelse om avgiftsfinansierad energiråd
givning 

Regeringen har uppdragit åt statens industriverk att under våren 1984 
inleda försök med avgiftsfinansierad energirådgivning. 

En delredovisning av hur försöket är upplagt och resultaten per den I juli 

1984 har lämnats till regeringen den 18 september 1984. 

Härmed lämnas slutrapporten. 

SIND har uppdragit åt konsultföretaget SIAR att utvärdera försöket 

med avgiftsfinansierad energirådgivning. Rapporten lämnas som bilaga. 

SIND ansluter sig till slutsatserna i rapporten. SIND vill dock förtydliga 

på n:lgra punkter. 
En stor del av utvecklingsfondernas företagsservicc består i att gratis ge 

råd till företag. Endast en mindre del av administrationskostnaderna täcks 
av uppdragsintäkter. För 1984 var dessa 8,5 % av kostnaderna. Ambitio
nen hos fonderna är dock att mer aktivt sälja sina konsulttjänster och på så 
vis öka intäktsandclen. Det är i detta sammanhang viktigt med en balan
serad avvägning så att arbetet med att öka intäkterna inte blir ett självända
mål för fonden. Kraven på intäkter från cnergirådgivningen bör inte vara 

annorlunda än kraven på övriga verksamhetsområden inom fonden. Före
tagen anser inte att energikostnaderna är annorlunda än andra kostnader. 

I propositionen 1980/81: 90 sid. 72- 73 anges att energirådgivningcn skall 

vara initierande och av uppsökande karaktär och att omfattning och inrikt
ning kan vara olika mellan länen. En avgiftsfinansiering av verksamheten 

torde som framhålls i rapporten medföra att den riktas till ett färre antal 

stora företag med en väsentlig energisparpotential. Energikonsulenterna 

kommer då att arbeta på samma sätt som konsulterna på den öppna 

marknaden. Med en viss subvention från statens sida kan energikonsulen

ten arbeta med en lägre timtaxa och på så sätt konkurrera framgångsrikt 

med privata konsulter utan att därmed tillföra marknaden något extra. Om 

verksamheten avgiftsfinansieras kommer den uppsökande delen att mins

ka. 

När ett företag fått energirådgivarens rapport med förslag till lämpliga 

energisparåtgärder är gratisarbetet i normalfallet avslutat. Om företagsled
ningen då önskar ytterligare hjälp med t. ex. anbudsunderlag. offert

granskning eller projektledning bör den vända sig till konsulter och entre

prenörer på marknaden. Energikonsulenten kan dock åta sig kortare upp
drag men det skall ske till marknadsmässiga priser. Längre engagemang i 

ett företag minskar rådgivarens tid att hjälpa övriga företag i länet. 

SIND:s huvudinvändning mot att rådgivningen helt eller delvis baseras 

på avgifter är att energikonsulenten då tvingas konkurrera med konsul

terna på marknaden och därmed i praktiken blir en av dem i stället för att 
fungera som en '·dörröppnare'· vilken skapar en marknad för andra och 



Prop. 1984/85: 120 359 

"sätter igång" företagen. De mindre och medelstora företagen utgör i ett 

sådant läge inte heller någon attraktiv marknad för konsultverksamheten. 

De intäkter som erhålls om man tar betalt för kortare uppdrag kan bara 

marginellt finansiera verksamheten. SIND anser därför med hänvisning till 

ovanstående samt bilagd utvärdering att det inte är rimligt att energirådgiv

ningsverksamheten baseras på avgiftslinansiering. 

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören Bengt Åke Berg. I 

handläggningen har dessutom deltagit avdelningschef Thomas Henning

son, byrådirektör Björn Strokirk och avdelningsdirektör Björn Sandström, 

föredragande. 

Bengt Åke Berg 

Björn Sandström 

2 SIAR:s rapport Utvärdering av avgiftsfinansiering av utveck
lingsfondernas energirådgivning. Sammandrag 

2.1 Inledning 

SIAR har av Statens Industriverk fått i uppdrag att utvärdera möjlighe

terna till en avgiftsfinansiering av energirådgivningsverksamheten vid ut

vecklingsfonderna. 

Arbetet har bedrivits på det sättet att ett antal pilotintervjuer har gjorts 

med SIND-medarbetare respektive energikonsulenter på utvecklingsfon

derna. Därefter har utförliga diskussioner förts med samtliga sju energi

konsulenter som under 1984 har använt sig av en modell för avgiftsfinan

siering av rådgivningsverksamheten. Efter genomgång av funnet material 

har sedan uppföljningsintervjuer gjorts med energikonsulenter i de fall då 

data inte varit helt kompletta. 

Rapporten inleds med de förutsättningar en avgiftsfinansiering av verk

samheten stod inför och vilka definitioner av arbetsområdet man skapade. 

Detta följs av en aktuell beskrivning av hur modellerna ser ut och hur man 

gått tillväga i sitt arbete. Resultaten av verksamheten presenteras. I föl

jande kapitel redovisas de inblandade energikonsulenternas kommentarer 

och tolkningar av de olika modellerna och vilka följder man anser en 

avgiftsfinansiering har. Avslutningsvis görs en analys av helheten och 

slutsatser dras för hur SIAR ser SIND:s och energikonsulenternas roll och 

uppgifter i samband med avgiftsfinansierad energirådgivningsverksamhet. 

2.2 Förutsättningar 

Regeringen uppdrog i propositionen 1983/84: 100 åt SIND att snarast 

under våren 1984 inleda försöksverksamhet med avgiftsfinansierad enerc 

girådgivning. Industriverket skulle dessutom i anslutning till anslagsfram-
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ställningen för budgetåret 1985/86 lämna en delredovisning av vilka resul· 

tat som har uppnåtts. 

1 propositionen 1983/84 anfördes att den verksamhet med energirådgiv

ning som SIND administrerar i avvaktan på den nämnda omprövningen 

under kommande budgetår borde bedrivas i huvudsak enligt nu gällande 

riktlinjer och i ungefär samma omfattning som under innevarande budget

år. Inför denna omprövning borde vidare några modeller med avgiftsfinan

sierad rådgivnings verksamhet prövas. Rådgivningen borde prövas vid 4-6 

utvecklingsfonder varvid det vore naturligt att de fonder som har haft en 

energikonsulent verksamhet under flera år i första hand kom i fråga. Olika 

modeller borde prövas varvid även möjligheterna till hundraprocentig av

giftsfinansiering borde undersökas. 

Med anledning av detta tog SIND under våren 1984 kontakt med energi

konsulenterna vid utvecklingsfonderna och vid diskussioner med dessa 

framkom olika arbetsmodeller för avgiftsfinansiering. I mars 1984 enades 

man om fördelningen av modellerna till de olika utvecklingsfonderna. 

Inblandade län var Gävleborg. Kronoberg. Uppsala. Stockholm, Östergöt

land, Västmanland och Sörmland. 

Utöver detta fastlades en definition av energirådgivningen i en första och 

en andra del för att lättare kunna beskriva modellerna. 

Del Nfas I: 

Denna del innefattar de första kontakterna man måste ta med ett företag 

för att göra det medvetet om vilka företagsekonomiskt motiverade energi

sparåtgärder som existerar. I standardfallet gör energikonsulenten besök 

på företaget och går igenom anläggningen. En rapport lämnas med motive

rade förslag till lämpliga åtgärder som företaget bör vidta. I genomsnitt 

brukar detta kräva tre arbetsdagar för energikonsulenten. 

Del B/fas 2: 

När företaget erhållit en rapport om vad som ska åtgärdas och hur detta 

bör göras, är energikonsulentens arbete vanligtvis avslutat. Vill företaget 

ha ytterligare hjälp med t. ex. upphandlingsunderlag, anbudsgranskning, 

etc. bör det normalt vända sig till konsulter och entreprenörer på markna

den. I de fall arbetena inte är för omfattande enligt energikonsulentens 

bedömning, bör han mot viss ersättning kunna utföra arbetet åt företaget. 

Försöksverksamheten med avgiftsfinansiering enligt modell B bör begrän

sas till högst cirka två veckors arbete per företag. 

Eftersom energikonsulenterna bedrivit gratis konsultation fram till den

na försöksverksamhet enades man dessutom om att projektet med avgifts

finansiering skulle inledas när den övriga verksamheten tillät detta. I 

många fall ansåg man sig hårt uppknuten till redan startade energisparpro

jekt och ville därför först avsluta dessa. 
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2.3 Aktuell beskrivning 

Avsikten vid modellvalet för avgiftsfinansieringen av energikonsulcnt

verksamhcten var att prova ett så brett spektrum av lösningar som möjligt. 

Man har för fas ett/initialinventeringen använt sig av modeller med 1001:4.• 

finansiering till helt gratis konsultation. För fas två/djup-analysen av ett 

företags energisparpotential har lösningar med 50% respektive 100% fi
nansiering provats. Ett sammandrag av de använda modellerna redovisas 

nedan. 

Modelfrma 

1001/(· finansiering 

Såväl i Östergötlands som i Sörmlands län har man haft uppgiften att 
avgiftsfinansiera projekten till 100%. I Östergötlands län har energikonsu

lenten riktat sig mot två mindre orter, Skänninge och Mantorp. 
Genom att projekten drivs i specifika områden avser man kunna hålla 

kostnaden för initial inventering på en nivå som kan anses rimlig även av 

mindre företag. Det bör i sammanhanget beaktas att de två områdena i 

mycket stor utsträckning består av små företag. 

Vid användning av modellen i Sörmlands län har man baserat sig på en 

timpenning motsvarande 225 kronor. Via SNI-koden har energikonsulen

ten sedan valt ut ca 100 företag i tillverkningsindustrin med över 20 

anställda. Därefter har företag som nyligen erhållit gratiskonsultation sor

terats bort ur gruppen. 

Avgiftsfinansiering med fast avgift i fas ett 

Fasta avgifter för fas ett-verksamhet har använts av Kronobergs respek

tive Västmanlands län. Båda län har arbetat under förutsättning att hela 

deras verksamhet ska finansieras till 50%. 

I Kronobergs län har man för avgiftsfinansieringsverksamheten valt 

Alvesta kommun. Anledningen till detta är att kommunen hittills har varit 

relativt obearbetad och att den till sin art liknar de kommuner man hittills 

framför allt har arbetat med. Näringslivet har ungefär samma omfattning 

som i de andra kommunerna. Denna uppläggning ger möjligheter till vissa 

jämförande studier. 

I fallet Västmanlands län har man använt sig av två modeller för avgifts

finansiering. 

50% avgiftsfinansierad energirådgivning 

Såväl i Västmanlands som i Stockholms län har man avgiftsfinansierat 

till 50%. Dock har inga fasta avgifter bestämts. 

När det gäller Västmanlands län ska här modell två för avgiftsfinansie

ring av verksamheten redovisas. ·1 samband med pågående arbete eller 

tidigare inventerade företag har energikonsulenten här informerat dessa 
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om utvecklingsfondcns erbjudande om all betala 50 % av kostnaden för en 

mer djupgående analys \fas två). Kostnadsberäkningen har härvid baserats 

på marknadsmässiga priser. 

I Stocklwlms liin har man fått i uppgift all avgiftsfinansiera energirådgiv
ningen i sin helhet till 50%. Detta har inneburit att vissa delar av rådgiv

ningen har bedrivits utan avgift för företagen medan andra delar har 
debiterats den rådsökande med mer än 50l/i, av den verkliga kostnaden. 

Ett inledande besök på fyra timmar har gjorts utan avgift. Har det därvid 

visat sig att energisparpotcntial finns, har förinventering respektive djup

analys rekommenderats. 

Delvis avgiftsfinansierad rådgivningsvcrksamhet 

l Uppsala län har energikonsulenten använt sig av en modell där fas ett 
erbjuds gratis men där man tar betalt med en summa motsvarande 50% av 
kostnaderna för fas två. dvs. arbete med upphandlingsunderlag, anbuds

granskning. etc. 

lneitamcntsavtal 

I Gävleborgs län har man haft möjligheten att använda en något mer 
flexibel modell. Principen bygger på att den första delen av energiinvente

ringen, fas ett, ges gratis till företagen. Pekar analysen i detta stadium på 

en stor energisparpotential erbjuder man företaget hjälp med följdarbetet. 
Avsikten med modellen är att företagaren med 50% av de inbesparingar 

han gjort genom energiinvesteringen skall kunna betala energikonsulen

tens arbete. Utöver detta kan man även erbjuda företagaren finansiellt stöd 

genom s. k. rörelselån om detta är nödvändigt. 

Vid val av företag för denna modell har energikonsulenten använt sig av 

tre kriterier. Företaget bör ha en förhållandevis stor energiförbrukning. 

Dessutom bör utvecklingsfonden hos företagaren ha ett gott rykte och 

företaget bör självt vara stabilt och inte ha några ekonomiska problem. 

Vid marknadsföringen av denna modell har man tagit personlig kontakt 

med företagen. Ett tiotal företag har blivit kontaktade varav två visat 

intresse. 

Resultatet av verksamheten 

Med sin till 100% avgiftsfinansierade verksamhet har Östergötlands och 

Sörmlands län på sina brevledes kontakter erhållit 0 svar. Vid den person

liga uppföljningen av ett tiotal företag har man i Östergötland funnit intres

se från ett företag för en inventering vilken också har gjorts. Beslut om 

någon framtida åtgärd har ännu inte fattats. 
I Sörmlands län har man efter uppföljning med ett 25-tal telefonsamtal 

inte funnit något intresse för vidare arbete. Däremot har flertalet av de 

påringda företagen tagit upp frågeställningen om eventuell subventionerad 

assistans från utvecklingsfonden under ett senare skede och avvaktar med 

åtgärder. 
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I de två fallen Kronoberg och Västmanland med en fast avgift motsva

rande ca 50% av kostnaden för fas ett har man erhållit ett visst intresse. I 

Kronobergs län har man på de 40 brevledes kontakterna erhållit två svar 

om intresse av en inledande träff. Detta intresse har dock inte följts upp på 

grund av den dåliga uppslutningen. En ny omgång utskick är planerad för 

framtiden. När det gäller Västmanlands modell ett har man inte erhållit 

något svar på den enkät man skickade till ett trettiotal företag. Vid en 

senare telefonledes kontakt med tio av dessa företag visade sig inte något 

djupare intresse av fortsatt arbete. 

I samband med den 50 % avgiftsfinansieringen av verksamheten i Stock

holms respekti1•e Västmanlands län har viss framgång rönts. 

I Stockholms län har efter kontakter med 93 företag 22 positiva svar till 

ett inledande möte erhållits. Vid uppföljande kontakter med samtliga dessa 

företag har åtta visat sig intresserade och även alla åtta erhållit någon form 

av åtgärd. I Järna ledde projektet till ett fyratimmars besök med besöks

rapport, en förinventering och en djupare inventering hos ett företag. I 

Lidingö-projektet har samtliga fem intresserade företag erhållit ett inledan

de besök. Dessutom har två av dessa företag erhållit förinventeringar. På 

grund av den övriga energirådgivningsverksamhetens omfång och art har 

dock uppföljande arbete inte hunnit göras men är planerat för vintern 1984/ 

85. 

I Västmanlands läns andra modell med 50% avgiftsfinansiering av fas 

två i rådgivningsverksamheten har sex av de elva informerade företagen 

tackat nej eftersom annan konsult redan engagerats via utvecklingsfondens 

energikonsulent. Fyra av företagen avvaktade med åtgärder. Ett företag 

som ställt sig positivt till rådgivning har fått en initial inventering och även 

hjälp med att finna konsulter för fortsatt projekteringsarbete. 

I Uppsala län där man använt sig av gratis initialinventering respektive 

en fast avgift motsvarande 50%· av kostnaden i fas två-arbetet, har man 

från de tiotal företag man kontaktat erhållit intresse från tre och slutligen 

lyckats involvera två av dessa företag. Avsikten är att omkring årsskiftet 

kunna starta direkt projektarbete med dessa. 

I Gävleborgs län har avgiftsfinansieringsmodellen lett till intresse hos 

två företag och varav ett har erhållit förinventering och djupanalys. Avsik

ten är att även följa upp det andra företaget. 

Det direkt operativa arbetet med de olika avgiftsfinansieringsmodellerna 

vid utvecklingsfonderna skulle man kunna sammanfatta i ett diagram som 

följer. 
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Sammanställning av avgift~linansieringsmodeller 

Modell Kontakt- Svar Personlig Intresse Åtgärd Framtida 
typ kontakt åtgärd 

Del A DelB 

Östergötlands F1600 lllO l/i ca 30 br. 0 ca 10 tfn 
län = 100% 
Sörmlands län 100%, 1001/(- ca 75 br. 0 ca 25 tfn 0 0 
Kronobergs län F3000 50% ca 40 br. 2 X'' 

=50% 
Västmanlands län F1500 ca 30 br. 0 ca 10 tfn 0 0 
!modell I) =50% 
Stockholms län* 50 l/i• 50% 93 brev 22 22 tfn R (3)6 .. X? 
Västmanlands Hin 50 o/( 11 brev X Il I 1 0 
(modell 2) 
Gävleborgs län incit. incit. ca 10 2 I(?) 

=O = "100';1'" pers. kont. 
Uppsala län 0 F50% ca 10 3 0 2 

pers. kont. 

279 24 98 15 Il 3+ X 

* Det avvikande resultatet i Stockholms län beror enligt utsago från energikonsulenten på att man använt sig 
av en vidare definition av ordet åtgärd. Under lika förutsättningar anser energikonsulenten att resultatet mer 
skulle motsvara de övriga länens. 
•• Enlig! definition i avsnill 2.2 bör för enhetlighetens skull med anledning av* här 3 åtgärder noteras, ej 6. 
F = Fast avgift. 

På grund av den mycket låga svarsfrekvensen anser energikonsulenterna 

att det är mycket svårt att uttolka resultatet. Med anledning av detta har 

kommentarer till tabellen ovan lagts i bilaga. 

2.4 De inblandades tolkning al' modellerna 

Direkta effekter 

I sina kommentarer till och analyser av avgiftsfinansierad cnergirådgiv

ningsverksamhet betonar energikonsulenterna uppdelningen av arbetet i 

de två faserna förarbete, som kan liknas vid en "dörröppnarroll", och fas 
två som mer är implementeringsorienterad och resultatberoende. Avgifts

finansierad fas ett i arbetet "slår man igen" den dörr energikonsulterna 

tänkt använda. 

Man är bland energikonsulenterna ense om att fas ett måste vara gratis 

för att man ska kunna motivera företagaren. Denna åsikt anser man att 

man får stöd för i den privata marknadens agerande. 

Energikonsulterna pekar på au det bristande engagemanget inte behöver 

bero på att man inte vill investera utan är en följd av att det kostar pengar 

innan man vet vad man betalar för. 

Ett återkommande motiv till att energikonsulterna anser att initialfasen 

ska vara gratis är att man måste se arbetet som en helhet där fas ett 

fungerar som dörröppnare och måste passa in i den övriga uppläggningen. 

När det gäller de arbeten energikonsulenterna gjort i fas två av avgifts
finansieringsmodellerna föreligger förhållandevis lite material. Få projekt 
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har hunnit slutföras. Konsulenterna framhäver dock att det i dessa fall ofta 

inte handlar om att finansiera till 50 IJ(, eller I 00 %· utan mer om att kunna ta 

betalt överhuvudtaget. Har man väl kommit till fas 2 i ett energibcsparings

projekt är företagaren motiverad till investeringar och därför oftast beredd 

att betala för denna tjänst. 

Ett konkret resultat av fas två-verksamheten har bl. a. inneburit att 

något större företag visat sig intresserade av hjälp medan mindre har 

avböjt på grund av kostnaden i initialskedet. 

De slutsatser som dras av resultaten från försöksverksamhctcn är bl. a. 

att företagen måste ges någon form av morot för att de ska bli intresserade 

av energikonsulenternas erbjudanden. 

En följd av de reaktioner man fått på fas två i arbetet tidigare pekar dock 

på att företagen redan bestämt sig för en investering i energibesparande 

åtgärder och därför lika väl skulle kunna upphandla sådana tjänster på en 
privat marknad. 

Indirekta effekter 

Oavsett beslut om huruvida man ska avgiftsfinansiera energikonsulen

ternas totala verksamhet eller inte är konsulenterna tämligen ense om att 

någon form av gratis verksamhet behövs i ett initialt skede för att man skall 

kunna sälja in sin tjänst. 

Slutsatserna man drar av de resultat man uppnått i sin verksamhet är att 

energisparåtgärder på något sätt måste säljas in till företagaren eftersom 

dessa sällan är prioriterade frågor. 

Tar man inte hänsyn till detta faktum kommer verksamheten att föränd

ras på grund av avgiftsfinansieringen. Energikonsulenterna skulle i större 

utsträckning bedriva en ·verksamhet som den privata marknaden redan 

erbjuder. 

Energikonsulenterna hävdar även att man i sin verksamhet kommer att 

inrikta sig på en helt annan typ av företag om man måste arbeta under 

kravet att finansiera sin verksamhet till 50% eller 100%. Antalet energibe

sparingsprojekt skulle minska till förmån för insatser i större företag med 

ett längre tidsmässigt engagemang. Företagen skulle väljas med betydligt 

mycket större selektivitet. 

Om energirådgivningsverksamheten mer riktade in sig på att initiera 

stora projekt som en följd av avgiftsfinansieringen skulle detta binda upp 

mycket av konsulenternas tid. 

Enligt de intervjuade energikonsulenterna vore det visserligen inget 

problem att ta sig an uppgifter liknande dem den privata marknaden utför. 

men samtidigt frågar man sig om detta är rimligt att göra. 

I princip anser konsulenterna att man med fördel kan överlämna upp

gifter som upphandling och detaljprojektering till privata marknaden. 

Samtidigt som man ser det uppenhara i att betoningen i energikonsulen

tens arbete inte ska ligga på att utföra fas två-uppgifter som man kan 
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finansiera så är man rädd för att den privata konsultmarknaden inte erbju

der riktigt de tjänster man skulle önska. De är ofta geografiskt koncentre

rade och är ofta även selektiva i sitt val av företag. 

Förutom att det enligt energikonsulenterna hos den privata marknaden i 

vissa avseenden brister i kompetens på energiområdet är anledningen 

ibland också att utbudet av konsulter inte är tillräckligt stort. 
Följderna blir att konsulenterna ser en anledning till att i viss utsträck

ning även arbeta med fas två-uppgifter. De geografiska vita fläckarna bör 

täckas upp och de segment av marknaden som inte bearbetas av privata 

konsulter bör också penetreras. 

Generellt betonar energikonsulenterna att ett engagemang i fas två

uppgifter bör koncentrera sig till att fungera som en samordnande funk
tion. Fördelen med ett sådant agerande är att man kan fortsätta bedriva sin 
gratiskonsultverksamhet för att främja energisparmedvetenheten och sam
tidigt kan verka för att företagen vidtar de åtgärder som har rekommende

rats. Konsulter respektive hårdvaruleverantörer kan av konsulenten or
ganiseras i ett energiprojekt utan att det kräver för mycket tid. 

Samtidigt ser energikonsulenterna även möjligheten att styra in privata 
konsulters arbete på marknadssegment som tidigare inte har bearbetats av 

dem. 
Det betonas dock samtidigt att rollen som samordnare eller koordinator 

inte får innebära att engagemanget med företaget koncentrerar sig på 
implementeringsfrågor utan mer ska innebära en rådgivningsfunktion. 

För att på detta sätt kunna förena en gratis initialkonsultation i samhälls

nyttigt perspektiv med att delvis eller i sin helhet finansiera rollen som 

samordnare i ett senare skede av en energiinvestering anser energikonsu

lenterna dock att hänsyn måste tas till hur respektive utvecklingsfond har 

valt att arbeta. 
Enligt energikonsulenterna kan man även på fonden se tendenser till 

sådana problem konsulenterna själva har råkat ut för. Företagen måste 

först uppmärksammas på fondernas möjlighet att stå till tjänst innan ett 

konkret engagemang kan startas. 
En sammanfattande slutsats konsulenterna drar är att ett beslut om att 

generellt avgiftsfinansiera energikonsulcntverksamheten skulle innebära 

att man mer riktar sig efter betalningsförmågan hos företagen än efter det 

behov av energibesparing som finns i näringslivet. 

Under förutsättning att man ska arbeta enligt de målsättningar proposi

tionen 1980/81: 90 fastlägger frågar energikonsulenterna sig om detta per

spektiv på energirådgivningsverksamheten är riktigt. Man vill sätta uppgif

ten med att främja energimedvetenheten i förgrunden utan att för den skull 

försumma arbete i fas två som kan finansieras. 

Dessutom har konsulentverksamheten pågått under en längre tid och 

därför kommer ansträngningarna enligt konsulenterna i framtiden att behö
va inriktas mot företag som är mindre motiverade och har mindre energibe

sparingar att uppvisa. Detta kräver ökade ansträngningar. 
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För att kunna uppnå effekter liknande dem man nått under tidigare 

verksamhet. tror man att bl. a. ökad marknadsföring av energikonsulen

terna kommer att vara av nöden. 

En generell avgiftsfinansiering skulle därför motarbeta en av de viktigas

te uppgifterna konsulenten har, nämligen att fylla en uppfostrande roll. 

2.5 Analys och slutsatser 

I diskussionerna med de energikonsulenter som arhetar med de olika 

avgiftsfinansieringsmodellerna har framkommit att avgiftsfinansieringen 
innebär ett antal direkta följder för energikonsulenternas framtida arbete 
inom energirådgivningen. Trots att utprovningen av de olika modellerna 

ännu inte är fullständig. 
En avgiftsfinansieiing av verksamheten torde innebära att företag med 

mer uppenbara energisparpotentialer och allmänhet störrP omfattning på 
sin verksamhet blir målgrupp för verksamheten. Detta borde också innebä
ra att energikonsulentens arbete i framtiden inskränker sig till ett färre 

antal objekt med större engagemang. En avgiftsbeläggning av sådana tjäns

ter måste även innebära att energikonsulenten i sitt arbete blir mer selektiv 

i val av företag då kraven ställs högre och företagen förväntar sig en 
"demonstration av produkten". Verksamheten torde tendera mot ett mer 
"affärsmiissigt arbetssätt" liknande det de privata konsulenterna uppvi

sar. 
Denna utveckling av verksamheten måste ställas i relation till det upp

drag staten har givit genom sina energipolitiska beslut och propositioner. 

Här hävdas inte endast att största möjliga besparing bör eftersträvas utan 
även att ansträngningarna bör inriktas på att medvetandegöra främst små 

och medelstora företag om möjligheten till energibesparingar. Energikon

sulenten iklädes en roll som främjare lll' "samhällsnyttan". 

För att i framtiden kunna möta såväl kravet på affärsmässighet som 
önskemålet om att tjäna samhällsnyttan, är vid en avgiftsfinansiering av 

denna verksamhet ett betydande krav att mycket klart specificera en 

prissättningside. Vi kan renodla tre typsituationer: 

A. Energikonsulenten förväntas erbjuda tjänster som andra företag 

i'arken kan eller vill erbjuda. Med detta avses främst rollen att vara 

främjare av samhällsnyttan, dvs. förstärka en energibesparingskultur 

bland främst små och medelstora företag, men även generellt i näringsli

vet. SIND bör ikläda sig rollen som företrädare för denna ide om man 

anser att det är strategiskt intressant och kan främja energibesparingen. 

Här handlar det främst om att kunna erbjuda gratis konsulthjälp till företag 
som hittills inte koncentrerat sig på energisparåtgärder. 

B. SIND kan via energikonsulenterna erbjuda samma tjänst som andra 

företag, men billigare. I detta fall rör det sig främst om uppgifter i samband 
med implementeringen av föreslagna energisparåtgärder. Denna funktion 
24 Riksdagen 1984185. I sam/. Nr 120. Bi/agedel 
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bygger till stor del på ett gott förhållande med inte bara de företag man 

ämnar arbeta mot. utan även samarbetspartners i form av hårdvaruleve

rantörer och andra energirådgivare på marknaden. Under förutsättning att 

energikonsulenterna har en suverän kompetens på på detta område och 

kan spela en central och samordnande funktion. har denna uppgift en roll i 

sammanhanget och kan med fördel avgiftsfinansieras. 

C. SIND kan avgiftsfinansiera energirådgivningsverksamheten om man 

kan erbjuda en unik tjänst. Det unika i energikonsulenternas arbetssätt 

ligger i att de kan agera som neutrala energimäklare på grund av sin 

obundenhet. De fungerar som kunniga samordnare med möjligheten att dra 
på kompetenta resurser på utvecklingsfonden för strategiskt viktiga regi

onalpolitiska beslut i sitt arbete. Kan SIND på ett mycket tydligt sätt 
kristallerisera fram en unik produkt som motsvarar vad marknaden efter
frågar i respektive län. finns möjligheten till avgiftsfinansiering av energi
rådgivningstjänsten. 

För att kunna bedöma SlNDs möjligheter till att använda någon av dessa 
tre prissättningsideer måste hänsyn tas till den regionala energirådgiv

ningsmarknaden och framväxten av energikonsulenter inom den privata 

och kommunala sektorn. 
Erfarenheterna i samband med arbetet för denna rapport har visat att 

framför allt den privata marknadens aktörer mer och mer strävar mot att 

bygga upp en professionell kompetens på området för att i framtiden kunna 

ge en så heltäckande energiservice som möjligt. Privata konsulters arbets

sätt tenderar i allt större utsträckning att likna energikonsulentens, man 
"säljer in" ett åtgärdsprogram genom en initial studie av energisparpoten

tialen som är gratis för att kunna "demonstrera" sin ide och sitt kunnande 

för att i ett senare skede ha möjligheten att ta betalt för sin professionalism. 

I valet av målgrupp skiljer sig dock energikonsulenterna från den privata 
marknaden, som tenderar att bearbeta de större företagen och institutio

nerna. 
Slutsatsen man måste dra av den icke fondknutna energirådgivnings

marknadens positionering är att energikonsulenternas unikhet i form av 

gratis konsultationer givna av neutrala och kunniga personer i en samord

nande roll alltmer försvinner. Energikonsulenternas roll som en partner 

vars uppgift det är att bygga upp en god relation till ett nätverk av underle

verantörer, konsulter och avnämarföretag tenderar att knyta upp energi

konsulenterna i så hög grad till implementeringsorienterade uppgifter att 

energirådgivningen begränsar sig till ett ytterst fåtal lyckliga avnämare. 

Följden blir att den viktigaste rollen SIND via energikonsulenterna kan 

spela är att även fortsättningsvis främja tillväxten av en energibesparings

kultur bland främst små och medelstora företag, men även övrigt närings

liv för att på denna väg öka motivationen för energibesparande åtgärder 

och i samarbete med utvecklingsfonderna arbeta för att en regionalt anpas-
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sad energirådgivningspolitik drivs i samklang med fondernas övriga verk

samhet. Detta innebär i praktiska termer följande: 

I. Energikonsulenterna hör fortsätta den gratis inl'enteringsl'erk.rnmhet 

man hittills bedrivit. Denna verksamhet ska "ses som dörröppnare" och 

motor i ett fortsatt arbete. 

2. Energikonsulenterna bör även fortsättningsvis sträw1 mot en rull som 

neutral energimäklare med uppgift att spela en samordnande roll mellan de 

olika aktörerna i "energirådgivningsnätverket". Målsättningen är att. när 

så ges möjlighet, ta betalt för en professionell koordinatorverksamhet i 
den mån marknaden så önskar. Däremot bör det inte vara energikonsulen

ternas uppgift att i alltför stor utsträckning involvera sig i detaljarbete 

rörande tex upphandlingsarbete. detaljprojekteringar, etc. 

3. Energirådgivningsverksamheten bör ges en mycket klar målsättning 

att bedrivas i samstämmighet med respektive utvecklingsfonds ambitioner 

i regionen. Frågor rörande finansieringen av energikonsulentens arbete bör 

därför ses som en följd av fondens totala prissättningsfilosofi och an

strängningar att erbjuda näringslivet i regionen ett komplett afTärsutveck

lingspaket. 
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1 Sammanfattning av rapporten 

Bakgrund 

Internationellt sett är naturgas en av de stora energikällorna. I Sverige är 

naturgasen för närvarande under introduktion och utbyggnaden av ett 

mindre naturgasnät pågår i Skåne, Sydgasprojektet, som tas i drift somma

ren 1985. Vattenfall redovisar i utredningen "Naturgas, Hälsa. Miljö" en 

inledande undersökning av gasanvändningens konsekvenser för hälsa och 
miljö. Utredningen har principiella likheter med det omfattande Kol-Häl
sa-Miljö-projektet som presenterades av Vattenfall våren 1983. 

Syftet med utredningen är att redovisa vad man idag vet om naturgasan
vändningens konsekvenser för hälsa och miljö samt behovet av ytterligare 

mätningar, bedömningar och undersökningar. Utredningen har utarbetats 
av Vattenfall i samarbete med konsulter, företag och högskolor. En led
ningsgrupp med representanter från. förutom Vattenfall, Naturvårdsver

ket, Svenska Gasföreningen, Sydgas AB och Swedcgas AB har medverkat 
i utredningsarbetet. Utredningen kan beställas från Vattenfall. Älvkarleby

laboratoriet, 81071 Älvkarleby. 

Naturgas - det miljövänliga bränslet 

Naturgas är känt för att vara rent och miljövänligt. vilket bekräftas i 

utredningen. Naturgasen, som främst utgörs av metan, är utan tvekan det 

miljövänligaste av alla bränslen även om manjämför med de mest moderna 

och avancerade möjligheterna att utnyttja kol, torv, olja och andra bräns
len. 

Emissionerna av svavel, tungmetaller, stoft etc. är betydligt lägre vid 

förbränning av naturgas än vid övriga bränslen. Koldioxidbildningen vid 
naturgas är endast omkring hälften så stor jämfört med kol och olja. 

Naturgasen genererar slutligen, med dagens vanliga tekniker, endast hälf
ten så mycket kväveoxider som kol och olja. 

När man jämför naturgas med andra bränslealternativ bör man på något 
sätt värdera naturgasens miljöfördelar. Något förenklat kan man göra detta 

genom att för varje bränsle beräkna vad det kostar att genomföra tekniskt 

möjliga åtgärder för att eliminera elier minska olika miljöstörningar, exem

pelvis utsläpp av stoft, svavel och kväveoxider. Sådana beräkningar för 

kol genomfördes i KHM-projektet. Med ledning av dessa beräkningar kan 

man uppskatta miljökostnaden till 1-3 öre/kWh för att i en mindre kolel

dad fjärrvärmepanna komma ner till gällande riktvärden. Då har man ändå 
inte nått ner till samma låga utsläpp av stoft och svavel som vid naturgas. 
Att kvantifiera denna ytterligare förbättring i ekonomiska termer är svårt. 
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Små effekter på miljö och hälsa 

Föroreningar uppkommer vid all förbränning. Naturgasen ger väsentligt 
lägre utsläpp av miljöstörandc ämnen än andra bränslen. Utredningen 
visar att det i huvudsak endast är utsläppen av kväveoxider som förtjänar 

att nännare uppmärksammas. 
Bedömningen av miljö- och hälsokonsekvenserna vid naturgasanvänd

ning är i huvudsak baserad på det omfattande material som framtagits inom 
Kol-Hälsa-Miljö-projektet och naturvårdsverkets projekt "Miljöeffekter 
av ved- och torvförbränning": Dessutom har Statens Miljömedicinska 
Laboratorium på utredningens uppdrag gjort en bedömning av hälsoeffek
terna av utomhusexposition vid naturgasanvändning. 

Några jämförelser med el, som är en från lokal miljösynpunkt utmärkt 
energiform för individuell uppvärmning har inte genomförts. Jämförelser 
har endast gjorts med andra oxidationsbränslen. 

Rapporten behandlar naturgasens miljö- och hälsokonsekvenser inom 
tre områden: 

• Emissionerna av de substanser som i dagsläget anses ha störst inverkan 
på hälsa och miljö. 

• Naturgasanvändningens inverkan på luftkvaliteten i en medelstor stad 
och i ett villaområde. 

• Naturgasanvändningens inverkan på försurning, skogs- och växtskador 

samt behovet av deponering av restprodukter från energiproduktion. 

Emissionsfaktorer rörande ett tjugotal ämnen definieras ingående för 
olika typer av föroreningskällor. Ytkiillor består av trafik och enskilda 

fastighetspannor; punktkällor utgörs av t. ex. gruppcentraler med koncen
trerade utsläpp. Fjärrvärmeanläggningar betraktas som stora punktkällor 
(men försedda med höga skorstenar, vilket är väsentligt från utspädnings

synpunkt). 
En medelstor svensk stad, Örebro, har utvalts som modell. Där studeras 

föroreningseffektcn vid fyra olika scenarier för 1990-talet. 

AI: Begränsad fjärrvärmeutbyggnad. Yt- och punktkällor samt fjärr

värme är oljeeldade. 
A2: "Maximal" fjärrvärmeutbyggnad. De flesta ytkällorna har anslutits 

till fjärrvärmesystemet som är koleldat. Ytterligare en stor punkt
källa har konverterats från olja till kol. 

BI: Begränsad naturgasintroduktion. De ytkällor som annars skulle an
slutits till fjärrvärme eldas med naturgas liksom samtliga punktkäl
lor. Fjärrvärmen är koleldad. 

C: Maximal naturgasintroduktion. Naturgas utnyttjas i samtliga statio
nära anläggningar med undantag för vissa ytkällor. 
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Beräkningsfallen avser 1990-talets tekniknivå. Den teknik och de emis

sionsfaktorer som förutsatts har för samtliga bränslen ansetts motsvara 

dagens bäst utprovade och allmänt tillgängliga fullskaleteknik för förbrän

ningsanläggningar. Vad avser fordon har emissionsdata för dagens situa

tion använts i fall Al. För övriga beräkningsfall gäller lägre emissionsvär

den som en följd av att tillämpningen av 1976 års avgasregler fått ett större 

genomslag. 

De totala emissionerna av svai•eldioxid i den medelstora staden minskar 

kraftigt (såväl absolut som relativt sett) vid en naturgasintroduktion. Detta 

förklaras av naturgasens låga svavelinnehåll samt att trafikens bidrag till 

svavelutsläppet är ringa. 
Utsläppen av ki-äveoxid påverkas däremot relativt sett betydligt mindre 

vid en naturgasintroduktion främst beroende på att trafiken är den största 
källan för kväveoxidutsläpp (även om minskningen i absoluta tal kan vara 
påtaglig). Dessutom ger inte naturgas lika stor specifik sänkning av kvä

veoxidutsläppet som för svaveldioxid. 
Stoftemissionerna reduceras kraftigt vid övergång till gaseldning. 
En alltför hög halt av svaveldioxid och stoft i inandningsluften kan 

förorsaka kronisk bronkit eller andra luftvägsbesvär hos känsliga perso

ner. Redan en övergång från individuell oljeeldning till fjärrvärme innebär 

att svaveldioxidhalten sänks till en ur hälsosynpunkt acceptabel nivå. En 
naturgasintroduktion innebär ytterligare sänkt svaveldioxidhalt varvid en, 

ibland nödvändig, säkerhetsmarginal uppnås. 

Halterna av kväveoxider i en hårt trafikerad punkt i gatunivå blir ungefär 

samma vid alla studerade uppvärmningsalternativ. Här behövs åtgärder på 

trafiksidan för att minska människors exponering för kväveoxider och 

därmed risken för luftvägspåverkan hos känsliga individer. 

En övergång till naturgas från andra bränslen innebär avsevärt minskade 

utsläpp av metaller. Det största intaget av toxiska metaller sker dock 

normalt via födan och inte via inandning. Därav följer att det minskade 

utsläppet av metaller som blir följden av en ökad gasanvändning knappast 

kan hävdas ge någon positiv hälsoeffekt. Trots detta är dock de minskade 
metallutsläppen principiellt positiva med tanke på att metaller inte är 

nedbrytbara och därför kan ansamlas i omgivningen. 
För villaområden jämförs naturgasen med olja och ved. Konsekvenser

na av en naturgasintroduktion blir i princip samma som i en medelstor 
stad. Halterna av svaveldioxid, stoft och metaller minskar avsevärt medan 

kväveoxidhalten reduceras i mindre grad. 
Rapporten studerar vidare konsekvenser utanför tätorter av en naturgas

introduktion med minskade utsläpp som följd. Av stort miljömässigt intres

se är den försurade nederbörden. De kvantiteter av naturgas som hittills 
diskuterats inom Sydgas och Västgas är dock förhållandevis små och kan 

därför inte mer än lokalt ge påvisbara förbättringar. Till stor del beror detta 
på den dominerande inverkan utländska källor för närvarande har på 
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förhållandena i södra Sverige. Om naturgasen så småningom får en väsent
ligt större betydelse i känsliga regioner samtidigt som föroreningsbelast
ningen från utländska källor minskar, kan fördelarna med gas i sådana 
områden få ett påtagligt ökat värde. 

Restprodukter från naturgasen är försumbara jämfört med t. ex. den 
mängd aska som blir resultatet av oljeeldning och, i än högre grad. koleld
ning. När det ställs krav på så låga svavelutsläpp att rökgasavsvavling 
fordras, får man förutom aska också avsvavlingsprodukter. Upplagen för 
restprodukterna från kol-och oljeeldning måste utföras på ett sådant sätt 

att miljöeffekter av lakvatten, dammning etc. minimeras. Vid övergång till 
naturgas skulle hela problemkomplexet med deponering försvinna. 

Landskapspåverkan och markintrång blir också obetydliga med natur
gas. Distributionsledningarna (som för övrigt har en mycket hög kapacitet) 
grävs ned och jordbruk kan sedan bedrivas på normalt sätt. 1 skogsmark 
måste dock en mindre gata hållas öppen. 

God arbetsmiljö, hög säkerhet 

Arbetsmiljö- och säkerhetsfrågorna vid naturgasanvändning är väl 
kända genom erfarenheter i länder som använt naturgas sedan årtionden. 

Dessutom kan erfarenhet överföras från användning av stadsgas och gasol 
eftersom flera frågor är desamma som vid naturgasanvändning. 

Utredningen behandlar de arbetsmiljö- och säkerhetsrisker som kan 
förknippas med naturgasanvändning dels i samband med distributionen av 
gas och dels i samband med slutanvändning av gas. Riskerna består i första 

hand av: 

•Gasläckage, som kan orsaka brand och explosioner 

• Kontakt med odöriseringsmedel 
•Avgaser i samband med förbränningen 

•Buller 

En gasolycka kan orsakas av felaktigt handhavande. felfunktion 
och/eller felaktig utrustning. Amerikansk olycksstatistik visar att majorite

ten (ca 80%) av de olyckstillbud med personskada som följd och som 
förorsakats av gas kan hänföras till kategorin "skadad komponent". Gene
rellt kan dock sägas att säkerheten är mycket hög för naturgas. Anlägg
ningar för transmissions- och distributionsnät är dessutom normalt obe

mannade. 
Odöriseringsmedel tillsätts gasen för att uppkomna läckor lättare skall 

kunna lokaliseras. Medlet tillsätts centralt i distributionsnäten och eventu

ella problem berör därför endast den personal som genomför inblandning

en. 
Yrkeshygieniska problem kan uppstå vid kontakt med rökgaser och 
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förbränningsrcster. Jämfört med olja. kol. flis och torv är dock problemen 

mindre vid gaseldning. Dessutom innehåller rökgaserna från gaseldning 

lägre halter av skadliga ämnen. 

Bullerstörningar kan uppstå i tryckreduceringsutrustning. i första hand i 

mottagnings- och reglerstationer. Isoleringsåtgärder bör vidtas för att få 

ner bullernivån till 85 dB(A). 

Så här kan naturgas användas 

Naturgas kan användas istället för, eller tillsammans med andra bränslen 

vid i stort sett alla tänkbara tillämpningar. Med hänsyn till funktion kan 
fyra tillämpningsområden särskiljas: 

•Pannor 
• Jndustrieila tillämpningar 

• Hushållsanl'ändning 

• Motorbränsle 

Förbränning av naturgas i pannor är en ganska enkel teknikjämfört med 

förbränning av fasta och flytande bränslen. Pannor för gaseldning skiljer 

sig dock inte mycket från pannor för oljeeldning. En oljepanna kan därför 

relativt enkelt förses med gasbrännare. vilket i princip är allt som erfordras 
för konvertering från olja till gas. Gasleverantören kan för vissa kunder 
erbjuda lägre abonnemangsavgifter mot att under vissa givna betingelser få 

avbryta gasleveranserna. Gaskonsumenten får då under vissa perioder 
själv svara för sin energiförsörjning, exempelvis med olja. Kombinations
brännare för växelvis eldning med olja och gas kan då installeras. 

Förbränning i industriella ugnar skiljer sig från förbränning i pannor 

främst genom mångfalden av typer och storlekar av förbränningsanlägg

ningar. Industriella ugnar är ofta individuellt anpassade till en process och 

har ofta. bl. a. på grund av höga temperaturkrav, låga verkningsgrader, 

jämfört med pannor. Naturgasens renhet gör den mycket lämpad i pro

cesser där lågan används för direkt värmning såsom vid värmebehandling 

av rostfria band och blankglödgning av rör. De goda reglermöjligheter som 
erbjuds vid naturgaseldning är vid många tillämpningar en avgörande för

del. Naturgas används också som skyddsgas inom stål och metallindustrin 
samt har ett brett tillämpningsområde inom den kemiska industrin. 

I hushållen kan naturgas användas både i konventionella pannor för 
uppvärmning och i gasspisar för matlagning. Vid tillfredsställande bostads

ventilation förorsakar naturgasens förbränningsprodukter inga problem. 
Naturgasen kan också användas som motorbränsle. I förvätskad (LNG) 

eller komprimerad (NGV) form används naturgas idag som motorbränsle i 

naturgasrika länder som Nya Zeeland och Kanada. Med känd teknik kan 

naturgas också konverteras till metanol som, rent eller blandat med bensin 
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eller dieselolja. kan användas som motorbränsle. LPG (Gasol) utgör för 
närvarande 1,6% av drivmedelsförbrukningen i Europa. 

Övervägande antalet av de fordon som använder gas är fordon som 
ursprungligen tillverkats för bensindrift men som i efterhand konverterats 
genom installation av ytterligare ett bränslesystem. 

Konsekvenserna från miljösynpunkt av att använda naturgas, gasol och 
metanol är svårbedömda eftersom det saknas motorer som är utvecklade 
och optimerade för något av dessa bränslen. Dessutom saknas i ännu högre 

grad drifterfarenheter och därmed möjligheter att bedöma om emissioner

na ökar när motorn åldras. 
Vid krav på så låga emissionsnivåer att det krävs katalytisk avgasrening 

blir utsläppen i stort sett desamma, oavsett om man använder bensin, gasol 
eller naturgas. 

Slutsatser 

Utredningen Naturgas- hälsa - miljö bekräftar alt naturgas är ett mycket 
miljövänligt bränsle. Endast emissionerna av kväveoxider är av sådan 
omfattning att det finns anledning att närmare undersöka möjligheterna att 
begränsa utsläppen. De är dock normalt bara hälften av vad kol- eller 
oljeförbränning ger upphov till. 

De viktigaste slutsatserna är att: 

• naturgas, som främst består av metan, är ett mycket rent bränsle. Halten 
av svavel och andra föroreningar är mycket låg. 

• utsläppen vid förbränning av naturgas genomgående är så låga att de 
kommer att vara lägre än för kol, torv, olja och andra bränslen även om i 
framtiden förbättrade reningsmetoder utvecklas och används för dessa 

bränslen. 
• utsläppen av svavel är mindre än I % av utsläppen från stora koleldade 

anläggningar, försedda med rökgasavsvavling, 
• utsläppen av stoft och metaller i de flesta fall är flera tiopotenser lägre än 

för andra bränslen. 
• det vid användning av naturgas egentligen bara är utsläppen av kväve

oxider och koldioxid som kan orsaka effekter på miljö och hälsa. I båda 
fallen ger dock naturgas lägre utsläpp än kol och olja. 

• det finns goda möjligheter att begränsa utsläppen av kväveoxider vid 
naturgaseldning. Åtgärderna är desamma som vid förbränning av andra 
bränslen .men tillämpningarna bör vara billigare vid naturgas på grund av 
det enkla och lättstyrda förbränningsförloppet. 

•utsläppen av koldioxid är mindre än hälften jämfört med kol och ca 60% 

jämfört med olja. 
• naturgasens goda miljöegenskaper medför att man kan nå samma för

bättring av luftkvaliteten i tätorter vid användning av naturgas för indivi-
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duell uppvärmning som vid en fjärrvärmeutbyggnad med kol eller olja. 

Förbättringen av luftkvaliteten begränsas i vissa avseenden av att !Jiltra
fiken på många ställen bl. a. orsakar höga kvävedioxidhalter. 

• det i huvudsak endast är möjligheterna att begränsa kväveoxidutsläppen 

som kräver fortsatta studier, åtminstone med den gasanvändning som för 

närvarande är aktuell i landet. 
• naturgasanvändning i motsats till kol- och oljeanvändning inte ger några 

restprodukter som måste deponeras. 

2 Sammanställning av remissyttranden över rapporten 

Statens vattenfallsverks rapport Naturgas- Hälsa- Miljö har remissbe

handlats. 
Yttranden har avgivits av Sveriges meteorologiska och hydrologiska 

institut (SMHI). statens naturvårdsverk (SNV), statens energiverk läns

styrelsen i Malmöhus län. Svenska kommunförbundet, Sveriges industri
förbund (SI), Svenska Petroleuminstitutet (SPI), Landsorganisationen i 

Sverige <LOJ. Kraft- och värmeproducenternas samarbetskommitte för 

miljöfrågor (KVM), Svenska Gasföreningen, Swedegas AB och Sydgas 

AB. 

2.1 Allmänt 

Remissinstanserna framhåller att rapporten väl dokumenterat och pre

senterat naturgasens goda miljöegenskaper. Flera instanser bl. a. statens 

energiverk och Svenska Gasföreningen påpekar särskilt det värdefulla i att 

de nu finns en genomgång och sammanställning av kända fakta och resul

tat. 
SNV anser att naturgasens stora fördelar medför att största möjliga 

användning, som är ekonomiskt rimlig, kan rekommenderas från miljösyn

punkt. SI konstaterar att en starkt ökad naturgasanvändning skulle te sig 

attraktivt om miljön vore det enda bedömningskriteriet och fortsätter: "Vi 

kan emellertid inte bortse från de ekonomiska förhållandena, som försäm
ras starkt genom avsaknaden av ett svenskt rörledningssystem för gas". 

Några remissinstanser tar upp frågan om förutsättningarna för rappor
tens diskussion om miljö- och hälsokonsekvenser av en utökad naturgas

användning. Således sägs i energiverkets svar att det "är väsentligt att 
jämförelse inte görs enbart med olja, utan kompletteras med emissionsbe
räkningar för andra alternativ somt. ex. ·värmepumpar och förädlade kol

bränslen då dessa i många fall torde utgöra ett alternativ till naturgasan

vändning". Sydgas menar att missvisande slutsatser kan dras beträffande 
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miljö- och hälsokonsekvenser på lokal nivå beroende på att utredningen 
huvudsakligen baseras på resultat från spridningsberäkningar från en s. k. 
modellstad och ett villaområde där uppvärmningssektorn är dominerande. 
För Sydgasprojektet gäller att industrisektorn är den helt dominerande 
avsättningsmarknaden för naturgas. 

2.2 Värdering av naturgasens miljöfördelar 

I rapporten uttalas att "man kan uppskatta miljökostnaden till I-3 öre 
kWh för att i en mindre koleldad fjärrvärmepanna komma ner till gällande 
riktvärden. Då har man ändå inte nått ner till samma låga utsläpp av stoft 
och svavel som vid naturgas". Statens energiverk påpekar med anledning 
av dessa beräkningar att den miljöfördel för naturgas som anges, redan 
belastar övriga bränslen genom de cmissionsbegränsningar som är fast
ställda. Svenska gasföreningen redovisar i sitt remissvar ett försök till 
utvidgad analys av naturgasens miljövärde. Föreningen har därvid kommit 
till uppfattningen att naturgasens samhällsekonomiska miljövärde, försik
tigt räknat, ligger på åtminstone 4 öre kWh. 

2.3 Behov av fortsatta studier och uppföljningar 

Flertalet remissinstanser delar rapportens bedömning att nytto-kost
nadskalkyler på miljöområdet är önskvärda. 

Swedegas AB påpekar att rapporten ej mer ingående studerat de regio
nala och nationella effekterna på miljön av en stor naturgasanvändning i 
Sverige. Det är därför, säger bolaget, värdefullt om en dylik studie kunde 
genomföras för att påvisa vilka miljöeffekter i form av minskad försurning 
och minskade skogsskador som skulle erhållas. Även industriförbundet 
tillstyrker en kostnadsnyttostudie med avseende på försurning m. m. 

Statens energiverk delar bedömningen i rapporten att kunskapsläget 

avseende emissioner vid naturgasanvändning är sådant att endast kvä
vcoxidutsläppen i vissa tillämpningar motiverar ytterligare insatser. Även 

SNV framför liknande synpunkter och påpekar särskilt behovet av ytterli

gare studier vad gäller kväveoxidemissioner i samband med industriella 
högtemperaturprm:esser. 

Säkerhets och arbetsmiljöfrågor tas upp av bl. a. KVM och LO. KVM 
menar att det vore värdefullt med en översikt över de olika gastyperna och 

deras speciella och principiella risker, inte minst för att undvika att en 
naturgasanvändning i Sverige psykologiskt belastas med de risker för stor
olyckor som gasol och LNG ger. LO påpekar att det är viktigt att på ett 

tidigt stadium bygga upp en sådan beredskap att aktuella arbetsmiljöbelast
ningar kan förebyggas. 
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1 Sammanfattning 

1.1 Bakgrund 

I samband med riksdagens omprövning av energisparplanen för befintlig 
bebyggelse 1981 (prop. 1980/81: 133), angavs målet för besparingarna i 

1978 års bebyggelse till 28 TWh brutto för bostäder. 15 TWh brutto för 
lokaler och 5 TWh brutto för industrins byggnader. 

Det innebär en total besparing på 48 TWh brutto. BFR:s utvärdering 

omfattar bostäder och övriga lokaler, men ej industrins byggnader. Spar

målet för bostäder och övriga lokaler är 43 TWh/år brutto. I riksdagsbeslu

tet preciseras inte i vilken takt besparingsresultaten skall uppnås, endast 

att av det totala sparmålet om 48 TWh/år brutto skall huvuddelen vara 
uppnådd 1988. Sparmålet skall uppnås i huvudsak genom en effektiv 
tillämpning av känd och beprövad teknik. Att minska oljeberoendet är ett 
övergripande energipolitiskt mål. 

I proposition 1978/79: 115 fastlades det s. k. Sol 85-programmet som 
innebär en väsentligt ökad satsning på forskning, utveckling och experi
mentbyggande kring solvärme. värmelagring och värmepumpar. Målet för 
insatserna inom solvärmeområdet skulle vara att de från i huvudsak i 

mitten av 1980-talet skulle kunna ge underlag i tekniskt och ekonomiskt 

hänseende för skilda beslut rörande införande av solvärme och för inrikt

ningen av eventuella fortsatta forsknings- och utvecklingsinsatser inom 

området. 
Den stora satsningen på dessa områden borde leda till ett minskat 

oljeberoende och ett ökat sparande. Dessutom bedömdes solvärmetekni

ken sakna nämnvärda nackdelar från hälso- och miljösynpunkt. I proposi

tion 1980/81: 90 anges att det år 1990 genom en insats av 3 TWh drivenergi, 

bör 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 fjärrvärmesystem skulle ytterligare 

kvantiteter olja kunna ersättas genom användning av värmepump. Bidra

get från solvärme via solfångare beräknades till mellan I och 3 TWh år 

1990. 

1.2 Utvecklingen av energianvändningen hittills 

Uppnådda resultat 

BFR har låtit göra en studie av energisparandets omfattning i 1978 års 

byggnadsbestånd. Enligt denna studie har bruttoenergianvändningen för 

uppvärmning och tappvarmvatten i bostäder och lokaler minskat med ca 

23 TWh brutto från ca 121 TWh 1978 till 98 TWh 1983. Minskad energian

vändning på grund av konvertering samt rivning av byggnader har bedömts 
utgöra mindre än 2 TWh. Det finns dock osäkerheter i de angivna totalsiff-
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rorna. Såvitt rådet kan bedöma är studien den mest omfattande och in

trängande som genomförts i landet. 

Det går inte. enligt rådets mening, att för närvarande komma längre i 

säkerhet i bedömningarna med tillgänglig statistik och kunskap. Rådet vill 

dock understryka vikten av att statistiken i framtiden görs mer heltäckande 

och att olika statistiska sammanställningar görs på ett likartat sätt. Det är 

en förutsättning för att en senare, motsvarande studie skall kunna göras 

med större säkerhet. 

Vad kan 11/Fecklingen lll' energianvändningen förklaras av? 

En jämförelse av resultaten från byggforskningsinstitutets undersök

ningar av det svenska byggnadsbeståndet 1976/77 och 1983/84 visar, att 

den minskade energianvändningen hittills i stor utsträckning åstadkommits 

med enkla energihushållningsåtgärder, t. ex. tätning och injustering av 

uppvärmnings- och ventilationssystem. Detta bekräftas även av inter

vjuundersökningar som rådet låtit utföra. En utveckling mot mer omfat

tande åtgärder, ofta i samband med reparation och ombyggnad kan dock 

noteras under periodens senare del. En viss ökning av takten i energispa

randet under de senaste åren har också noterats. Detta kan bl. a. förklaras 

av att energihushållningsaktiviteten hos de större fastighetsförvaltningarna 

har ökat. 

1.3 Inriktningen på den fortsatta energihushållningen 

Enligt rådets beräkningar är den återstående energisparpotentialen för 

åtgärder med känd och beprövad teknik i dagens bebyggelse ca 10 TWh för 

småhus, ca 6 TWh för !lerbostadshus och ca 7 TWh för lokaler. Av dessa 

totalt ca 23 TWh hänförs ca 5 TWh till i dag fjärrvärmd bebyggelse. 

Beräkningarna bygger på att väl avvägda kombinationer av energihushåll

ningsåtgärder genomförs och att samordning med reparationer, underhåll 

och ombyggnad sker. 

Erfarenheter och resultat av genomförd forskning, utveckling och expe

rimentbyggande visar att nya byggnader kan göras mycket energisnåla. 

Till 1990 bedöms energibehovet för uppvärmning och tappvarmvatten i 

bostäder och lokaler kunna minska från dagens nybyggnadsstandard på 

120-140 kWh/m2 till 80-100 kWh/m2
• Pågående forskning visar att fortsatt 

teknisk utveckling kan leda till att energibehovet minskas ytterligare till 

30-70 kWh/m2
. Energisnåla lösningar åstadkommes genom att optimera 

hela byggnaden och dess installationer i ett samverkande system. Detta 

innebär att byggnader skall utformas täta och välisolerade med effektiva 

uppvärmnings- och ventilationssystem, ofta med värmeåtervinning. 

Resultat från rådets experimentbyggnader visar att det är tekniskt och 

ekonomiskt möjligt att i befintlig hehyggelse minska energianvändningen 

för uppvärmning och tappvarmvatten till under dagens nybyggnadsstan-
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dard 120-140 kWh/m2
. Ytterligare teknisk utveckling och nyttjande av ny 

energiteknik kan minska energianvändningen till under 100 kWh/m2
. Detta 

förutsätter kvalificerad projektering, professionellt arbetsutförande samt 

en väl utförd kontroll och besiktning. 
För att sparmålet skall kunna uppnås krävs att mer omfattande åtgärder 

av typen tilläggsisolering och förbättringar av fönster genomförs i bygg

nadsbeståndet. För att de beräknade spareffekterna skall kunna åstadkom

mas måste de byggnadstekniska åtgärderna genomföras i kombination med 

installationstekniska åtgärder i väl avvägda åtgärdspaket och i många fall 

samordnat med åtgärder i samband med reparation, ombyggnad och un

derhåll. Ett stort antal lägenheter och lokaler kommer att beröras av 

energihushållningsåtgärder. lnvesteringsbehovet för byggnads- och instal
lationstekniska åtgärder har beräknats till ca 34 miljarder kr. för bostäder 

och ca 10 miljarder kr. för lokaler. 

1.4 Den nya teknikens möjligheter 

Värmepumpsteknik 

Utvecklingen har gått snabbt när det gäller värmepumpar. Det fanns 
redan vid utgången av 1983 omkring 60000 värmepumpssystem i drift. 

Dessa system producerade totalt 2-3 TWh/år netto, vilket innebär en 

fördubbling under 1983. Värmepumpar motsvarande ytterligare minst I 

TWh/år netto är under installation. Värmepumparna ser ut att överträffa 
de bedömningar som gjordes i proposition 1980/81: 90. 

Värmepumpar för småhus utnyttjar olika värmekällor. De värmekällor 

som kan antas dominera under den närmaste framtiden är uteluft. ytjord 

och grundvatten. En utveckling mot mindre och billigare system är nöd

vändigt för att uppnå konkurrenskraft i framtida mer energieffektiva små

hus. 
Värmepumpar för flerbostadshus konkurrerar i de flesta fall ut både el, 

olja och fjärrvärme som alternativ uppvärmningsform. Husindividuella 
system har kostnadsnivåer som i flera fall ligger under motsvarande totala 

kostnad för tillförsel av fjärrvärme. Värmepumpar för gruppcentraler 

uppvisar god konkurrenskraft. 

Värmepumpar för fjärrvärme är med dagens priser, skatter och subven

tioner konkurrenskraftiga när det gäller anläggningar med rent avloppsvat

ten samt sjö- och havsvatten som värmekälla. Även inom andra områden 

där kraven på temperaturnivåer är måttliga, t. ex. lokaluppvärmning och 

industrins lågtemperaturvärme, finns en framtida marknad för värmepum

par. 

Solvärmeteknik 

Utvecklingen av solvärmesystem var fram till slutet av 1970-talet myc
ket splittrad och varken komponenter eller systemkombinationer var till-
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räckligt utvecklade. Men kan därför inte bedöma tekniken med utgångs

punkt från dessa projekt. Nu har kompetensen byggts upp till en. även 

internationellt sett, hög nivå. Solfångarnas prestanda har ökats, värdebe

ständighet och allmän kvalitet har förbättrats samtidigt som kostnaderna 

har reducerats väsentligt. För stora solfångarfält har kostnaden under en 

tid av endast tre år sänkts till hälften samtidigt som prestanda fördubblats. 

För tappvarmvattensystem till flerbostadshus har konstnaden halverats. 

Vi är nu inne i en period av snabb utveckling mot bättre prestanda och 

lägre kostnader. 

Tekniska lösningar för tappvarmvattenbcredning och uppv~irmning har 

utvecklats för småhus och flerbostadshus. Dessa tekniker kan svara för 
upp till 30 procent av uppvärmningsbehovet. Solfångarfält kan idag svara 

för upp till 10 procent av energibehovet i gruppcentraler och fjärrvär

menät. Dessa system kan konkurrera med lätt eldningsolja. lnvesteringsut

gifterna är dock höga och den största energiproduktionen sker på somma
ren. Solvärmesystemen har därför svårt att konkurrera med el och fasta 

bränslen. 

Solvärmesystem med säsongslagring har utvecklats i storlekar för ca 40 

lägenheter upp till stora gruppcentraler. Systemkostnaden behöver mins

kas med 30-50 procent för att konkurrenskraft ska kunna uppnås. En stor 

del av den nödvändiga förbättringen kan, enligt rådets mening, uppnås 

genom prestandahöjningar och kostnadsreduceringar i solfångarfält. 

Solvärmesystem är således idag endast i begränsad omfattning konkur

renskraftiga men det pågår en snabb utveckling. Målen i proposition 1980/ 

81: 90 (1-3 TWh) kan, enligt rådets bedömning, inte uppnås år 1990. Rådet 

bedömer emellertid de senaste årens utveckling som lovande. En fortsatt 

satsning på forskning och utveckling (FoU) samt experimentbyggande 

inom solvärmeområdet bör därför enligt rådets mening göras. Detta ger 

större frihet när det gäller möjligheterna att minska det framtida elberoen

det. Forskningssatsningen bör kombineras med marknadsstimulerande åt

gärder. Annars kan den nödvändiga utvecklingen inom industrin inte fort

sätta. 

Energi/a[.!ring 

En viktig förutsätting för att kunna utnyttja solvärme. naturvärme och 

spillvärme är att energin kan lagras tills den behöver användas. Oftast rör 

det sig om lagring från sommar till vinter. 

Naturens egna förutsättningar för värmelagring i jord. berg och vatten

magasin verkar erbjuda de största möjligheterna till billig säsongslagring. 

Värmcförluster och kostnader gör att lagren måste byggas i stor skala. 

Sverige har genom sin glacialajordartsgeologi och sitt urberg mycket goda 

förutsättningar för undermarksbaserad värmelagring. 

Värmelager i form av vattenmagasin. såsom gropar och bergrum, bygger 

på känd anläggningsteknik. Erfarenheter av drift, bergstahilitet och vatten-
25 Riksdagen 1984185. I sam/. Nr 120. Bilagede/ 
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kemi erhålls nu i pågående fullskaleförsök. Gropmagasinen synes ha vissa 

begränsningar. Yärmclagring direkt i mark är billigt per m3 men har låg 

energitäthet och systemen blir mer effekttröga än vid lagring direkt i 

vatten. Anläggningserfarenheter och preliminära driftresultat visar att sy

stemen fungerar på planerat sätt. 

Yärmclagring i akvifercr förekommer idag endast i projekteringsskedet. 

och de första fullskaleanläggningarna beräknas vara i drift 1985. Lagrings

tekniken erbjuder goda möjligheter att sparat. ex. energin i sjöarnas ytvat

ten till vintern och då ha en bra värmekälla för värmepumpsystemen. 

Kemiska latenta smältvärmelager har, enligt rådets bedömning, inte stora 

möjligheter att nå en tekniskt och ekonomiskt acceptabel nivå inom de 

närmaste 10-15 åren. Lagring i is/vatten används däremot kommersiellt i 

kontorshus idag. 
Kostnadsbilden för olika typer av värmelager är mindre underbyggd än 

för t. ex. system med värmepumpar och naturvärmekällor, eftersom det 

idag endast finns ett fåtal experimentanläggningar. Kostnader för lager är 

också storleks- och systemberoende, vilket gör att enkla slutsatser inte kan 

dras av projekt i halv skala. Hittills framkomna resultat från experimentan
läggningar tyder på att den del av energikostnaden som är direkt relaterad 

till lagret kan bli så låg som 3-10 öre/kWh. 

FramtidsmöjliRheter 

Rådets utvärdering omfattar den teknisk-ekonomiska potentialen för 

energisparande med värmepumpar. solvärme och energilagring. Rådet av

står dock från att göra en bedömning av marknadsandelar för olika nya 

tekniska system. Flera av dem är stadda i sådan utveckling att kostnadsbil

den snabbt kan förändras. Mot bakgrund av hittills erhållna resultat be

dömer rådet emellertid att traditionell energihushållning i kombination 

med värmepumpar och övergång till tekniska system med solvärme, natur

värme och lagring åtminstone bör kunna in på 2000-talct leda till en 

halvering av 1978 års energianvändning i bebyggelsen. Rådet har i sin 

bedömning tagit hänsyn till att byggnader och uppvärmningssystem blir 

föremål för åtgärder i en takt som beror av bl. a. den tekniska livslängden 

för pannor, värmepumpar. distributionsnät m. m. En fortsatt snabb ut

veckling kan dock leda till en större besparing. 

1.5 Slutsatser och rekommendationer 

En ny energihushållningsplan 

Enligt rådets bedömning blir det allt svårare och mindre meningsfullt att 

ju längre tiden går särskilja energianvändningen i 1978 års bebyggelse. 

Rådet föreslår därför att energihushållningsplanen i fortsättningen skall 

omfatta all bebyggelse. dvs. även den som tillkommit efter år 1978 och den 

som kommer att byggas framöver. 
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Enligt rådets bedömning bör energihushållningsåtgiirder i hyggnadcrna 

och energisparande system med värmepumpar. solvärme och värmelagcr 

samordnas i väl avvägda åtgärdspaket. Sparplanen bör därför. enligt rådets 

mening, avse såväl traditionella energihushållningsåtgärder som nya tek

niska system. Det gäller såväl målsiittning. genomförande. styrmedel som 

uppföljning. 

Rådet har också påpekat svårigheten att ge en samlad bedömning av de 

nya tekniska systemens sparpotential vid en viss tidpunkt. Rådet föreslår 

därför att regeringen överväger en målsättning ifi1rm m· l'ägi•al i stället för 

ett sparmål enbart i TWh i en ny heltäckande energihushållningsplan för 

bebyggelsen. 

Genomförande 

Enligt rådets uppfattning bör man se över hela bebyggelsen och dess 

uppvärmningssystem med målsättningen att hushålla med energi och andra 
resurser och att utnyttja spillvärme. solvärme. naturvärme m. m. så långt 

som möjligt. 
Stora delar av det svenska byggnadsbeståndet är idag i behov av repara

tion, ombyggnad och tillbyggnad. så kallade ROT-åtgärder. I den del av 

bebyggelsen där ROT-åtgärder behövs bör energihushållningspaket. vär

mepumpar, solvärme m. m. genomföras på ett samordnat sätt. Det är 

viktigt att uppvärmningssystemen anpassas till de lägre energianvänd

ningsnivåer som blir resultatet av de övriga åtgärderna. 

Energianvändningen i bebyggelsen bör planeras så att det totala energi

systemet blir så effektivt som möjligt. Därför bör den kombination av 

energihushållningsåtgärder alltid genomföras som medför en samhällseko

nomisk kostnad (besparingskostnad i öre/kWh) som är lägre än samhällets 

utgifter för att tillföra motsvarande mängd energi. Rådet har i utredningen 

visat hur detta kan ske över tiden. 

Avvägning sparande tillförsel i fjärrvärmeområden 

I takt med att bebyggelsen blir mer energieffektiv kommer fjärrvärme

systemen att behöva anpassas till nya förutsättninRar. Den försålda vär

memängden från fjärrvärmeverken i Sverige har i stort sett varit oföränd

rad sedan 1978179. trots fortsatt utbyggnad av näten. Flera fjärrvärmeverk 

strävar efter att successivt sänka framlednings- och returtemperaturer i 

näten i syfte att minska värmeförlusterna och att få bättre förutsättningar 

för värmepumpar och för framtida kraftvärme. 

Ny teknik medför också att fjärrvärme i flera avseenden kan bli mer 

flexibel. Den marknad fjärrvärmen kan uppnå kommer i växande omfatt
ning att avgöras av hur den kan anpassas till de framtida låga energian

vändningsnivåerna och nya tekniker för energianvändning och energiom

vandling. En viktig fråga är hur fjärrvärmetaxan utformas. En taxa med en 
stor rörlig del och liten fast del stimulerar energihushållning. 
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Forskning och uti·eckling 

Enligt rådets mening bör en kraftfull satsning på forskning, utveckling 

och experimentbyggande även fortsättningsvis vara en av hörnstenarna i 

energihushållningsplanen. Det är särskilt viktigt att värna om den långsik
tiga kunskapsuppbyggnaden på området vid högskolorna. 

Rådet pekar också på vikten av experimentbyggande i full skala. Det 

bidrar starkt till att resultaten blir säkrare och mer trovärdiga. Det bidrar 

därmed också till att ny kunskap snabbare når ut till praktisk tillämpning. 

Rådet anser vidare att ett visst statligt införandestöd för värmepumpar. 
solvärme och energilager även fortsättningsvis behövs. Men stödet skall 

endast ges till sådan teknik och sådana tekniska lösningar som prövats i 

FoU och experimentbyggande och torde inte behövas annat än i de fall där 
marknaden ännu inte är etablerad. 

UtbildninR 

På mycket kort tid har en mängd nya kunskaper och erfarenheter inom 
energiområdet vunnits. För att dessa kunskaper skall kunna omsättas i stor 
skala i praktiken måste forsknings- och utvecklingsresultaten spridas till 
och förankras i de grupper vars kunskaper och agerande har betydelse för 
genomförandet. Dit hör de direkta beslutsfattarna - ägare och förvaltare 

av bostäder och lokaler - men också grupper som i sin yrkesutövning 

påverkar de direkta beslutsfattarna. Enligt rådets mening behöver stora 

insatser göras för att utbilda nyckelgrupper om effekten av insatta resurser 

skall bli den avsedda. 

1.6 Samhällsekonomiska bedömningar 

Rådet har inte gjort någon total samhällsekonomisk beräkning av vad 
som är den mest gynnsamma utvecklingen när det gäller energianvändning 
i bebyggelse. De beräkningar som gjorts visar olika åtgärders lönsamhet i 

förhållande till alternativa åtgärder med hänsyn till totala systemkost

nader, investeringsutgifter och livslängd samt drift- och underhållskost

nader. Åtgärdernas lönsamhet under en rad olika förutsättningar studeras 

också. Rådet har inte gjort något försök att prissätta åtgärdernas effekt på 

handelsbalansen. sysselsättningen, miljön och säkerheten. Detta är. enligt 

rådet, ytterst en politisk bedömning. 

Energihushållande åtgärder, värmepumpar. solvärmesystem och energi

lager bygger i stor utsträckning på inhemsk produktion. Importen av 

bränsle minskar kraftigt och ersätts inte med andra importerade produkter 

om energihushållningsplanen genomförs. Den kraftfulla satsningen på FoU 

inom dessa områden gör också att Sverige har ett teknikförsprång. Förut

sättningarna för export är därför enligt rådets bedömning goda. 

Energisparande åtgärder i kombination med reparation och ombyggnad 
utgör en viss kompensastion för den minskade sysselsättningen i nypro-
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duktion av byggnader. De direkta byggnadsarbetena genererar också ar

betstillfällen i materialindustrin, transportsektorn. förvaltningsledet och 

konsultbranschen. Även de nya energiteknikerna kan generera betydande 

sysselsättningstillskott. Från arbetsmarknadspolitisk synpunkt kan det 

därför. enligt rådets bedömning. vara motiverat att eventuellt tidigarelägga 

vissa reparations- och ombyggnadsarbeten och samtidigt åstadkomma vä

sentliga energibesparingar. 

Energihushållande åtgärder, värmepumpar, solvärmesystem och energi

lager minskar de miljöfarliga utsläppen som för närvarande utgör ett av de 
stora hoten mot vår miljö. En kraftfull satsning på energihushållande 

lösningar leder därför till väsentligt minskade samhällskostnader för mil

jöskador. 
Rådet framhåller att energihushållning i den vida mening man beskrivit 

inte endast bör ses som en del av energipolitiken. Rätt genomförd bör den 

kunna utgöra en integrerad del av ROT-programmet, upprustningen av 
boendemiljön och vården av byggnadsbeståndet ~amt bli ett led i miljö

vårdspolitiken. 

2 Sammanställning av remissyttranden avseende underlag för 
omprövning av gällande riktlinjer för energiverksamheten i 
byggnader m. m. 

2.1 Remissförfarandet 

Efter remiss från bostadsdepartementet har yttranden över Energi 85 -

energianvändning i bebyggelse avgetts av fortifikationsförvaltningen 

<Fort-F), byggnadsstyrelsen, riksrevisionsverket <RRV), statistiska cen

tralbyrån (SCB). riksantikvarieämbetet, överstyrelsen för ekonomiskt för

svar (ÖEF). arbetsmarknadsstyrelsen (AMS), bostadsstyrelsen, länsbo

stadsnämnderna i Kristianstads, Malmöhus, Gävleborgs, Kopparbergs 

och Norrbottens län, statens institut för byggnadsforskning (SIB), statens 

planverk, statens industriverk <SIND), statens energiverk. statens prov

ningsanstalt, länsstyrelserna i Kristianstads, Malmöhus. Gävleborgs, Kop

parbergs och Norrbottens län, energiforskningsnämnden (Efn). konsu

mentverket, universitets- och högskoleämbetet <UHÄ), statens institut för 

företagsutveckling (SIFU), fullmäktige i Sveriges riksbank, E-gruppen tek
nikinformation AB. Chalmers tekniska högskola (CTH), tekniska högsko

lan i Stockholm (KTH), Universitet i Lund, Fastighetsanställdas förbund, 

Föreningen Sveriges Byggnadsinspektörer, Föreningen Sveriges energi

rådgivare, HSB:s Riksförbund, Hyresgästernas riksförbund, Industrigrup
pen för lätt byggeri, Industrins byggmaterialgrupp, Ingenjörsvetenskaps

akademien (IV A). Stockholms, Vaxholms. Uppsala. Jönköpings, Växjö, 
Kristianstads, Malmö, Göteborgs, Vänersborgs, Tidaholms, Filipstads, 
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Åre och Vilhelmina kommuner. Landstingsförbundet. Näringslivets Bygg

nadsdclegation, Rörfirmornas riksförbund. statens vattenfallsverk. Svens

ka byggnadsentrcprenörföreningcn. Svenska Elverksförcningcn. Svenska 

kommunförbundet. Svenska kraftverksföreningcn. Svenska Riksbyggcn. 
Svenska värmeverksföreningen. Sveriges allmännyttiga bostadsföretag 

(SABO), Sveriges arkitekters riksförbund (SAR), Sveriges fastighetsägare

förbund. Sveriges industriförbund, Sveriges Trähusfabrikers riksförbund. 

Sveriges villaägareförbund, Swedisol. Svenska byggnadsarbetareförbun

det. 

2.2 Beslutsunderlaget allmänt 

Flera remissinstanser har uttalat sig positivt över den allmänna upplägg

ningen av rapporten Energi-85 och menat att den på ett lättfattligt sätt 
redovisar kunskapsläget inom det aktuella området. 

Enligt FortF belyser Energi-85 på ett bra sätt dagens situation och syn 
vad gäller energianvändningen inom byggnadssektorn. 

Byggnadsstyrelsen anför. Byggforskningsrådets utredning · 'Energian
vändning i bebyggelse" är en omfattande skrift som på ett lätt tillgängligt 

sätt presenterar en mängd fakta på området. De flesta är oomtvistade och 

mycket få kontroversiella. För den som är allmänt intresserad av området 

skulle skriften således kunna utgöra en lärobok. 
Statens energiverk och Svenska viirmevcrksföreningen uttalar att stati

stikmaterialet ger ett värdefullt tillskott till vetandet om energianvändning

en. 
CTH anför. Rapporten ger en lättläst, bred allmän översikt av den 

energiinriktade byggnadsforskning som BFR haft ansvar för. Illustratio

nerna är trevliga och välvalda och samverkar med typografin till att göra 

det lätt att orientera sig i det omfattande materialet. Frånvaron av språk

liga fel vittnar om ett samvetsgrant arbete av redaktören under en uppen

bart kort produktionstid. 

KTH anser att Energi 85 tillsammans med ett stort antal delrapporter 

utgör ett mycket omfattande underlag. Det ligger en stor förtjänst i att 

många experter anlitats för att samtidigt behandla olika avsnitt inom det 

komplexa energiområdet. Omfattningen av underlaget är så stort att det 

med viss nödvändighet blir något svåröverskådligt. Sammanfattningsskrif

ten Energi 85 ger emellertid en utomordentlig sammanställning av tillgäng

liga kunskaper och erfarenheter. Det är ett mycket komplext ämnesområ

de utredningen omfattar. Uppläggning och ·genomförande har skett på ett 

förtjänstfullt sätt. Inom många delområden är kunskaperna osäkra varför 

det kan finnas motiv för att inom vissa avsnitt göra annorlunda bedömning

ar än vad som framgår av Energi 85. 

Svenska clvcrk.~föreningen uttrycker sin uppskattning över rapportens 
uppläggning och sakliga innehåll. Beskrivningen av de allmänna förutsätt-



Prop. 1984/85: 120 389 

ningarna ger en god bild av energianvändningen i bebyggelsen och redovi

sas på ett överskådligt sätt. Liknande synpunkter framförs av Föreningen 

Sveriges byggnadsinspektörer och Kristianstads kommun. 

Svenska kommunförbundet anför följande. I rapporten redovisas på ett 

överskådligt sätt resultaten från ett omfattande utredning- och utvecklings

arbete. Rapporten ger en sammanfattande och nära nog heltäckande bild 

av de senaste årens utveckling inom viktiga delar av energiområdet. Rap

porten sprider kunskap om det forsknings- och utredningsarbete som i 

form av utredningar, experimentbyggande och demonstrationsverksamhet 

genomförts bl. a. med stöd av statliga medel. Liknande synpunkter redovi

sas av Svenska byggnadsarbetareförbundet. 
Många remissinstanser har pekat på brister i materialet. Bristerna kan 

bestå i att man saknar belysning av vissa aspekter helt eller delvis. I vissa 

fall ifrågasätts underlaget för de slutsatser och synpunkter som redovisas. 
Bn~gnadsstyre/sen anser att rapportens brister ligger i det som inte 

kommit på pränt. Man har undvikit klarläggande diskussioner av förhållan
den hos redovisade fakta som var för sig kan vara utan invändning men 

sinsemellan kan innebära konfliktrisker. Härigenom har man också undvi

kit att dra sådana slutsatser av det framlagda materialet, vilka måste vara 

väsentliga för det förelagda utredningsuppdraget. Läsaren kan förledas att 

tro att skriften kan utnyttjas som en meny för fritt val av enskilda rätter 

utan hänsyn till de komplexa samband som råder. Det relativt blygsamma 

utrymme som utredningen ägnat sparpotential och faktiska spareffekter i 

befintliga byggnader svarar enligt byggnadsstyrelsens uppfattning inte mot 

vad dessa frågor borde ha fått med hänsyn till deras avgörande betydelse 
för möjligheterna att nå de av statsmakterna formulerade målen. 

RRV konstaterar att rapporten i första hand redovisar uppnådda resultat 

inom energihushållningsområdet och den nya teknikens möjligheter. De 

överväganden om och förslag till fortsatta statliga insatser inom energiom

rådet som presenteras är huvudsakligen av övergripande karaktär och i 
flera fall redovisas varken kostnadsberäkningar eller annat underlag för 

förslagen. Rapportens värde som beslutsunderlag begränsas också av att 

flera frågor som torde ha en central betydelse för beslut inom de aktuella 

områdena endast behandlas mycket summariskt. 

Sålunda borde rådet i sin utvärdering exempelvis ha diskuterat frågan 

om avvägningen mellan åtgärder i tillförselledet resp. energianvändnings

ledet mer ingående. I rapporten anförs endast att denna avvägning bör ske 

på kommunal nivå. Frågan om hur statliga styrmedel och stöd påverkar 
denna avvägning och vilka effekter de har på fastighets- resp. samhällseko
nomin berörs ej. En annan fråga som borde ha ägnats uppmärksamhet är 
de samhällsekonomiska aspekterna på energisparande och användandet av 

värmepumpar i fjärrvärmesystem. Hittillsvarande diskussion har i huvud
sak handlat om fastighets- resp. fjärrvärmeverksekonomiska aspekter på 
energisparande resp. användandet av värmepumpar i dessa områden. 
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Sammanfattningsvis anser RRV att rapporten inte ger tillräckligt under

I;1g för ställningstaganden och beslut i många av de behandlade frågorna. 

EnergiforskninRrnämnden pekar på att de uppnådda energisparresulta

tcn och den utveckling av tekniken på energiområdet. som beskrivs i 
Energi 85, tillskrivs i allmänna ordalag FoU-stödet. Någon som helst 
analys av samband mellan insatser och uppnådda resultat redovisas dock 

inte, ej heller av genomslagskraften av de olika slag av FoU-insatser som 

gjorts eller andra använda styr- och stimulansmedel och deras inbördes 

betydelse. Det är med andra ord ej möjligt att utläsa vilka totala effekter 

FoU-stödet haft och i vad mån de olika insatserna varit effektiva. 

Riksantikvarieämbetet påpekar att vid den utvärdering som nu utförts av 

BFR har energisparandets effekter på kulturhistoriskt värdefulla byggna

der inte behandlats. Bl. a. som en följd av detta saknas också underlag och 
analyser för en diskussion av dessa frågor och för förslag om inriktning av 
energisparverksamheten i den kulturhistoriskt vardefulla bebyggelsen. Er
farenheter av hittillsvarande energisparverksamhet visar att dessa frågor 
måste uppmärksammas mer. Vissa undersökningar har även genomförts i 
andra sammanhang för att belysa de problem som är förknippade med 

detta. 
Länsbostadsniimnden i Kopparbergs liin noterar att forskningen inom 

energiområdet har under en följd av år varit mycket teknikorienterad. 
Sverige har därvid kommit att inta en ledande plats i världen inom detta 

viktiga område. Samtidigt har vi upplevt att den nya teknikens tillämpning 

inom byggandet åstadskommit många problem. Länsbostadsniimnden i 

Norrbottens län anför liknande synpunkter. 

Statens planverk anser att utredningen inte har klarlagt vilka typer av 

·åtgärder som har genomförts i bebyggelsen och på vilket sätt energibespa

ringen har skett. Statens energiverk framför liknande synpunkter och 
menar att detta är en stor svaghet då man skall diskutera styrmedel. 

Göteborgs kommun beklagar att rådet har undantagit industrins byggna

der från kalkylerna. Dessa byggnader representerar en energisparpotential 

av stort intresse med t. ex. möjligheter att utnyttja spillvärme m. m. Kom

munen rekommenderar att energihushållnings planeringen utvecklas till att 

om möjligt innefatta hela beståndet av byggnader. 

SABO konstaterar att effekten av drift- och skötselåtgärder och i viss 

mån även övriga "enklare" energisparåtgärder behandlas sparsamt i Ener

gi 85. I den beräkningsmodell som använts för att beräkna den återstående 

sparpotentialen i bebyggelsen finns t. ex. drift- och skötselåtgärder inte 

med. 
E-gruppen teknikinformation AB pekar på att drift- och skötselfrågor 

behandlas endast översiktligt. 

SAR vill framhålla tre faktorer som förbundet anser ha stor betydelse för 

en snabb utveckling mot ytterligare förbättrad energihushållning och effek
tivare energiteknik. De tre faktorerna som ej har fått erforderlig tyngd är 
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spridning av den nya kunskapen om energi till de verksamma inom produk

tion. administration och utbildning, brukarnas vanor och krav samt moti
vationen för långsiktig hushållning och integration av energikunnande i 

byggnadsförnyelse och administration 

Statens energil•erk anför. Genom att i detalj bedöma intäkter och ko~t

nader av olika energisparpaket vill BFR med sin beräkning av energispar

potentialen komma fram till vilka åtgärder som är lämpliga att genomföra i 

de skilda bestånden, vilken omfattning de bör ha och vilken energibespa

ring det är lönsamt för samhället att eftersträva. 
Statens energiverk anser, att detta angreppssätt har ett begränsat värde 

som underlag för energipolitiska ställningstaganden. Beräkningarna är 
osäkra med hänsyn till kvaliten i det statistiska basmaterial man applicerar 
dem på samt de förenklade förutsättningar man alltid måste göra i sådana 
sammanhang. En så precis kunskap om sakförhållandena på energihushåll
ningsområdet, att en av staten detaljstyrd energihushållningsplan vore 
möjlig eller önskvärd att sträva efter, är orimlig att uppnå. Ett rimligare 
angreppssätt är att undersöka uppvärmningsmarknadernas funktionssätt 

för att på den vägen utröna om det finns några hinder för anpassning på 
producent- och konsumentsidan till samhällsekonomiska kostnader för 

energitillförsel och energisparande. 

Statens provningsanstalt konstaterar att utredningsunderlaget och redo

visningen väsentligen är välavvägd, men vill peka på att de båda huvudav
snitten "Energihushållning, utvärdering och möjligheter" respektive 

"Den nya teknikens möjligheter" vad gäller omfattning och utförlighet inte 

helt är i balans med varandra. Skäl borde ha funnits att behandla energi
hushållningsavsnittet mer utförligt. 

Svenska kommunförbundet menar att vissa centrala problem och vissa 
övergripande frågor behandlas alltför summariskt eller indirekt i rappor
ten. Detta gäller t. ex. fjärrvärmens roll och byggnaders effektbehov. 

Sl'enska i·ärmeverksföreningen menar att vissa delar av det som skrivs 

om fjärrvärme är ofullständigt eller oriktigt. Rapporten förefaller att ha en 

överdriven tilltro till små värmepumpars förmåga att konkurrera med 
andra alternativ till byggnadsuppvärmning. 

Länsstyrelsen i Gävleborgs län anför. När det gäller effekterna av olika 

energisparande åtgärder för handelsbalans. sysselsättning, miljö och sä

kerhet har de inte belysts. Länsstyrelsen anser att även dessa konsekven
ser av energisparande borde ha beskrivits inom ramen för utredningen då 
detta material föreslås ligga till grund för omprövning av energipolitiken. 

När det gäller de mer omfattande åtgärderna som genomförts under 

perioden 1978-83 saknas i rapporten en analys av effekten av åtgärderna 
för miljön. Rapportens värde ligger i att den visar. att sparmålet hittills gått 
att uppfylla. även om förklaringarna är mindre väl grundade, att slutmålet 

borde gå att uppnå, även om svårigheterna underskattats, att svårigheter 
vid fortsatt genomförande föreligger. även om de inte tillräckligt precise-
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rats. att bebyggelsen har ett enormt värde som nationell tillgång. även om 
man hittills endast pekat på de ekonomiska värdena. att en fortsatt intensi
fierad Foll verksamhet om bebyggelseutveckling och energianvändning är 
av nöden, även om de forskningsvärda problemen endast antytts. 

IV A anför bl. a. följande. Genom att rf1det inte väljer att i huvudfallet 
studera olika energiförsörjningsalternativs verkliga kostnader. dvs. utan 
skatter och subventioner m. m .. avhänder man sig möjligheten att redovisa 
energisparpotentialen i Sverige till lägsta samhällsekonomiska kostnad. 

När det gäller valet av scenarier och strategier efterlyser akademien ett 

fall som redovisar en fortsatt kärnkraftanvändning efter år 2010. Eftersom 
en avveckling av kärnkraftverk. som uppfyller alla ställda säkerhetskrav är 

ekonomiskt oförsvarbar. anser akademien att en marknadsbedömning av 
alternativa energitekniker. som inte tar hänsyn till ett fall med fortsatt 
kärnkraftsdrift. blir ofullständig. 

CTH anför. Delar av rapporten skulle vunnit på en kritisk. ingående 
granskning av hittillsvarande forskning och en diskussion av tidigare mål
formuleringar och hur de uppfyllts. Man saknar en diskussion av hinder i 
form av medclsbrist, brist på forskare, kortsiktiga tidsperspektiv, svårig
heter beträffande samordning och kunskapsöverföring. En viktig faktor är 
samhällets resurser och vilja att omsätta forskningsresultat i konkreta 
byggprojekt. Här saknas en diskussion av de vittgående konsekvenser som 
ett ROT- och energihushållningsprogram kan få för den byggda miljön. 

Rapporten innehåller otillräckligt av kostnads- och lönsamhetskrav för ett 
bestämt ställningstagande till framlagda förslag. Rapporten kännetecknas i 
sin helhet av sin brist på övergripande resonemang som placerar de energi
tekniska övervägandena i begripliga relationer till andra överväganden 
som kanske är väl så viktiga. 

Industrins byggmaterialgrupp anför. Byggnadstekniska åtgärder och 
strategin för att uppnå ett lågt energibehov i samband med nyproduktion 
av byggnader finner vi knapphändigt redovisade i BFR:s rapport. Utnytt
jande av byggstommens tillgängliga värmekapacitet och ytskiktens inver
kan på styrning av rumsklimatet är exempel på områden som bör ha sin 

givna plats i forskningsprogrammen. En samverkan mellan stomme och 
värmesystem bör vara ett delmål i en energibesparingsstrategi. 

Ett område som inte behandlas i Energi 85 är vattensnålteknik. som är 

värd att uppmärksammas. 
BFR anger att "en investering för att spara en energienhet bör genomfö

ras då den innebär en kostnad som är lägre än utgiften för att köpa 
motsvarande energienhet''. Vi instämmer i detta. Dock måste vi konstate
ra att underlag för en optimering av åtgärdspaket. som innehåller såväl 
energisparåtgärder som installationer för uppvärmning inte alltid är väl 
dokumenterade. Speciellt beträffande ny teknik saknas ofta data för inves
teringskostnader, livslängd och driftkostnader. Energi 85 ger ej tillräckligt 
underlag för sådana lönsamhetskalkyler. Därför anser vi att ytterligare 
forskningsinsatser är nödvändiga - främst för att få teknisk/ekonomisk 
erfarenhet. 
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2.3 Utvecklingen av energianvändningen hittills 

Stor överensstämmelse föreligger om storleken på nedgången i energian

vändningen t. o. m. 1982. Vad som hänt under 1983 råder skilda åsikter om 
liksom om vad utvecklingen kan förklaras av. 

Statens enerRi1·erk anför. Beträffande energianvändningen för upp

värmning kan man enligt verkets mening med någorlunda säkerhet uttala 

sig om utvecklingen 1978-1982. Enligt verkets databas. som baseras på 

SCB:s leveransstatistik, minskar energiåtgången för uppvärmning med 
nästan tre procent per år under denna tid. Vad gäller 1978 års bestånd kan 

därför uppskattningen 17 TWh för minskad energiförhrukning under peri

oden 1978-1982 betraktas som acceptabelt underbyggd. Bedömningen att 
man därefter skulle ha sparat 6 TWh 1983 bör tills vidare betraktas som en 
hypotes. Jämfört med energisparmålet 43 TWh i 1978 års bebyggelse bör 
man enligt energiverkets mening i dagsläget inte gå längre än att konstatera 
att förmodligen en tredjedel uppnåtts. Redan detta måste dock betraktas 
som en framgång. 

Malmii kommun redovisar följande. Den utvärdering beträffande ener

gianvändningens utveckling i Sverige sedan början av 1960-talct som redo
visas i BFR:s rapport är mycket intressant och belysande. Energiverks

styrelsen vill i det sammanhanget notera att en motsvarande studie gjorts 
för Malmö kommun såsom ett försöksprojekt, i syfte att bl. a. undersöka 

om den nationella metodiken fungerar på ett kommunalt plan. Den genom

förda studien visar att så är fallet och arbetet med energistatistisk på ett 
kommunalt plan har därmed utvecklats kraftigt. 

SCB anför. Utredningens huvudresultat är i stort sett samstämmiga med 

den officiella statistiken, men osäkerheter i det statistiska materialet med

för att redovisade slutsatser inte alltid har stöd i den officiella statistiken, 
vilket också påpekas i rapporten. SCB kan t. ex. inte verifiera påståendet 

att trenden i minskningstakten för genomsnittlig energiförbrukning är acce

lererade <R 132: 1984, s. 116). Medelfelet i SCB:s skattningar av genom

snittlig energiförbrukning är ca 0,5-1 %, medan den registrerade minsk

ningstakten är ca 3 % per år. Detta innebär att slutsatser beträffande 

förändringstakten måste bli osäkra, speciellt mellan de år då urvalen till 

undersökningen byts ut. Det finns också en osäkerhet beträffande storle

ken på väderfaktorers inverkan på energiförbrukningen, som försvårar 
slutsatser om takten i energisparandet. 

Beträffande uppgifter över uppvärmd yta i bostäder totalt visar SCB:s 
och BFR:s uppgifter god överensstämmelse både avseende nivåer och 

förändringstakt. Däremot redovisar BFR högre tillväxttakt för uppvärmd 
yta i småhus och en lägre för flerbostadshus än vad den officiella statisti
ken anger. Förklaringen till dessa avvikelser kan ligga i att jämförelser 
mellan FoB 1975 och FoB 1980 legat till grund för BFR:s uppgifter. På 
grund av att FoB 1980 genomfördes med ändrade rutiner finns klassifice-
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ringsskillnadcr vid uppdelning på småhus och !lerbostadshus mellan FoB 

1975 och FoR 1980 varvid registrerats en skenbar ökning av antalet små

huslägenheter på bekostnad av flerbostadshusen. 

Statens planverk noterar att inga försök görs att närmare bevisa att 

energiförbrukningen i småhus verkligen är så hög som 56 TWh brutto. Den 

beräknade sparpotentialen om 10 TWh i småhus är i hög grad beroende av 

denna förutsättning. Planverket anser att utredarna borde undersökt vilka 

empiriska värden på tidshorisont och kalkylränta som beslutsfattare tycks 

ha använt för hittills uppnådda sparrcsultat. Mycket talar för att det i 

genomsnitt rör sig om 5 år resp. 5 %. 
S/B påtalar bl. a. följande. Felen vid nivåbestämning försvinner enligt 

Energi 85 vid beräkning av ändringar i energiförbrukningsnivån. t. ex. när 

man bildar differenser mellan 1978 och 1983. Ett sådant påstående kanske 

vore någorlunda giltigt under stabila förhållanden. Perioden 1978-1983 

kännetecknas emellertid av stora förändringar i användning av olja, el. ved 

och fjärrvärme för uppvärmningsändamål. De antaganden som måste göra 

om bl. a. genomsnittsförbrukningar, verkningsgrader och elkonverteringar 

m. m. får därmed olika stor betydelse 1978 och 1983. De beräknade föränd

ringarna mellan 1978 och 1983 kan därmed delvis återspegla konsekvenser 

av fel i gjorda antaganden. BFR anger att felet är mindre än 2 TWh i 

angivelsen att minskningen är 23 TWh <brutto) under perioden 1978-1983. 

Storleksordningen på felet är enligt vår uppfattning betydligt större och 

kanske 6-8 TWh (brutto). 

Energiforskningsnämnden menar att det statistiska material som under

bygger bedömningen av uppnådda energisparresultat är kvalitetsmässigt 

ofullständigt. Bedömningar bör därför göras med försiktighet. Kunskap 

som Efn har om vilka energis parresultat som uppnåtts i några kommuner, 

antyder att BFR:s uppskattning kan vara optimistisk 

2.4 Vad kan utvecklingen av energianvändningen förklaras av? 

Delade åsikter råder bland remissinstanserna om vad nedgången i ener

gianvändningen beror på. 

Fastighetsägareförbundet menar att vid bedömning av energihushåll

ningsprogrammets effekter måste man beakta att omfattande sparåtgärder 

vidtagits även före den nu aktuella utvärderingsperioden. Flera tidigare 

undersökningar tyder på att de privata fastighetsägarna och bostadsrätts

föreningarna vidtagit relativt sett mer omfattande energisparåtgärder än de 

allmännyttiga bostadsföretagen före 1978. från 1974 och framåt. Åter

stående energisparpotential hos dessa fastighetsägarekategorier kan därför 

ha varit relativt sett lägre än de allmännyttiga bostadsföretagens vid ener

giredovisningens startår 1978. Förbundet anger att enligt SCB fördelade 

sig uppvärmningskostnaderna 1982 på olika fastighetsägarekategorier en

ligt följande: bostadsrättsföreningar 43 kr./m2, privata fastighetsägare 46 

kr ./m2 och allmännyttiga bostadsföretag 48 kr ./m2 . 
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I enskild fastighetsförvaltning kan enligt förbundet energisparinsatser 

uppnås relativt snabbt då energisparande till följd av de höga energipri

serna har blivit en integrerad del i den strävan efter kostnadseffektivitet 

som utmärker alla affärsmässigt drivna företag. Inom den offentliga för

valtningen däremot saknas ett naturligt incitament för energisparande. De 

kommunala företagen får genom att deras hyror sätts efter självkostnads

principen under alla omständigheter sina uppvärmningskostnader täckta. 

I det följande redovisas remissinstansernas synpunkter fördelade på de 

förklaringsgrunder som anges till minskningen av energianvändningen. 

2 .4 .1 Mest enkla åtgärder har hittills l'idtugits. (Med detta kan remissin

stansema mena så1·äl driji- och skötselåtgiirder som tätningsåtgärder 

etc.) 

SIB har funnit stöd för ståndpunkten i Energi 85 att de enkla energihus

hållningsåtgärderna hittills dominerat. och att de mer omfattande återstår. 

Länsbostudsnämnden i Kristiands län menar i likhet med Energi 85 att 

minskningen i energiförbrukningen har hittills framförallt åstadkommits 

genom enkla energihushållningsåtgärder, såsom tätning av fönster och 

dörrar. injustering av uppvärmnings- och ventilationssystem samt tilläggs

isolering av lättåtkomliga utrymmen. Under senare år har det dock skett en 

utveckling mot mer omfattande åtgärder i samband med reparationer och 

ombyggnader. Nämnden har via Jångivningen kunnat följa denna utveck

ling. 

Statens planverk är tveksamt till utredningens bedömning att när halva 

tiden för sparplanen passerat har halva målet uppfyllts genom tekniska 

åtgärder. Det finns risk att en alltför stor andel av besparingarna erhållits 

genom enkla. men kortvariga åtgärder och genom ändrade brukarvanor. 

Som stöd för detta hänvisar planverket till följande. I energiverkets rap

port angående Energihushållningsprogrammets effekter redovisas minsk

ningen i specifik energiförbrukning mellan åren 1978 och 1983. Genom 

lägre specifik förbrukning för uppvärmning och varmvatten beräknas 9.1 

TWh brutto ha sparats i småhusen. I flerbostadshus har 3.8 TWh brutto 

sparats (ca en tredjedel av den besparingen beror dock av att det äldsta 

beståndet rivits eller omvandlats och ersatts med en lika stor area nya 

energisnåla hus). För lokalerna beräknas besparingen vara 6.7 TWh 

brutto. Vidare anges i rapporten (med reservationer) att den förändrade 

energianvändningen i 1978 års bostäder till ungefär 35 % skulle kunna 

förklaras av förändrade energiegenskaper hos beståndet. Omkring 45 % 

kan tillskrivas olika drift- och skötselåtgärder och drygt 20% förändrat 

brukar- och förvaltarbeteende. Om injusterings- och tätningsåtgärder inte 

upprepas och om energipriserna skulle sjunka kan småhusens energian

vändning komma att öka. 

Enligt SIND har en stor del av sparpotentialen i form av drift- och 

skötselåtgärder vidtagits inom industrin. 
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Göteborgs kommun delar inte uppfattning att "enkla energisparåt

gärder" nu har genomförts i en omfattningen som gör att "mer omfattande 
och kapitalintensiva åtgärder" återstår. Detta kan gälla de större bostads

förctagen och fastighetsägarna. För fastighetsägare med enstaka eller 

mindre bestånd av flerbostadshus och i småhus finns fortfarande sparmöj

lighetcr i form av enkla åtgärder. Kommunernas energisparrådgivning har 

härvid en fortsatt stor betydelse. 

Kommunen vill också framhålla att hittillsvarande energisparande ge

nom rationell drift och skötsel enligt lokala erfarenheter har varit större än 
rådet räknat med. För att bibehålla och ytterligare förstärka detta krävs 

fortsatta insatser med instruktioner och skötselråd samt utbildning av 

personal. 
SABO menar att kunskapen om i vilken utsträckning olika energisparåt

gärder bidragit till de uppnådda resultatet är relativt begränsad. Likaså är 
kunskapen om olika åtgärders effekt bristfällig. Detta gör det svårt att 

bedöma den kvarvarande sparpotentialen och vilka åtgärder som bör ge
nomföras för att det 30%-iga sparmålet ska kunna uppnås. 

2 .4 .2 Energipriserna 

Statens energil'erk erinrar om sina slutsatser i rapporten Energihushåll

ningsprogrammets effekter som i korthet innebär att pris- och skatteför

ändringarna varit de huvudsakliga orsakerna till den minskade energian
vändningen. Lån och bidrag har endast i begränsad utsträckning påskyndat 

anpassningen men haft en informativ effekt liksom rådgivning och utbild

ning. 
Fastighetsägare.förbundet säger sig inte ha möjlighet att bedöma spar

programmets effekter. Rent allmänt visar de flesta studier och internatio

nella jämförelser att prisökningar förklarar huvuddelen av förändringarna i 

energianvändningen. En skepsis till alltför optimistiska och förenklade 

bedömningar av olika åtgärders effekter är förmodligen välgrundad. 

2 .4 .3 Övergång till effektivare uppvärmningsformer 

llyn•sgästernas riksförbund anser att energiminskningsresultatet totalt 

sett måste tack vare cltillämpningar röra sig om en väsentligt högre nivå än 

I TWh. 
Oljeersättningen går enligt Vattenfall för närvarande mycket snabbt. 

Verket bedömer att en betydande del av den registrerade oljebesparingen 

kan ha varit en effekt av övergång mellan olika energitillförselsystem med 

olika verkningsgrad (dvs. förhållande mellan nyttiggjord och tillförd ener

gi). Detta gäller elvärme inom bostads- och lokalsektorerna som genom 

installation av värmepumpar och elpannor har ökat väsentligt mindre i 

TWh räknat än den oljeenergi som ersatts. På motsvarande sätt har över

gången till fjärrvärme även inneburit minskad oljeförbrukning dels genom 

högre medelverkningsgrad, dels genom ersättning av olja med elpannor, 
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värmepumpar. sopor, spillvärme och fasta bränslen inom fjärrvärmen. De 

direkta hushållningsåtgärder som avser sänkt ncttoenergibchov (nyttig 

energi) har därför haft mindre effekt än vad som bedömts troligt i rappor

ten. 

2.4.4 Ekonomiskt stöd, iltfärmation etc. 

Bostadsstyre/sen anför att det är naturligtvis mycket svårt att exakt 

beräkna vad som vunnits i TWh till följd av olika styrmedel men det måste 

betraktas som klarlagt att förekomsten av lån och bidrag direkt och indi

rekt, tillsammans med informationsinsatser på ett avgörande sätt bidragit 

till det hittills uppnådda sparresultatet. 

2.5 Inriktningen på den fortsatta energihushållningen 

2 .5. I Återstående sparpotential 

Riksbyggen säger sig vara väl medvetna om de tekniska möjligheterna 

att ytterligare minska energiförbrukningen i befintligt bestånd. På lång sikt 

kommer också den specifika förbrukningen att ligga på högst 50 procent av 

1978 års. På kortare sikt är det priserna på energin som avgör. Vi kan inte 

se några motiv till att driva energisparandet längre än vad som är fastig

hetsekonomiskt motiverat. 

Swedisol redovisar bl. a. följande. Sparplanens målsättning - att med 

befintlig teknik spara 48 TWh/år - bör till övervägande del genomföras till 

år 1988. Med ett lågt nettoenergibehov finns entydiga förutsättningar för 

energitillförseln givna. Effektiv energitillförsel med hög verkningsgrad ger 

i sin tur lågt bruttoenergibehov. Forskningen bör därför inriktas mot exem

pelvis små värmepumpar och andra uppvärmningssystem anpassade till de 

låga effekt- och energibehov som 2000-talets åtgärdade hyggnadsbestånd 

kommer att uppvisa. Först när denna forskning resulterat i anpassade 

energitillförselsystem bör dessa föras in i det då åtgärdade beståndet. Den 

strategi som rådet förordar men ej konkretiserar. med i tidsordning blan

dade insatser för hushållning respektive tillförsel kan i bästa fall ge samma 

resultat. men osäkerheten om vilken slutlig förbrukningsnivå som nås blir 

stor. 

SIB anför. BFR har gjort en bedömning att en besparing på ca 20 TWh 

av den beräknade cnergisparpotentialen 23 TWh kan realiseras fram till 

1988 eftersom de mer omfattande åtgärderna kommer att utföras i samband 

med ROT-verksamheten. Vi delar denna uppskattning av reduktionens 

storlek, men anser dessutom att de utförda beräkningarna har principiell 

brist. Den samhällsekonomiskt motiverade besparingen torde därför vara 
lägre än 20 TWh. 

För vår diskussion om behovet av offentlig styrning är det inte nödvän

digt att i detalj känna potentialberäkningarna. Det viktiga är att grundmålet 

är samhällsekonomisk lönsamhet i vid bemärkelse. Huruvida beräkningar-
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na av sparpotentialen och de uppställda sparmålet för 1990 verkligen är 

konsistenta med de grundläggande kraven på god samhällsekonomi går 

inte att utläsa ur BFR-rapporten. Vissa uttalanden i BFR-rapporten tyder 

emellertid på att så kanske inte är fallet. 

Industrigruppen för lätt byggeri menar att bedömningarna i utredningen 

om möjligheterna att omkring 1990 uppnå det ursprungliga energisparmålet 

synes riktiga. Industrins materia/grupp anför liknande synpunkter. 

Fastighetsägareförhundet anför. BFR har beräknat den återstående 

energisparpotentialen till ca 16 TWh/år. De investeringar som krävs för att 

nå denna besparingseffekt är ca 33 miljarder kr. Besparingar och kostnader 

fördelar sig relativt jämt mellan tlerbostadshus och småhus. BFR:s beräk

ning utgår från en real ränta på 6 % och en real energiprisökning om 2 %. 
Med dessa antaganden krävs en ekonomisk livslängd om 10 år för att 

kalkylen skall gå ihop. Med de av statens energiverk redovisade effekterna 

av det nu genomförda sparprogrammet uppnår man i dag inte denna 

lönsamhet. Som nämnts i föregående avsnitt måste man anta att redan 

gjorda åtgärder har en livslängd om minst 15 år för att de uppnådda 

besparingarna skall lämna 4 % real avkastning vid fasta priser. De åtgärder 

som i fortsättningen skall vidtas, bör dessutom, som ovan nämnts. genom

snittligt ha en lägre lönsamhet än de redan genomförda. 

Beräknad potential är.för låg 

Lunds universitet anser att brukarvanorna har underskattats i sparpoten

tialen. 
FortF anför. Energibehov för uppvärmning, drift av värmepumpar och 

VYS-utrustning för sådana systemlösningar har uppmätts till 40 kWh/m2 

år. Denna siffra kan ställas mot utredningens skrivning på att "Pågående 

forskning visar att fortsatt teknisk utveckling kan leda till att energibeho

vet minskar ytterligare till 30-70 kWh/m2
" - "För att åstadkomma den 

låga energiförbrukningen måste hela byggnaden och installationerna ses 

som ett samverkande system". FortF:s erfarenheter bekräftar att de båda 

citerade meningarna enligt ovan äger sin giltighet. Verket anser att det är 

möjligt att kunna minska energiförbrukningen ännu mer med målmedveten 

och styrd forskning. 

Länshostad.rniimdne11 i Kopparbergs län noterar att nämnden i sitt 

löpande arbete har kunnat konstatera att även enkla energisparåtgärder i 

många fall inte vidtagits. Bland annat har inte ett enda av de hus som ingår 

i kv. Bryggaren i Falun åtgärdats på något sätt. (Kv. Bryggaren är det 

stadsförnyelse- och energihushållningsprojekt på kvartersnivå, som ge

nomförs med stöd av byggforskningsrådet och med Falu kommun som 

huvudman.) Detta kan tyda på att de redovisade siffrorna i utredningen om 

storleken på den framtida energisparpotentialen i befintlig bebyggelse är 

tilltagen i underkant. 

Förenin[.!en Sveriges energirådgil'are menar att det är glädjande att få 
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bekräftat att energisparandet i stort följer energisparplanen och att vi nu 

efter 5 år har kommit halvvägs. Föreningen Sveriges energirådgivare har 

ingen anledning att ifrågasätta detta påstående. Det är vår erfarenhet att 

energisparpotentialen i befintlig bebyggelse har underskattats. Med väl 

utformade energisparpaket kan större energibesparingar uppnås än de som 

räknades med som utgångspunkt för energisparplanen. Detta blir än mer 

påtaligt om energisparåtgärderna kombineras med underhålls- och repara

tionsåtgärder. 

/ISB anför följande. Det hittilis uppnådda resultatet av encrgihushåll

ningsinsatserna är tillfredsställande, och det föreligger sannolikt inga tek

niska hinder att överträffa det uppställda sparmålet. HSB vill dock fram

hålla att det finns risk för att energianvändningen åter ökar i det befintliga 

byggnadsbeståndet, där man nu uppnått goda spareffekter. En stor del av 

de genomförda åtgärderna måste upprepas för att funktionen skall bibehål

las. 
GiitehorRs kommun instämmer i rådets konstaterande att det på sikt iir 

möjligt att minska bebyggelsens energianvändning till under 100 kWh/m2• 

Detta står i överensstämmelse med lokala beräkningar i Göteborg. Där

emot konstaterar kommunen att rådets beräkningar av återstående sparpo

tential i bostäder och lokaler ger underlag för motstridande tolkningar och 

slutsatser. 

SABO anför bl.a. följande. Enligt bedömningen i Energi 85 bör traditio

nell energihushållning i kombination med värmepumpar och övergång till 

tekniska system med solvärme, naturvärme och lagring åtminstone in på 

2000-talet kunna leda till en halvering av energinvändning i 1978 års bebyg

gelse. Enligt SABO:s mening bör detta kunna ske betydligt tidigare om 

steg I- och steg 2-åtgärder ges högre prioritet så att sparpotentialcn av 

dessa bättre kan tillvaratas. Det är utomordentligt viktigt att ha en säker 

uppfattning om såväl sparmöjligheterna som den möjliga spartakten. Detta 

för att produktionssidan med bl. a. fjärrvärme och värmepumpar ska kun

na byggas ut utan onödiga och kostnadskrävande överdimensioneringar. 

Alltför stora misstag i detta avseende har redan begåtts på grund av 

bristande kännedom om sparmöjligheterna och anläggningarnas verkliga 

effekt- och energibehov. Enligt SABO:s uppfattning krävs därför att kom

pletterande undersökningar igångsätts för att skapa en säkrare bedömning 

av den resterande sparpotentialen. 

Beräknad potential är för hög 

Enligt statens planverks uppfattning vore det samhällsekonomiskt önsk

värt att energisparpotentialen om 23 TWh verkligen tas tillvara. Åtgärder 

som är lönsamma om man räknar med lång brukstid och låg kalkylränta 

torde dock inte bli genomförda med mindre än att fastighetsägare påverkas 

genom föreskrifter eller ekonomiska incitament. Utredningen visar att 

sparpotentialcn genom fönsterbyte och fönsterkomplcttering i hela bestån-

26 Riksdagen 1984185. I sam/. Nr 120. Bilagedel 
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det är 8 TWh. Visserligen har man "hittat" via ERBOL-undcrsökningcn 

ytterligare fönsterarea om 10 milj. m2 så att den totala arean är 67 milj. m2• 

Planverket anser inte att dessa besparingar kan förväntas av flera skäl. 

Hittills har enligt planverket fönsteråtgärder i småhus sparat högst 0.3 

TWh brutto. Den ursprungliga energisparplancn från 1977 utgick som 
exempel ifrån att mindre än 1,5 TWh brutto per år kunde inbcsparas. 

Lämstyrelsen i Gävleborgs län anser mot bakgrund av det framgångs
rika energisparandet och utvärderingen av ny energiteknik att det bör 

finnas större utrymme att ta hänsyn till andra faktorer såsom miljö, hälsa 

och säkerhet. Den redovisade energisparpotentialen bör därför reduceras 

något. 

Även om statens enerRiverk anser att sparpotentialberäkningar har ett 
begränsat värde som underlag för energipolitiska ställningstagenden. har 
resultaten av beräkningarna och de slutsatser som BFR drar av dessa 
granskats. Verket har gjort en genomgång av beräkningarna, som de redo
visas i BFR rapport R 143: 1984. Enligt verkets bedömning är de sparnivåer 

som BFR anser vara optimala, för höga. Vidare är spridningen enligt BFR 
av sparpotentialens storlek mellan skilda uppvärmningsformer. främst 
mellan oljevärmda och fjärrvärmda byggnader för liten. I motsats till BFR 

finner energtiverket att tunga byggtekniska sparåtgärder med stora inves

teringskostnadcr och lång brukstid är olönsamma. 

Verket drar slutsatsen att sparpotentialen för installations- och byggtek
niska åtgärder har överdrivits av BFR. Följer man riktlinjerna på det sättet 

BFR föreslår, leder det till att man överinvesterar i kapitaltunga sparåt

gärder såsom insättning av treglasfönster och tilläggsisolering av ytterväg

gar. Detta gäller särskilt för fjärrvärmeanslutna bostadsområden. 

Minskad energiförbrukning kommer också till stånd på andra sätt än 

genom att sätta in treglasfönster och tilläggsisolera ytterväggar. Enligt 
BFR beror en icke obetydlig del 0 TWh per år) av energibesparingen 

1978-1982 på att många småhus har konverterat till elvärme och tlerbo

stadshus till fjärrvärme. Denna utveckling kommer att fortsätta. om än i 

minskad takt under åren fram till 1990 enligt energiverkets bedömning och 

bidra till en fortsatt minskning av energiförbrukningen i 1982 års bestånd. 

Energiverket anser vidare att BFR något underskattar möjligheterna till 

minskad energianvändning genom förbättringar i drift och skötsel av upp

värmningssystemen. De kontakter som verket har haft med energirådgi

vare och fastighetsförvaltare indikerar att mycket återstår att göra i det 

avseendet. 
Motsvarande kan sägas om möjligheterna att påverka brukarbeteendet 

och därigenom minska energiförbrukningen. Underlagsrapporterna till 

BFR:s utredning utgör en rik informationskälla att ösa ur därvidlag. Till 

exempel tycks tlerbostadshusen ha en inomhustemperatur som överstiger 

småhusens med nästan 1,5 grader (SIB M84: 11 ). Energiåtgången för varm
vatten per person är omkring 40 procent större i flerbostadshus än i 
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småhus !R I 32: 1984). En enkel överslags beräkning visar att energiförbruk

ningen år 1982 i bebyggelsen skulle sjunka med ca 4 TWh per år, om de 

boende i Oerbostadshusen hade samma inomhustemperatur och varmvat

tenförbrukning som de i småhusen. 

Enligt enerRitekniskt centrums l'id CTH uppfattning har energibespa

ringspotentialen överskattats. Man kan också känna tveksamhet inför 

bedömningen av genomförandetakten. Man har här inte tagit hänsyn till att 

de existerande styrmedlen är av låneteknisk art, som inte mer än perifiert 

anknyter till husets energistatus, och därmed dess behov av för huset 
specifika åtgärder. 

CTH, avdelningen för JzushYRRfWd anför bl. a. följande. Den i utredning
en angivna energisparpotentialcn 23 TWh/år som skall uppnås inom den 
närmaste 5-årsperioden, förefaller inte realistisk särskilt om man betänker 
att potentialen av enklare åtgärder som sänkning av inomhustemperaturen, 
fönstertätning, injustering av värmepannor etc. redan till stor del är utnytt

jad. 

/VA uppskattar att den av BFR angivna sparpotentialen kommer att 

uppnås först efter sekelskiftet. IV A anser att en mer realistisk simulering 

av den framtida utvecklingen uppnås om man i stället försöker att förutspå 
vad som är en realistisk energianvändningsnivå. 

Drift- och skötselåtgärder 

SIB pekar på bl. a. följande. Trots att många enkla energiåtgärder redan 

genomförts så återstår drift- och skötselåtgärder i många fastigheter. Mer 
än 100 000 hus hart. ex. mer än 45 °C på pannans ytterhölje och över 25 °C i 

pannrummen. 
Enligt E-gruppen tl'knikinformation AB:s mening återstår fortfarande en 

mycket stor del av energisparpotentialen för drift-och skötselåtgärder. Det 

är av yttersta vikt att dessa så lönsamma åtgärder genomförs i hela bebyg

gelsen samt att dessa åtgärder blir en naturlig del av fastighetsskötseln. 
Resultat från många enstaka projekt antyder att energisparpotentialen 

för drift- och skötselåtgärder är betydligt större än energisparplanens be

räkning på ca 6 % av 121 TWh. Ofta nämns siffror på 10-20%. 
Malmö kommun pekar på bl. a. följande. I rapporten anges att "Det kan 

därför vara motiverat att tillfälligt lyfta ut objektet ur den normala förvalt
ningen". De negativa effekterna av detta angreppssätt kan komma att 

dominera över de positiva. Driftpersonalens incitament. motivation och 
kunskap för skötsel av anläggningarna i det längre perspektivet kan föränd

ras negativt. Väsentlig kunskap om anläggningarna kan bli alltför beroende 
av kompetens utanför den egna organisationen. Det förefaller bättre att 
utveckla genomförandemetoder anpassade till pågående förvaltningen och 
boende. 

Enligt SABO:s uppfattning har hittills betydelsen av t. ex. drift- och 

skötselåtgärder i hög grad underskattats. Enligt Energi 85 bedömdes spar-
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potentialen för drift- och skötselåtgärder i befintlig bebyggelse till 7 TWh 

år 1978. Enligt rådets mening är nu en stor del av dessa åtgärder genomför

da och för att klara sparmålct krävs att mer omfattande åtgärder av typen 

tilläggsisoleringar och förbättringar av fönster genomförs. Investerings

kostnaden bedöms för bostäderna till 34 miljarder kronor vilket innebär en 

kostnad av i genomsnitt ca 10 000 kr. per bostad. 

Enligt SABO:s uppfattning är sparpotentialen för drift- och skötselåt

gärder fortfarande betydande. Långsiktigt verkande drift- och skötselåt

gärder i kombination med injusteringar och enklare förbättringsåtgärder 

kommer sannolikt att klara större delen av det 30%-iga sparmålet. Dessa 

åtgärder gick under benämningen steg 1- och steg 2-åtgärder i den flerbo

stadshuskampanj som bostadsdepartementet initierade och finansierade 

under 1982. I huvudsak handlar det om att sätta anläggningar och byggna

der i optimalt funktionsdugligt skick och därefter också bibehålla en god 

funktion. Ofta är värmeanläggningarna överdimensionerade vilket måste 

beaktas. Vidare förekommer ofta felaktigheter i värmeanläggningarnas 

uppbyggnad som måste åtgärdas för att anläggningarna ska fungera på 

bästa sätt. 
Om det visar sig möjligt att klara en 30%-ig besparing med steg I- och 

steg 2-åtgärder så skulle det med de förutsättningar som i övrigt anges i 

Energi 85 kunna innebära att sparmålet kan nås till en betydligt lägre 

investeringskostnad än 34 miljarder kronor e1!~1 att denna investering kan 

ge en betydligt större energibesparing än 30 %. En underskattning av 

sparpotentialcn genom drift- och skötselåtgärder och andra enklare åtgär

der kan leda till att dessa åtgärder ej kommer att prioriteras och stödjas i 

erforderlig omfattning. 

2.6 En ny energihushållningsplan 

2.6./ Ingen målsättning bör formuleras 

Ingen målsättning bör formuleras enligt statens energiverk. som menar 

att en så precis kunskap om sakförhållandena på encrgihushållningsområ

det, att en av staten detaljstyrd energihushållningsplan vore möjlig eller 

önskvärd att sträva efter, är orimlig att uppnå. 

NBD anser att en så detaljerad plan som skisserats i Energi 85 är 

diskutabel som uttryck för det "vägval" som föreslås behöva anges. Den 

riskerar att låsa fast ett handlingsmönster som i dag kanske verkar riktigt -

man kan emellertid inte binda sig för ett förhållningssätt som skär bort 

handlingsalternativ för framtiden. Planer kan vara bra som beredskap, men 

eftersom det inte är möjligt att förutse framtiden, kan man i dag inte heller 

fastställa vilka lösningar som kommer att vara de bästa. 
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2.6.2 Ny energihuslzållningsplanformuleras 

RRV instämmer i synpunkter på utformningen och omfattningen av en 

eventuell ny energihushållningsplan. I en sådan plan är det också viktigt att 

satsningarna på energisparande i bostäder vägs mot andra energisparsats

ningar. 
Länsstyrelsen i Kristianstads län och Föreningen Sveri1:es enerxirådgi

l'are stöder förslaget till energihushållningsplan liksom Uppsala kommun 

SJND har inget att erinra mot förslaget om att inrätta en encrgihushåll

ningsplan då en sådan ligger i linje med verkets krav på långsiktighet. 
Eftersom utredningen inte kvantifierat insatsernas storlek är det inte möj
ligt att bedöma effekterna av i planen föreslagna '"kraftfulla" satsningar 
varken vad gäller energiförbrukning eller indirekta effekter för utrustnings

tillverkande industri. 
Liinsstyrelsen i Gävleborgs län har ingen invändning mot förslaget till 

energihushållningsplan. Det är dock oklart i rapporten hur denna plan ska 
samordnas med den kommunnla energiplaneringen. Det är viktigt att på 

olika nivåer inom beslutsfattandet kunna avläsa effekten av politiska be

slut på energiområdet. vilket rapporten är exempel på. En fortsatt statis

tisk redovisning bör vara enhetlig och ge möjlighet till att avläsa föränd

ringar i förhållande till beslut som fattas. 

Bostadsstyrelsen delar BFR:s uppfattning att en ny energihushållnings

plan bör omfatta all bebyggelse, ny energiteknik och kombinationer av 

åtgärder utförda i rätt ordningsföljd. 

Vattenfall instämmer i att energisparmål uttryckta enbart i TWh kan 

innebära en onödig fixering till ett visst beräkningsexempel och dess förut

sättningar. Formulering av en energihushållningsplan i termer som ger en 

större flexibilitet i fråga om sätten att nå målen är önskvärd. Bedömningar 
av möjliga sparpotentialcr måste dock alltid ligga till grund för dylika 
planer. 

2.6.3 Planen bör i fortsättningen ontfatta all bebyggelse 

Bland de rcmissinstanser som har uttalat sig om den föreslagna formule

ringen av en energihushållningsplan råder inga delade meningar om att 

planen skall omfatta all bebyggelse och inte enbart 1978 års byggnadsbe
stånd. Denna synpunkt företräds av bl. a. RRV, SCB, bostadsstyrelsen. 

länsbostadsnämnden i Malmöhus län, Föreningen Sveriges energirådgi

vare, Uppsala och Göteborgs kommuner, SIB, SIND, länsstyrelserna i 

Kristianstads och Gädeborgs län, Växjö kommun, Vilhelmina kommun, 

Svenska kommunförbundl't, SABO, Svl'nska byggnadsarbetarförbundet, 
Svenska kraftverksföreningen. 

SCB anser att relatera målet endast till 1978 års bestånd medför över 

tiden ökade svårigheter vid uppföljningen. Sålunda förekommer allt oftare 
att ny bebyggelse ansluts till befintliga äldre värmecentralcr. I dessa fall 
registreras ett genomsnittligt byggnadsår för centralen i energistatistiken, 
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vilket får till följd att energiförbrukningen i 1978 års bestånd inte kan 
särredovisas på ett korrekt sätt i energistatistiken för fastigheter. Därtill 
kommer en viss osäkerhet i uppgifter om byggnaders ålder. Bl. a. förekom
mer att helt moderniserade fastigheter redovisas med ombyggnadsåret som 
färdigställandcår. 

Några remissinstanser tar upp frågan om på vilken sikt energihushåll
ningsplanen skall gälla. Sålunda menar t. ex. byggnadsstyrelsen att omfatt

ningen av ombyggnadsprogrammet tyder på att man måste se planen på 
mycket lång sikt. Göteborgs kommun finner tveksamhet i tidsangivelsen i 
Energi 85 vad gäller den framtida energihushållningen. Kommunen erinrar 

, am att bostadsförbättringsprogrammet har programperspektiv 1993. Kom
munen arbetar med tidsperspektivet år 2000. 

2 .6 .4 Planen bör i fortsättningen även omfatta ny energiteknik 

Remissopinionen är blandad när det gäller förslaget att ny energiteknik i 
fortsättningen bör ingå i en energihushållningsplan. 

Industrins hyggmateria/grupp pekar på att av BFR:s analys framgår ej 
vad "ny teknik" egentligen är. Vi har fått intrycket att begreppet enligt 
BFR helt hänför sig till tekniker som värmepumpar. sol. energilagring och 
värmedistribution. Detta är till stor del att betrakta som nya tillämpningar 
av känd teknik enligt vårt synsätt. industrins Byggmaterialgrupp vill peka 
även på den utveckling som fortlöpande pågår inom det byggnadstekniska 
området i form av nyutvecklade och anpassade energitekniska system. 
Dessa har icke funnit sin slutgiltiga form varför vi anser att fortsatt forsk

ning och utveckling är angelägen. 
NBD saknar redovisning av vad "ny teknik" är och påpekar att en 

fortlöpande utveckling pågår också inom det byggnadstekniska området. 

Svenska värmeverksföreningen anser att motiv saknas för att integrera 
vissa försörjningsåtgärder - värmepumpar, solvärme och värmelagring -
i en energihushållningsplan och lämna andra utanför. Värmeverksförening

en avstyrker därför förslaget i denna del. 
Vilhelmina kommun anser sig inte kunna tillstyrka att planen låses vid en 

viss form av teknik. Förutsättningarna varierar varför såväl teknik som 
energisparmål måste ges stor frihet i planeringen. 

Flera remissinstanser däribland bostadsstyrelsen och SABO anser att 

planen bör omfatta ny teknik. 

2.6.5 Planen bör ange vägval 

Ett flertal remissinstanscr efterlyser en redovisning av innebörden i 
"'vägvalet". 

SJB anser att BFR i förslaget under rubriken "Planen bör ange vägval" 
blandar ihop mål och medel i energihushållningspolitiken. Även om det av 

rapporten är svårt att utläsa vad som avses. torde man med vägval snarast 
avses val mellan olika medel. Även nästa energihushållnings plan bör hålla 
mål-, delmål- och medelfrågorna åtskilda på olika nivåer. 
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Göteborgs kommun föreslår att energihushållningsplanens samordnade 
målsättning klargörs på följande sätt: Energihushållningsplanen är dels en 
långsiktig nationell budget för fördelning av resurser, dels en redovisning 

av vilka styrmedel, som samhället avser att använda för att nå energipoli
tiska mål avseende uppvärmning av och varmvattenberedning i bebyggel
sen. Planen avser all bebyggelse och såväl värmeförsörjning som åtgärder 
för att minska värmebehovet med känd och efterhand ny teknik. Till sin 

karaktär är planen en handlingsplan. 

Swedisol betonar att om sparplanen skall ange vägval i stället för kvanti
tativt mål bör ett vägval i enlighet med Swedisols strategi väljas enligt 
följande. Först bör varaktiga energihushållningsåtgärder genomföras med 
tillgänglig och beprövad teknik. Därefter införs ny inom landet utvecklad 
energitillförselteknik väl utprovad och dokumenterad vad gäller säkerhet 

och ekonomi. 
Svenska kommunförhundet instämmer i rådets förslag att ange energi

hushållningsmålet i form av vägval. Det är för kommunerna enklare att 
stämma av sina planer mot ett sådant mål i stället för som hittills mot ett 
mål som anges i TWh. Beskrivning av byggnaders specifika energian
vändning och beräknade förändringar härav kan också användas för att 
åskådliggöra energihushållningsmålet. 

Flera remissinstanser - även de som tillstyrker förslaget om formulering 
av en energihushållningsplan - menar att målsättningen måste kvantifi

eras. Skäl för detta anges vara att en målsättning i kvantitativa former är 
enkel och entydig och lätt att utnyttja i sparkampanjer samt underlätta 

avstämning av utvecklingen mot målsättning. Sådana synpunkter framförs 
av bl. a. länsbostadsnämnderna i Kristianstads och Norrbottens län, 

Svenska kraftverksföreningen, länsstyrelsen i Malmöhus län, Industrins 

byggmaterialgrupp, Rörfirmornas rihförbund, Fastighetsägareförbun

det. 
Fastighetsägareförbundet anför bl. a. Teknikutvecklingen inom ener

giområdet är f. n. mycket snabb varför ett fortsatt sparprogram, för fastig
hetssektoms del, inte bör innebära att vissa tekniska vägval föreskrivs. En 
vägledning som bygger på uppsatta energiförbrukningsmål "nyckeltal" för 
olika typer av fastigheter och ändamål borde i dag gå att ta fram. Dessa mål 
borde gå att förena med ett nytt övergripande sparmål. 

2. 7 Genomförande 

2.7.I Viktigt att kombinera åtgärderna rätt över tiden 

Statens energiverk anser att ombyggnadsverksamhet inom bostadsför
bättringsprogrammet. fortsatt konvertering till elvärme och fjärrvärme, 
förbättrad drift och skötsel av uppvärmningssystem samt förändrade bete
endemönster är att föredra framför de olönsamma, kapitaltunga byggnads
tekniska sparåtgärder, som BFR föreslår. 
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Hyresgästernas rik.~förbund anför bl. a. Två tredjedelar av sparpotential 
hänför sig till kostnadskrävande byggnadstekniska åtgärder. Förbundet 
anser att denna energihushållningspotential bör åtgärdas inom ramen för 
ROT-programmet. En viktig detalj då installationsåtgärder upphandlas är 
att vettigt utformade drift- och skötselinstruktioner ingår i upphandlings
underlaget. Allmän material- och arbetsbeskrivning för YVS-tekniska ar
beten. VVS-AMA bör få mer genomarbetade specifikationer för drift- och 
skötselinstruktioner. Byggherren har ett stort behov av upphandlingsstöd 
via VVS-AMA både ur kostnadssynpunkt för installationen och senare av 
driftekonomiska skäl. 

Statens planverk anför. Utredningen påpekar upprepade gånger att fas

tighetsägare behöver påverkas att genomföra de flesta energisparåtgärder 
innan övergång sker till effektivare uppvärmningssystem, t. ex. värme
pumpar. Dels blir de kapitalintensiva sparåtgärdema mer lönsamma, och 
dels undviker man överkapacitet i värmeproduktionsanläggningen om den
na rekommendation följs. Planverket har i tidigare "energiremisser" påta
lat denna företelse och föreslagit att styrmedel t. ex. sätts in som förmår 
husägare att tillämpa en såväl fastighetsmässig som samhällsekonomisk 
sund rutin för omfattningen och turordningen av hushållningen och förbilli
gad energitillförsel. 

Uppfattningen att energihushållningsåtgärder samordnas med repara
tion. underhåll och ombyggnad delas av alla remissinstanser som har 
uttalat sig i frågan. 

Svenska kommunförbundet anför. Enligt rapporten har energihushåll

ningsmålet nu uppnåtts till hälften. De bedömningar som görs i rapporten 
tyder på att energihushållningsmålet i sin helhet kan uppnås inom angiven 

tid. Förbundsstyrelsen instämmer i bedömningen att väsentliga energihus
hållningsresultat i fortsättningen kan uppnås bl. a. i samband med bostads

förbättringar. Dessa åtgärder kan ha stor betydelse för tillförselsystemens 
dimensionering och sammansättning eftersom inte endast energianvänd
ningen utan även effektbehov och temperaturkrav i distributionssystemen 

påverkas. 
Fastighetsägare.förbundet pekar på att planmässigheten i energisparan

det har varit mycket svagt utvecklad och effekten av de satsade pengarna 

har inte blivit optimal. 
Detta förhållande påverkar nu genomförandet av bostadsförbättrings

programmet. Många fastigheter har genom punktinsatserna fått t. ex. ny 
fasader och fönster och på så sätt genomgått en ganska omfattande upp

rustning för att minska energiåtgången. De tekniska installationerna, kök 

och hygienutrymmen. har däremot inte blivit föremål för upprustning. 
De fastighetsägare som genom olika styrmedel påverkats att göra energi

sparande insatser är i dag inte lika motiverade att påbörja nya och omfat
tande åtgärder på fastigheten i syfte att modernisera och förbättra. Det kan 
därför sägas att det styrda energisparandet har en bromsande effekt på 

bostadsförbättringen i stort. 
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Det är viktigt att energisparande åtgärder görs i samverkan med övriga 

förbättringsåtgärder på fastigheten. De enkla snabba bcsparingsåtgärder

nas tid bör nu vara förbi. Energisparstimulanser bör fortsättningsvis inte 

utgå till isolerade åtgärder på fastigheterna utan de bör vara en del av det 

långsiktiga stödet till reparations- och ombyggnasåtgärder. 

Giiteborl{S kommun ser det som självklart att det fortsatta energisparan

det bör samordnas med andra åtgärder i bebyggelsen, främst med ROT

programmet. Detta är inte minst viktigt med hänsyn till kraven att totala 

energiförsörjningssystem skall kunna bli så effektiva som möjligt. 
Swedi.rnl anser att energihushållningsåtgärder bör samordnas med 

ROT-åtgärder för att nå bästa lönsamhet. 
Några remissinstanser tar upp frågor som berör olika aspekter på miljön 

m.m. 
Planverket delar uppfattningen som framförs i Energi-85 att ytterligare 

energieffektivisering i bebyggelsen är tekniskt och ekonomiskt möjlig även 
sedan 1981 års energisparmål uppnåtts. En sådan effektivisering kan vara 

rimlig om den genomförs som en - med tanke på varje byggnads egenart -

väl genomtänkt följd av åtgärder där hänsyn tas till samhällsekonomi, 

bostadskomfort, stadsförnyelsefrågor, arkitektoniska och kulturhistoriska 

bevarandevärden m. m. Det är för många byggnader inte teknik och fastig

hetsekonomi som sätter gränser för möjligheterna att genomföra energi

sparåtgärder. En förutsättning bör vara att för varje byggnad väl vald 

teknik används och att åtgärderna genomförs på ett varsamt och fackmäs

sigt sätt samt på ett sätt som även i övrigt harmonierar med kraven som 

ställs på byggnadernas framtida funktion som goda bostäder. 

Riksantikvarieämbetet anser att hänsynen till de kulturhistoriska vär

dena måste beaktas bättre både i den kommunala planeringen och vid 

genomförandet av energispar- och ROT-åtgärder, om den politiska mål

sättningen rörande bevanmde av kvaliteter i befintlig miljö skall kunna 

upprätthållas. I avvaktan på PBL bör därför varsamhetskravet komma till 

uttalat uttryck i en ny energihushållningsplan. Angelägna uppgifter är 

vidare, framtagande av underlag för den kommunala planeringen, kun

skapshöjande åtgärder inom bl. a. rådgivnings- och besiktnings verksamhe

ten samt informationsmaterial direkt till fastighetsägarna. Dessa åtgärder 

bör integreras med de åtgärder som erfordras för genomförandet av ROT

programmet. Att direktiv utformas och medel härför görs tillgängliga i 

erforderlig omfattning är en förutsättning för att målsättningen om varsam

het och hänsynstagande till bebyggelsens kulturhistoriska värden skall 

kunna uppnås. 

Länsstyrelsen i Malmöhus län anför att betydelsen av att den äldre 

bebyggelsens karaktär bevaras har under senare år alltmer uppmärksam

mats. Det är därför viktigt att man tar särskild hänsyn till den värdefulla 

äldre bebyggelsen vid åtgärder som innebär förändringar i dess yttre ut

formning. 



Prop. 1984/85: 120 408 

Enligt SIB får besparingsivern inte drivas så långt att någon individuell 

anpassning inte längre är möjlig, men inte heller på ett sådant sätt att 
tekniken blir så komplicerad att individen känner sig maktlös utan kon

trollmöjlighet. Förutom reaktioner som leder till ökad energiförbrukning 
finns risk för sämre drift och skötsel om systemen är komplicerade och 

utbildningen av driftansvariga är otillräcklig. Behovet av utbildning paral

lellt med satsning på ny teknik kan inte nog understrykas om man ska 
förvänta sig en bibehållen eller ökad besparing. 

Länsstyrelsen i Kristianstads län anser att det inte är lämpligt att driva 

energibesparingen så långt det är tekniskt möjligt med hjälp av installatio

ner eller byggnadskonstruktioner som ställer mycket stora krav på skötsel 

och utförande. Istället bör enkla och beprövade sätt att spara energi väljas 
i första hand. Det kan vid nybyggnad röra sig om bättre anpassning till 
klimat, terräng och vegetation, bättre utnyttjande av solvärmen genom 
lämplig byggnadsutformning, utnyttjande av tunga husstommar för tem

peraturreglering m. m. Minskad varmvattenförbrukning och energisnålare 

hushållsapparater bidrar också till energibesparingar. 
Uppsala kommun understryker vikten av att hälsoeffekterna beaktas i 

högre grad än vad som hittills har gjorts vid införandet av nya byggsystem 
eller vid energisparåtgärder. En genomgripande utvärdering av hälsoef
fekter bör göras innan nya byggsystem införs i större skala. Härvid bör 

särskild uppmärksamhet ägnas kombinationseffekter av olika material. 

2. 7.2 A 1Tägning sparande tillförsel - jjärn'ärmefrå!(or 

Ett stort antal remissinstanser berör frågan av avvägning mellan sparan

de och tillförsel och tar därvid ofta upp frågan om energisparmöjligheter i 

fjärrvärmeområden. 
Näringslivets by[?gnadsdelegation anser att vid all fjärrvärmeplanering 

måste utvecklingen av det framtida energibehovet beaktas. Nybyggda hus 

har så låg energianvändning att elvärme f. n. är det mest ekonomiska 

alternativet. Även i existerande byggnader kommer energibehovet att 

minska. Först efter det att alla lönsamma hushållningsåtgärder vidtagits, 
eller åtminstone kartlagts och deras effekter uppskattats, kan en realistisk 

bedömning göras av en eventuell ytterligare fjärrvärmeutbyggnad. Det är 

då mycket möjligt att en utbyggnad inte längre visar sig lönsam. Många 

gånger är åtgärder för att effektivera användningen av energi lönsammare 

än att bygga ut tillförselsystemet. 

Tveksam fjärrvärmeutbyggnad motiveras ofta med att det ger underlag 

för mottrycksproduktion. Mottrycksproduktionen kan vara ekonomisk om 

ett värmebehov finns, och el framställs som en biprodukt. Ett annat motiv 

som ofta framförs för att motivera en ekonomiskt tveksam fjärrvärmeut

byggnad är att den behövs för att förbereda och underlätta en avveckling 

av kärnkraften år 2010. 
Man borde då visa inte bara att fjärrvärmesystemet efter kärnkraftsav-
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vecklingen verkligen kan konkurrera med elvärme från framtida fast

bränslckondens, utan även att de eventuella förluster man gör under tiden 

fram till kärnkraftavvecklingen uppvägs av de vinster som kan göras efter 

densamma. Om denna ekvation inte går ihop har man försvårat kärnkrafts

avvecklingen i stället för att underlätta den, eftersom man i onödan förbru

kat ekonomiska resurser, som hade behövts för att möjliggöra omställning

en. 
Från energihushållningssynpunkt är fjärrvärmesystem statiska och inte 

alls så flexihla som ofta göras gällande. Alla rationella åtgärder som mins
kar behovet av värmetillförsel, t. ex. värmepumpar, riskerar därför att 
komma i konflikt med fjärrvärme. Sådana konflikter är ett tecken på att 

värmeunderlaget inte varit tillräckligt stort för att ekonomiskt motivera en 
fjärrvärmeutbyggnad och denna borde därför inte heller ha kommit till 

stånd. 
Vattenfall anför. Vid bedömning av samhällsekonomin i sparåtgärder 

måste förutom sysselsättningsskapande effekter, även hänsyn tas till de 

investeringar som redan gjorts i energiproducerande anläggningar. I ett 
läge då energihushållning resulterar i att produktion från dessa anläggning
ar ej finner avsättning, måste ytterligare energihushållning värderas mot 
den marginella driftkostnaden i dessa anläggningar. 

Samordning av ROT-åtgärder och åtgärder för energihushållning bör 

underlätta totalekonomiska lösningar genom att det, i varje fall inom 

aktuell bebyggelse, blir möjligt att optimera byggtekniska åtgärder och 

energisystem. Detta är ett område där det är viktigt med informationsut

byte mellan berörda, så att man tar tillvara möjligheterna. 

Svenska kommunförbundet konstataterar att behovet av avvägning mel
lan produktion och energihushållning eller sparande har tilldragit sig ökad 

uppmärksamhet. Denna avvägning är lika viktig i de kommunala fjärrvär

mesystem som i en enskild fastighet. Som exempel kan nämnas att installa

tion av en värmepump i en enskild fastighet kan påverka lönsamheten för 
andra kapitalkrävande åtgärder av typ tilläggsisolering och byte till treglas

fönster. För en fjärrvärmeanläggning bör kommunen avväga utbyggnad 

och dimensionering av anläggningen mot satsningar på energihushållning i 

byggnadsbeståndet. 
Länsstyrelsen i Kristianstads län delar helt uppfattningen att åtgärder 

för att minska energianvändningen i en fastighet alltid bör ha vidtagits 

innan uppvärmningssystemet ändras. 

Länsstyrelsen i Gävleborgs län anför. Det kan tänkas uppstå en konkur
renssituation mellan fasta bränslen och värmepumpar inom fjärrvärmeom

rådet. De problem som kan uppstå med dimensionering av fjärrvärmenät 
och elnät genom användning av små värmepumpsystem inom fjärrvär

meområden, bör lösas inom ramen för den nu obligatoriska kommunala 
energiplaneringen. Det är i detta sammanhang därför av stor betydelse att 

introduktionen av den nya energitekniken inordnas i den kommunala ener

giplaneringen. 
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Liinsstyrclsen i Norrbottens län anför bl. a. Fiir att stimulera till en 

energihushållning måste exempelvis fjärrvärmeutbyggnader planeras ut

ifrfm det kraftigt minskade behoven av energi för uppvärmning och varm
vatten. 

KTH understryker vikten av att olika åtgärder utförs i rätt tidsordning. 

De flesta energisparåtgärder skall genomföras innan övergång sker till 

effektivare uppvärmningssystern. Dels blir de kapitalintensiva sparåtgär

derna mer lönsamma. dels undviks överkapacitet i uppvärmningsanlägg

ningen. Samhället bör med lämpliga styrmedel ta ansvar för att rätt turord

ning mellan åtgärder kommer till stånd. 

FortF har i flera fall upplevt motsättningar mellan de kommunala fjärr

värmebolagens tillämpning av statlig reglering och energiförbrukares ambi
tioner att utföra den ekonomiskt gynnsammaste uppvärmningsinstalla
tionen. Det kan påpekas att de moderna uppvärmningssystemen blir ut

slagna då störningar uppstår i elleveranser. Sådana störningar kan minska 
om lokala uppvärmningsanordningar utföres i fjärrvärmenät. 

Byggnadsstyre/sen finner att det ofta råder samstämd enighet om att 
man bör genomföra så många sparåtgärder som man .. kan., innan man 
övergår till andra försörjningsalternativ. Byggnadsstyrelsen har ingen an

nan uppfattning men vill understryka att detta naturligtvis förutsätter att 

man inte anser sig kunna producera energin till så låg kostnad som man kan 

spara den. Det bör också framhållas att det under överskådlig tid kommer 

att vara sparandet som omfattar de mest lönsamma åtgärderna samt att 

enigheten härom är betydligt större än vad man verkar vara medveten om. 

RRV återger att i propositionen om utvecklad kommunal energiplane

ring m. m. (1984/85:5) föreslås att kommunerna skall kunna medge resp. 

fjärrvärmeverk att vägra leverans av el till värmepumpar inom vissa områ

den. Genomförandet av förslaget kommer att öka vikten av flexibla fjärr

värmeinsatser och fjärrvärmetaxor som stimulerar energihushållningen. I 

de fall där fjärrvärmen ges en monopolställning är det därför speciellt 

viktigt att energieffektiviteten upprätthålls. 
ÖEF ser att en god energihushållning är grunden för en god beredskap. 

Ett litet behov av energi medför att tillgänglig inhemsk energi får s.tor 

betydelse i landets energibalans. Av beredskapsskäl är det av värde om 

energihushållningen drivs längst för bostäder och andra lokaler som män

niskor vistas i. Behovet av värme kan då lättare tillgodoses under stora 

delar av året. 

Industrigruppen för lätt byggeri anför att energisparåtgärder inom fjärr

värmeområden i några fall kan vid kortsiktig bedömning synas tveksamma 

med hänsyn till gjorda investeringar. På lång sikt tycks dock de flesta 

besparingsåtgärder ur nationalekonomisk synpunkt vara viktiga. Detta kan 

bl. a. medföra en viss sänkning av ledningstemperaturen i fjärrvärmenätet. 

vilket kan betyda goda energibesparingar. 
Industrins byggmateria/grupp understryker synpunkten att värmepum-
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par och fjärrvärmen anpassas och utvecklas till minskad energianvänd

ning. Vi kan i dag konstatera att gjorda fjärrvärmeinvesteringar i många fall 

är ett hinder för energihushållningsåtgärder. Vi finner således att framtida 

forskning bör målinriktas mot att utveckla energitillförselsystem som ef

fektivt och lönsamt kan arbeta med de låga effekt- och energibehov som ett 

redan energisparåtgärdat byggnadsbestånd skapat förutsättningar för. 

Kommunernas dubbelroll som ansvarig för energitillförsel och energi

hushållning bör förändras. Det kan knappast vara intressant för de kom

muner som överinvesterat i fjärrvärmeanläggningar att energiförbrukning

en minskar. 

/VA understryker kraftigt att fjärrvärmetekniken måste utvecklas och 

anpassas till de lägre energianvändningsnivåer som kan väntas i den fram

tida bebyggelsen. 
Malmö kommun anser att kommunerna borde få direktiv att planerad 

utbyggnad av fjärrvärmesystem skall relateras till det förväntade energi

spararande som skall ske fram till 1990-talet. De flesta kommuner som i 
dag planerar utbyggnad av fjärrvärme gör det i relation till dagens energi

förbrukning med risk för stor överkapacitet i framtiden. 

S1·enska Värmeverksföreningen anser att energihushållning är angelä

gen. Den måste dock ständigt vägas mot kostnaderna för tillförsel. Åtgär

der i energihushållande syfte får också stå tillbaka för hygien- och trivsel

faktorer. Ventilationen kan t. ex. inte minskas under vissa minsta värden 

och detsamma gäller fönsterarean. Avvägningen mellan hushållning och 

tillförsel av energi är därför komplicerad. särskilt med tanke på att förhål

landena ändras med tiden. 

Föreningen invänder mot påståendet i Energi 85 att "leveranserna av 

fjärrvärme sedan 1978 skulle ha varit i stort sett konstanta. trots att antalet 

anslutna byggnader har ökat". Statistik över leveranserna anger att nor

malårskorrigerad sådan mellan åren 1978 och 1983 ökat från 22.7 TWh till 

29,4 TWh. 

Fasti,::lzetsägareförhwzdet menar att kommunernas synsätt beträffande 

installation av värmepumpar inom fjärrvärmeområden leder till att förhål

landena för de enskilda fastighetsägarna på många orter är helt oaccep

tabla. Även ur allmän energisparsynpunkt måste situationen vara otill

fredsställande då fastighetsägarna tvingas att avstå från den mest energi

snåla uppvärmningsformen - då i regel baserad på fastighetsägarens vär

mepump och kompletterad med individuell eller fjärrvärmedistribuerad 

tillsatsvärme. I den framtida värmeförsörjningen kommer troligen värme

pumpar, stora som små. att svara för en väsentlig del av den totala 

energiförsörjningen. Denna utveckling får inte försvåras därför att den står 
i strid med de snabbt föråldrade värmeplanerna i en del kommuner. 

SABO pekar på frågan om överdimensioneringen av värmeanläggning

arna. Enligt de erfarenheter som kommit fram har värmeanläggningarna en 

effekt som är 2-3 gånger större än som erfordras när de fungerar optimalt. 
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Överdimensioneringen måste också beaktas vid övergång till andra upp

värmningsformer. Många värmepumpar ärt. ex. i dag överdimensionerade 

därför att man inte haft tillräcklig kännedom om anläggningarnas verkliga 

effektbehov när vännepumpinstallationen projekterades. Det har lett till 

onödigt dyra installationer och dålig driftekonomi för värmepumpar. 

Förhållandet är detsamma vid installation av elpannor eller pannor för 

fasta bränslen. Vid utbyggnaden av fjärrvärmenät kan bristfällig kunskap 

om abonnenternas verkliga effekt- och energibehov leda till överdimen

sioneringar av såväl produktionsenheter som distributionssystem. I orter 

som expanderar kan överdimensioneringen åtminstone på sikt kanske 

utnyttjas. I orter där bebyggelsen endast långsamt förändras kan däremot 

resultatet bli att konsumenterna drabbas av onödigt höga kostnader. 

Fjärn•ärmetaxornas utformning 

Enligt NBD:s uppfattning skall konsumenten fritt kunna välja det system 

som ger den lägsta kostnaden eller som han av annat skäl finner lämpligast 

för sina ändamål. De båda distributionsformema el och fjärrvärme skall 

därför tillåtas konkurrera med varandra på lika villkor. En förutsättning är 
härvidlag att tariffer för såväl el som fjärrvärme är kostnadsriktiga. NBD 

anser att de regler som styr energihanteringen i landet ska vara utformade 

så att den enskilde stimuleras att spara. 

Länsstyrelsen i Norrbottens län anser att fjärrvärmetarifferna bör utfor

mas på sådant sätt att det stimulerar till energisparåtgärder (låg fast avgift, 

hög rörlig avgift) och att energisparåtgärderna minskar behovet av stora 

fjärrvärmenät till vilka lågenergiintensiva byggnader ansluts. Liknande 

synpunkter vad gäller taxorna framförs av Jönköpings kommun. 

Industrins byggmateria/grupp anser att helst bör också den fasta delen 

av taxan vara så utformad att den påverkas av ett minskat värmeuttag, 

dvs. vara effektberoende. Detta anför även NBD. 

Flera remissinstanser vänder sig mot tillämpade taxesättning med höga 

fasta avgifter. däribland bostadsstyrelsen, Föreningen Sveriges energiråd

giwire och Industrins byggmaterialgrupp. 

Hyresgästernas riksförbund konstaterar bl. a. följande. Eftersom elvär

mesystemen i dag och framöver har en ekonomiskt stark ställning måste 

fjärrvärmeleverantörerna beakta denna verklighet och leverera konkur

renskraftigt prissatt värme. Förbundet kommer aldrig att acceptera att 

medlemmarna utnyttjas till kostnadsbärare för verksamheter som inte kan 

uppvisa konkurrenskraftiga ekonomiska villkor jämfört med andra till

gängliga uppvärmningsaltemativ. 

Uppsala kommun anför att när det gäller ett viktigt kommunalt styrme

del för energiplanering. el- och fjärrvärmetaxan. vill kommunstyrelsen 

särskilt framhålla principen att energipriset följer den kortsiktiga marginal

kostnaden. Energipriset bestäms därvid av vad det kostar att producera 
ytterligare en MWh vid varje tillfälle (s. k. differentierat energipris). Med 
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denna princip blir förhållandet mellan fast och rörlig del av taxan vad den 

blir och någon särskild uppmärksamhet behövs inte på denna relation. 

Svenska värmeverbföreningen anför beträffande fjärrvärmetaxornas ut

formning och fördelningen på fasta och rörliga avgifter. 

Energi 85 förbiser, enligt värmeverksföreningen, att även om den fasta 

delen i fjärrvärmetarifferna höjs vid övergång till fastbränsleeldning så 

motverkas detta av att många värmeverk inför energiberoende effektav

gifter. Därigenom blir den helt övervägande delen av de totala värmeavgif

terna rörliga. 

Fjärrvärmetarifferna är f. n. enligt Vattenfall oftast inte utformade så att 

de avspeglar de låga rörliga energikostnaderna från värmepumpar och 

spillvärme. Många värmeverk har dock redan infört och flera planerar 

tariffändringar som bättre speglar den verkliga kostnadsbilden för abon

nenten. Vid ett utbyggnadsskede kan det dock ta tid innan tarifferna kan 

anpassas till en långsiktigt relevant nivå, varför potentiella eller nuvarande 

fjärrvärmeabonnenter, som under mellantiden vidtar olika energihushåll

ningsåtgärder, kan komma att utgå från felaktiga kalkylförutsättningar. 

SABO anför att det är viktigt att fjärrvärmetaxorna är kostnadsriktiga. 

En taxa som konstruerats för att stimulera energihushållningen ger inte 

alltid en korrekt bild av vad energibesparingen är värd utan kan på sikt leda 

till att fjärrvärmeverket på ett eller annat sätt måste kompensera sig för att 

intäktsbortfallet överstiger bränslebesparingen när abonnenterna minskar 

sin energiförbrukning eller övergår till andra alternativ. Vid utnyttjande av 

avkopplingsbar och avbrytbar el, vid användning av värmepumpar och vid 

eldning med fasta bränslen är dock det rörliga energipriset lägre än vid 

oljeeldning. 

Fastighetsägarefiirbundet anser att den taxerekommendation från 

Svenska Värmeverksföreningen som många kommuner nu håller på att 

anpassa sig till leder till att den förbrukningsberoende delen av fjärrvärme

taxan sänks och de fasta avgifterna ökar. Som BFR framhåller bör en taxa 

för att stimulera energihushållning vara utformad med en stor rörlig del och 

en liten fast del. Förbundet vill understryka vikten av att de kommunala 

fjärrvärmetaxorna utformas efter denna princip. Fastighetsägareförbundet 

upplyser om att det tillsammans med övriga större organisationer på bo

stadsmarknaden har inlett förhandlingar med Svenska Värmeverksföre

ningen i syfte att få fram en ny riksprislista för fjärrvärme. En förutsättning 

för att resultatet av dessa förhandlingar skall bli positivt är att kommuner

na inte blandar ihop sin levcrantörsroll med sin myndighetsroll. 

2.8 Styrmedel 

Allmänt 

Byggnadsstyrdsen anför att fastighetsförvaltningen i många fall kräver 

en långsiktig planering där tillfälliga styrningar kan få mycket långvariga 
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effekter. Det gäller således att alla styrmedel utnyttjas med sådan försiktig
het att man inte bidrar till att felinvesteringar kommer till stånd. Det vore 

önskvärt om styrningen på energiområdet kunde ta fasta på enkla och för 
fastighetsekonomin lätt tolkade regler. Det är då viktigt att man kan 

överblicka hela den avskrivningstid som fastighetsförvaltningen har att 

räkna med och att den styrande energiprisstrukturen också inrymmer vad 

som på sikt innebär rationalitet. Detta med hänsyn till såväl konsumenter

nas ekonomi och till vad som kan vara önskvärt vid energitillförseln med 
hänsyn till samhällets krav på ekonomi och miljö. 

Statens energiverk menar att energihushållningsarbetet har kommit 

igång på bred front. Den underliggande drivkraften är lönsamheten i åtgär

derna. Att stimulera och underlätta denna process är f. n. statsmakternas 
viktigaste uppgift på energihushållningsområdet. 

Niirings/ivets hyggnadsdelegation anser att det utan tvivel varit berätti

gat att statsmakterna på olika sätt främjat och understött den nödvändiga 
anpassningen till rådande situation med finansieringshjälp. FoU, ändrade 
föreskrifter och information i form av s. k. "energisparkampanjer". När 
emellertid en anpassning har skett till det nya läget bör enligt NBD:s åsikt 

statsmakternas ingrepp upphöra. Den fortsatta utvecklingen bör. åtminsto
ne om den ej åter sker i krisartade språng. styras av normala marknadsme

kanismer. 
Även om vi i Sverige också i fortsättningen av olika skäl måste hushålla 

med energi finns det nu inte längre några skäl till att samhället särskilt 

prioriterar energihushållningen på bekostnad av andra angelägna upp

gifter. Undantagsvis kan det finnas skäl såsom omsorg om handelsbalans 

och naturvård för samhället att begära att medborgarna vidtar åtgärder 

som inte är lönsamma för dem. I sådana fall kan det vara motiverat att 

samhället finansierar de merkostnader som uppkommer på grund av 

tvångsåtgärderna. Dessutom kan vårt skattesystem med en procentuell 

skatt på byggnaders taxeringsvärde minska incitamentet att vidta de av 

samhället och fastighetsägarna önskade energihushållningsåtgärderna. 
Liinsbostadsnämnden i Kopparbergs /iin anför. Utredningen redovisar 

inte någon analys över huruvida hittills insatta resurser har varit väl 

avvägda i förhållande till behovet. Därför finns det heller ingen möjlighet 

att avgöra om de ökade insatserna som begärs är rimliga. 

SIND vill betona att det från industripolitisk synpunkt är angeläget att 

energipolitiskt betingade styrmedel planeras och utformas på så sätt att de 

långsiktiga villkoren klarläggs för intressenterna. Plötsligt förändrade 

marknadsvillkor till följd av att styrmedel ändras med kort varsel kan i 

flera avseenden medföra svåra direkta återverkningar i industrin vilket i 

sin tur menligt inverkar på vår internationella konkurrenskraft. 

Liinshostad.rnämnden i Kristianstad.i· län menar att täta förändringar i 

stödsystemen kan leda till att förtroende för systemen ifrågasätts. 
Enligt Fastiglzetsägareförhundet bör de metodologiska frågeställningar-
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na vid utvärdering av energihushållningsprogram ägnas fortsatt uppmärk

samhet. 

2.8.J Ekonomiskt stöd 

I huvudsak tre olika åsikter redovisas beträffande statligt ekonomiskt 

stöd till åtgärder för att hushålla med energi nämligen att stödet skall 

avvecklas helt eller med viss avtrappning successivt att nuvarande stöd 

skall bibehållas förändras eller utökas. 

Den första ståndpunkten intar bl. a. statens energiverk, Näringslivets 

hy,;,;nadsdele,;ation och Rörfirmornas rik.~förbund. 

Statens energiverk anser att för energisparåtgärder i byggnader som ej 

omfattas av bostadsförbättringsprogrammet och åtgärder som faller utan

för dess ramar bör på kreditmarknaden utvecklas låneformer med jämnare 

återbetalningsmönster över energisparinvesteringarnas livslängd för att 
mildra likviditetspåfrestningen i inledningsskedet. Specialdestinerade 

energistöd kan avvecklas. 
Näringslii•ets byggnadsdelegation säger sig vara principiellt motstånda

re till bidrag och subventioner vilka har en benägenhet att leda till en 

mindre effektiv och i värsta fall helt felaktig resursallokering. NBD anser 

därför att dessa bör avvecklas. Det är dock viktigt att avvecklingen sker 

under ordnade former och under en rimlig övergångsperiod för att allmän

het, bransch och myndigheter hinner att anpassa sig till de nya förhållan

dena. Rörfirmornas riksförbund instämmer i detta och anger att nedtrapp

ningstakten bör anges. 

Den andra ståndpunkten intar byggnadsstyrelsen som anför. Byggnads

styrelsen ser energisparandet och det statliga stödet som något positivt. 

Man kan vid en internationell jämförelse spåra den mest positiva utveck

lingen hos Sverige och man får enligt styrelsens uppfattning inte bortse 

från möjligheterna att den unika satsningen ligger bakom den konstaterade 

konsumtionsutvecklingen. Det skulle också verka förbryllande om denna 

statliga stimulans skulle upphöra eller väsentligt försämras då man just 

genomfört de mest lönsamma sparåtgärderna och nu står i begrepp att ta 

upp mer kapitalkrävande åtgärder som på grund av sin sämre lönsamhet till 

en början fått vänta. Genom möjlighet till samordning med underhållsåt

gärder i slutet av förhållandevis långa tidsperioder bör man med lämpligt 

utformad stimulans kunna åstadkomma väsentliga besparingar även fort

sättnings vis. 

Den tredje ståndpunkten dvs. en förändring eller utökning av stödet 

företräds av bl. a. bostadsstyrelsen. länsbostadsnämnderna i Malmöhus 

och Norrbottens län, Industrins byggmaterialgrupp, länsstyrelsen i 

Malmöhus län, HSB, Industrigruppen för lätt byggeri, Uppsala kommun, 

Jönköpings kommun, SABO, Sveri1-:es vi/laägareförbunä, Swediso/, 

Svenska byggnadsarbetareförbundet. 

SIB anser att Energi 85 ger en ofullständig bild av energisparstödets 

27 Riksdagen 1984185. I sam/. Nr 120. Bi/agedel 
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spridning och en alltför positiv hild av energis parstödets effekter. Principi

ellt anger SlB följande argument som skulle tala för stöd 

- skillnader i tidshorisonter (fastighetsägare har andra mål än stat/kom

mun, t. ex. vad avser tidshorisont) 

- för vissa fastighetsägare kan skattekonsekvenser minska benägenheten 

till engcrgisparinvesteringar 

- främja sparandet extra mycket i sektor t. ex. bostäder framför industrin 

- när den samhällsekonomiska kostnaden för insatser är lägre än vad 

fastighetsägaren tvingas hetala (t. ex. vid byggarbetslöshet) 

- när fastighetsägare uppger att önskvärda åtgärder inte kan vidtas i brist 

på kapital. 

Bostadsstyrelsen anför. Återstående delar av sparprogrammet är mer 

ofattande och kostnadskrävande än de nu genomförda. För att den åter

stående hesparingspotential för småhus som BFR anger till lOTWh skall 

kunna utnyttjas krävs sannolikt särskilda stimulansåtgärder till småhus

ägarna. 
Bostadsstyrelsen erinrar om att den i underlagsrapporten R 134:84 med 

ledning av observationer av antal ansökningar, dragit den slutsatsen att 

stödet fortsättningsvis bör utgöras av normala lån och räntebidrag för att 

säkerställa finansieringen av energisparåtgärder i llerbostadshus, kombi

nerade vid behov med selektiva kontantbidrag till energisparåtgärder i 

småhus. 

Uinshostadsnämnden i Malmöhus län anför. Av bostadsstyrelsens re

dovisning av erfarenheterna av ekonomiska styrmedel framgår att reglerna 

för energisparstödet förändrats inte mindre än sju gånger sedan den I juli 

1977. l rapporten drages slutsatsen att ägarna till flerbostadshus i relativt 

liten utsträckning påverkats av förändringar i energisparstödets utform

ning eftersom en jämn ökning av stödets utnyttjande kan konstateras. 

Länsbostadsnämnden ställer sig tveksam till denna slutsats. Det synes 

odiskutabelt att den bästa effekten av ett ekonomiskt stimulanssystem 

erhålles om avnärmarna vet att reglerna för stödet ligger fast - planerings

förutsättningarna är stabila. Det förefallet enligt nämnden inte osannolikt 

att utnyttjandet av energisparstödet varit större om förändringarna i stö

dets utformning varit färre. 

Nämnden återger vissa erfarenheter från långivningen till ombyggnad. 

Vid ombyggnad av flerfamiljshus har det inte så sällan förekommit att 

byggherren avstått från att tilläggsisolera huset trots att en sådan åtgärd 

enligt nämndens bedömning varit möjlig. Av vad byggforskningsrådet an

fört framgår att om sparmålet skall nås måste mer omfattande åtgärder, 

t. ex. i form av tilläggsisolering och fönsterbyten, bli mer frekventa än 

hittills. Med hänsyn härtill synes det angeläget att utreda om stödsystemet 

bör förändras eller om krav skall ställas för att erforderliga åtgärder skall 

komma till stånd. Nämnden erinrar om att reglerna för belåning av små

husombyggnader för närvarande innebär att kostnaderna för energisparåt-
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gärder inte får inräknas i låneunderlaget till grund för det statliga lånet. 

Reglerna har varit i kraft för kort tid för att bestämda slutsatser skall kunna 

dras. men från cnergisparsynpunkt synes kunna ifrågasätta om inte en 

generell minskning av subventionerna till småhusombyggnader vore bättre 

än att hell utesluta encrgisparåtgärder ur subventionssystemet. Liknande 

synpunkter framförs av länshostadsniimnden i Norrhottens liin. 

HSB anser att en stor del av de genomförda åtgärderna måste upprepas 

efter 10-20 år för att funktionen skall bebehållas. Det gäller bl. a. injuste

ring, byte av oljeeldningsutrustning och byte av värmepannor. Vidare 

krävs i många fall fortlöpande underhålls- och serviceinsatser för att upp

rätthålla funktionen under installationernas livslängd. Det är viktigt att 

man genom information och förmånliga finansieringsmedel hjälper fastig

hetsägarna att bibehålla uppnådda spareffekter. 

lndu.~trins hyggmaterialgrupp anför bl. a. följande. En stor del av de 

lönsamma byggnadstekniska energibesparingsåtgärderna är enligt BFR att 
finna i småhusbeståndet. Ca 60 % av kvarvarande del i sparprogrammet 

uppges finnas i småhusen. Incitamentet till att vidta mera omfattande 

sparåtgärder i bostadsbeståndet saknas f. n. Borttagande av bidrag och 

andra stimulanser har av småhusägarna t. o. m. uppfattats som om energi

sparåtgärder ej längre vore önskvärda. De stimulanser som finns för flerfa

miljshus inom ramen för ROT-programmet vad avser energibesparingsåt

gärder bör tillämpas även för småhus. 

Uppsala kommlm anser att eftersom det starkaste statliga styrmedlet i 

energisammanhang utgörs av möjligheten att förändra kostnadsbilden, 

måste. i en total bedömning, även de negativa miljö- och hälsoeffekterna 

tas med i kalkylerna. Statliga bidrag för energihushållning och energiutvin

ning bör därför avvägas så, att nya miljövänligare tekniker gynnas. 

Enligt Jönköpings kommun har statliga bidrag en irrationell inverkan 

som ej går att få fram ur simuleringar via dataprogram, nämnligen att när 

staten lämnar bidrag (stort eller litet) till en produkt tages det som ett 

tecken på att det är en lönsam åtgärd, trots att det borde vara tvärtom. Ett 

typexempel på detta är när bidraget på frånluftsvärmepumpar togs bort 

1984-04-01 rasade försäljningssiffrorna, trots att man tog bort bidragen 

med motiveringen att frånluftsvärmepumpar var så lönsamma att de ej 

behövde subventioner. Räntebidrag för energibesparande åtgärder bör 

snarast återfå den nivå som gällde före 1984-04-01. då det visat sig att de 

s. k. ROT-lånen fått ett mycket svalt mottagande av framförallt privata 
fastighetsägare. 

SABO anför beträffande uppgiften i rapporten att många energihushåll

ningsåtgärder vidtagits utan statligt stöd och SABO vill påpeka att detta 

möjligen kan gälla småhusen. När det gäller flerbostadshusen har en bety

dande andel av åtgärderna utförts med statligt stöd. Enligt en intervjuun

dersökning av Alfredsson. (R 142: 1984) har två tredjedelar av de fastighets

ägare som utfört någon energisparåtgärd på sin fastighet utnyttjat statliga 
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lån och bidrag för att finansiera dessa. De två vanligaste orsakerna till att 
energisparåtgärder inte sätts in i flcrbostadshus är enligt samma undersök
ning att det är svårt att finansiera behövliga åtgärder och att statliga lån och 
bidrag är otillräckliga. 

Enligt SABO pekar dessa resultat klart på att det statliga energisparstö

det för flerbostadshusen har stor betydelse för genomförandet av energi
sparåtgärder. Detta överenstämmer också med SABOs erfarenheter från 
energisparverksamheten i SABO-företagen. Enligt SABOs bestämda upp
fattning är det av utomordentligt stor betydelse att det statliga stödet 
bibehålls. Det är också önskvärt att undvika den ryckighet som ständiga 

ändringar av lånebestämmelserna innebär. 
Sveriges i·illaiigareförbund anser att småhusen bör innefattas i det eko

nomiska stödsystemet t. ex. i ROT-programmet. 
Genuina energisparåtgärder ger samhällsekonomiska vinster och fastig

hetsägare som genomför sådana åtgärder bör enligt Swedisol stödjas och få 
del i samhällets vinster. 

Svenska byggnadsarbetareförbundet anför. Såsom påpekas i rapporten 
föreligger ett mycket stort ROT-behov i landets byggnadsbestånd. För att 
stimulera igångsättandet av ROT-åtgärder i såväl bostäder som andra 
byggnader krävs, enligt förbundets bedömning, statliga styrmedel. Bl. a. är 
det nödvändigt att staten kan erbjuda subventioner i form av lån och 
bidrag. För att garantera att ROT-insatserna skall få positiva effekter på 
landets energihushållning krävs vidare att en del av de statliga subventio
nerna öronmärks för energisparåtgärder. Minst lika viktigt är det också att 
åtgärder vidtas för att garantera att energisparåtgärderna genomförs på ett 

yrkesmässigt sätt. Detta är speciellt viktigt mot bakgrund av att energi
sparåtgärderna nu inriktas på alltmer kvalificerade åtgärder, sedan injus
tering av värmesystemen, fönstertätning, vindisolering etc. till stor del 
redan betats av. En förutsättning för erhållande av statliga subventioner 

bör därför vara att arbetet utförs av seriösa företag med kvalificerad 

arbetskraft. 
Alternativa finansieringsmöjligheter redovisas av någon remissinstans. 
Beträffande styrmedel anför Malmö kommun att det bör påpekas att 

incitamentet för att genomföra energisparåtgärder i de allra flesta fallen är 

ekonomiska, ej tekniska. Metoder för att på ett trovärdigt sätt presentera 
de långsiktiga ekonomiska utfallet måste utvecklas. Det tekniska underla
get (tekniska utvärderingar, provning etc.) för ekonomiska analyser har 
begränsat självständigt värde vid beslutsfattandet. Det finns i dag olika 
former för finansiering av energisparverksamheten i kommunerna. I 

Malmö praktiseras en modell som innebär att företag finansierar entre
prenadsarbetet och återbetalning sker i takt med att energisparvinsten 

dokumenteras. 
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2.8.2 Råd1:ivninR och hesiktnin1: 

Några remissinstanser har tagit upp frågan om rådgivning i energifrågor 

m. m. till fastighetsägare samt om besiktning av fastigheter. Dessa frågor 

har behandlats av en särskild arbetsgrupp, som lämnat en promemoria (Ds 

Bo 1984: 11) i ämnet. Promemorian har remissbehandlats va1för de syn

punkter som kommit fram i detta sammanhang behandlas summariskt. 

De synpunkter som kommit fram är i huvudsak följande. Rådgivnings

och besiktningsverksamheten bör fortsätta som hittills och omfatta hela 

ROT-området med statlig finansieringshjälp. I vissa fall anges att rådgi
varna och besiktarna måste få kunskaper så att verksamheten inte bara är 

av teknisk art utan även kan omfatta fastighetsekonomiska fråga och 
skatterättsliga problem. Någon remissinstans tar upp frågan om huvud

mannaskapet för verksamheten. 
Sålunda anför S/B att det inte är självklart att kommunen med statligt 

stöd skall stå för detta. Att staten trädde in med resurser i ett akut läge på 
1970-talet var kanske befogat. När vi nu alltmer närmar oss ett fortvarig

hetstillstånd bör informationens och rådgivningens huvudmannaskap dis
kuteras. Några sätt att ordna informations- och rådgivningsverksamheten 

anger SIB vara det ordinarie utbildningssystemet (såväl grund- som fort
bildning), fastighetsägarnas organisationer (t. ex. SABO, Riksbyggen och 

Fastighetägareförbundet), vilket tas upp av Essunger & Andersson 

(R14l:J984, s. 52). speciella enheter inom större fastighetsförvaltande 

organisationer (Rl41: 1984 s. 52), konsulter, byggföretag och materialföre

tag. fackpress, kommunerna genom byggnadsnämnderna. sotningsväsen

det. förmedlingsorgan. konsumentvägledningen eller separata energirådgi

vare, staten genom t. ex. länsbostadsnämnderna, Jantbruksnämnderna el

ler utvecklingsfonderna, e·n energikonsulentorganisation efter samma mo

dell som traditionell rådgivning i jordbrukssektorn (Energi 85. s. 316). 
Statens provningsanstalt understyrker behovet av besiktning och utvär

dering både före och efter åtgärder samt behovet av provhus för att 

utvärdera olika lösningar under kontrollerade förhållanden. Provningsan

stalten föreslår att möjligheten att besiktning före åtgärd görs belåningsbar, 

bör prövas. Provningsanstalten stryker också under betydelsen av att 

utgångsförutsättningarna för energisparande i befintlig bebyggelse nog

grant fastställs genom ändamålsenliga besiktningsmetoder. Endast härige

nom kan olika sparresultat med samma teknik i olika byggnader förklaras. 

Kända utgångsförutsättningar är också en förutsättning för val av optimalt 

sparpaket i ett enskilt fall. Provningsanstalten pekar på behovet att utvär

dera tillståndet hos pannanläggningar och skorstenar som under ett antal år 
samkörts med värmepumpar (bivalenta system). 

Näringslivets byggnadsdelegation menar att en större medvetenhet och 
höjd kompetensnivå hos villaägare, fastighetsägare, byggare och konsulter 
främjar energibesparingsåtgärder. Hos konsulterna finns redan idag hög 
kompetens i energihushållningsfrågor. utöver den som de kommunalt an-
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ställda energirådgivarna besitter. För att nå en hög effektivitet i energiråd

givningen måste konkurrens på lika villkor tillåtas mellan kommunens 

rådgivare och fristående konsulter, varvid kommunens energirådgivare ej 
får favoriseras genom särskilda åtgärder. 

Ett sätt att åstadkomma kostnadsbesparande energihushållningsåtgärder 

skulle kunna vara att använda en parallell till incitamentsavtalen på bygg

marknaden. Detta system skulle kunna utformas så att det företag som 
utför den energibesparande åtgärden också garanterar en viss minsta kost

nadsbesparing för beställaren. Om det sedan visar sig att åtgärden lett till 

ännu större kostnadssänkningar än beräknat delar företag och beställare på 

den ytterligare vinst som uppnåtts genom åtgärden. Om energispareffekten 

blir sämre än det utlovade resultatet måste entreprenören ersätta beställa
rens förlust. Eftersom energihushållningsåtgärder bör utföras i kombina
tion med andra lämpliga ROT-åtgärder, vilka i regel inte har någon direkt 
energihushållningseffekt, bör dock entreprenören få ersättning för de kost
naderna han har haft för grundinvesteringen. 

För att energisparmålet ska kunna nås krävs enligt SABO att fastighets
ägarna kan planera och administraera sitt sparande. I det sammanhanget 
spelar rådgivnings- och besiktningsverksamheten en viktig roll. Inom varje 
fastighetsförvaltning behövs ett program för hur energisparverksamheten i 

stort ska läggas upp och en detaljerad teknisk åtgärdsplan över förvaltning

ens samtliga fastigheter. Det är därför nödvändigt att den rådgivnings- och 
besiktningsverksamhet som f. n. byggs upp inom de större fastighetsor

ganisationerna. däribland SABO, ges fortsatt statligt stöd. 
RRV anför att enligt BFR:s mening behöver stora insatser göras för att 

utbilda olika nyckelgrupper inom energisektorn. En energikonsulentor

ganisation. efter den modell som finns inom jordbrukssektorn, bör därför 

övervägas anser rådet. I rapporten diskuteras inte hur denna organisation 

skall organiseras och finansieras. RRV ifrågasätter starkt om behovet av 

ökad information och utbildning bäst löses med ytterligare en organisation. 

Behovet av utbildning bör i stället kunna tillfredsställas inom ramen för de 

offentliga och privata verksamheter som redan bedrivs inom detta område. 

2.8.3 Information och utbildning 

Behovet av information och utbildning redovisas från en rad utgångs

punkter. Någon skarp gräns mellan vad som är information och utbildning 

föreligger inte. 
Vad gäller information pekar flera remissinstanser på angelägenheten av 

att forskningsresultaten förs ut till berörda kategorier. Därvid uttrycks 

önskemål om att information bör anpassas till mottagarna såväl yrkesverk
samma i hela byggprocessen därvid nämns särskilt förvaltningsledet samt 

drift och skötsel, som politiker. Dessutom menar någon att informationen 

om nya forskningsrön bör specialdestineras beroende på om den avser 

flerbostadshus eller småhus. Bl. a. Tidaholms kommun framför sådana 
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synpunkter och föreslår att någon form av regionala informationslänkar 

byggs upp. 

Länshostadsnämnden i Kopparhergs län anför. De senaste årens forsk

ning har resulterat i ett imponerande antal forskningsrapporter. som var 

och en behandlar olika delaspekter på skilda problem. Sammantaget inne

håller de en stor kunskapsmängd för forskare och experter som har som 

yrke att vidareutveckla vissa frågor. För den yrkesverksamma byggaren, 

konsulten, kommunaltjänstemannen. politikern m. m. är emellertid kun

skapsmassan mycket svårgenomtränglig. Den viktiga informationsfrågan 

berörs också i ganska liten omfattning av utredningen. Känslan av att 

mycket kunskap existerar men inte är särskilt gripbar är, enligt nämndens 
uppfattning, påtaglig. Möjligen är det så att kunskapsnivån i dag är tillräck

lig och att man nu bör koncentrera sig på att på ett enkelt och handgripligt 

sätt presentera kunskapsläget innan man går allt för fort fram med ny 

teknikutveckling. Nämnden anser alltså att de närmast kommande åren 

bör präglas av en betydligt ökad aktivitet inom informationsområdet på 
bekostnad av vidare teknisk forskning. De produkter man bör satsa på är i 

första hand kunskapsöversikter, läroböcker för skilda utbildningsnivåer 

och kvalificerade handböcker för olika yrkeskategorier. Liknande syn

punkter framförs av länshostadsnämnden i Norrhottens län. 

Länsstyrelsen i Malmöhus län anfår. En mycket stor del av energispar

målet för bebyggelse kan uppnås genom enkla åtgärder från fastighets

ägarna och/eller de boende. Det kan t. ex. vara tätning av fönster och 

dörrar. sänkning av inomhustemperaturen eller underhåll av energianlägg

ningarna. Enligt länsstyrelsen är det viktigt att en fortlöpande information 

till brukarna upprätthålls för att motivera dem att spara energi. Dessa 

uppgifter bör åligga kommunerna. Av samma anledning är det också ange

läget att uppvärmningsanläggningarna i sig konstrueras så tekniskt enkelt 

som möjligt. 

Länsstyrelsen i Norrbottens län anser att för att genomföra förändringar 

måste utbildning och information prioriteras. Det är viktigt också att 

resultaten från FoU verksamheten delges berörda grupper exempelvis 

konsulter, m. fl. Liknande synpunkter framförs av Lunds universitet. 

Industrigruppen för lätt byggeri anser att information om nya forsk

ningsresultat, erfarenheter vid olika åtgärder i det befintliga byggnadsbe

ståndet och andra kunskaper som kan medverka till effektiva åtgärder bör 

ges en ökad spridning. Informationen måste vara riktad till alla inblandade 

parter där bl. a. byggnadsnämnder och andra kommunala och statliga 
organ måste ägnas stor uppmärksamhet. 

Enligt HSB är det viktigt att informationen om forskningsresultat m. m. 
bör spridas så att den verkligen når sina målgrupper. Man bör försöka 

kanalisera informationen om energihushållningen inom byggnadsbeståndet 
på t. ex. flerbostadshus, enbostadshus, kontorshus, sjukvårdsbyggnader 

och industribyggnader. Dessutom bör man skilja på nyproduktion och 
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befintliga byggnader. För närvarande är det svårt att hitta rätt i informa
tionsfloden. 

Länsbostadsnämnden i Kristianstads län understryker betydelsen av en 
bra information. Denna information bör inte minst riktas direkt till fastig
hetsägarna, eftersom det på goda grunder kan antas att åtgärder många 
gånger inte blir vidtagna på grund av att fastighetsägaren saknar kunskap 

om åtgärdernas lönsamhet. För att informationen till fastighetsägarna skall 
ge avsedd effekt måste de som ger den ha en tillfredsställande och mångsi

dig utbildning. I umgänget med fastighetsägarna räcker det inte med enbart 
teknisk sakkunskap utan det behövs också kunskaper om det statliga 

stödsystemet och lite kunskap om fastighetsekonomi och skatteregler. 
Ett stort antal remissinstanser betonar behovet av utbildnin,; dels fort

bildning för att tillägna sig ny kunskap och dels som kompetenshöjande 
insats. Skälen för detta anges vara kravet att åtgärder avseende bl. a. 
energihushållning blir rätt utförda för att undvika negativa konsekvenser 
av brister i utförandet i form av fukt och mögel etc. Vidare pekas i 
sammanhanget på varsamhet i ingreppen i byggnader av såväl kulturhisto
riska som andra miljöskäl. 

Riksantikvarieämbetet vill starkt understryka behovet av information 
och utbildning. Större delen av de idag verksamma inom projektering och 
byggande har utbildats för nybyggande och fått sin yrkeserfarenhet genom 
nybyggnadsverksamheten. Eftersom varsamma åtgärder måste ske med en 
helt annan utgångspunkt, nämligen det befintliga husets särskilda förutsätt
ningar, erfordras andra yrkeskunskaper och ett ändrat arbetssätt. Speciellt 
de äldre husen. där variationerna i byggnadsteknik och egenskaper är 
mycket stora. kräver insikter och kunskap. Ämbetet vill här påpeka att den 
äldre bebyggelsen på ett flertal ställen i Energi 85 har bedömts väl scha
blonmässigt. Uppfattningen att det är de äldsta husen som utgör en belast
ning för energisparandet och att det är dessa, som fortlöpande bör rivas 

och ersättas med nya kommer fram vid flera tillfällen i rapporten. Behov 
av fördjupade analyser av olika äldre konstruktioners verkningssätt och 

värmetekniska förutsättningar föreligger därför fortfarande. Ytterligare 
information om hur energianvändningen kan sänkas i olika hustypcr med 
bibehållande av husens kulturhistoriska värden behöver också tas fram. 

AMS anför bl. a. följande. När det gäller energisparåtgärder, ofta i 

kombination med ROT-arbeten, förekommer arbetsinsatser av kort varak
tighet. De olika arbetsinsatserna kräver arbetskraft med skilda yrkeskvali
fikationer. Vissa yrkesgrupper har f. n. god sysselsättning medan andra har 
en hög arbetslöshet. Det finns därför anledning att pröva möjligheterna att 

bredda yrkeskunskaperna för grupper där det nu finns överskott på arbets
kraft. Sådan kompletteringsutbildning som här avses kan enligt styrelsens 
mening klaras inom arbetsmarknadsutbildningen. 

Statens planverk menar att statliga bidrag till insatser för att skapa och 
sprida kunskaper och erfarenheter om god och varsam energihushållning 
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torde vara av avgörande betydelse för den framtida förnyelsen av bebyg

gelsen. För att uthildningsinsatserna ska hli effektiva hör de planeras och 

genomföras i nära samarbete mellan de olika yrkesgruppernas organisatio

ner, olika professionella kursarrangörer och utbildare och i övrigt berörda 

organisationer. institutioner och myndigheter. Man hör eftersträva en 

snabb spridning av kunskap om nya och ur olika aspekter adekvata meto

der samt en ändamålsenlig återföring av vunna erfarenheter. För att cncr

gisparplanen skall kunna genomföras krävs bl. a. kraftfullt samhälleligt 

stöd till fort-och vidareutbildning av de olika yrkesgrupper som är av 

betydelse i sammanhanget, bl. a. grupper verksamma i olika skeden av 

byggnads-. förvaltnings- och ombyggnadsprocesserna. 
SJND understryker vikten av att utbildning och information även riktas 

mot industrin. Verket menar att de statliga och kommunala satsningarna 
bör anpassas efter energisparåtgärdernas karaktär. Information om bygg

nadstekniska och installationstekniska åtgärder bör samordnas med bo
stadsförbättringsprogrammet och sikta till initiering av energisparbeslut. 

För drift- och skötselåtgärder krävs utbildning varvid en viktig uppgift är 

att informera om vikten av dessa frågor. I ett inledningsskede har statliga 

bidrag bedömts som nödvändiga men kan efter hand ersättas ~v andra 

former av finansiering av utbildningen. 

Enligt statens provningsanstalts uppfattning bör kompetensen hos pro

jektörer. entreprenörer och byggherrar öka vad gäller åtgärder för bättre 

energihushållning. 

Energigruppen för lätt byggeri anser att förvaltningsproblem såväl av 

teknisk som ekonomisk karaktär kräver uppmärksamhet. Utbildningen av 

förvaltningspersonal är viktig. 

Liinsbostadsnämnden i Gävleborgs län anser att Gävle/Sandviken har 

goda förutsättningar för att ordna en kvalificerad utbildning för fastighets

förvaltare som kan få betydelse för energisparandet. 

Göteborv kommun anför bl. a. följande. När det gäller fortsatta insatser 

på FoU och experimentbyggande vill kommunen särskilt framhålla det på 

forsknjngsresultaten grundade behovet av utbildning. För den framtida 

energihushållningen är forskning inte tillräcklig. Effekt uppnås först när 

fo~skningsresultaten tillämpas av användarna. Energianvändningen mins

kar inte genom en mängd forskningsrapporter. De ger endast kunskaper 

om möjligheter till besparingar. Den reella besparingen görs av väl utbildad 

och motiverad drits- och förvaltningspersonal, som skall svara för verk

ställandet. I1en intensiva forskningsperioden bör därför följas av en lika 

intensiv utbildningsfas där användarna, driftpersonal m. tl. får ta del av 

gjorda erfarenheter inom forskningsprogrammet. 

Enligt Vilhelmina kommun är utformning a.v utrustning och anläggningar 

idag mycket avancerad. Datorteknik används i allt större utsträckning för 

övervakning och styrning av värme- och ventilationsanläggningar. Utbild

ning av personal som har att sköta dessa anläggningar har inte skett i 
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samma takt som utvecklingen. Det finns således ett stort utbildnings- och 
fortbildningsbehov som måste läggas fast i energisparplanen. 

Rör.firmornas rik.1ji'irbund instiimmcr i att det finns ett mycket stort 
utbildnings- och fortbildningsbehov. Förbundet föreslår att statliga bidrag 
även i fortsättningen skall kunna ges: 
- för utarbetande av kursmaterial till energiinriktad fortbildning. Vill

koren bör vara utformade så att bidragen kan ges för en tidig framtag
ning av materialet utan krav på att kursverksamhet omedelbart skall 
sättas igång 

- som stöd för att genomföra fortbildningskurser för yrkesverksamma 
- för utarbetande av informationsmaterial i energifrågor avsett för bestäl-

lare och/eller yrkesverksamma inom energiområdet (entreprenörer, 
konsulter etc.) 

- för att genomföra informationer i energifrågor till beställare och yrkes
verksamma 

- för uppbyggnad av laboratorieresurser som skall användas också för 
fortbildning av yrkesverksamma inom energiområdet. 
Si•enska krafti·erksföreningen förordar en ökad satsning på utbildning 

och information. Resurser till detta kan enligt föreningen frigöras genom 
minskat statligt införandestöd för värmepumpar och solvärme. 

Malmö kommun anför bl. a. följande: För att bevara den energistatus 
som uppnåtts i energihushållningsarbetet blir utbildning en nyckelfråga. 
Den främsta målgruppen blir personal som sysslar med drift och underhåll 
av anläggningarna. Utbildning inom VYS-området och löpande fortbild
ning är ett måste för att bibehålla och ytterligare minska energiförbrukn
ing. I rapporten anges (s. 70) att det i "förvaltningsformer där t. ex. de 
boende själva svarar för en stor del av skötseln är det nödvändigt med 
enkla system och klara lättförståeliga instruktioner för drift och skötsel". 
Detta är nödvändigt i samtliga förvaltningsformer varvid också bör iaktta
gas att man väljer en tekniknivå som är realistisk i förhållande till bruka
rens (boende, personal) kompetens på lång och kort sikt. 

Drift- och skötselåtgärderna kräver enligt SABO avsevärt mindre inves
teringar än t. ex. tilläggsisoleringar oöch fönsterbyten men ställer i gengäld 

krav på bl. a. omfattande utbildningsinsatser och insatser i form av funk
tionsskrivningar och återkommande funktionskontrollcr. De signaler som i 
detta sammanhang nu kommer från statens energiverk om en minskning av 
stödet till energiutbildningen och från bostadsdepartementet om minskat 

stöd till rådgivnings- och besiktningsverksamheten inger därför oro. 
Energi 85 redovisar i första hand hur sparmålet ska kunna uppnås genom 

tekniska åtgärder. Endast marginellt behandlas de organisations- och 

kunskapsutvecklande insatser som krävs för att de tekniska åtgärderna ska 
bli genomförda och ge avsedd effekt. 

En viktig nyckelgrupp för utbildningsinsatsema är självfallet driftper
sonalen som sköter värmeanläggningarna. En annan viktig nyckelgrupp är 
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konsulterna som ska besiktiga anläggningarna och projeklera ombygg

nader m. m. Föru1sättningarna för konsullcrnas arbete förändras i hög grad 

i samband med övergång fnln nyproduklion till underhåll och ombyggnad. 

Kraven ökar då på kunskaper om hur byggnader och värmeanläggningar i 

verkligheten fungerar. 
SJFU anför att dess primära målgrupper är de mindre och medelstora 

företagen och dessa är priskänsliga. För att ka tillgängligheten av fort- och 

vidareu1bildning bör därför också fortsättningsvis utgå särskilt ekonomiskt 

stöd till energiutbildning och utvecklingsarbete i samband med framtag

ning av ny utbildning. Existerande institutioner för fort- och vidareutbild

ning bör i första hand ges dess möjligheter. 

Forskning och ut1•eckling 

Behovet av forskning och utveckling tas upp av flera remissinstanser 

dels som förutsättning för att uppnå cnergihushållningsmålet dels anges 

angelägna forskningsområden. 
RRV återger att byggforskningsrådet anser att en kraftfull satsning på 

forskning och utveckling (FoU) även fortsättningsvis bör vara en av hörn

stenarna i energihushållningsplancn. I rapporten relaleras omfattningen av 

det statliga FoU-programmet på energiområdet till de totala investeringar

na i energisystemet. RRV anser att det är tveksamt att, som rådet antyder, 

bestämma FoU-insatscrnas storlek på basis av investeringarna inom områ

det. Det kan vara rimligt att samhället i ett initialskede satsar relativt sett 

stora resurser på FoU för att öka intresset för verksamhet inom området. I 

ett senare skede, när insatserna allt mer kan inriktas på produktutveckling, 

bör det statliga engagemanget kunna minskas. Av det material som presen

teras i rapporten är det dock inte möjligt att bedöma när en sådan bryt

punkt kan inträffa. 

Bostadsstyre/sen anför att fortsatt satsning på forskning och utveckling 

bör eftersträvas men inte innebära onyanserad koppling till stödbestäm

melserna vilket kan hämma användande av förekommande ny teknik. 

SJB delar BFR:s övertygelse att forskning och utveckling är en viktig del 

av energihushållningsplanen. FoU-verksamheten bör inriktas på de pro

blem som nu kan identifieras och genomföras på delvis andra sätt än 

hittills. T. ex. bör man i kommande experimentbyggnadsprojekt ta vara på 

erfarenheterna från misslyckade satsningar. 

Statens planrerk anser att, för att energisparplanen skall kunna genom

föras krävs att samhället ger ett kraftfullt stöd till forskning och utveckling 

avseende metoder och teknik för energihushållning och övrig bostadsför

bättring. 

Statens provningsanstalt anför bl. a. följande. Med h.änsyn till den stora 

spridningen i energianvändningen som föreligger mellan olika brukare 
borde stor vikt läggas vid forskning avseende brukarvanor och beteende. 

Konkreta förslag saknas. Även när det gäller brukarkrav på tekniska 
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system samt drift och skötsel saknas i stort förslag till vidareutveckling av 
möjligheterna att öka sparpotentialen med hjälp av bättre kunskap inom 
dessa områden. 

Den forskning och utveckling som gjorts de senaste åren har i huvudsak 
koncentrerats på den tekniska sidan av energianvändingcn och där varit 
framgångrik. Provningsanstalten delar uppfattningen att fortsatt teknisk 
utvärdering i laboratorium. i experimentbyggnadsprojekt och i driftskedet 
är nödvändig för att föra tekniken vidare. men vill också framhålla vikten 
av insatser på områdena brukarvanor, drift, skötsel och beständighet för 
att uppnå samma syfte. 

Länsstyrelserna i Malmiilws och Norrbottens län instämmer i förslaget 
att en kraftfull satsning behövs på bl. a. forskning. Länsstyrelsen i Gävle

borgs län anför att resultatet av den i rapporten redovisade insatsen på 
FoU med de framtida behovet av investeringarna i energisystemet pekar 
på ett behov av ökade anslag. Man kan diskutera en regionalisering av 
experimentbyggande och utvecklingsprojekt på energiområdet som en del i 
den statliga regionalpolitiken. En utgångspunkt är de naturförutsättningar 
som finns för olika energisystem eller kunnande hos företag på olika 
områden och möjligheter att exportera tekniken i framtiden. 

Växjö kommun anser att en del av forskningsresurserna bör lokaliseras 

till högskolan i Växjö. 
Energ{forskningsnämnden instämmer också i BFR:s åsikt att bättre 

kunskaper om genomförandefrågor och systemfrågor i samband med kom
binationen energihushållningsåtgärdcr och andra byggnads- och installa
tionstekniska åtgärder är angelägna. Efn har emellertid inte underlag för 
att tillstyrka en ökning av BFR:s resurser. I sammanhanget vill Efn till stöd 

för den fortsatta verksamheten framhålla att det hittillsvarande utvärde
ringsarbetct uppmärksammat vissa förhållanden som är av stor betydelse 
för FoU-stödets effektivitet. Det gäller bl. a. hänsyn till ekonomiska och 
kommersiella faktorer, behovet av fortlöpande utvärdering av verksamhe

ten. rollfördelningen mellan BFR och andra aktörer, samt behov av enhet
lig kostnads- och intäktskalkylering för utvecklingsprojekt. 

Energitekniskt cemrum vid CTH (ETC) anför. I rapporten hävdas att en 

avsevärd del av BFR:s medel till högskolorna gått till långsiktig kunskaps
uppbyggnad bl. a. inom energiområdet. I rapporten framställs detta som ett 

resultat av strategiskt planering där samverkan mellan forskare. projek
törer, byggare och förvaltare eftersträvats i forskning. utveckling och 
experimentbyggande. Det är ETC:s uppfattning att strategin till stora delar 
varit riktig men att BFR:s planering av de mer långsiktiga forskningsinsat
serna åsidosatts till förmån för de kortsiktiga. ETC inser svårigheten att 
tidigt bedöma utvccklingspotentialen inom olika delar av energiområdet 
och menar att man för framtiden har en betydligt mer solid kunskapsbas att 
stå på. 

ETC betonar vikten av att om en avsevärd energibesparing skall kunna 
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nås utöver den redan uppnådda måste också kunskapsutveckling komma 

till stånd på högskolorna. Sådan kunskapsutveckling kräver avsevärd sta

bilitet när det gäller tillgång till basresurserna för grundläggande och tilläm

pad forskning. Högskolornas resurser är helt otillräckliga för att täcka de 

behov som kan förutses. 

För att kunna utnyttja hittills uppbyggd kunskap och kompetens vid 

högskolorna och utveckla dessa behövs därför forskningsmedel i större 

omfattning än hittills och med större stabilitet än hittills. Detta är helt 

nödvändigt för att den av utredningen föreslagna strategin för att nå ambi

tiöst satta energihushållningsmål skall bli lyckosam. 1 synnerhet är detta 

relevant i ett längre tidsperspektiv då alltmer sofistikerade insatser krävs 

för ytterligare energibesparing. 
CTH. sektionen för arkitektur anför bl. a. följande. Relationen bebyggel

se-brukare-teknikanvändning är en central aspekt inom ämnet arkitektur. 

En satsning på energiinriktad arkitektur-forskning är väl motiverad. Syftet 
hör vara att konkretisera kunskaper om variationer i lokala förhållanden, 

och hur dessa kan hanteras vid genomförandet. Vidare erfordras utvärde

ring av systemfrågor. villkor för teknikval och föijder av tekniktillämpning. 

Sådana kunskaper behöver komma i paritet med rådande kunskaper om 

enskilda värmetekniska komponenter. En viktig aspekt, som i princip är 

outforskad, utgör arkitekturens estetiska värden. och hur dessa kan be

varas. förhöjas eller utgöra begränsningar vid genomförandet av energi

hushållningsprogrammet. Brukarkrav, brukarmedverkan och beslutspro

cesser vid planering och genomförande måste också ägnas stor uppmärk

samhet. 

KTH redovisar följande. Erfarenheterna från t. ex. högskoleprojektet i 

vilket vi medverkar visar också att det är förenat med betydande svårighe

ter att uppnå gott resultat i alla hus. Högskoleprojektet är en stort upplagd 

undersökning för att bestämma de faktiska spareffekterna av olika åtgär

der. 1 etapp Il som nu pågår ingår totalt ca 400 slumpvis utvalda hus. I ett 

SO-tal utförs s. k. åtgärdspaket och i ett 90-tal installeras värmepumpar. 

Det samlade resultatet förväntas föreligga under år 1986 men redan nu 

föreligger preliminära resultat från ett SO-tal hus. Tendensen i dessa resul

tat överensstämmer väl med den från motsvarande studier i högskolepro

jektets etapp I som slutredovisades år 1981, nämligen att skillnaden i 

sparresultat mellan enskilda hus är betydande. För samma utförd åtgärd 

erhölls i somliga hus mycket bra besparing medan den i många hus blev 

ringa eller t. o. m. uteblev. Det krävs därför enligt vår uppfattning betydan

de insatser vad avser utbildning, forskning och information för att säker

ställa goda resultat. Det kan inte nog understrykas att varje byggnad är 

unik. Det krävs att med god kunskap och noggranna förundersökningar 

besluta om rätt åtgärdspaket. För att uppnå varaktiga stora besparingar 
erfordras omfattande byggnadstekniska åtgärder som måste kombineras 

med väl avvägda installationstekniska åtgärder. Det tekniska åtgärdspake-
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tel måste i sin tur åtföljas av åtgärder för brukarnas och driftspersonalens 

medverkan i energisparandet. Det behövs goda incitament eller styrmedel 

för denna medverkan. 

Lunds universitet betonar behovet av fortsatt satsning på forskning och 

utveckling för att uppnå sparmålct. 

Jndustriwuppen för lätt hyggeri anser att ett fortsatt kraftfullt forsk

ningsarbete såväl i stalig regi som hos byggbranschföretagen måste genom

föras och bör inrikas både på teknik och ekonomi. Våra högskolor och 

andra tekniska undervisningsanstalter bör ägna större uppmärksamhet åt 

problem och dess lösningar vid reparation. underhåll och ombyggnad i 

kombination med energisparåtgärder inom det befintliga byggnadsbestån

det. 
/VA erinrar om att akademien i andra sammanhang påpekat, och vill här 

ånyo understryka, att behoven av selektivt FoU-stöd är små, eftersom den 

energiteknik som år 1984 är helt eller delvis tekniskt och kommersiellt 

etablerad är tillräcklig för att tillgodose Sveriges energibehov i ett trettio

årigt perspektiv. Statens insatser för att främja energirelaterad forskning 

bör i främsta rummet i stället ske genom att industrins egen forskning 
underlättas med generella medel och via anslagen till högskolorna. 

Sll'edisol betonar angelägenheter av fortsatt satsning på FoU för ny 

energiteknik. Foskningen bör inriktas mot utveckling av små. anpassade 

energitillförselsystem - värmepumpar, etc. Fjärrvärmen måste anpassas 

till minskad effekt- och energianvändning. 

2.8.4 E-.:perimenthyggande 

Negativa eller tveksamma till fortsatt experimentbyggande är följande 

remissinstanser. 

l\lA instämmer inte i rådets synsätt att omfattande experimentbyggande 

hör till de mest väsentliga förutsättningarna för en framgångsrik forskning

och utvecklingsverksamhet. I stället förordar akademien att ny teknik som 

behöver prövas i fullskalemodell garanteras PoD-stöd, av engångskarak

tär. 

Statens provningsanstalt redovisar bl. a. följande: I flera avsnitt nämns 

den omfattande experimentbyggnadsverksamhet som bedrivits under ett 

antal år. Denna har varit mycket värdefull och givit många goda resultat 

och bör på vissa områden fortsätta. Samtidigt kan konstateras att bl. a. på 

solvärmesidan många fullskaleexperiment givit magert resultat både vad 

gäller anläg~riingarnas prestanda och den vetenskapliga kvaliteten på ut

värderingen. Det är vår erfarenhet att det brister påtagligt i planeringen av 

många projekt. Utvärderingsinsatsen överensstämmer inte med projektets 

målsättning. Flera experiementbyggnadsprojekt har givit begränsat resul

tat till följd av bristfälliga komponenter och bristande funktion hos anlägg

ningen som sådan. Vi vill i detta sammanhang understryka vikten av att en 

noggrann kontroll sker under bygg- och installationsskedet så att anlägg-
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ningen har avsedd funktion när utvärderingen ska påbörjas. Provningsan

stalten vill starkt trycka på att experimentprojekten är en del i den utveck

lingsgång som illustreras under rubriken "Forskning, utveckling och ex

perimentbyggande" (s. 314-315). Detta innebär att forsknings- och ut

vecklingsinsatserna för att uppnå ett effektivt energiutnyttande bör genom

föras stegvis från ide till praktisk tillämpning. En för tidig fullskaleprov

ning kan ge ett dåligt utfall och kan innebära att en riktig ide inte får någon 

praktisk tillämpning. I den aktuella kedjan ingår som viktiga komponenter 

tidigare erfarenheter, beräkningsmässig analys, komponentprovning i la

boratorium, utvärdering av delsystem i laboratorium eller provhus. Detta 

visar att forskningsresurser måste läggas såväl på teoretiska ut värderingar 

som laboratorieprovningar och provhus. I vissa fall är utvärdering i experi

mentbyggen lämpligt. Satsningen på det sistnämnda bör stå tillbaka jäm

fört med andra satsningar. Motiven är stora kostnader jämfört med andra 
led i kedjan, som kan ge resultatet på ett effektivt sätt genom en etappvis 
genomförd utveckling. 

Enligt RRV saknas i rapporten en redovisning av såväl hur mycket som 

hittills satsats på experimentbyggande som hur stor del av lånen som har 

gott till projekt som är lönsamma eller inom en snar framtid kan förväntas 

bli lönsamma. Bristen på ekonomisk redovisning och bedömningar av den 

framtida omfattningen av FoU och experimentbyggande inom energisek

torn gör att RR V inte anser det vara möjligt att ta ställning till de övervä

ganden och förslag som presenteras i rapporten i dessa frågor. 

S/B anför bl. a. följande. BFR bedömer genomgående resultaten från 

experimentbyggnadsverksamheten som mycket positiva och anser även 

att denna verksamhet skall prioriteras framöver. BFR redovisar inte något 

underlag för sitt ställningstagande i denna fråga. SIB hänvisar till andra 

studier som anges belägga brister i den hittillsvarande verksamheten och 

anser att man måste samordna dess fortsättning så att erfarenheterna från 

misslyckade satsningar tas tillvara. 

Efn anför: I perspektiv av den stora satsning i form av resurser och 

sakkunniga och med den framåtsyftande inriktning, som kännetecknar 

Energi 85, finner Efn det överhuvud taget anmärkningsvärt att effektivi

tetsaspekter ej uppmärksammats närmare. Den självkritik av genomföran

det av fullskalcexperiment och därav följande krav på bl. a. förbättrad 

utvärdering, som BFR formulerar på s. 199. uppskattas dock i detta sam

manhang. 

Positiva till fortsatt eller utvidgat experimentbyggande är nedanstående 

remissinstanser. 

HSB vill framhålla vikten av att man inte i ett för tidigt skede genom 

information och med ekonomiska styrmedel introducerar ny energiteknik i 

stor skala. Erfarenheterna av bl. a. solvärmesatsningen, tätningsvågen och 

minskning av ventilationsluftf1ödena visar vilka ekonomiska och miljömäs
siga problem fastighetsägarna kan drabbas av, om myndigheterna är alltför 
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optimistiska i sin tilltro till ny teknik. Inom värmepumpområdet finns flera 

applikationer som innebär risker för att anläggningarna inte kommer att 

fungera som avsett. Alltför optimistiska dimensioneringar av t. ex. berg

värmeanläggningar kan medföra stora problem för fastighetsägarna. Det är 

i detta sammanhang viktigt att resurser skapas för experimentbyggande 

och provningar samt grundliga utvärderingar för att få fram dimensione

ringsunderlag m. m. för olika anläggningstyper. Det bör, utgående från 

sådana resultat, vara möjligt att få en "standardiserad" egenskapsredo

visning av de system som fabrikerna erbjuder. Detta skulle vara till hjälp 

för fastighetsägarna vid systemvalet. 

Enligt Vilhelmina kommun bör med statliga medel fortsatt satsning ske 

på experimentbyggande och utprovning. 

Länsstyrelsen i Malmöhus län instämmer i förslaget om en kraftfull 

satsning på bl. a. experimentbyggande. 

Länsbostadsnämnden i Kopparbergs län delar utredningens uppfattning 

att det är viktigt att experiment- och demonstrationsverksamhetcn får 

fortsätta i en ordentlig omfattning. Bortsett från projekt av enklare demon

strationskaraktär, som bör finnas på många platser i landet, bör experi
menten inom energihushållningssidan fortsättningsvis kunna koncentreras 

till några få projekt i landet. Projekten bör därvid omfatta kvartcrslösning

ar och studier inom planeringsprocessen, kommunal medverkan, brukar

medverkan, ägarmedverkan. driftsprocessen m. m. Genom att begränsa 

antalet projekt kan man därvid kraftsamla alla tillgängliga resurser till 

några få ställen och därmed även tillskapa viktiga informationscentralcr för 

energisparandet. 

Näringslh•et.1 byggnadsdelegation menar att bidrag till prototyp- och 

demonstrationsanläggningar (s. k. PoD-anläggningar) kan vara väl motive

rade. Här gäller det teknik som är kommersiellt gångbar men som p. g. a. 

avsaknad av drifterfarenheter kan ha svårigheter att introduceras på mark

naden. Stöd som resulterar i dessa drifterfarenheter skulle därför underlät

ta introduktionen. Det är av samma skäl betydelsefullt att fler än en 

anläggning erhåller dessa PoD-bidrag så att drifterfarenheterna blir tillför

litligt verifierade. 

FortF säger sig ha avsevärda erfarenheter inom energiförsörjningsområ

det och speciellt av att planera energianvändningen så att det totala energi

systemet blir så effektivt som möjligt. Verket är berett att undersöka om 

det finns lämpliga experimentprojekt inom försvarsmaktens byggnadsbe

stånd där ny teknik inom nybyggnads- och ROT-projekt kan tillämpas. 

Erfarenhet från sådan verksamhet kan snabbt resultera i praktiskt tillämp

bara åtgärder för effektivare energianvändning inom bebyggelse. 

Statens planverk anser att kraftfullt samhälleligt stöd krävs för bl. a. 

prototyp- och demonstrationsanläggningar för att energisparplanen skall 
kunna genomföras. 
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2 .8.5 JntroduktionsstiJd 

Förslaget om att införa ett introduktionsstöd i syfte att skapa marknader 

för ny teknik har mött blandad kritik. 
SIND anför. I de fall kortsiktiga åtgärder som direkt påverkar markna

den för utrustning bedöms angelägna från energipolitiska utgångspunkter 

är det av synnerligen stor vikt att de ligger i linje med den i energihushåll

ningsplanen annonserade långsiktiga politiken. Industriverket är inte över
tygas om att ett införandestöd skall gälla just de tre angivna områdena 

(värmepumpar, solvärme, energilager). Statsmakterna bör i förväg klart 
ange "spelreglerna" för ett införande stöd både vad gäller inriktning. om
fattning och utsträckning i tiden och därvid beakta de industripolitiska 

effekterna. 
Länsstyrelsen i Gävleborg.i· län anser att om införandet ska få större 

genomslag krävs att detta samordnas med andra stöd/restriktioner som nu 
finns på energiområdet. 

Vilhelmina kommun anser att lånemöjligheterna måste förbättras så att 
initialskedet underlättas i fråga om installationer med ny teknik. 

Rörfirmomas riksförbund framhåller att introduktionsskedet för värme

pumptekniken ännu inte är passerat. 
Vattenfall anser att trots risken med att marknadsinförandet av små 

värmepumpar temporärt begränsas om nuvarande stöd avvecklas, bör 
detta ske. Den skärpta konkurrensen mot andra uppvärmningssystem 
skulle bidra till en strukturrationalisering av värmepumpbranschen. och 
lägre priser genom längre serier. 

Svenska värmeverksföreningen menar att subventioner eller särskilda 
finansierings vägar till åtgärder som i huvudsak kan väntas vara lönsamma 
bör försvinna. Inte heller bör åtgärder i form av utvecklad men ej konkur
renskraftig teknik erhålla stöd. 

Swedisol anser att marknadsinförande av ny energiteknik - värmepum
par - inte bör subventioneras. 

2.8.6 Ekonomiskt stöd - sysselsättningsfrämjande syfte 

AMS anför bl. a. följande. Energibesparande åtgärder i kombination 
med reparation och ombyggnad utgör enligt rådet en viss kompensation för 
den minskade sysselsättningen i nyproduktionen. Denna sysselsättnings
minskning har drabbat främst byggnadsarbetarna i skogslänen. Styrelsen 

delar därför rådets uppfattning att det kan vara motiverat att från arbets
marknadspolitisk synpunkt tidigarelägga sådana arbeten i områden med 
hög byggarbetslöshet och samtidigt åstadkomma väsentliga energibespa
ringar. Styrelsen vill därför understryka vikten av att ett energisparstöd 
ges en sådan allmän utformning att energisparinvesteringar kan stimuleras 
i konjukturlägen då förstärkning av sysselsättningen är påkallad. 

Vilhelmina kommun anser att lån och bidragsmöligheter måste ses över i 
först~ hand när det gäller offentliga byggnader och lokaler. Sysselsättning-
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en skulle enligt kommunens mening kunna förh~illras inom byggsektorn 

om någon form av stöd infördes. 

Rörjirmornas rik4iirhund. som menar att generella direkta bidrag bör 
avskaffas på sikt, anser att man bör behålla möjligheten att i vissa regioner 

och under viss tid lämna statliga bidrag till encrgisparåtgärdcr för att kunna 

stimulera sysselsättningen. 

2.8.7 Energiskatter - skatter - taxor - priser 

SIND menar att energibeskattningen bör vara det viktigaste styrmedlet. 

Marknaden bör i huvudsak styras med energipriserna och endast i särskilt 

motiverade fall med direkta marknadsingrepp. typ införandestöd. 

Det enligt Rikshna~ens uppfattning bästa styrmedlet i fortsättningen är 

priset på energi. Det är med detta som den långsiktiga energisnåla sam

hällsstrukturen kan byggas upp. I priset inkluderar vi skatter. Kommuner

nas planering är vidare ett styrmedel som om det hanteras på rätt sätt kan 

bli effektivt. Förutsättningen ~ir då att den tvist som så ofta uppstår mellan 

produktion och sparande kan lösas så att inte konsumenterna måste betala 

för förvuxna fjärrvärmeverk. 
Sveriges industr{förhund vill mycket bestämt avvisa förslaget om styr

medelsskatt eftersom det drastiskt hämmar den svenska industrins kon

kurrenskraft. I stället bör snarast en avveckling av den nuvarande för 

svensk industri konkurrenshämmande energibeskattningen komma till 

stånd och den framtida energibeskattningen i stället helt ske inom ramen 

för mervärdeskatten. 

2.8.8 J:vpgudkännande etc. 

Statens prowzin{tsanstalt anför. I anslutning till att normer alltmer for

muleras som funktionskrav får typgodkännanderegler och exempel på 

godtagbara lösningar ökad betydelse som hjälpmedel både vid lokala myn

digheters granskning men också för utveckling av produkters funktion och 

konstruktion inom energiområdet. Provningsanstalten vill understryka 

vikten av en väl fungerande typprovnings- och typgodkännandeverksam

het. Forskning och utveckling i anslutning till framtagande av typprov

ningsmetoder och typgodkännanderegler kommer i de flesta fall tillver

karna tillgodo i form av ökad kunskap. 

Industrigruppen för lätt hyggeri anför att en fortsatt utveckling av plan

verkets typgodkännandeverksamhet kan underlätta arbetet för många 

parter. 

2.8.9 Svensk byggnorm (SBN) 

Länsbostadsnämnden i Kristianstads län kan bekräfta att det är mycket 

vanligt i småhusärenden att de lånetillägg som ges för bättre isolering 

utnyttjas för att öka isoleringstjoekleken utöver byggnormen. 

Länshostadsnämnden i Malmöhus län anför bl. a. följande. Planverket 
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har försökt bedöma effekterna av verkets styrmedel och konstaterar att det 

är svårt att bedöma i vilken utsträckning normkrav styr eller påverkar 

utvecklingen. Länsbostadsnämnden vill i detta sammanhang endast fram

hålla vikten av att normkrav finns för att garantera en miniminivå. Att 

andra styrmedel. t. ex. ekonomiska. leder till att norm kravet ofta överträf

fas, innebär inte att normen kan undvaras. Liknande synpunkter framförs 

av liinshostadrnämnden i Norrbottens liin som anser att ett skäl till att 

normera hör bibehållas är att de ekonomiska styrmedlen dels ändras myc

ket ofta och diirför i framtiden kan tänkas bli mindre effektiva, dels inte 

täcker alla typer av byggnader. 

Statens planrerk finner att krav i SBN är en viktig förutsättning för att 

nya byggnader skall bli energisnåla och förhindra att negativa bieffekter av 

energisparandet uppkommer. Ökade resurser kommer att behöva sättas in 

för framtagning av produktregler för förtillverkade produkter som kan 

typgodkännas. 
I mycket stor utsträckning är krav i SBN tillämpliga både vid ny- och 

ombyggnad. Speciellt gäller detta bestämmelser som syftar till hälsoskydd, 

miljöskydd och förebyggande byggskador. En konsekvens kan dock vara 

att bygglov för ombyggnadsåtgiirder kan fordras i något större utsträckning 

än f. n. Planverket erinrar om att det tidigare har framfört att bygglov 

borde krävas vid ändring av uppvärmningssystem. 

Planverket anser vidare att utredningen alltför summariskt behandlat 

byggnormernas effekt på energisparandet. SBN har bidragit till att minska 

energianvändningen i nya byggnader sedan 1977 med ca 10 % i bostäder 

och mer än så i lokaler. Härtill kommer den informativa verkan av nor

merna, som klarare än något annat styrmedel förmedlar regerings och 

riksdags beslutsamhet att spara energi i nybyggnad. Vidare har normerna 

utgjort upplaget för den hävstång som bostadsstyrclsen använt för att med 

finansiellt stöd höja husens energistatus i de viktigaste egenskaperna som 

föreskrivs i SBN. 

Planverket anser att föreskrifter i SBN (PBLJ i form av funktionskrav 

för begränsning av energibehovet hos nya byggnader är det effektivaste 

styrmedlet för att åstadkomma mycket energisnåla nya byggnader utan 

onödig detaljreglering. 

Länsstyrelsen i Malmöhus län anser det angeläget att statens planverks 

energihushållningsnormer i SBN, där krav på utformningen i energibespa

rande syfte anges, förnyas i takt med och anpassas till energiforskningens 

rön. 

Sveriges trälwsfabrikers riksförbund menar att en framtida byggnorm, 

som anger lägsta godtagbara nivå. kan behövas för att bl. a. hindra illojal 

konkurrens med kortsiktigt, billigare produkter. Den fyller också ett behov 

som referens, bl. a. för att beskriva produkternas egenskaper. Normen får 

inte vara så detaljerad som dagens, då det kan verka hämmande på produk

tionsutvecklingen. Den bör i stället Inriktas på byggnadens totala energi

förbrukning. 
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Energihushållningen i byggnader får inte heller forceras genom högt 

ställda normkrav. Tekniska lösningar i byggnader behöver lång utveck
lings- och prövningstid för att man skall hinna upptäcka och förebygga 

oförutsedda brister i konstruktionerna eller biverkningar. såsom fukt och 
frost i ytterskalet, ohälsosam inomhusmiljö o. dyl. 

Enligt Näringslivets byggnadsdelegation är det i första hand ekonomin 

som ska styra energihushållningsåtgärdernas omfattning och inriktning och 

inte samhället i form av planverk och byggnadsnämnder. 

Av detta följer att det egentligen inte längre behövs några bestämmelser i 

byggnadslagen/byggnadsstadgan eller offentliga byggnormer om energi

hushållningsåtgärder. Nuvarande krångliga och detaljerade kapitel (främst 

kapitel 39 och delar av kapitlen 35 och 45) om energi i SBN 1980 bör alltså 

kunna utmönstras. 
De optimala energihushållnings- och ROT-åtgärderna för befintliga 

byggnader är inte lika för alla byggnader. Varje byggnad är unik. Detta 
gaktum är ett tungt vägande skäl för att det, åtminstone när det gäller 
åtgärder i det befintliga byggnadsbeståndet, inte ska finnas några centralt 

utformade och generellt gällande energihushållningsnormer. Det torde inte 
finnas någon som har kompetens att formulera sådana generellt gällande 
regler som är entydiga och meningsfulla. 

Enligt Svenska byggnadsentreprenörsföreningen medför centralt utfor

made detaljerade byggregler en tendens till minskat utnyttjande av den 

byggandes egna kompetens och ansvarskänsla. Det finns en risk för att 

känslan "Gör jag bara som det står i Svensk byggnorm, så blir allt bra" 

sprider sig, varvid riskerna för byggskador och olämpligt utformade bygg
nader (t. ex. små fönsterytor) ökar. 

Riksantikvarieämbetet anser att i avvaktan på att ett varsamhetskrav vid 

bostadsförbättring införs i byggnadsstadgan i samband med att den nya 

plan- och bygglagen träder i kraft bör ett klart motivuttalande för varsam

hetskravet införas i en ny energihushållningsplan. 

3 Sammanställning av remissyttranden avseende den nya teknikens 
möjligheter 

3.1 Remissförfarandet 

Efter remiss har yttrande över BFR:s rapport (G26: 1984) Energi 85 -
energianvändning i bebyggelse avgetts till industridepartementet vad avser 

den nya teknikens möjligheter (dvs. avsnitten 1-4, 8-14 samt de delar av 

avsnitt 15 och 16 som avser Sol 85-programmet). Yttrande har avgetts av 

fortifikationsförvaltningen, överstyrelsen för ekonomiskt försvar (ÖEf), 

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI). konsumentver

ket, riksantikvarieämbetet. statens naturvårdsverk, arbetsmarknadsstyrel

sen (AMS), bostadsstyrelsen, Sveriges geologiska undersökning (SGU), 
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statens energiverk, energiforskningsnämnden (Efn). statens vattenfalls

verk, styrelsen för teknisk utveckling (STU), statens provningsanstalt, 

riksrevisionsverket (RRV), statistiska centralbyrån (SCB), statens institut 

för byggnadsforskning (SIB), statens industriverk (SIND), tekniska hög

skolan i Stockholm (KTH) - som bifogar yttranden från arbetsenheten för 

energihushållning i byggnader samt institutionerna för kemisk teknologi 

och för fysikalisk kemi - , Lunds universitet (LTH) som bifogar yttranden 

från scktionsstyrclserna vid sektionerna för väg- och vattenbyggnad resp. 

arkitektur, Chalmers tekniska högskola (CTH) som bifogar yttrande från 

energitekniskt centrum (ETC), forskningsrådsnämnden som yttrar sig över 

betänkandena (SOU 1984: 61) I stället för kärnkraft, (SOU 1984: 76) Sam

ordnad kärnavfallshantering, och departementspromemorian (Os UD 

1984:5'1 Fusionsenergi - forskningssamarbete med EG i samma yttrande, 

Ingenjörsvetenskapsakademien (lVA). Föreningen Sveriges Energirådgi

vare, Hyresgästernas Riksförbund, Stockholms kommun. Uppsala kom
mun, Jönköpings kommun, Ljungby kommun, Göteborgs kommun, Tida

holms kommun, Filipstads kommun, Åre kommun, Landstingsförbundet, 

Näringslivets Byggnadsdelegation (N~D), Riksförbundet Energileveran

törerna (REL). Rörfirmornas Riksförbund som yttrar sig över rapporten 

(1984: 2) Energihushållningsprogrammets effekter i samma yttrande, 

Svenska Byggnadsarbetareförbundet, Svenska Byggnadsentreprenörför

eningen (SBEF) som yttrar sig över rapporten (1984: 2) Energihushåll

ningsprogrammets effekter i samma yttrande och i övrigt hänvisar till 

yttrande från NBD, Svenska Elverksföreningen, Svenska kommunförbun

det, Svenska Kraftverksföreningen, Svenska Värmeverksföreningen, Sve

riges Allmännyttiga Bostadsföretag (SABO), Svenska Arkitekters Riksför

bund !SARl, Sveriges Energiföreningars Riksorganisation, Sveriges Fas

tighetsägareförbund, Sveriges lndustriförbund som yttrar sig över rappor

ten Energihushållningsprogrammets effekter i samma yttrande och i övrigt 

ansluter sig till yttrande från NBD och Sveriges Villaägareförbund. 

Därutöver har byggnadsstyrelsen, statens planverk, statens institut för 

företagsutveckling (SlFU). Föreningen Sveriges Byggnadsinspektörer, 

HSB:s riksförbund, Växjö kommun, Kristianstads kommun, Malmö kom

mun och Vilhelmina kommun avgett yttranden till bostadsdepartementet 

som i viss utsträckning berör den nu aktuella delen av BFR:s rapport. Av 

denna orsak inbegrips således även delar av dessa yttranden i föreliggande 

remissammanställning. 

3.2 Beskrivning av den tekniska utvecklingen 

Flertalet remissinstanser anser att rapporten ger en värdefull och lättill

gänglig beskrivning av kunskapsläget och den tekniska utvecklingen inom 

värmepumps- och solvärmeområdet. Enligt konsumentverkets uppfattning 

utgör rapporten vad gäller de tekniska frågorna en värdefull och i olika 

sammanhang användbar dokumentation. 

29 Riksdagen 1984185. I sam/. Nr 120. Bilagedel 
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Svenska kommunförbundet anser att rapporten på ett överskådligt sätt 
redovisar resultaten från ett omfattande utrednings- och utvecklingsarbe
te. Rapporten ger en sammanfattande och nära nog heltäckande bild av de 
senaste årens utveckling inom viktiga delar av energiområdet. 

Kristianstads kommun har funnit rapporten vara en värdefull samman
ställning av i dag känd teknik och dess tillämpning som kan tjäna som 
vägledning för beslut på alla nivåer. 

Enligt Landstingsförbundets bedömning är BFR:s förslag väl ägnade att 
främja en önskvärd utveckling inom området. 

Statens provningsansra/r vill särskilt framhålla att utvärderingen genom 
sättet att bearbeta och redovisa uppdragen med stor vikt på samordning 
ger en god samlad bild av energianvändningssituationen i bebyggelsen. 

Avvikande bedömningar görs på vissa punkter av ett antal remissinstan
ser. Bl. a. anser statens energiverk att BFR överskattat potentialen för 
frånluftsvärmepumpar. STU invänder mot beskrivningen att värmepum
pens användning inom industrin för lågtemperaturvärme skulle ha försum
mats. Malmö kommun framför kritik mot BFR:s beskrivning av den nya 
teknikens ekonomiska konkurrenskraft och funktion, i synnerhet vad 
avser värmepumpar. Man framhåller att flera studier i kommunen och 
erfarenheter från verkliga anläggningar mycket klart visar att många vär
mepumptillämpningar har stora driftproblem och bl. a. därför får dålig 
lönsamhet. SABO påpekar att introduktionen av värmepumpstekniken inte 
alltid har gått problemfritt. Statens planverk, Jönköpings kommun och 
Svenska Värmeverksföreningen anser att rapporten har en överdriven 
tilltro till värmepumpars förmåga att konkurrera med andra alternativ för 
byggnadsuppvärmning. Vidare vänder Svenska Värmeverksföreningen 

och REL sig mot beskrivningen att "värmepumpar i eller nära huset i regel 
ger lägre energikostnader än värmepumpar i fjärrvärmenät". REL anser 
det också tveksamt att förutsättningarna för värmelager är goda. 

Även institutionerna för kemisk teknologi och fysikalisk kemi. KTH 

framför kritik mot BFR 's beskriyning av den tekniska utvecklingen inom 
värmelagringsområdet. Man anser att aspekten säsongsvärmelager över
betonats, på bekostnad av termokemisk energilagring. Vidare framhålls att 
sambandet mellan termokemisk energilagring och absorptionsvärmepum

par dåligt framgår av rapporten. CTH har genomfört en utförlig granskning 
av rapporten och bifogar en rad detaljanmärkningar av teknisk natur. CTH 

drar slutsatsen att många av de påtalade bristerna har sin grund i tidsbrist 
vid framtagningen av rapporten, som därför inte speglar underlagets om
fattning och kvalitet. Detta fyller höga anspråk på djup och bredd. Det 
hade anför CTH t. ex. varit värdefullt om man lyft fram och tagit ställning 
till både de gemensamma slutsatser och de åsiktsbrytningar som onekligen 

måste finnas. Man spårar i stället en tendens till en allmänt utslätande 
teknikbeskrivning. 
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3.3 Speciella problemområden 

Även om flertalet remissinstanser inte har några anmärkningar mot 

BFR:s beskrivning av den nya teknikens utveckling anser man i många fall 
att vissa aspekter inte behandlats i tillräcklig omfattning i rapporten. Detta 

gäller exempelvis de ekonomiska kalkylerna där kritik framförs av konsu

mentverket, bostadsstyrelsen, STU, RRV. KTH, CTH och /VA. 

SMHI, S/B och LTH saknar en analys av möjligheterna till passivt 

solvärmeutnyttjande och av lokalklimatets inflytande över energianvänd
ningen. En utförligare beskrivning av den nya teknikens konsekvenser för 
de boende önskas av konsumentverket, statens provningsanstalt. SIB, 

CTH och SAR. 
Även om Sol 85-programmet endast omfattat solvärme, värmelagring 

och värmepumpsteknik anser vissa remissinstanser att även annan ny 
teknik borde behandlats i jämförande syfte. Detta gäller bl. a. trädbränslen 
(KTH. Ljungby kommun, Tidaholms kommun), gas (LTH. Göteborgs 

kommun) och processvärme (Uppsala kommun). 

Statens energil'erk, Efn, SJB och forskningsrådsnämnden saknar en 
utvärdering av olika styrmedels effekter och en beskrivning av olika ak
törers inflytande över utvecklingen. CTH anser att rapporten skulle vunnit 
på en kritisk, ingående granskning av hittillsvarande forskning och en 
diskussion av tidigare målformuleringar och hur de uppfyllts. 

Liknande synpunkter framförs av Efn som efterlyser en analys av ge

nomslagskraften av olika slag av FoU-insatser och av effekterna av det av 
BFR administrerade FoU-stödet. 

En vidare diskussion kring avvägningen mellan energihushållningsåt
gärder och tillförselåtgärder efterlyses av bl. a. RRV, byggnadsstyrelsen 

och Svenska kommunförbundet. Värmepumpsteknikens och övrig elupp
värmnings inflytande över den framtida elanvändningen borde enligt CTH, 

LTH och Ljungby kommun ha belysts ytterligare. Här borde också olika 
alternativ till eldrift enligt CTH diskuterats ytterligare. Bland de övriga 
aspekter som remissinstanserna önskat en utförligare beskrivning av 
märks den nya teknikens sysselsättningseffekter (AMS) och effekter på 
kulturhistoriskt värdefulla byggnader (riksantikvarieämbetet). 

En fråga som tas upp i Energi 85 och som i mycket hög grad uppmärk
sammats av remissinstanserna är risken för konflikter mellan utbyggd 
fjärrvärme och användning av värmepumpar och annan energibesparande 
teknik. Att sådana konflikter kan uppstå poängteras av bl. a.fortifikations

Jörvalt11i11gen, byggnadsstyrelsen, statens provningsanstalt. KTH, IV A, 

Föreningen Sveriges Energirådgivare, Malmö kommun, NBD och Sveri

ges Energiföreningars Riksorganisation. RRV och SIB anser att denna 
fråga borde ägnats större uppmärksamhet i rapporten. SIB anför att "i den 
mån som konflikter uppstår beroende på att parterna helt enkelt har olika 
intressen kan detta knappast lösas med planer. En huvudfråga är i vad mån 
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det finns konflikter och suboptimerningar som inte bara beror av informa

tionsbrist. I BFR:s rapport diskuteras inte detta. Där förutsätts att plane
ring och samordning löser problemen". 

Att ett fortsatt energisparande delvis kommit att stå i strid med värme
planerna i ett antal kommuner poängteras särskilt av Sl'ensku Fastighets

ägareförhundet och NBD i vars yttrande SBEF och Sveriges Industriför

hund instämmer. Stockholms kommun å andra sidan anser att fjärrvärmen 
inte givits en allsidig belysning i Energi 85. 

I Energi 85 betonas behovet av att temperaturnivåerna i värmedistribu
tionssystemen sänks. I detta sammanhang påpekar SABO följande. 

"En sänkning av medeltemperaturen i ett värmesystem är möjlig på 
grund av överdimensioneringen och den minskning av effektbehovet som 
uppstår till följd av energisparåtgärder. En och samma medeltemperatur 
kan emellertid uppnås med olika temperaturfall mellan fram- och retur
ledning och därmed sammanhängande olika flöden. Ett litet temperaturfall 
svarar därvid mot ett stort flöde och ett stort temperaturfall mot ett litet 
flöde. Det senare alternativet är enligt SABO att föredra. Även om detta 
system utnyttjar en högre framledningstemperatur är det ändå på grund av 
den lägre returtemperaturen ett lågtemperatursystem. Detta framgår inte 
alltid utan ofta förknippar man ett lågtemperatursystem enbart med en låg 
framledningstemperatur vilket således inte är helt korrekt." 

3.4 Önskvärd uppföljning 

I likhet med BFR betonar ett stort antal remissinstanser behovet av 
utbildning, information och rådgivning vad avser nya uppvärmningssystem 
och energihushållningsåtgärder. Att utbildningsbehovet är stort i synner
het för personal som sysslar med drift och underhåll av uppvärmnings- och 
ventilationsanläggningar poängteras av bl. a. statens provning sans taft, 

Mu/mö kommun, Vilhelmina kommun, Rörfimzornas riksförbund och 

SABO. Sveriges Jndustriförbund framhåller i detta sammanhang följande: 
"Vi vill passa på att ytterligare understryka påpekandet i NBD:s yttrande 
om att det är synnerligen angeläget att rådgivning och information ges av 
personer med hög och adekvat kompetens. Här besitter exempelvis ingen

jörskonsulter ett mycket brett kunnande som bättre borde tillvaratas. Det 
vore därför olyckligt om kommunens energirådgivare favoriserades genom 

särskilda åtgärder i stället för att konkurrens på lika villkor fick råda." 

SAR betonar behovet av efterutbildning inom energiområdet för arki
tekter. Tidaholms kommun och Göteborf?S kommun anser att BFR nu bör 
prioritera arbetet med att få ut sina kunskaper till beslutsfattare och bygg
branschens anställda. För att öka tillgängligheten av fort- och vidareutbild

ning bör enligt SIFU ekonomiskt stöd till energiutbildning utgå även fort

sättningsvis. Tidaholms kommun föreslår att man bygger upp regionala 
informationssystcm, typ Bygginfo, som med jämna mellanrum kan lämna 
information kommunvis. 
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I samband med kravet på utbildningsinsatser tar statcm energiverk. 

statens prm·ningsanstalt och HSB upp behovet av teknisk utvärdering och 

provning. Statens provni11gswzstalt anför att teknisk utvärdering och prov

ning av produkter och system är en avgörande faktor för utveckling och 

introduktion av ny teknik eller teknik i nya tillämpningar. Behovet av 

insatser för metodutveckling och provningsresurser bör därför beaktas 

ytterligare. Särskilt stöd för provning i såväl utvecklings- som introduk

tionsskede bör övervägas. Insatserna måste omfatta såväl energiteknisk 

som annan relevant utvärdering inom t. ex. beständighet. miljö och olika 

bieffekter. Detta gäller särskilt för ny teknik och i ROT-tillämpningar. 
Svenska Byggnadsarhetareförhundet framhåller betydelsen av att åtgär

der vidtas för att garantera att energisparåtgärderna genomförs på ett 

yrkesmässigt sätt. 
En uppföljning av de miljöproblem och hälsoeffekter som kan uppstå i 

samband med tillämpning av nya byggmetoder och nya tekniska system 
efterlyser konsumentverket, statens naturvårdsverk, statens energiverk. 

statens provningsanstalt. SJB. Föreningen Sveriges Byggnadsinspektörer. 

Götebor!fS kommun, Uppsala kommun och Stockholms kommun. Kostna

den för dessa undersökningar bör enligt statens naturvårdsverk i sin helhet 
integreras i det program där teknikutvecklingen tas fram. Som exempel på 

frågor som bör behandlas nämns framtagande av andra arbetsmedier än 
freon och mindre giftiga korrosionsinhibitorer och köldbärarvätskor. samt 
begränsning av buller från framför allt uteluftvärmepumpar. Även andra 

exempel på miljöproblem som bör ägnas större uppmärksamhet ges av 

remissinstanserna såsom förekomst av mögel och radon samt effekter på 

inomhusklimatet bl. a. vid passivt solvärmeutnyttjande. 
SCB konstaterar att nya uppvärmningssystem och ny teknik uppenbart 

torde komma att få en snabbt växande betydelse i landets energiförsörj

ning. Mot denna bakgrund måste det bedömas vara av avgörande vikt att 

på ett tidigt stadium fånga upp dessa nya företeelser i den statistiska 

informationen. 
SGU framhåller att borrning för bergvärmesystem bör vara anmälnings

pliktig. 
Ett flertal remissinstanser poängterar energiprisutvecklingens inflytande 

över den nya teknikens möjligheter. i synnerhet elprisutvecklingen. Exem
pelvis anför Åre kommun att "en avgörande faktor i det korta perspektivet 

är hur statsmakterna hanterar priser på el i förhållande till andra energi
slag. För att kunna planera för kombinationer av energilösningar i ett 
längre perspektiv som sägs i "Energi 85" är det ett krav, att statens 

vattenfallsverk nu avger realistiska kalkyler på kort och lång sikt för såväl 
vattenkrafts- som kämkraftsbaserad el. Alternativa energislag måste kun

na produceras till gentemot elkraft konkurrenskraftiga priser. Detta inne
bär att de alternativa energislagen kan behöva statligt stöd i utbyggnads

skedet." 
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Hyresf(ästernas riksfiirhund framhåller att den faktor som enligt Sol 85-

simuleringarna dominerar systemkostnaden och utgör skillnaden mellan 
alternativen är energipriset. Samtidigt konstateras i modellen att ett omoti
verat högt energipris ej märkbart sänker totala energianvändningen. För
bundet drar härav följande slutsats. "Politiska handlingsprogram som 
höjer energipriserna i energihushållande syfte från ett redan högt kostnads
läge har tydligen föga energihushållningseffekter. Prishöjningsmotivet är 
uteslutande av statsfinansiellt intresse. Detta förhållande har förbundet 

framhållit vid åtskilliga tillfällen och Sol 85-modellen bekräftar denna 
slutsats.'' 

3.5 Fortsatta forskningsinsatser inom områdena solvärme, värmelagring 

och värmepumpar 

Av de remissinstanser som yttrat sig i frågan anser en majoritet att 
BFR:s ansökan om utökade resurser inom forskningsområdet inte bör 
bifallas. Bl. a. anför statens energiverk att resultaten från verksamheten 
inom Sol 85-programmet inte kan motivera ett sådant förslag. Det har varit 
en kraftig prioritering av området och verket menar att det nu finns skäl för 

klart reducerade insatser. 
Enligt Efn är BFR:s utredning otillräcklig som underlag för en bedöm

ning av det erforderliga stödets omfattning och inriktning. 

Sammanfattningsvis anser Efn det redovisade faktaunderlaget värde
fullt. En bedömning av det berättigade i BFR:s framställning om ökad 
medelstilldelning till solvärmeområdet omöjliggörs dock enligt Efn av att 
materialet saknar bl. a. en analys av genomslagskraften av olika slag av 
FoU-insatscr och av effekterna av det av BFR administrerade FoU-stödet. 
Materialet är därför otillräckligt för detta ändamål. Med ledning av vad 
som hittills framkommit av en utvärdering inom solvärme- och värme
pumpområdena, som Efn genomfört. gör Efn emellertid följande allmänna 
bedömning. När det gäller den fortsatta teknikutvecklingen på solvär
meområdet föreligger en vägvalssitutation. En översyn och ominriktning 
av FoU-strategin behövs. Någon ökning av medelsramen kan på befintligt 

underlag därför inte tillstyrkas. En ökning av anslagen till värmepumptek
nik avstyrks, med hänvisning till att tekniken på flera områden är kommer

siellt etablerad. Efn instämmer också i BFR:s åsikt att bättre kunskaper 
om genomförandefrågor och systemfrågor i samband med kombinationen 
energihushållningsåtgärder och andra byggnads- och installationstekniska 
åtgärder är angelägna. Inte heller här har Efn emellertid underlag för att 
tillstyrka en ökning av till BFR:s förfogande stående anslagsbelopp. I 

sammanhanget vill Efn framhålla att det i utvärderingsarbetet uppmärk
sammats vissa förhållanden som är av stor betydelse för FoU-stödets 
effektivitet. Det gäller bl. a. hänsyn till ekonomiska och kommersiella 
faktorer, behovet av fortlöpande utvärdering av verksamheten. rollfördel-
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ningen mellan BFR och andra aktörer, samt behov av enhetlig kostnads

och intäktskalkylering för ut vecklings projekt. 

Även RRV anser att de redovisningar och bedömningar av den framtida 

omfattningen av FoU inom energiområdet som görs i rapporten inte utgör 

ett tillräckligt underlag för att ta ställning i anslagsfrågan. STU ifrågasätter 

om det av energiförsörjningsskäl är motiverat att fortsätta den relativt 

stora satsningen på solenergi och värmelagringsteknik. 

/\I A understryker att behoven av selektivt FoU-stöd är små, eftersom 

den energiteknik som 1984 är helt eller delvis tekniskt och kommersiellt 

etablerad är tillräcklig för att tillgodose Sveriges energibehov i ett trettio

årigt perspektiv. Statens insatser för att främja energirelaterad forskning 

bör enligt IV A i främsta rummet i stället ske genom att industrins egen 

forskning underlättas med generella medel och via anslagen till högskolor

na. 
Statens naturvårdsverk, bostadsstyrelsen, KTH, Föreningen Sveriges 

Energirådgivare, Växjö kommun och Sveriges Vil/aägareförbwzd tillstyr

ker BFR:s förslag om ökade FoU-insatser. Bostadsstyrelsen efterlyser 

dock en strukturering av det framtida forsknings- och utvecklingsbehovet. 

Önskemål om omfördelning av resurser från solvärmeområdet till vär

melagringsområdet framförs av Svenska Värmeverksföreningen och 

Stockholms kommun. Även Svenska Elverksföreningen och Svenska 

Kraftverb:föreninr:en är positiva till utökade forskningsinsatser inom vär

melagringsområdet. 
Behovet av forskningsresurser till högskolorna betonas förutom av /VA 

även av bl. a. statens energiverk och CTH. Växjö kommun framhåller i 

detta sammanhang att en del av forskningsresurserna inom energiområdet 

bör lokaliseras till högskolan i Växjö. 

Ett flertal remissinstanser anger olika forskningsområden och problem 

som man anser bör prioriteras i det framtida forskningsprogrammet. Inom 

värmepumpsområdet anser statens naturvårdsverk att bränsledrivna vär

mepumpar särskilt bör uppmärksammas. Behovet av utvärderingar av 

driftserfarenheter beträffande värmepumpar och bedömning av värme

pumpars livslängd betonas av statens provningsanstalt, KTH, Jönköpinr:s 

kommun och Malmö kommun. Statens provningsanstalt efterlyser också 

ytterligare uppmärksamhet kring styr- och reglerproblematik i samband 

med värmepumpsdrift, integrering av luftvärmepumpar i ventilationssy

stem samt systemutformning för tappvarmvattenberedning. Även behovet 
av att utvärdera tillståndet hos pannanläggningar och skorstenar !".Om un

der ett antal år samkörts med värmepumpar påpekas. Statens energiverk 

och Tidaholms kommun anser att ytterligare utvecklingsinsatser behövs 
beträffande värmepumpar i gruppcentraler. Tekniken ligger efter i jämfö

relse med de små och de riktigt stora värmepumpssystemen. Tidaholms 

kommun anför också att möjligheterna att utnyttja strömmande underkylt 

vatten som värmekälla bör utredas. Föreningen Sveriges Energirådgi1•are 
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framhåller att forskningsinsatserna bör inriktas på att förbilliga värmepum
parna och öka solfångarnas hållbarhet och verkningsgrad. En satsning på 
större system, både vad avser sol och värmepumpar förordas av Svenska 

Kommunfiirhundet. STU å andra sidan betonar att solvärmetekniken ock
så kan föras framåt genom utveckling av helt nya system. 

Vidare betonar SGU behovet av att en grundläggande undersökning och 
dokumentation av relevanta geologiska variabler genomförs för att bl. a. 
bedöma möjligheterna att utnyttja geotermisk energi. 

Ett antal remissinstanser tar också upp utvecklingsmöjligheter inom 
fjärrvärmeområdet. Utveckling av metoder för att kontrollera och renove
ra befintliga äldre värmekulvertar efterlyses av Tidaholms kommun och 
S1•enska Värmeverksföreningen. Svenska Viirmeverk.1:föreninRen under
stryker också vikten av att en professur i fjärrvärmeteknik inrättas. Vidare 
framhåller Svenska Värmeverksföreningen att utveckling av småskalig 
kraftvärmeteknik inte bör stödjas av BFR utan av statens energiverk som 
också har ansvaret för kraftvärme i större skala. 

Rörflmornas riksfiirhund vill i likhet med BFR betona att möjligheterna 
att redan inom överskådlig framtid förbättra fjärrvärmesystemens ekonomi 
och flexibilitet är goda. Ett delområde inom värmepumptekniken som 
enligt Rörfirmornas riksförbund bör undersökas ytterligare är s. k. "kall
fjärrvärme". Denna teknik innebär i princip att t. ex. sjövatten eller av 
spillvärme värmt vatten distribueras till byggnaderna där värme tas ur det 
cirkulerande vattnet med hjälp av värmepumpar som är placerade direkt i 
husen. Fördelen är att den jämförelsevis låga temperaturen i ledningarna 
ger små värmeförluster. Lägre tryck och temperatur gör att billigare mate
rial och enklare isolering kan användas vilket medför att distributionsled
ningarna kan byggas billigare än konventionella fjärrvärmeledningar. 

Förutom förslag till inriktning avseende delar av forskningsprogrammet 
framförs också mera generella synpunkter av vissa remissinstanser. Såle
des framhåller NBD att det är viktigt att man löser de problem i form av 
administrativa trögheter som ofta uppträder vid ansökan om och fördel
ning av offentliga anslag till FoU. NBD föreslår därför att en, eller eventu
ellt flera. fasta referensgrupper inrättas med inriktning på energihushåll

ning och energiteknik. Referensgruppens uppgift skulle vara att granska 

inkomna ansökningar. göra prioriteringar bland projekten samt inom ett 
ramanslag fördela medel till projekt som bedöms särskilt angelägna. Refe
rensgruppen skulle vara sammansatt av företrädare för företag och myn
digheter, exempelvis med SBEF:s vägforskningsgrupp som förebild. 

SIB anför att en av svagheterna med dagens FoU-verksamhet är det 
ständiga prövande! av ny teknik eller gammal teknik i nya sammanhang 
under korta perioder. För den fortsatta uppföljningen och utvärderingen av 
effekter av energisparprogram måste vidtagna åtgärder i bebyggelse. erfa
renheter av ny teknik osv. följas upp under längre tid. Långtidseffekterna 
kan av flera orsaker bli helt andra än vad kortvariga prov visar. 
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3.6 Stöd till experimentbyggande och prototyp- och demonstrationsanlägg· 

ningar 

Flertalet av de remissinstanser som utalat sig i frågan tillstyrker ej ett 

fortsatt experimentbyggande av den omfattning som BFR redovisat. RRV 

och SIB säger sig sakna underlag för en bedömning i denna fråga. 

Flera av de remissinstanser som ej tillstyrker BFR:s förslag beträffande 

fortsatt experimentbyggande är dock positiva till en fortsatt prototyp- och 

demonstrations verksamhet. Detta gäller t. ex. statens energiverk, IV A. 

Tidaholms kommun och NBD. 
Bland de remissinstanser som betonar betydelsen av ett fortsatt experi

mentbyggande märkes KTH, CTH. Föreningen Sveriges Energirådgivare. 

HSB, Vilhelmina kommun och SAR. 

3. 7 Introduktionsstöd till värmepumpar och solvärmeanläggningar 

Ett fortsatt introduktionsstöd till värmepumpar och solvärmeanlägg
ningar förordas av statens provningsanstalt, CTH, Tidaholms kommun, 

Rörjirmornas rik.~förhund, Sveriges Energiföreningars Riksorganisation, 

Fastighetsägareförhundet och Svenska Villaiigareförbundet. En successiv 

nedskärning av stödet anges av Svenska Kraftverksföreningen och NBD 

som en lämplig lösning. 
Däremot anser statens energiverk, statens i•attenfallsverk, !VA, Ljung

by kommun och Svenska Värmeverksföreningen att subventioner till vär

mepumpar inte behövs för en fortsatt gynnsam marknadsutveckling. Vad 
gäller introduktionsstöd till solvärmeanläggningar är det endast Svenska 

Värmeverksföreningen som direkt anför att stödet bör tas bort. Vissa 
reservationer vad gäller introduktionsstöd till såväl solvärmeanläggningar 

som värmepumpar görs också av ett antal remissinstanser. Statens energi

verk anför exempelvis följande "Solvärmesystem kan inte förväntas få 
någon egentlig betydelse under detta sekel. Man bör vänta med fullskaliga 

demonstrationsanläggningar tills tekniken tekniskt och ekonomiskt har 

reella möjligheter att komma in på marknaden. Stöd till PoD-anläggningar 
bör däremot kunna utgå." 

SIND är inte övertygat om att ett införandestöd skall gälla just de tre 
angivna områdena (värmepumpar, solvärme, energilager). Statsmakterna 

bör i förväg klart ange "spelreglerna" för ett införande stöd både vad gäller 
inriktning, omfattning och utsträckning i tiden och därvid beakta de indu
stripolitiska effekterna. SIND menar att energibeskattningen bör vara det 

viktigaste styrmedlet. Marknaden bör i huvudsak styras med energipri
serna och endast i särskilt motiverade fall med direkta marknadsingrepp, 

typ införandestöd. 
Det finns enligt statens vattenfall.n·erks uppfattning en viss risk, speci

ellt mot bakgrund av att oljeersättningen går så snabbt, att en del olje-
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ersättningsalternativ blir överetablerade värmesystemen. Bidragen till 
oljeersättningen är en anledning till denna utveckling. Det finns en risk att 
man skapar krisbranscher genom att stöden hjälper till att skapa en mycket 
stark och kortvarig efterfrågan samt en ryckighet i industrins planering. 
Mot den bakgrunden anser statens vattenfalls verk att i princip allt stöd för 
oljeersättande åtgärder bör avskaffas. 

HSB vill framhålla vikten av att man inte i ett för tidigt skede genom 
information och med ekonomiska styrmedel introducerar ny energiteknik i 
stor skala. Erfarenheterna av bl. a. solvärmesatsningen. tätningsvågen och 
minskning av ventilationsluftflödena visar vilka ekonomiska och miljömäs
siga problem fastighetsägarna kan drabbas av. om myndigheterna är alltför 
optimistiska i sin tilltro till ny teknik. 

Beträffande införandestöd anser hostadsstyrelsen att det är viktigt att 
hitta en balans mellan å ena sidan insatser i form av FoU- och experiment
anläggningar och å andra sidan stöd till praktiskt byggande. Stöd primärt 
till FoU- och experiment verksamhet kan bli utvecklingshämmande genom 
att ny teknik får svårt att bli ekonomiskt bärkraftig tillräckligt snabbt. 

RRV framhåller att stora satsningar på ny energiteknik regionalt och 
lokalt kan innebära hinder för andra energiformer om man vill undvika 
överinvesteringar inom sektorn. RRV anser därför att det är mycket ange
läget att en avvägning mellan dessa olika satsningar kommer till stånd för 
att därigenom bättre kunna förutse låsningar av handlingsfriheten under 
investeringarnas ekonomiska livslängd. 

Synpunkter på hur stödet bör förmedlas har också lämnats av ett antal 
remissinstanser. Bl. a. vill AMS understryka vikten av att ett energispar
stöd ges en sådan allmän utformning att energisparinvesteringar kan stimu
leras i konjunkturlägen då förstärkning av sysselsättningen är påkallad. 

REL anser att kommunerna bör få möjlighet att styra energistöd till 
områden, där man ur samhällssynpunkt får balans i åtgärder på både 

producent- och konsumentsida. Skälet till detta är främst en önskan att ta 
vara på de lokala kunskaper som numer finns ute i landet bl. a. på energi

och elverk. 
Svenska elverksföreningen framhåller att framtida subventioner bör in

riktas enligt den strategi Energi 85 anger för energihushållningsåtgärdcr 

och införande av ny teknik kopplad till åtgärder för reparation. ombyggnad 

eller tillbyggnad. s. k. ROT-åtgärder. 
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Bila{:a 24 

Beslut av IEA:s styrelse den 24 oktober 1984 om riktlinjer 
för höjning av drivmedelseffektiviteten hos nya 
personbilar 

Styrelsen har studerat IEA-rapporten om "ländervisa program för höj
ning av drivmedelseffektiviteten hos personbilar i IEA-länderna". Man 
noterade vägtransportsektorns betydelse för den nuvarande och framtida 
oljekonsumtionen i IEA-länderna, de små utsikterna till oljeersättning i 
denna sektor och därav följande krav på förbättringar av drivmedelseffek
tiviteten både på kort och lång sikt samt på efterfrågeminskningar. Man 
noterade med tillfredsställelse att betydande framsteg hade gjorts vad 
gäller 
- höjning av drivmedelseffektiviteten hos nya personbilar och därmed hos 

hela personbilsbeståndet; 
- införandet av standardiserade testmetoder för att mäta drivmedelseffek

tiviteten hos nya personbilar; 
- användandet av sådana tester för information till presumtiva bilköpare 

och förare samt för kontroll av utvecklingen vad gäller drivmedelseffek
tiviteten inom IEA-länderna; 

- införandet av konkreta drivmedelsbesparingsprogram som syftar till 
omedelbar förbättring av drivmedelseffektiviteten hos nya personbilar. 

Styrelsen befarade emellertid att det nuvarande energi- och oljemark
nadsläget kan minska konsumenternas intresse för dessa frågor och där
med också försvåra tillverkarnas insatser i sammanhanget. Man var också 
orolig för att IEA-ländernas program och riktlinjer härvidlag inte alltid 
varit så utformade att de till fullo utnyttjat tillgängliga marknadspotentialer 
vad gäller teknik och kostnadsfördelar i och för vidare utveckling av 
drivmedelseffektiviteten hos bilar. Slutligen fann styrelsen att de befintliga 
programmen för höjning av drivmedelseffektiviteten i många IEA-länder 
kommer att avslutas under år 1985 eller kort därefter eller att de målsätt
ningar som ställts upp för år 1985 kanske inte kan uppnås. Dessutom kan 
nya miljöbestämmelser vad gäller bilavgaser komma att inverka på den 
framtida utvecklingen av drivmedelseffektiviteten. 

Styrelsen återkom till behovet av en fortsatt förbättring av drivmedelsef
fektiviteten hos bilar med sikte på att begränsa efterfrågan på olja i denna 

sektor och minska sårbarheten för eventuella störningar i oljetillförseln. 
Mot bakgrund av dessa olika faktorer uppmanade styrelsen medlemsre

geringarna att fortlöpande följa och utvärdera effekterna av drivmedelscf
fektivitetsprogrammen och skärpa riktlinjerna där så erfordras. Man över
enskom särskilt att de olika länderna skulle vidta följande åtgärder: 
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A. Testmetoder 
- att, om så inte redan skett, införa standardiserade test- och mätningsme

toder vad gäller drivmedelseffektiviteten hos bilar; 
- att fort\öpande utvärdera sina testmetoder särskilt med avseende på 

differenser mellan testresultaten och verkligt utfall: 
- att göra testmetoderna mer representativa, t. ex. genom att ta med 

kallstarter (möjligtvis korrigerade för vinterlorhållanden) och motor
vägshastigheter som mer överensstämmer med de genomsnittshastighe
ter som förekommer på motorväg; 

- att i de fall testmetoderna inte kan ändras överväga införandet av 
korrigeringsfaktorer för uppmätta drivmedclsförbrukningsvärden; 

- att kontrollera tillverkningsprinciperna för i testerna använda prototyp
fordon så att de är representativa för de fordon som tas fram i produk
tion. 

B. Information till konsumenterna 
- att låta ett oberoende organ publicera drivmedelsförbrukningsvärden 

för alla bilar på marknaden (både inhemska och importerade); 
- att genom annonser meddela allmänheten att denna information finns 

tillgänglig; 
- att överväga att förse varje fordon med uppgifter om drivmedelsför

brukning: 
- att utfärda riktlinjer för biltillverkarnas annons- och reklammaterial så 

att osäkerhet inte uppstår bland konsumenterna om alternativa testre

sultat publiceras; 
- att kontrollera och förbättra tillgången på standardiserad information 

om drivmedelseffektivitet; 
- att inkludera information om drivmedelsbesparande körvanor i bilförar

undervisningen; 
- att undersöka i vilken omfattning konsumenterna använder sig av till

gänglig information samt utvärdera effekten av befintliga informations

program. 

C. Program för drivmcdelseffektivitet 

- att bibehålla be.fintliga normer för drivmedelseffektivitet - åtminstone 
vid nuvarande nivåer - även efter programmens slutdatum, såvida inte 

grundliga utvärderingar avseende teknik- och marknadstrender i varje 

enskilt land visar att så inte behövs; 
- att utveckla systemen för datainsamling, särskilt genom att ta in data 

relaterade till försäljningssiffrorna, i syfte att förbättra såväl uppfölj
ningen av tillverkare och distributörer som av de övergripande målen 
för enskilda länder och vidare arbeta med effektivitetsmålsättningar 
grundade på en försäljningsrelaterad fördelning av bitbeståndet. 
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D. Miljöbestämmelser och deras inverkan på energin 

- att utvärdera den inverkan som nya och strängare normer för avgasut

släpp kan ha på drivmedelsförbrukningen samt ta hänsyn till densamma 

i det framtida arbetet. 

Styrelsen uppdrog åt SL T, den permanenta arbetsgruppen för långsiktigt 

samarbete, att följa upp genomförandet av dessa beslut och avge rapport 

till styrelsen. 
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