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Till statsrådet Andersson

Genom beslut den 30 juni 1994 bemyndigade regeringen chefen för
Näringsdepartementet tillkalla parlamentarisktatt sammansatten
kommission med uppdrag granska de pågåendeatt energipolitiska

för omställning och utveckling energisystemetprogrammen ochav
analysera behovet Förändringar och ytterligare åtgärder. Med stödav av
detta bemyndigande tillsattes Energikommissionen.

En förteckning kommissionensöver ledamöter, sakkunniga och
dess sekretariat bifogas.experter samt

Kommissionen har i februari 1995 avgivit delbetänkandet Ny
elmarknad SOU 1995:14.

Vi överlämnar härmed vårt slutbetänkande Omställning energi-av
SOU 1995: 139. Till betänkandetsystemet hör bakgrundsmaterial som

vi överlämna fristående underlagsbilagoratt SOU 1995:140.avser som
I arbetet med slutbetänkandet har ledamöter deltagitsom

riksmarskalken Gunnar Brodin, ordförande, riksdagsledmöterna Inge
Carlsson s och Dan Ericsson kds, filosofie kandidaten GranstedtPär

kommunalrådetc, Nina Jarlbäck s, teknologie licenciaten Tomas
Kåberger nominerad mp, läraren Gun Larsson v,av
marknadssekreteraren Lars G. Linder s, direktören Per-Richard Molén
m, förutvarande statsrådet Rune Molin s, oppositionsrådet Birgitta
Nilsson fp riksdagsledamöterna Martin Nilssonsamt s och Mikael
Odenberg m.

Som sakkunniga har deltagit departementsrådet Svante Bodin,
generaldirektören Alf Carling, departementsrådet Håkan Heden,
generaldirektören Kjell Jansson, professorn Arne Jernelöv,
departementsrådet Stefan Lundgren, direktören Sven Erik Malmeblad,
utredningssekreteraren Jan-Erik Moreau, generaldirektören Bertil
Pettersson verkställande direktörensamt Bengt Söderström.

Kommissionens huvudsekreterare har varit kanslirådet Sten Kjellman.
Som sekreterare har i arbetet med slutbetänkandet tjänstgjort avdelnings-



Bredhe,LottadepartementssekreterarenBjörk,Olledirektören
Falemo,ElisabetcivilingenjörenBorchers,Michaelcivilekonomen

EricahovrättsassessomFredriksson,avdelningsdirektören Yvonne
avdelningsdirektörenKolare,IrenedepartementssekreterarenHemtke,

JonasdepartementssekreterarenochOettinger-BibergChristina
LenaassistenternaharexpeditionkommissionensFörVictorsson.

SoltauAnn-Kristienoch ansvarat.Sandstedt
yttranden.särskildaochreservationerfogadebetänkandetTill är

1995decemberiStockholm
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Rättelseblad

införasFöljande ändringar skall i betänkandet Omställning av
SOU 1995:139.energisystemet

meningen i första stycket skallsid 65. Första vara:-
Fjärrvärmeproduktionen har sedan år ökat från TWh till1970 15ca

TWh inklusive omvandlings- och distributionsförluster.dagens 47ca

skall Energitillförseln.sid Rubriken 4.1114. vara:-

i första stycket skallsid Sista meningen121. vara:-
finns likströmsförbindelse med Ryssland.södra FinlandI en

"Ånggenerat0rbyte underplaneras år 1995 på R3."sid 148. Noten-
"Ånggeneratorbyte genomfördesskall år 1995 på R3."tabell 5.1 vara

Oskarshamn avställd" under tabell"Exkl 5.3sid 156. Noten 1 som var-
under året avställd".skall "Oskarshamn l varvara

tredje stycket skallmeningen isid 191. Sista vara:-
helved i småhus, ofta hartraditionella användningenDen ägareav vars

TWhuppgick tilltill skog, år 1994 12tillgång caegen

stycket skallmeningen i första helasid 205. Första vara:-
mellan biobränslen ochråder ingen konkurrensindustrisektornInom

naturgas.

sista raden skall till tabell 10.4.Tabellhänvisningen påsid 274. vara-

skall till underlagsbilagomaHänvisningen isid 287. noten vara-
och30 31.

meningen i sista stycket skall börja:förstasid 289. Den-
ovanlig händelseförSannolikheten en
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sid 297. förstaI meningen under rubriken Svavel skall parentestecknen-
strykas.

sid 309. I sista stycket, förstanäst meningen, skall ordet "har" på-
tredje raden strykas.

sid 343. På sista raden i tabell 13.1 skall stå "7,1" i stället för "7,4".-

sid 345. Hänvisningen omedelbart före rubriken Information och ut--
bildning skall till kapitelvara

sid Andra346. meningen i sista stycket skall vara:-
Skatt skall enligt direktiven endast i den mån de skattepliktigatas ut
produkterna används motorbränslen eller för uppvärmningsändamål.som

sid 347. Hänvisningen på sista raden på sidan skall till kapitel 12.vara-

sid 357. Sista meningen i första stycket skall vara:-
Flera utredningar har under de åren försökt lösa sådanasenaste att
konflikter.
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SAMMANFATTNING

utgångspunkterochBakgrund

enligt direktivensammanfattninguppdrag i är att:Kommissionens

omställning ochförenergipolitiskapågåendede-granska programmen
ochförändringaranalysera behovetochenergisystemetutveckling avav

åtgärder,ytterligare
denpåutvecklingenavreglering följaelmarknadensbakgrund-mot av

kanåtgärderföreslå deochelmarknadensvenska anses varasom
Kommissionenelförsörjning.effektivsäkerställaformotiverade att en

regionalpolitiska frågorna,deutlandshandeln ochbehandlasärskiltbör
omställningförtidsangivelsermedförslagfram-lägga avprogramom

energisystemet.
karaktär. DetenergipolitiskbredmycketuppdragKommissionens är av

skallenergipolitikenförriktlinjerårs1991direktiveniunderstryks att
framhållsarbete.kommissionens Detför attutgångspunktenvara

samförståndparlamentarisktoch stabiltbrettförbasenriktlinjerna ettär
energipolitiken.i

arbetekommissionensför ärutgångspunkt attYtterligare en
grundas påkanenergisystemetutvecklingenochomställningen av

sådanaBesluten måstebeslut. attpolitiskahållbaralångsiktigt vara
tiden.trovärdigaframstårenergipolitiken överförmålfastlagda som

deanalysfördjupaddirektivenenligtskall göraKommissionen aven
energipolitiskaför den överens-inomnåttsresultat ramensom

fattatsharbeslutde ärbedömaocksådärvidochkommelsen somom
tillräckliga.ochadekvata

utsträckning devilkengranska isärskiltskallKommissionen senare
omställ-förförutsättningarnapåverkatharomvärldsforändringarårens

aktualiseratsfrågorfleraharEfter år 1991energisystemet.ningen av
Exempelöverenskommelsen.energipolitiskadenomfattadesinte avsom

betydelsefulladei Rio,klimatöverenskommelseårs1992detta är
Östeuropa, svenskaoch detEES-avtaletochCentral-iförändringarna

i EU.medlemskapet
bedömningarsinafebruari 1995iredovisadeKommissionen om

1995:14.Elmarknad SOUdelbetänkandet Nyielmarknadsreformen
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Innehåll

bl.a. översiktkapitel den globala energiförsörjningen.I 1 ges en av
Världens energiförsörjning baserad på fossila bränslen. Dessaär

för nio tiondelar den totala tillförseln kommersiellän avsvarar mer av
vilken domineras olja. Länderna kringenergi, Persiska viken utgörav

Ävendominerande exportområdet. hardet helt Norge stor export.en
och kärnkraft för respektive tillförseln.2,5 7 % DenVatten- svarar av

används i världen drygt hälftenmotsvararnaturgas som av
föroljeanvändningen. Stenkol tredjedel världensnärmaresvarar en av

OECD-ländernaUtanför de traditionellaenergitillförsel. svarar
energislagen ved, träkol, för ungefär tiondel den totalam.m. en av
energiförsörjningen.

omfattande utbyggnad kärnkraft i världen underskeddeDet aven
Tillväxten har därefter i ochoch l980-talen. Europa1970- avstannat

Östeuropa fleraproduktionen har minskat i grund attav
har Asien, Kina, och Sydkorea,kärnkraftreaktorer I Japanstängts. t.ex.

utbyggnaden.fortsätter
ochvattenkraftsproduktion ökar förhållandevis långsamtVärldens

framtidabidrag till ökatförväntas någrakan inte större ettatt ge
År vattenkraftproducerades totalt i världenenergibehov. 1994 som

frångånger den svenska elproduktionenungefär 40motsvarar
Nordamerika och har utbyggnaden ivattenkraft. EuropaI stort sett

tillkommande vattenkraften finns i främst Ostasienmedan denavstannat,
Latinamerika.och

energisektornglobala utsläppen koldioxid från årsamladeDe varav
för knapptmiljarder OECD-länderna svaradeomkring 221991 ton.

koldioxidutsläppen. f.d. Sovjetunionen, Kinaglobala USA,hälften deav
frånför de andelarna. Utsläppen EUoch svaradeJapan största

globala utsläppen.motsvarade de15 % av
Energianvändningen inte längre lika snabbt underväxer som

Underökade den med i genomsnitt % år.l970-talet. Då 2,7ca per
ochökningstakten i genomsnitt procentenhet lägre har1980-talet var en

skillnaderdärefter varit ungefär oförändrad. dock mellanDet är stora
minskandevärlden och de årens energi-olika områden i senaste

och f.d. Sovjetunionen har bidragit tillanvändning i Europaöstra att
avtagit.ökningstakten har

energianvändningen producerad BNP-enhetUnder år har persenare
OECD-länderna, hälften alli genomsnitt fallit i de rika användersom av

dehar situationen i de fattiga länderna och ienergi i världen. Däremot
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medriktning,länderna utvecklats icentralplaneradetidigare motsatt en
ekonomiska tillväxten.till denförhållandeenergianvändning iökande

fortsättaenergianvändningenandellndustriländernas väntas attav
i världenenergianvändningenden totalaminska framtiden,i men

fortsätta öka.ändåförutses att
genomförandeför ochutgångspunkterförkapitel redogörs2I av

arbete.kommissionens
slutligakapitelbeskrivs i Deni SverigeEnergianvändningen

industri-bebyggelse,fördeladredovisasenergianvändningen samt
transportsektorerna.

bebyggelsenienergianvändningenHuvuddelen avserav
förelanvändningfrämstövrigtden imedanuppvärmning, utgörs av

År ochTWhanvändes 71driftändamål. 1994hushålls- och ca
bränslen.TWh49

ielvärmeanvändningenfemfaldigades1985perioden 1970Under -
hushållsel harochelvärmeAnvändningenTWh.tilllandet 25 avca

vuxithardriftel i lokaleranvändningenmedanmåttligt,därefter ökat av
kraftigt ihar minskatoljeprodukterAnvändningensnabbare. av

Ävenökat. inomharfjärrvärmeanvändningenmedanbebyggelsesektorn
medochminskatoljaanvändningenharfjärrvärmeproduktion ersattsav

biobränslen.främst
154 TWh årindustrininomenergianvändningentotalaDen var ca
drygt 50 %bränslettillfördadetAvTWh år 1994.och 1411970 var

minskatharOljeanvändningenoljeprodukter.och %25biobränslen
ökat.harelanvändningensamtidigtperioden,undermarkant som

kanindustrisektornienergianvändningentotaladenCirka %70 av
gruvindustri,branschernaenergikrävandetill dehänföras massa-mest

stenindustri järn-jord- ochindustri,kemiskpappersindustri, samtoch
oljeanvändningenhelhet harindustrinstålindustri. Föroch persom

specifikadenmedanfemtedelar,med fyraminskatproducerad enhet
ochoförändrad. Massa-ungefärförblivitelanvändningen

främstpåtagligt underökadeelanvändningspecifikapappersindustrins
elintensivaproduktion iväxandeframför alltberoende1980-talet, en

avtagit.därefter återharmenprocesser,
olje-huvudsakligenbestårenergianvändningTransportsektorns av

tillanvändsflygbränsle,ochdieselbensin,främstprodukter, som
förtransportsektornanvänds inomEl attoch godtransporter.person-

År TWhTWh och 96,2användes 2,61994trafik.spårbundendriva
sjöfart.utrikesbunkeroljor iTWh12,6bränsle, varav

såväl förkraftigt,ökatefterkrigstidenhelaunderharTransportarbetet
resulteratharutvecklingentekniskagodstransporter. Densomperson-

fordon.bränsleanvändningen ispecifikaminskning denvissi nyaaven
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dock utvecklingen bränslesnålarePâ år har fordonmot stagnerat.senare
kapitel beskrivs den svenska energitillförseln och kostnaderI 4 7-

detaljeratför elproduktion kärnkraft, ochsamt naturgasmerny
biobränslen.

Energitillförseln har varit relativt stabil sedan år och legat kring1970
År tillförselnTWh år. 460 TWh. Stora förändringar450 1994per var

har dock i energisystemet, där den väsentliga denärägt mestrum
kraftiga minskningen olja och utbyggnaden och kärnkraft.vatten-av av
Elproduktionen har fördubblats sedan år Oljeanvändningen1970.änmer

med Användningen biobränslen ochhar samtidigt minskat 40 %. torvav
till TWh. elproduktion användes totaltuppgick år 78 För1994 caca

TWh biobränslen.2,5
svenska elproduktionssystemet i huvudsak baseratDet är vatten-

nonnalår produceras i de svenskaoch kärnkraft. Under ett
TWh el, vilket ungefär hälftenvattenkraftverken 63,5 motsvarar av

Vid elproduktionen itotala elproduktion. torrår kanSveriges
vid ökaminska med till TWh, och våtårvattenkraftstationema 15upp

installerade effekten 500 MW.TWh. 16med 10 Den är caca
vattenkraft skyddadTWh i dag utbyggdMerparten 21 ärav

utbyggd ellerteoretiska tillskottetnaturresurslagen.enligt Det av
Närings- ochvattenkraft uppgår till TWh.lagskyddad 5ca

vattenkraften framteknikutvecklingsverket NUTEK bedömer dock att
TWh. finnskomma byggas med 1 Dettill kanår 2005 utatt ca

tillhänsynvattenkraften medmöjligheter bygga större tagenutatt
för vattenkraft uppskattas tillomgivningspåverkan. Kostnaderna 25ny

öre/kWh.35-
installerad eleffekt i oljekondensanläggningarbetydandefinnsDet en

för spetslast-anläggningar används dockgasturbiner.och Dessa
förvid Kostnaderna byggaoch torrår.produktion att nyareservsom

bränslepriser, frånvarierar, med nuvarandekondensanläggningar ca
för kol- ochnaturgaskondens till öre/kWhkWh for 3228 öre per

oljekondens.
År producerade drygtvindkraftverk i drift, vilkafanns 1601994 ca

vindkraftverk starktElproduktionskostnadema iTWh el.0,074 är
bratill öre/kWh ivindläget. uppskattas 30 40beroende Deav -

investeringsbidragVindkraft stöds f.n. med såvälvindlägen. som en
miljöbonus.

producerades års.k. industriellt mottryck,kraftvärme i industrin,I
bedömstekniska möjliga produktionenTWh el.1994 4 Den vara ca

TWh.5



Sammanfattning 211995:139SOU

årkraftvärmeverkkommunalaiElproduktionen sammavar
kommunalademedförtelprisema harlågaTWh. De att4,6
installeradevad denomfattningmindreutnyttjats ikraftvärrneverken än

kraftvärmeverk ieffekt iinstalleradfinnsmedger. Deteffekten en
TWh.på 10elproduktion 8medgertjärrvärmenäten ensom -

elproduktionendockbegränsarfjärrvärmenäti dessaVärmeunderlaget
TWh.till 7ca

nuvarandemedfjärrvärmeleveransernaöka ärMöjligheterna att
biobränslebaseradför utbyggnadenbegränsningviktigteknik aven

Årbebyggelse.någorlundakrävsfjärrvärme tätelproduktion. För en
TWhlandet till 40i värme.fjärrvärmeleveransernauppgick1994 ca

tilluppskattar leveransernamedlemmarFjärrvärmeföreningensSvenska
anspråk förivärmeunderlag kanHela dettaTWh år 2010. tas4945 -

fastaförbränningteknik fördagensMedkraftvärme.byggande avav
produceras.skulle kunnaTWh15uppskattasbränslen, att ca

skullekraftvärmeielproduktionbiobränslebaseradTillkommande
ökarAnvändsTWh.7till 5uppgå naturgasdärmed kunna ca -

elutbytet.
mellanvarierarkraftvärmeverkförElproduktionskostnaderna canya

56till 47kraftvärmeverkbiobränslebaseradeföröre/kWh383l ca --
förkostnadenskatternaExkluderaskolbaserade. äröre/kWh för

öre/kWh.kolkraftvärmeverk 26ielproduktion ca
förtillståndsansökningarbehandlingförProceduren nyaav

möjligheternabegränsakan komma attelproduktionsanläggningar att
visatharErfarenheternaelproduktionskapacitet. attsnabbt bygga nyupp

tid.långtillståndsförfarandet kan ta
perioden 1972underbyggdeskärnkraftsreaktorernasvenskal2De

installeradegamla. Denåroch 2310mellanalltsåtill 1985. De är
tillproduktionsförmåganoch000 MW10tilluppgåreffekten caca

TWh el.72
denharreaktorernade svenska senasteförEnergitillgängligheten

kokarvattenreaktorerna.föroch 90 %mellan 75påtioårsperioden legat
denför%siffra 85motsvarande 55tryckvattenreaktorerna ärFör -

Ringhals och3deför90 %och 80Ringhals 2äldsta reaktorn yngre-
vattentillgång.rikligvidnedreglerasKärnkraftsreaktorerna4.

kärntekniskbedrivatillståndregeringenshar attKärnkraftsföretagen
får intekärnkraftverkuppföraförtillståndverksamhet. Nya att ges

endaståterkallasDrifttillstånd fårkärntekniklagen.s.k.enligt den
övervakas StatensSäkerhetensäkerhetsskäl.starkagrund avav

StatensövervakasStrålskyddetSKI.kärnkraftinspektion av
SSI.strålskyddsinstitut

miljöochekonomisäkerhet,faktorerdetSKIEnligt är somsom
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kärnkraftverkavgör när drift.ett Det flertalettas storaur
lättvattenreaktorer i världen har varit i drift kortare tid 20 år.än Det
finns därför vissa kvarstående osäkerheter faktorer skulle kunnaom som
begränsa den säkerhetsmässiga och ekonomiska livslängden. Enligt SKI
kan för närvarande inga tekniska begränsningar förutses möjlig-av
heterna genomföra reparations- eller renoveringsinsatser.att Däremot
kan det sådana insatser i vissa situationer inte skulleantas att anses vara
motiverade ekonomiska skäl.av

svenska kärnkraftsföretagenDe har for vidta de åtgärderattansvar
krävs för på säkert hantera och slutforvarasättatt ett använtsom

kärnbränsle och radioaktivt, avfall. Regeringen har fatta beslutatt om
Ännuformerna för slutforvar. det inte beslutat hur avfallshanteringenär

kommer utformas.att
Avfallshanteringen finansieras avgiftatt tas utgenom en

elproduktionen i kärnkraftverken och fonderas. Avgiften har sedan år
1984 legat på genomsnittlig nivå 1,9 öre/kWh.en om

De genomsnittliga produktionskostnaderna i kärnkraftverken årvar
för1994 Ringhals 13,3 öre/kWh, för Barsebäck öre/kWh,14,5 för

Forsmark öre/kWh16,5 för Oskarshamn öre/kWh21,5 exkl.samt
Oskarshamn l avställd. Driftkostnaderna dvs. kostnadernasom var
exkl. de fasta kostnaderna varierade mellan 8,6 öre/kWh i Forsmark till
12,7 öre/kWh i Barsebäck.

framtida produktionskostnadernaDe beroende bl.a.är av
tillgängligheten och kommande investeringsbehov. de beräkningar1 som
gjorts de samhällsekonomiska konsekvenserna kärnkrafts-av av en
avveckling, bl.a.ingår de kostnader kan undvikas vidsom en
kärnkraftsavveckling. Konsekvensberäkningar har gjorts för två
genomsnittliga kostnadsnivåer, 10 12 öre/kWh.15resp. -

har i dag blygsamNaturgas roll i det svenska energisystemet ochen
den tillförda2 % energin.utgör Naturgas finns tillgänglig ica av

sydligaste Sverige och på Västkusten. I de utbyggda områdena svarar
för mellan 15 och 25 den% totala energitillförseln.naturgasen av

Kunderna i huvudsak industrier och kraftvärmeverk.är värme-samt
Naturgas innehåller mycket små mängder svavel och vidger

förbränning upphov till koldioxidutsläpp i mindre grad andra fossilaän
bränslen.

Sverige förses med från fyndigheter.danska totalaDen importengas
m3,uppgår till 800 miljoner motsvarande 9 TWhca ca gas.

Ledningsnätet har kapacitet på motsvarande TWh22 vilketen ca gas,
med kompressorer kan ökas till 30 TWh.ca
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verksamhet harMinisterrådetsNordiskaförInom rapportenramen
redovisas uppskattningNorden.gasbolagen i 1utarbetats rapporten enav

TWhMellansverige år 2010 på 20marknad imöjlig gas.caav en
utbredningsområdet uppskattasnuvarandedetinomKonsumtionen

huvudsakligen iMarknaden finnsTWh.tillöka 14komma att ca
Behovindustrisektorerna.kraftvärme- samtvärme-, av ny

efterfråganökaelproduktionskapacitet kan naturgas.
transportsektornmarknad ifinnasmarknad kan detdennaFörutom en

Enligtoch lastbilar.framför allt bussarfordonsbränsle iför engas som
TWhuppgå till 1,4 3,6Mellansverigemarknaden iuppskattning kan -

nuvarandetransportmarknaden inomuppskattningår. En avgas per
TWh år.distributionsområde 0,3är perca

år.mycket långsiktiga, 20 25vanligtvisförImportavtal ärnaturgas -
alternativaför kundenstill priseti relationoftapåPriset sättsnaturgas

förhandlingareventuellaalternativprissättning. Vids.k.bränsle, om en
därförförhandlingssituationenkanSverigetill antasökad gasimport vara
finns och vilkaenergialternativtillgängligavilkaberoende somav

energi-omställninganvändas förkommerstyrmedel att avensom
systemet.

betydande ochförutsätternaturgasimportenökningkraftigEn av
gasutbredning kräverökadavsättningsmöjligheter. Enstabilalångsiktigt

Ändrade skatter,förutsättningar,ledningsnät.iinvesteringar t.ex.stora
för ledningKostnadenlönsamhet.betydelse förfår naturgasensstor en

kronor. Tillmiljardertill 10uppskattasStockholmtillGöteborgfrån ca
Installationlagerkapacitet.lågtrycksnätförkostnaderkommerdetta samt

250 300uppskattas kostaledningsnätetbefintligaikompressorerav -
kronor.miljoner

denbereddsvensk aktör idag ärtroligt någon att tainteDet attär
Vidledningsnät.i utbyggtinvesteringförenad med ettrisk är enensom

nödvändigt pådetledningsnätetutbyggnad att,äreventuell fortsatt av
distributionssystem,ledningsbundna noggranti andrasätt somsamma

möjlighetprissättning. Endrift ochkontrollera attövervaka och vore
avgörandeeller hautbyggnadeneller ettbekostalåta garanterastaten

därmed påskulleEnergiföretageninflytande stamnätet.över
önskar.deöverföringstjänsterdeköpavillkor kunnakommersiella

biobränslen.konkurreraskulleframförts utFarhågor har att naturgas
arbeteEnergikommissionensförinomgjortsstudierDe ramensom

huvudsak kanbiobränslen iochmellankonkurrensvisar naturgasatt
biobränsleanvändningväxandevärmeproduktionföreligga i att enmen

naturgasanvändning.ökadvidtrolig ävenär en
tilluppgick år 1994biobränsleninhemskaAnvändningen caav

Skogsindustrin,marknaden.bjöds pådelmindreTWh. Endast ut70 en
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har god tillgång till internt genererade bränslen, använde 48 TWh.som
Den traditionella användningen helved i småhus uppgick tillav ca
12 TWh. fjärrvärmeverkenI användes totalt 18 TWh biobränslen och

Användningen biobränslen fjärrvärmeverkenitorv. har Ökat kraftigtav
sedan år bl.a.1980, till följd den ökande skatten fossila bränslenav
i värmeproduktion.

De bränslen handlas på den marknaden främstöppna ärsom
trädbränslen, avverkningsrester från skogsbruket och industriellat.ex
biprodukter. Avfall används i många fjärrvärmeverk. Förädlade
biobränslen, pelletter och briketter, används i dag i vänneverk ocht.ex.

fastigheter. Viss import bl.a. trädbränsle, olivkärnekrossstörre samtav
förekommer. Förädlade bränslen pelletter kan kommatorv attsom

konkurrera med olja i flerbostadshus, lokaler och småhus liksom i vissa
större pannor.

kommunala kraftvärmeverkI producerades år till1994 0,2 TWh
med biobränslen. Elproduktionen kan öka i takt med deväntas att
biobränslebaserade kraftvärmeverk har erhållit investeringsstöd tassom
i drift.

fysiska tillgångarnaDe inte någon begränsning förväntas utgöra
möjligheterna använda biobränslen i el- och värmeproduktion.att
Avgörande stället ekonomiskai faktorer prisutvecklingen påär som
andra bränslen, skatter och produktions och transportkostnader.

biobränslenFörgasning for elproduktion teknik underär ärav en som
utveckling och kunna bli kommersiell på sikt. Någraväntassom
anläggningar demonstrationskaraktär finns uppförda i världen.av

Kapitel 8 beskriver de energipolitiska för omställningprogrammen
och utveckling energisystemet.av

för effektivareProgrammet energianvändning omfattar insatser för
effektivisering energianvändning inom alla samhällssektorer, medav
huvudsaklig inriktning effektivare användning och ersättning el.mot av

har ekonomiskProgrammet sammanlagt 965 miljoner kronoren ram
och pågår till år 1998. Tyngdpunkten i ligger påprogrammet
teknikupphandling och demonstrationsprojekt. Flera aktörer attanser
teknikupphandling god stimulans till effektivisering och NUTEKattger

strategiska marknadsinsatser har fäst uppmärksamheten pågenom
möjligheterna effektivisera energianvändningen. utvecklingEnatt som
lett till energieffektiva produkter till följd harprogrammetmer av
konstaterats och tidigarelagd marknadsintroduktion har skett för vissaen
produkter.

utvärderingar de olikaDe aktiviteterna har genomförts visarav som
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för den omedelbartganska högenergienhetminskadkostnaden äratt per
dock skapainriktningenergianvändningen. Programmets ärminskade att

kvantifiera.med säkerhetvilka det svårtspridningseffekter, är att stor
effektbedömningochför utvärderingmetoderutvecklasbehöverDet av

verksamheten.
kunna uppnåsenergieffektivisering skamålen föruppställdadeOm

behöverteknikupphandlingandra åtgärderocksåtroligt ändetär att
tillgripas.

introduktionÅr främjamed syfteinvesteringsstödinfördes att1991
kraftvärmeproduktioninvesteringar ivindkraft och solvärme samtav

hafthabedömasInvesteringsstöden kan intebiobränslen.baserad på
utvecklingen.tekniskadeneffekt pånågon större

totaltbiobränslebaserad kraftvärmetillinvesteringsstöd avsattesFör
stödettillkommitanläggningarkronor. Demiljoner0001 genomsom

hadestödetfull drift.de i UtanTWhknappt 2producera ärkan om
värmeproduktions-idelvis gjortsställetiinvesteringarnatroligen

utländskamedhar byggtskraftvärmeverkendelanläggningar. En stor av
underleverantörersvenskautsträckning har gynnatsi vissmenpannor,

beställts.turbinersvenskaharanläggningarnakommunalai deoch 15
miljoner kronor.totalt 250vindkrafttillinvesteringstöd avsattesFör
producera drygtkunnaförväntasanläggningarnatillkomnahittillsDe

stödmedbyggtsvindkraftverk ärdeår. AvTWh0,1 somper
Bidragsreglemasserieproducerade.ochdansktillverkademerparten

kommersiellttillendaststödinneburitharkvalitetskrav att ges
medproblemvarigenomkraftverk,typgodkändatillgängliga,

undvikas.har kunnat"barnsjukdomar"
ochkronormiljoner52till solvärmeinvesteringstöd avsattesFör

riksdagen år 1995.tagitskronor harmiljonerytterligare 56beslut avom
solvärmeanläggningarforfinnsansökningarinneliggandeochBeviljade

TWh år.0,02värmeproduktion påmotsvarande percaen
ochutvecklings-forsknings-,energipolitiskaFinansieringen av

fördelad mellanlikai staten,idagdemonstrationsinsatser settär stort
statligaindustrin. Dettillverkande programmetdenochkraftföretagen

ochinsatsermarknadsaktöremas väntastidsperspektivlängre änhar ett
bidrakanochprodukterutvecklatillbidarkunna att processer, somnya

energisystemet.omställningentill av
bådeinriktas påenergiforskningsprogrammetstatligaDet

treårsperiodenUnderforskning.tillämpadochgrundforskning mer
statligtförtillgängligamiljard kronordrygt 11992/931990/91 var-

exkl.energiområdetutvecklingsstöd inomochforskning-
Energiteknikfonden.

ochutvecklingforskning,branschgemensammedverkan iStatlig
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demonstration inom energiområdet har sedan år 1991 finansierats främst
Energiteknikfonden, sedan år 1991 årligen har tillförtsgenom som ca

miljoner180 kronor. Energiföretagen finansierar framför allt de mer
tillämpningsnära forsknings- och utvecklingsinsatserna, exempelvis
investeringar för teknik i tidigt kommersiellt skede.prövaatt ettny

energiforskningsprogrammetInom pågår utveckling bl.a.av ny
elproduktionsteknik från biobränslen, vind och sol. har inteProgrammet
i avgörande grad bidragit till de årtiondenas förändringarsenaste av
energisystemet och kort sikt kan inte heller sådana direkta effekter
förväntas. kraftfulla energiforskningsinsatser harDe gjorts i helasom
den industrialiserade världen hittills har inte kunnat visa alternativpå
elproduktionsteknik kommersiellt konkurrenskraftig medärsom

kärnkraftvattenkraft, eller elproduktion baserad fossila bränslen.
pågår arbete med höja elverkningsgradenDet iäven att

bränslebaserad elproduktion. avsevärd del energiforskningenEn harav
inriktning längre sikt kan fåpå betydelse i miljö- ochstor etten som

klimatperspektiv. Sveriges kompetens internationellt hög inomär sett
delar energiområdet. Forskningssamarbetemånga sker inom Norden,av

och Medlemsskapet i erbjuder samarbetsformerIEA EU. EU ochnya
möjligheter till utvecklingsarbete inom energiområdet.

nationella utvecklingen på energiområdet kan stärkasDen attgenom
fördelar framgentsvenska komparativa utnyttjas aktivt för att tamer

tillvara och fördjupa det internationella samarbetet.
beskrivs prisutvecklingen för el ochkapitel 9 bränslen, i SverigeI

internationellt. Oljekriserna under 1970-taletoch innebar mycket stora
Årprishöjningar olja. inträffade kraftigt oljeprisfall.på 1986 ett

har sedan dess varit priserna har fallit dockTendensen realt, medatt en
tillfällig i samband med kriget i Kuwait.uppgång Världsmarknadspriset

kol under perioden Därefter kolpriset fallit1980 1982. harsteg -
realt, bortsett från mindre ökning kring år 1990.en

från bl.a. pekar på stigande oljepriser i framtiden.Prognoser IEA
följaPriserna kol och uvecklingen oljepriserna.väntasnaturgas av

Bränslepriserna i Sverige varierar mellan användarna. Dels skiljer sig
för användare,priserna olika exempelvis till följd hur storaav

energi-kvantiteter köps, dels och miljöskatter olika för olikaärsom
konsumentgrupper. Skatteomläggningen år innebar sänkning1993 en av

förkoldioxidskatterna industrin och höjning för övriga användare,en
samtidigt energiskatten liksom nedsättningssystemet i stort settsom
slopades för industrin.

Prisfallet på oljor sedan mitten 1980-talet har i Sverige delvisav
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medfört inkl. skatthöjda skatter, vilket har prisetmotverkats attgenom
Skatteandelen det slutliga priset förhögre åri dag något 1980.änär av

början 1970-talet. Skatternahar ökat kraftigt sedaneldningsoljor av av
därefterSverige fram till år mycket låga, harkol i 1983på menvar

slutliga priset exkl. förSkatteandelen det momshöjts kontinuerligt. av
till årökat från år 1983 80 %icke-industriella användare har 3 % caca

1994.
dagpriset biobränslen fallit realt.1980-talet har på 1Sedan mitten av

icke-industriellaskatt, förkolpriset, inklusivepriset lägre änär
användare.

lokalaolika beroende på devarierar mellanFjärrvärmepriset orter
förutsättningarna.

följtkunder har iför olikaexkl. skattElpriserna stort sett
innebar relativt kraftiga ökningar underutveckling, vilketråkraftprisets

1980-ta1et.under börjanfallande priserrealt1970-talet och av
successivt.till kund har ökat Förslutliga prisetandel detSkatternas av

elskattenutveckling år 1993 dåemellertid dennaindustrins del bröts
kraftigt århushållens elkonsumtion skärptesBeskattningenbort.togs av

infördes.mervärdesskattdå1990
ochdet gäller pris-varit normgivandeVattenfall har tidigare när

statligahar det tidigareUnder årelmarknaden.tariffsättning senare
kraftigt. Förändringspiocessenelmarknaden minskatinflytandet på

kraftelmarknadsreformen träder imedi ochelmarknaden fortsätter att
kommaelbörs beräknassvensk-norskdå också1995/96årsskiftetvid en

drift.i
gradberor i högårenutveckling under deElprisernas närmaste

fungera.kommer Denelmarknadenkonkurrensenhur väl att
Konkurrensverket.övervakasmarknadendelenkonkurrensutsatta avav

ökaelmarknaden kommernordiskadenintegrationenökade attDen av
priserna.nedåtmedkonkurrensen en press

nivå bestämmaselprisernassikt kommerPå att av
beroendeanläggningar, vilka i sinproduktionskostnaderna i ärturnya

bedömningar taktenSkillnader iutveckling.bränsleprisernasbl.a. avav
anpassningsikt tordelängreförekommer,i prisökningama avenmen

oundviklig.produktionskapacitetförtill kostnadernaelpriserna varany
priserna inomförsvårasmellan länderelpriserJämförelser attavav
olika storlek.mellan kunderregioner ochmellanskiljer sigvarje land av

andraelpriset ochindustrin bestämselförbrukarna inomdeFör stora
Enkontrakt med elleverantörerna.utformadeindividuelltvillkor i

länder visarelpriser i fleraindustriföretagselintensivaundersökning av
högtvarkensvenska elprisernadeföretag liggersådana extremtföratt

konkurrentländer,viktigabasindustrinsvenskaför denvissaeller lågt. I
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väsentligt lägre i SverigeKanada och elprisernaUSA,Norge, är änt.ex.
branscher därindustrin beskrivs ikapitel 10. DeDen energiintensiva

ochproduktionen återfinns främstenergikrävandeden är gruvor, massa-
metallframställning, kemisk industrioch stål- ochpappersindustri,järn-,

Omkring de 595 000stenindustri. 114 000jord- ochsamt personerav
fanns i dessa branscher.industrin år 1993arbetade isom

traditionelladenförstnämnda branschernaDe utgör merpartentre av
högkännetecknas bl.a.basindustrinråvarubaserade svenska som av

andel produktionenmycketkapitalintensitet och storatt avenav
därför huvudsakligen iverkarsvenska företagenDeexporteras.

marknad.intenationellfrån andra ländermed företagkonkurrens en
Även delbasindustrin till mycketkemiskaenergikrävandeden är stor
konkurrensutsatt.

näringsliveti det svenskastrukturförändringar harStora ägt rum
minskade antaletindustrin helhetårtiondena. Förunder de senaste som

vilketmed 270 000perioden 1980-1993undersysselsatta över personer,
energikrävandedensysselsättningen år 1980. 1%32motsvarar av

med %.sysselsättningen 39industrin sjönk
svenskadenbetydande delförBasindustrierna avensvarar
och denstålindustrinjärn- ochSkogsindustrin,varuexporten. gruvorna,

tredjedelförtillsammansläkemedel stodindustrin exkl.kemiska ca en
andelElkostnadernasår 1993.svenskaden varuexporten avav

Möjlighetersvenska basindustrin.i denförädlingsvärdet hög att ta utär
finns inte dåproduktprisernaslutligaproduktionskostnader på deökade

internationella marknaderna.säljs på defrämstprodukterna
andeleni landetsysselsättningentotalarelation till den äriSett

liten.arbetställen relativt Drygtelintensivaenergi- ochvidsysselsatta
arbetsställen, vilketvid sådanasysselsattadirekt00050 ärpersoner

industrisysselsatta, eller 1,5allationdelomkring procentutgör caaven
i landet.sysselsattaallaav

dubbelt så mångagenomsnittdrabbas iberäkningarEnligt personer
neddragningarbetslöshetdirekt berördade när avenavsom

verkstadsindustrinarbetsställe.vid Försker ärpersonalstyrkan ett
energikrävande branscherde för vissamindre, medannågoteffekterna

metallindustrinpappersindustrin ochochbetydligt högre. Förär massa-
effekternade indirektasysselsättningseffekternaungefär trefaldigas när

inkluderas.
sig frånlokalisering skiljerelkrävande industrinsochenergi-Den

årlandet. de 88 000fördelning i Avindustrinshela personer somca
tredjedelåterfanns drygtbranschernaelkrävandearbetade i de1993 en
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och i Bergslagen.i Norrland
grad beroende elintensivi Sverige i högFlera ärorter av
Hällefors, Hylte, Hagfors ochHofors, Munkfors,industriproduktion. I
arbetsmarknaden sysselsatt ifemteAvesta än personmer varvar

arbetsmarknader utgjordelokalaproduktion år 1993. På åttaelkrävande
sysselsättningen.den totalasysselsättningen 10-20 %elkrävandeden av

och miljéeflekterriskerFrågor energisystemens samtom
kapitel Sverigesbehandlas i 11.jämföra sådanamöjligheterna att

ntiljöpåverkan. Utsläppenlågrelativtharenergisystem aven
huvudsakelproduktion ismå, eftersomelproduktionföroreningar från är

kärnkrafts-kärnkraft. Riksdagsbeslutetvattenkraft ochsker med om
potentiella risker förkärnkraftensbakgrundskallavveckling mot avses

samband medolycka ieventuellvidmiljö och hälsa, samtstort.ex. en
negativakärnkraften mycket smådrift medföravfallshanteringen. Vid

olyckabli omfattandedockKonsekvenserna kaneffekter. om en
bränslen,huvudsak fossilamed ikärnkrafteninträffar. Om t.ex.ersätts

koldioxidutsläppen.ställetökar inaturgas,
minskaSverige kankärnkraftsolyckor iför attRiskerna genom

dockhälsa kvarstårför miljö ochRiskersuccessivtreaktorerna stängs.
det finnseftersomsvenska reaktorersamtliga ett stortstängs,även om

grannländerna.iantal reaktorer
miljökostnaderinternaliseraeftergradi högSverige har strävat att

skettharkostnader. Dettaoch företagenshushållensi genom
Även Sverige, liksomstyrmedel.ekonomiskaochlagstiftning, regler om

styrmedelandrahar utnyttjathuvudsakligen änindustriländer,andra
införts fleraårpåmiljömålen, harför nåekonomiska att senare

koldioxidskattensvavelskatten,avgifter och skatter,örelaterademilj t.ex.
ochmiljörelaterade skatterflerSverige harkväveoxidavgiften.samt

land.någotavgifter än annat
följdeneffekter,styrmedlenshelhetsbildingenfinnsDet ex. avav
medanmiljöpåverkanformerberör vissaendastmiljöskatteratt avav

inteeffekter,miljöskadligabetydelsefulla ärkanskeandra, mera
gällerdetsvårigheternametodologiska attnärbeskattade. De

blandkändaanalyserade ochväleffekterinternalisera ärexterna
ochmetodutvecklingeninternationellaoch Denforskare experter.

betydande.områdetförsöksverksamheten är
Även jämförelsevärdering ochrörandekunskapmed dagensdetom

värderarmöjligtinteenergislagskildaeffekter är attexterna avav
ske medstyrmedeldiskussionmåsteeffekterna i omenpengar,

styrmedel ochställs påkravallmännafrån deutgångspunkt nyasom
önskvärdauppfattasmiljöeffekteroch attrisk-från de somsom

reducera.
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Klimateffekter betydande miljöeffekt. kapitel behandlasI 12är en
atmosfarensvéixthuseflekten och klimatpolitiken. ökning haltEn av av

s.k. växthusgaser kan orsak till förändringarkoldioxid och andra vara en
få allvarliga konsekvenser.jordens klimat, kansomav

klimatförändringar, minskadåtgärderEffekterna mot t.ex. enav
kan först långt fram i tiden.fossila bränslen, märkasanvändning av

Även dagens nivå kommer,koldioxidutsläppen skulle stabiliserasom
atmosfären, koldioxidhaltenupphållstiden itill följd den långa attav

klimatsynpunkt spelar det inteår. Frånfortsätta öka i åtminstone 200att
koldioxidutsläppen sker.rollnågon avvar

delen de utsläppför denIndustriländerna har störstasvarat avav
fossila bränslen. Räknatfrån förbränningenkoldioxid härrör peravsom

industrialiseradefossila bränslen i deanvändningeninvånare har av
eller minskats.årtiondena stabiliserats Dennadeländerna under senaste

flera gånger högrefrån nivådock skettminskning har änärsomen
tillländers bidragutvecklingsländerna.energianvändningen i Dessa

uppodling ochfrämst orsakatskoldioxidhalt harökadeatmosfärens av
markanvändning.förändrad

energianvändningsinbedöms komma ökaindustriländernaMedan att
kommautvecklingsländernatill år kanmarginellt 2010endast att mer

emellertid användningenFortfarande skullefördubbla sin.än per
avvägning mellani industriländerna. Enbetydligt lägreinvånare änvara

begränsaenergi och måletökade behovutvecklingsländernas attav
klimatförändringarmotverka allvarligakoldioxid förutsläppen attav

kompliceradbli mycketkommer att process.en
kunnat minska sinaomfattande oljeersättningSverige har genom

förKostnadernaårtiondena.kraftigt dekoldioxidutsläpp senaste
meddärför höga jämförtnivåfrån 1990 årsminskningarytterligare är

utgångspunktereuropeiskaglobala ellerländers. Från ärandramånga
Åtagandenkostnadseffektiva.Sverige knappaståtgärder ilångtgående

därför klarautsläpp harprocentuella reduktionerformulerade avsom
nackdelar.

minskaskulle kunnautsläppsreduktionerför svenskaKostnaderna
ellersamarbete inom Europaökatantingen engenomengenom

i andragenomförande dvs. åtgärdertillämpning s.k. gemensamtav
capita utsläppenreduktionskostnader. Räknatländer med lägre är avper

genomsnittet förhälftenidag drygti Sverigekoldioxid av
Sverigeskärnkraften skulle ökaavvecklingOECDJänderna. En av

fossilbränslebaseradmedkärnkraftencapitautsläpp ersättsomper
elproduktion.
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Sverige kan lämna viktiga bidrag till insatser icke önskademot
klimatförändringar verka för och utveckla effektiva styrmedelattgenom

tillämpningoch andra åtgärder, överlåtbara utsläppsrätter ocht.ex. en av
genomförande.gemensamt

Klimatkonventionen innehåller inte kvantitativa åtaganden för
enskilda Många länder har valt själva formulera nationella,parter. att
kvantifierade mål för begränsning koldioxidutsläppen. Flertaleten av
länder inte kunna uppfylla sina medkommer mål den politikatt som nu

partskonferensenbedrivs. Efter den första i Berlin har förhandlingar om
ytterligare åtaganden inletts.

svenska klimatstrategins utformning skall enligt års1993Den
klimatproposition ske bakgrund jämförelser med faktisktmot av

åtgärder i andra länder, för undvika Sverige påtar sigvidtagna att att en
börda konkurrentländema. Därvid får särskiltväsentligt änstörre

betydelse.utvecklingen inom EU stor
behöverframtida klimatprotokoll inte formuleras i kvantitativaEtt

målsättningar. kan istället innefatta åtagandeneller Dettermer om
styrmedel, koldioxidskatter.tillämpning Sådanat.ex. ansatser rymmerav

gäller tillämpning, stabilitet ochproblem detockså närstora
internationellt samförstånd.

minska i Sverige enligt beräkningarför utsläppenKostnaderna äratt
kärnkraftsavveckling.kostnaderna föreller Delika ärstörre änstora en

grad beroende i vilken takt åtgärderi högdessutom motav
avveckling.vidtas, i förhållande till takten iklimatförändringar en

i protokollpåverkas också hur svenska åtagandenKostnaderna ettav
utformas,klimatkonventionen del EU-under som en av en gemensam

politik.
Kapitlet innehållerenergipolitiska styrmedel.kapitel behandlas13I

tillämpas och har tillämpats istyrmedelbl.a. översikt de somen av
för EU-länderfor beskattningSverige. Reglerna ärsom gemensamma

styrmedel diskuteras.bör ställasgås igenom. kravDe som
börstyrmedel i energipolitiken.viktiga DeSkatter och avgifter är

långsiktigtlstabila medverkamed andra styrmedeloch tillsammansvara
förverkligas.målen för energipolitikenriksdagen fastställdatill deatt av

för energisystemets utvecklingfast sådana villkorRiksdagen bör lägga
för hushållen ochstabila planeringsförutsättningarkan utgörasom

företagen.
kostnadseffektiva. innebärstyrmedel bör DetEnergipolitiska attvara

formmed så låga kostnader ide kan verkade bör utformas så att av
möjligt.bieffekter som

innebär värdet god miljö beaktas. FrånresurshushållningGod att av
energiskattesystem iutgångspunkter det rimligt medprincipiella är ett
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de utsläppfossila bränslen beroendeskatten påvilket är av
energin användstill, oberoende vadupphovförbränningen men avger

till.
elproduktion finnsanvänds förskatt på bränslendet gällerNär som

nationellföradet svårtomständigheterdet dock två gör att ensom
svenskfrån omvärldens.väsentligt skiljer sig Enpolitik som

höjaskullehögre omvärldens,koldioxidbeskattning, änär t.ex.som
föroch leda till högre elpriserelproduktioneni den svenskakostnaderna

skulle ocksåelintensiva industrin.inklusive den Detalla konsumenter,
producerad medel, delvisutländskökad importleda tillkunna av

industrielintensiv svenskomlokaliseringoch tillfossila bränslen, aven
länder.till andra

nordiskaundvikas deskulle kunnaeffekterdel dessaEn omav
Även ikoldioxidbeskattning.enades ettländerna gemensamom en

ökad nordiskbeskattningen leder tilldock riskenfall kvarstårsådant att
för denkraftverk. Konsekvensernafossilbränsleeldadefrånimport av

begränsadifall endast mildrasskulle i såindustrinkonkurrensutsatta
uppkommakonkurrensnackdel ändå skulleeftersomutsträckning, en

konkurrenter.utomnordiskagentemot
främstenergiområdet detstyrmedelekonomiska pågäller ärdetNär
stödetnämligentillfredsställande lösning,behöver fåfrågortre ensom

och kraftvärmekondenskraftbeskattningenkraftproduktion,till avny
skall beskattas.energianvändning Ettindustrinshurfrågansamt om

och bonussystembl.a. skatte-utformningaralternativaantal somav
betänkandet.behandlas idessa frågortill lösasyftar att

ekonomiskatilltänkbara förslagnågraredovisarKommissionen
investeringsstöd tillellermiljöbonusbl.a.formstyrmedel i av

omställningsfondkärnkraftsskatt ochproduktionsteknik,miljövänlig en
elproduktion.för ny

Energieffektiviseringhushållning medbehandlas energi.kapitel 14I
ökadochtekniska utvecklingendär denpågåendeständigtär processen
medäldreochproduktertillofta leder ersätterkunskap systematt nya
kanriktningutveckling i dennaenergiåtgång. Enhögre spontan

styråtgärder.förstärkas genom
hushåll ochianvändningenminskamöjligheternaökadeDe att av

TWh.uppvärmning, bedöms 5förlokaler, förutom motsvara ca
tillgårbebyggelsesektornenergibehovet idelenStörre av

genomföra medmöjligtbedömning vaduppvärmning. En är attsomav
tillförseln medminskningstimulansåtgärder sammantagetvissa är aven

Åtgärderna byggnads-bestårTWh el.och 6-7TWh bränsle4-13 av
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installation ochåtgärder, förbättrad drift och underhåll, värmepumparav
informationsâtgärder och rådgivningsolvärme, kompletterande samt

konvertering från till bränslen.
möjligheterna effektiviserabedömningar kanDe göras attsom av

aktiv samverkanenergianvändningen i industrin osäkra. Genomär en
forsknings- utvecklingsarbeteindustrin och myndigheter i ochmellan

minskas medbedöms användningen kunnapilotprojektoch avgenom
bränsleanvändningen med TWh.och 11-13TWh4-7

energianvänd-betydande del den totalaförTrafiken avsvarar en
i fordonmöjliga effektiviseringspotentialenbedöms denningen. Det att

för påverkatroligen kraftiga styrmedelsikt. krävsDet attär stor
energianvändning.transportsektorns

minska elanvändningenbedöms möjlighetenSammantaget att vara
TWhutvecklingen, 3med denTWh jämfört1915- spontana varav avser

bedöms kunnaBränsleanvändningentill bränslen.konvertering från
hänföras tillungefär hälften kanTWh,med 15-51minskas varav

transportsektorn.
framtidamöjligheter och detekniskainformationBättre om

medel förinvesteringsbeslutpåverkarförhållanden är attettettsom
energieffektivisering.investeringar iunderlätta

elmarknaden kommerkonkurrensutsattapå denEnergileverantörerna
tider.sig för längreknyta kunderna tillstarkt intresseha attatt ett av

på,effektivisering, båda tjänarinvesteringar iGemensamma partersom
ligger ilångsiktiga kontrakt. leverantörenFörmöjligakan bli genom

marknadsföringsinslag.viktigtdetta också ett
kärnkraftsavvecklingkonsekvensernaBedömningar av enav

analysenarbete harEnergikommissionenskapitelredovisas i 15. I av
alternativainriktatshuvudsakienergisystemetomställningen mot treav

kärnkraften tillåtsvaritharutvecklingsförlopp. alternativEtt attatt
haralternativ,dettasäkerhetskrav. Motmed gällandedrivas vidare som
däralternativ ställtshar tvåreferensalternativ vid beräkningarna,varit
tvådet1998. Ikärnkraften inleds åravveckling stängsenaaven
det2004 2010. Iunder årensekelskiftet och de övrigaförereaktorer -

hälftenoch drygtavvecklingen långsammareandra går av
finns kvar år 2010.kärnkraftskapaciteten

under år uppkommeranvändas 40skullekärnkraftsreaktorernaOm
elproduktionskapacitet förstbehovberäkningarenligt dessa ett av ny

stiga redanbedömningarnabörjar enligtElprisetsekelskiftet.efter att
produktionskapacitetbehovetförsta år,sekletsunder det när av nynya

ökarbedöms elprisetdriftkvar i år 2010Med kärnkraftenuppstår. att
ikWh år 2010.till 31från år 199522 öreöre perca

inleds 1998,årkärnkraften till år 2010,avvecklingEn somav

2 15-1380



SOU 1995:139Sammanfattning34

höjninganpassningar på användningssidan och tillberäknas leda till en
elefterfrågan till följdelprisnivån. snabbare stigandeallmänna Endenav
prishöjning. bättreekonomisk tillväxt resulterar i Juhögre störreenav

el, desto möjligheternaimporteramöjligheterna ärstörre attär att
prisstegringama.motverka

skulle bli detgällande SkattereglerMed mestnaturgas
kraftigtill kärnkraften, medförakonkurrenskraftiga alternativet men en

avvecklingbränsleimporten.koldioxidutsläppen och Enökning avavav
inkomstbortfall för samhället.innebära betydandeskullekärnkraften ett

med dagensför kämkraftsavvecklingen harkostnadernadirektaDe
periodenmiljarder kronor förmellan och 90till 70skatter beräknats

Utsläppenersättningsaltemativ.harDå1998-2025. använtsnaturgas som
jämförttillöka med år 2010,skulle därmed 50 %koldioxid näraav

nivå.med års1990
begränsningavvecklad till ochkärnkraften år 2010medalternativetI

1990jämfört med utsläppen årmed 10 %koldioxidutsläppenav
exempelviskärnkraftverken medersättningförsvåras aven

skedå kommaanpassningen skulledelnaturgaskraftverk. En attstor av
kraftigelanvändning, och bl.a. innebäraminskad enengenom

avvecklafördirekta kostnadernaindustrin.strukturomvandling i De att
harkoldioxidrestriktionmed sådani fallet2010kärnkraften till år en

i fall meddubbeltbliuppskattats naturgasän stora ett somsommer
ersättning.

anpassningskostnaderberäknats kommerkostnader harTill de som
intevid omställningen,trögheter ärtill följduppstår men somavsom

kvantiñera.möjliga att
innebär inte någrakärnkraftenavveckling störrelångsammareEn av

Elprisetföregående alternativet.med detjämförtföre år 2005,skillnader
kWh,till omkring 30detta fallistiger öreäven menper

dehartill år 2025bli lika hög.förutses inte Framprisökningstakten
alternativkämkraftsavvecklingen i dettaförkostnadernadirekta
avvecklaskärnkraftenjämfört medhälftenmindreberäknats till än om

förmätbara kostnadernade ickedetta kommerTillhelt till år 2010.
årberäknasKoldioxidutsläppenstrukturomvandling.ochanpassning

ersättninganvändshögremiljoner112010 naturgaston somomvara
kärnkraften.för

förkostnadersamhällsekonomiskabedömningamaI enav
sig tillekonominkämkraftsavveckling har förutsatts att nyaanpassar

verkligheten uppstårstörningar. I ävenprisrelationer störreutan
Även kankostnaderdessaanpassning.samhälletsförkostnader
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beroende avvecklingsförloppet så blir högreförutsättas att attvara av
snabbare avveckling.vid en

lagstiftad kämkraftsavveckling behandlasRättsliga frågor vid ien
lagstiftning möjlighet besluta avvecklingenskapitel 16. En attger om

lagstiftningsteknik innebär dock vissaförläggning i tiden. Varje tänkbar
med bl.a. kraven lagen skall hahänger påsvårigheter, attsammansom

utformning och innehålla kriterier för hur avvecklingen skallgenerellen
lagstiftningsmetod och lagstiftningenstill. Valetgå närmareav

sannolikt beslutas avvägning mellan kravenutformning måste engenom
och flexibilitet.förutsägbarhetpå

detlagstiftning avveckling skulle införas måste iOm omen
ställning till frågan ersättning till tillstånds-lagstiftningen också tas om

havama.
ersättningentill lagstiftningskyldigStaten ärär att att omse en

dock osäkertoch Europakonventionen.med grundlagen Detförenlig är
egendomsskyddgrundlagsbestämmelsensvenskaden äromom

ersättnings-avvecklingslagstiftning och vilkenfrågatillämplig i enom
ersättningVidare det osäkert vilkenfallstandard den i så ärgaranterar.

Europakonventionen och allmänna rättsprinciper.krävs enligtsom

förslagöverväganden ochKommissionens

sina bedömningarkapitel redovisar kommissionen17avslutandeI det
förslag.och

utvecklade i årsenergipolitiska finns 1991mål,De som
kommissionensförriktlinjer, har varit utgångspunktenergipolitiska

arbete. "
i landetsåväl elanvändningenbedömningKommissionens är att som

energipolitiskamed deenergianvändningen kan,totaladen
förhållandevisberäknas öka igäller i dag,förutsättningar att ensom

betydandedet finnskommissionenVidare konstaterarmåttlig takt. att
användningenytterligare minskaolika åtgärdermöjligheter att genom

energihushållning,potential förangelägetoch energi. Det är attav
ekonomisktdettillvara så långtoch konverteringeffektivisering ärtas

successivt ställasUppvärmningssektom börmiljömässigt rimligt.och om
gäller dettauppvärmningsformer. Främsttill andrafrån elvärme

åtgärderbetydelse devattenburna Det är attstorsystem. somav
energieffektivisering.förinsatsersamverkar med andragenomförs

vidtas inom olikaåtgärder kanredovisar exempel påKommissionen som
effektiv.användningen energii syfteområden göraatt av mer

kostnads-särskild inriktningmedbör analyserasAlternativen
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och finansiering.effektivitet
det finnsbedömningkommissionensteknikMed dagens är att
TWh fråndrygt 10kostnader tillföra elsystemetrimligatillmöjlighet att

till biobränsle-från fossilbränsle-Konverteringenergikällor.förnybara
elproduktion medförnybarandelenkan ökakraftvärmebaserade

det finnskommissionenkonstaterarTWh. Vidarenågraytterligare att en
naturgasledningar, ochbefintligakapaciteten iökamöjlighetteknisk att

kommissionenutnyttjas. Därutöverkunna attde böratt anser
vidare.utredas Dennaturgastillförsel börytterligareförförutsättningarna

energitorvbörtorvanvändningen ävenetablerade atttryggas genom
koldioxidbeskattning.frånundantasfortsättningsvis

ekonomiskatilltänkbara förslagnågraredovisarKommissionen
korthet:och i allhuvudsakistyrmedel. Dessa är

produktions-till miljövänliginvesteringsstödalternativtMiljöbonus- iel.konsumtionsskatt påmedfinansierasteknik, som
kärnkraftsskatt.ökandeålderreaktorernasmedEn-

miljöacceptabelfinansieraföromställningsfondEn att ny-
elproduktion.

förslagenredovisadeställning till deinte utanKommissionen tar
syssel-avseende påmedytterligareanalyserasderekommenderar att

konkurrenskraftindustrinsköpkraft, miljö,hushållensvälfärd,sättning,
etc.nordisk elbörsåtaganden WTO,internationella EU,Sverigessamt

utvecklingförharkonstaterarKommissionen ettstatenatt avansvar
perspektiv.långsiktigtenergiteknik imiljövänligiinvesteringaroch ett

utvärdera denfölja ochinitiera,aktivt måsteinnebärDet statenatt
målen.energipolitiskauppfylla deförbedrivsverksamhet attsom

börenergiforskningen åter störreunderstrykerKommissionen att ges
elproduktion,särskilt förteknik, ärutvecklingenoch att av nyresurser

börDettaenergisystemet.omställningenförbetydelseavgörande avav
beställarefunktionstärkeråtgärdertydliggöras statens somsomgenom

forskningsresultatvikt devidareteknik. Det attär stor somavav ny
länder,andrasker iutvecklingtekniskaoch denframkommer som

svenskamed detoch integrerastillkostnadseffektivt kansätt tasett vara
utvecklingsarbetet.

detpådrivande iSverige börbetonarKommissionen att vara
börklimatpolitiska målenklimatpolitiska arbetet. Deinternationella vara

skerdettaväxthuseffekten ochreduceraoch siktstabilisera attatt
vidsärskild viktSverige bör läggaländerna.mellanmed rättvisa

kommandedeEU-linje itillmöjligheterna gemensamen
linje måstesådanklimatkonventionens Eninomförhandlingarna ram.
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utgå från internationellt rättvist gäller mellan industri-Detsynsätt.ett
och utvecklingsländerna, inom den industrialiserade världen.ävenmen

vidare kommissionens mening särskild myndighetDet år att en
förbehöver skapas omställningen energisystemet skall kunnaatt av

genomföras framgångsrikt. Myndighetens uppgift bör verka förattvara
säker och miljömässigt hållbar och effektiv användning energi.en en av

Arbetsuppgiftemas omfattning och avgränsning andra myndighetermot
bör granskas särskilt.

Kommissionen har i enlighet med sina direktiv granskat effekterna
eller kärnkraftsaggregat 1990-talet.avställningen två underettav av

kan ställas kraftbalansenAnalysen visar att ett aggregat utan attav
Vid avveckling ytterligare mindreförsvagas påtagligt. ett aggregatav

betydligt.marginalerna minskaskulle
frågan utökat förKommissionen föreslår att ettom ansvar

skall i internationellt perspektiv.kärnkraftsföretagen Enöver ettses
omfatta möjligheterna och konsekvenserna för svenskbörsådan Översyn

kraftföretagen, förening medinföra ökat för idel attettatt ansvarav
länder. Vid böringås med andrabilaterala avtal översynen även

möjligheterna för enskilda länder införade framtidaundersökas att ett
kämkraftsindustrin i det konventionssystemförobegränsat nyaansvar

pågående förhandlingar.internationellakan bli följden avsom
arbetsbelastningen resursbehovet hospåpekar ochKommissionen att

skett underöka ytterligare vadkommaoch SSI kanSKI utöveratt som
tillviktigt de båda myndigheterna harår. Det är att resursersenare

kompetensutveckling ochoch forskningtillsynsverksamhet samt
erfarenhetsutbyte. Samhällets insyn ochinternationellt statens

upprätthållas.måste kunna Dekärnsäkerhetenövergripande föransvar
finansieras medbehövas börresursförstärkningar kan komma attsom

för kämkraftsföretagen.höjda avgifter
samhällsekonomiskasåvälbedömningenEnergikommissionen gör att

böromställningen energisystemetförmiljömässiga skäl talar att avsom
för målen i 1991 årstid uppnåske under tillräckligt lång att

energipolitiska uppgörelse.
visas tydligtmålkonflikter kvarstår. DetKommissionen bedömer att

välfärdför sysselsättning ochuppstår vidarei klimatfrågan. Problem
konkurrenskraften allbibehållasvårighetersamt att om

energi-Resultatenavvecklas till år 2010.kärnkraftsproduktion av
möjligheternaförnybar energieffektiviseringarna, tillförsel attsamtav

takten ikonkurrenskraftiga priserinternationelltbibehålla avgör
Energikommissionenshänvisning tillkärnkraftsavvecklingen. Med

reaktornårtal då den sistabedömningar bör någotoch tas urprognoser
drift inte fastställas.



1995:139SOUSammanfattning38

påbörjas iavvecklingendet angelägetKommissionen finner ettatt
Härvidlagkan inledas.omställningsprocessen ärtidigt skede så att

Energi-betydelse.styrmedel central Detekonomiska ärkraftfulla av
ställaskämkraftsaggregat kanuppfattningkommissionens att ett av

påtagligt.kraftbalansen påverkasmandatperiodenunder attutan
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SUMMARY

Background and starting-points.

According its directives, the Commissions brief, presented here into
to:summary,

energy-politicalexamine the for restructuring andcurrent programmes—
developing the and analyze the need for changes andsystemenergy
further measures;

follow the developments the Swedish electricity market against theon-
liberalization ofbackground of the the electricity market and propose

such considered warranted order tomeasures as are ensure an
efficient electricity supply. The Commission give specialto

foreignconsideration trade and regional policy issues;toto
proposals for including schedule with time-present a programme a-

reorganization thelimits for the of system.energy
ofCommissions brief broad ofThe nature termsa very energy

policy. The directives emphasize that the policy guidelines1991 energy
starting-point forshould form the the work of the Commission. They

also that these guidelines form the basis for broad and stablestress a
cooperationparliamentary policy.on energy

Another of starting-points for the Commission’s work thethe
and development of theconviction that reorganizationthe systemenergy

decisions of long-term and lastingshould be based political nature.aon
the objectives determined forThe decisions be such thatmust energy

time.policy remain credible over
Commission make in-accordance with directives, theitsIn to an

achieved within the framework of thedepth analysis of the results
whetherpolicy this also theIn context toagreement.energy assess

sufficient.decisions taken adequate andare
make special analysis of whichThe Commission the extentto toa

world have affected conditions forchanges the around therecent us
Since number of issues haverestructuring the 1991,system. aenergy

covered the policyarisen which bynot agreement.were energy
Examples of such issues include the climate in Rio, the1992 agreement

Central and thesignificant changes in Eastern Europe, EES-agreement
and Swedish membership of the EC.
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reformthepresented its viewsCommissionthe1995,FebruaryIn on
Elmarknad" "Afindings "Nypreliminarymarket in itselectricityof the

exists inof which1995:l4,Market", SOUElectricityNew summarya
English.
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globalthereview ofthingotherprovidesChapter I amongst energya
supply.

accountforThesefuels.fossilbasedsupplyworldsThe onenergy
whichcommercialoftotal supplyof thetenthsninethan energy,more
majorGulf thePersianthearoundcountriesTheoil.dominated by are

nuclearandHydro—significantalso has exports.Norwayexporters.
respectively. Thesupplyof theand %for 72,5account energypower

oilhalf offor justglobal accountsnatural overusenowgas
globalof thethirdfor almostcoalHardutilization. accounts energya

wood,typestraditionalOECD-countries,theOutsidesupply. energy
supply.totaloftenth thealmostforcharcoal, etc. energyaccount one

substantialwitnessedworldthe1980s,andthe 1970sDuring a
levelledsincegrowth hasThis outnuclearofexpansion power.

ofresultEuropedecreased in EasternhasproductionandEurope as a
China,Asia,Innuclearseveralofdown reactors.closingthe e.g.power

continued.hasexpansiontheSouth Korea,andJapan
relativelyincreasinggeneration athydroelectricGlobal apower

contributionmajorprovide toexpectedbeand toslow cannot anyrate
globaltotalthe1994,Inrequirements.futureincreased energy

thetimesapproximately 40equivalentof hydropower toproduction was
AmericaNorthInhydropower.fromelectricityofgenerationSwedish

andoff, andeasedand largebygrowth hascapacityand Europe, new
LatinandAsiamainlysought Easternbeadditional hydropower to

America.
inthedioxide fromcarbon sectorofemissionsglobalTotal energy

OECD-countriesThebillionaround 22 tons. were1991 were
Theemissions.dioxideglobal carbonthehalfunderfor justresponsible

largestfor theaccountedandChina JapanUSSR,formertheUSA,
emissions.globalof%15madethe ECfromEmissionsshares. someup
1970s. AttheduringrapidlygrowinglongerEnergy asasnouse

During theannually.of %2,7byincreasedthat time averagean
unitwhole percentageof increasethe1980s, rate oneaverageonwas
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however significantremained unchanged. Thereand has sincelower are
regions, and the decreasingbetween various worlddifferences energy

and the former Soviet Unionof Eastern Europerecent yearsusage
of increase.reduction in thecontributed thehave rateto
produced hasBNP-unitIn recent averageonenergy use peryears,

utilize half of all theOECD-countries, whichthe richfallen in energy
formerlycountries and thesituationworld. Thethe poorer

developed the oppositecountries has howeverplannedcentrally
economicutilization relationincreasingwithdirection, toenergyan

of expectedindustrialized nations’ sharegrowth. The toenergy use
while total globalthe future,decreasecontinue to useenergy

increase.continueexpected toto
work of thestarting-points for thetheChapter 2 presents

this work carriedexplains howandCommission out.was
FinalSweden.ofincludes review consumptionChapter 3 energya

residential,separately for thepresentedconsumptionenergy
and thethe industrialservicecommercial and transportsectorsector,

sector.
residential,theconsumptionofThe partgreater energy

remainder consistsheating, theandcommercial service tosector goes
buildinghousehold andforconsumptionelectricitychiefly of purposes

andof electricityTWhconsumption 711994,Inservices systems. was
fuels.ofTWh49

increasedheatingof electrictheperiod 1970 85,theOver use-
consumtionThearound TWh.level of 25thisfivefold in tocountry a

thenhas sincefor domesticand electricityheatingof electric purposes
forof electricityconsumptionwhile themoderatelyincreased only

of oilTherapidly.hasbuilding services systems usemoregrown
andcommercialresidential,thesubstantiallyhas decreasedproducts

Within theincreased.heating hasdistrictofwhile theservice sector use
alsoof oil hasthedistrict heating,ofthe productionfield of use

biofuels.chiefly byreplacedbeendecreased. This oil has
andTWh in 1970around 154within industryTotal wasuseenergy

biofuels andsupplied, around 50 %fuelsOf theTwh in141 1994. were
substantially thisdecreasedof oil hasTheoil products.25 % overuse

increased.electricity hasofperiod, while the use
the industrialconsumptionof totalAround %70 sector canenergy

Theserequirements.with thebranchestraced thebe greatestto energy
chemicaltheand industry,the pulp-mining industry,include the paper
industry.and steeland the ironmining industrynon-metalstheindustry,

decreasedproduced hasunitof oilthewhole,industryFor peruseas a
lessremainedelectricity hasofspecificfifths, whileby four more oruse
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specific of electricityindustryspulp- andunchanged. The usepaper
chiefly ofresultmainly the 1980s,significantlyincreased aas a

thenbut sinceelectricity-intensiveproductiongrowing processes,
decreased.againhas once

of oil products,consists mainlytheEnergy transport sectoruse
offuel, used for theaviationdiesel andpetrol,chiefly transport persons

operation offor theused theElectricitygoods.and transport sector
and 96,2usedTWh of electricitytraffic. 1994, 2,6track-bound In were

shipping.foreignof bunker oilsTWhof which 12,6fuels,TWh of
the wholesubstantiallyincreasedhaswork post-warTransport over

of goods.and thatoftheboth forperiod, transport persons
thereductioncertainresultedhaveTechnological developments a

however,of vehicles. Inconsumptionspecific fuel recent years,new
have ratherfuel-saving vehiclesofdirectionthedevelopmentsthese

stagnated.
forsupply andSwedishthedescribeChapters 4-7 costs newenergy

ofpresentationdetailedprovideand alsoproduction,electricity a more
biofixels.andnaturalnuclear gaspower,

and has1970,stable sincerelativelybeensupply hasThe energy
supply1994,TWh Inof around 450levelremained wasyear.peron a
thetaken placehoweverhavechangesMajorTWh.460 energy

substantial decreasethechangescentral of theseThe mostsystem. are
Electricityand nuclearof hydro-expansionand theoil power.
period thethedoubled since 1970. Overthanhasproduction samemore

biofuels andofThedecreased by 40 %. peatoil hasof useuse
TWh ofaroundof 2,5totalTWh. Aaround 781994amounted to

electricity generation.used forbiofuels were
hydro-based-onmainlygeneratingelectricitySwedishThe system

hydroelectricSwedishnormalInnuclearand poweryear,apower.
aroundequivalentwhichelectricity,TWh of toproduce 63,5stations

electricitydryproduction. InelectricitytotalSwedenshalf of years,
bydecreasestationshydroelectric toproduction upcanpower

InstalledTWh.around 10byincreaserainierandTWh,15 years
MW.around 16 500effect

unexploited hydropowerof currentlyTWh21The partgreater
additionaltheoreticalTheAct.Naturalthe Resourcesprotected by

protected byhydropowerunexploited hydropowerbyprovided orpower
BoardNationalSwedishTheTWh. NUTEKaround 5law amounts to

thatbelievesDevelopment, however,TechnologicalIndustrial andfor
TWh.aroundby 1the 2005expandedbehydropower to yearmay
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hydropower while taking with itspossible expand greaterto care
for hydropower estimatedenvironmental impact. The costs atnew are

öre/kWh.25-35
effect oil-firedsignificant of installed electricalThere amounta
These plantsstations and turbines.cold condensing gas arepower

production and for dryused for peak-loadhowever as reserves years.
cold condensing stations withfor buildingThe costs power vary,new

öre/kWh for cold condensingprices, from around 28fuelcurrent power
coldöre/kWh for coal- and oil-firednatural 32derived from togas

production.condensing
stations operation, andaround 160 windthere1994In powerwere

Electricity generatingTWh of electricity.produced just 0,074they over
highly dependent wind conditions.stationswindcosts are onpower

Windöre/kWh good wind conditions.estimated be 30-40They toare
the form of both investmentreceivescurrently grantssupportpower

environmental bonuses.and
so-called industrial back-combined heat andindustrialIn power,

Technicallyof electricity produced 1994.TWh4 werepressure,
around TWh.estimatedproduction 5feasible at

andmunicipally owned combined heatgeneration inElectricity
electricityTWh.in the 4,6 LowstationsCHP same yearwaspower
utilizedbeingmunicipally owned plantsthe CHPledprices have toto

installedThereinstalled effect permits.than thelesser extent ana
allowsnetwork whichwithin the district heatingplantseffect in CHP

heatingdemand forproduction of 8-10 TWh. Theelectricityfor an
generationrestricts electricitydistrict-heating networks, however,these

around TWh.7to
withdeliveriesheatingincreasing districtofThe possibility

of biofuelexpansionlimitation thetechnology, importantcurrent onan
relatively denselyrequiresDistrict heatinggeneration.based electricity

amountedheating Swedenof districtdeliveriesbuilt-up 1994Inareas.
of Svenskamembersof heat. TheTWh40to some
AssociationHeatingSwedish DistrictTheFjärrvärmeföreningen

of thisThe wholeTWh.2010 45-49deliveries theestimate atyear
combinedofexploited for the expansionbedemand for heating cannot

technology,combustionsolid fuelWithheat and currentpower.
be generated.electricity couldTWh ofaroundestimated that 15

could thusproduction CHPelectricitybiofuel basedAdditional
yieldused, the electricityIf naturalTWh.5-7amount to gassome

increased.
betweenplantsgeneration CHPelectricityThe forcosts varynew

around 47-56stationsbiofuel based CHPöre/kWh foraround 31-38 to
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ofexcluded, theplants. Ifbasedfor coal costöre/kWh taxes are
öre/kWh.aroundstations 26coal-based CHPproductionelectricity

permissionforof applicationsconsiderationtheprocedure for toThe
limit theplantsgeneratingelectricity toset comemaynewup
capacity.generatingelectricitybuildingof rapidlypossibilities newup

takeprocedureapplicationthat theshownhasExperience acan
of time.lengthconsiderable

period fromthebuiltnuclearSwedishThe 12 reactors overwere
installedTheold.and10 23thus betweenThey1985.1972 to yearsare

potentialproductionandaround 000 MW to10effect amounts to
electricity.ofTWharound 72

beendecadelasthas for theSwedishavailability for reactorsEnergy
pressurizedForboiling—water waterforand %90 reactors.between 75

oldestthefor55-85 %figure reactorcorrespondingthereactors
Theand 4.Ringhals 3for theand 80-90 %Ringhals 2 onesnewer

good.availabilitydownregulated when waternuclear reactors are
permissiongovernmentsthecompanies have tonuclearThe power

nuclearpermissionsoperations. Newnuclear to set powerupengage
Nuclearso-called Lawtheaccording ongrantedbe tostations cannot

bepermissionOperating"kämtekniklagen".Technology may
Securitysecurity risks.of seriousgroundstheonlywithdrawn on

StatensNuclear InspectorateSwedish Powerthemonitored by
monitored by theprotectionRadiationSKI.Kärnkraftinspektion

StrålskyddsinstitutStatensInstituteProtectionRadiationSwedish
SSI.

theandeconomics,security,suchSKI,According aspectsto as
whendeterminingfactorsdecisivethewhichenvironment aare

Theoperation.oftaken greatbeshouldstation outnuclear power
foroperationbeen inworld havetheinoflightmajority reactorswater
ofnumberstillthereforeTherethan 20timeshorter aareyears.a

andeconomictheirlimitmightwhichfactorsrelatinguncertainties to
thereAccording SKI, presentatlifetimes.safety-related to noare

carryingofpossibilitythe outforeseenbelimitationstechnical to on
worksuchthatassumedbehoweverwork.renovationandrepair may

economicwarranted forconsideredbecircumstancescertain notmay
reasons.

thetakingforresponsiblecompaniesnuclearSwedishThe arepower
andfiaelnuclearuseddepositandhandleorderrequired tomeasures
forthe formsdecideThesafely.radioactive government towaste on

reached howfar beendecision hasdepositing. Nofinaltheir onso
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disposal be managed.nuclear waste to
of financed through chargeThe nuclear wastemanagement a
production nuclear stations. Theimposed electricity power moneyon

the charge has beencollected placed fund. Since 1984thus ona
öre/kWh.around 1,9average

nuclear stations in 1994productionThe costs waspoweraverage
öre/kWhöre/kWh Barsebäck, 16,5öre/kWh Ringhals, 14,513,3

öre/kWh Oskarshamn excluding OskarshamnForsmark and 21,5
closed. Operating i.e., excludingtemporarilywhich1 costscostswas

and öre/kWhöre/kWh Forsmark 12,7fixed varied between 8,6costs
Barsebäck. -

availabilitydepend other thingsproductionFuture costs amongst on
of the economicThe estimatesrequirements.and future investment

thingsinclude otherof nuclear phase-outeffects society amongstaon
nuclear phasedbe avoidedwhichthe out.costs powercan

levels,made forof theEstimates costtwo averageconsequences were
respectively.öre/kWhand l2-l510

Swedishthenatural has modest roleAt present, energyagas
Naturalof supplied.for around 2 %and accountssystem gasenergy

of Sweden and the Westsouthernmosttheavailable coast.parts on
fornaturalbeen introduced,haswheretheIn accountsgasareas

mainlyof total supply. Customersand the25 %between 15 areenergy
stations.wellheating stations, CHPandindustries asas

sulphur and alterquantities ofcontains smallNatural verygas
than othercarbon dioxide emissionssmallergives risecombustion to

fossil fuels.
deposits. TotalDanishpartly fromsupplySwedens comesgas

equivalentwhichcubicmillionaround 800imports metres,toamount
approximatelycapacitypipeline grid hasTWh of The9to agas.

this figureofhelpand with theequivalent TWh,22to compressors,
around TWh.increased 30could be to

Council ofNordicactivities of theof theframeworkWithin the
thecompaniestheprepared bybeenMinisters, hasreport gasa

potential marketestimate ofNordic countries. This presentsreport aan
TWh ofof around 20the 2010central Sweden by gas.year

introducedpresently beenhasin whichtheConsumption gasarea
ofconsists mainlyThe marketaround TWh.14estimated increase toto

needTheindustrialand thethe heating the CHP sector.sectorsector,
forthe demandincreasecapacityelectricity generatingfor maynew

natural gas. , theforbe marketalsomarket therefrom thisApart gasamay
trucks.buses andmainly forvehicle fuel,transport sector as a
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estimate, the market centralAccording Sweden beto one may as
oflarge TWh estimate of the1,4 3,6 An transportgas per year.as -

market within the presently covered by natural around 0,3area gas
TWh per year.

for natural usually long—term,Import agreements gas are very
of relationThe price natural oftencovering 20-25 tosetgasyears.

alternative fuel, so-called alternative pricing.the price of the customers
possible future negotiations increasednegotiating position inThe on gas

theSweden therefore be assumed be dependentimports toto onmay
available and the control implementedalternatives tomeasuresenergy

the system.restructure energy
increase the imports of natural requiressubstantialA gas

expansion ofstable outlet possibilities.significant and long-term An
the pipepline grid. Alteredrequires major investmentsnatural alsogas

major effect the profitability ofhavecircumstances, taxes, a one.g.
from Stockholmfor pipeline Göteborgnatural The costs toa aregas.
Add this the involvedaround billionestimated 10 SEK. coststoat

installation ofnetwork and capacity. Thelow-pressure storagea
grid estimated 250-300existing pipelinethe to costcompressors

million SEK.
will prepared takeSwedish player today belikely that tonot any

pipeline grid. If theinvesting expandedinvolved inthe risks an
expanded the future, will be justbepipeline grid to necessary,were

transmission-line bound distributionotherwith systems, toas
pricing with Oneboth operations andand controlmonitor great care.

expansion,for thewould be let thepossibility state guaranteeto pay or
Thethe main grid.decisive influenceallow energyoveraor

services theyable purchase the transmissionwould thus becompanies to
commercialdesired terms.on

biofuelsnatural mightexpressed thathave beenFears competegas
within the of theThe studies carriedof the market.right contextoutout

competition between naturalwork show thatCommissionsEnergy gas
thatthe field of heating production, butbiofuels mainly liesand a

alsoprobable the of naturalof biofuelsgrowing gaseven useuse
increases.

TWh.aroundbiofizels amounted in 70The of domestic 1994 touse
The forestry industry,available the market.Only small share was ona

TWh.generated biofuels, utilizedinternally 48which has good toaccess
single-family housing accounted forof wood intraditionalThe use

of TWh ofdistrict-heating stations, total 18TWh.around In12 a
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district-heatingbiofuelsofused. Theandbiofuels peat usewere
other thingsduesubstantially since 1980,increasedhasstations amongst

production.fossil fuels heatincreasing taxesto on
wood fuels,chieflymarketthefuels purchasedThe e.g.areopenon

usedRefusebyproducts.industrialandforest residues many
briquettes,pellets andbiofuels, suchRefinedstations.district-heating as
Therelarger properties.and inheating plantsused incurrently aare

olivewellothers,of wood fuelsof importcertain amongstamount asas
ablepellets besuchRefined fuelsand tochips peat.stone mayas

single—familypremises andotherblocks,with oil apartmentcompete
boilers.largewellhousing, someasas

electricityTWh ofplants, 0,2owned CHPmunicipally toIn wereup
expectedbeElectricity generationbiofuels.fromproduced 1994 may

basedbiofuel CHPwhich thethatspeedtheincrease atatto assame
operation.taken intoreceived investmentwhich have grantsstations are

therestricitionsentailexpectedsuppliesphysicalThe tonot onare
and heat.electricityoffor the productionbiofuelsusingofpossibilities

economic factorsincludetheircentralhoweverwhichFactors to useare
involved inandfuels,for otherdevelopmentsprice costssuch taxesas

andproduction transport.
of electricitygenerationfor theof biofuelsgasificationThe a

expected becomewhichdevelopmentunder totechnique
demonstration plantsnumber ofthe future. Aviablecommercially

world.of thevariousbeenhave partsset up
forenergy-politicalthedescribes8Chapter programmes

thedevelopingand system.restructuring energy
effortsincludesefficientaimedThe at usageenergymoreprogramme

andsociety,ofallwithinefficient sectorsmaketo moreenergy usage
electricity andofutilizationefficientobjective has beenmainits morea

economichasThefuels.otherbyreplacementits anprogramme
Theuntil 1998.and lastsmillion SEK965framework totalling some
theandprojectsdemonstrationhas beenthrust of themain programme
thethatbelieveSeveral playerstechnology.ofprocurement new
thestimulation insoundprovidestechnologyofprocurement anew

strategicthrough itsNUTEK,and thatefficiencyofdirection greater
of makingpossibilitiestheattentionfocussedactivities, hasmarket on

whichwitnessedhas beendevelopmentefficient. Amoreenergy usage
programme,of thisresultproductsenergy-efficienthas led to as amore

markettheproductscertainintroduce atpossiblebeenand has to on
expected.thanearlier stagean

thethatshowcarriedactivitiesvariousof theevaluations outThe
immediatefor thehighrelativelyunitreducedcost energyper
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reduction The main orientation of theenergy use. programme as a
whole, however, distribution effects, which difficultto create to
quantify exactly with degree of certainty. methods need beNew toany

fordeveloped the evaluation and of the effects of theseassessment
activities.

If objectives for efficient utilization ofthe set up a more energy are
probable that otherbe achieved, than theto procurementmeasures

of technology required.are
investment introduced which aimedIn 1991, grant towasan

of wellthe introduction wind and solar heating,power asencourage as
production based biofuels. investmentinvestments CHP Theseon

be said have had major effect technologicalcannot togrants any on
developments.

of million aside for investmenttotal 000 SEKA 1 put supportwere
havebased combined heat and The plants whichbiofuelto comepower.

TWhof this produce just underinto being with the help 2support can
they full operation. Without theof electricity when support,are

probably have been made partly heating plantsinvestments would
of the plants have been equipped withinstead. large number CHPA

certain Swedish subcontractorsforeign made boilers, but to extenta
municipally owned plants,have also been favoured and the 15

been ordered.Swedish turbines have
forof million aside investmenttotal 250 SEKA support tosetwere

into beingpower.The plants which have hithertowind come can
Of windTWh of electricity theproduce just 0,1 powerper year.over

thebuilt with the help of suchstations which have been support,
serially produced. The quality requirementsDanish andmajority areare

regulations have that only givenby themade tomeant supportgrant
type-approved plants. This thatcommercially available, power means

"childhood diseases" have been avoided.problems related to
for investment solarmillion aside52 SEK set support towere

byregarding further million takenheating. Decisions 56 SEK werea
exist forApplications far granted pendingParliament 1995. or nowso

amountingheating plants with potential heating productionsolar toa
TWh0,02 per year.some

development- andfinancing of political research-,The energy
currently shared less equally betweendemonstration- efforts more or

the manufacturing industry. Thethe the companies andstate, power
the activitieslengthier time perspective thanhasstate programme a

contribute theby the market players and expectedengaged toto
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development of products and which turnnew processes can
contribute the restructuring of theto system.energy

The research aimed both basicstates atprogrammeenergy
applied research. the three-yearresearch and During periodat more
werejust billion available for1990/91-1992/93, there l SEK state-over

development the fieldfinanced research- and support energy
excluding the Technology Fund.Energy

participation joint branch research, development andState
financed chieflydemonstration has since 1991 been the Energy

Fund, which has yearly been allotted around 180 millionTechnology
companies mainly finance thesince TheSEK 1991. energy more

projects, such the investmentsapplied research- and development as
technology early commercialorder atto test stage.new annecessary

developments underWithin the research wayenergy programme, are
things, electricity generating technology basedregarding, otheramongst

The has contributedbiofuels, wind and solar. notprogramme anyon
ofchanges the decades.the Inmajor system recentto energysense

of such direct effects. Thethe short cannot expectterm, courseone any
which throughoutresearch efforts have far been mademajor soenergy

alternativeindustrialized world have been able pointthe not to to
commerciallygeneration of electricity whichfor thetechniques are

electricity generationwith hydropower, nuclearcompetitive power or
fuels.fossilbased on

efficiency ofunder increasing the electricalalsoWork way on
ofThe direction of substantialelectricity generation.fuel-based parta

which the longer have majorresearch term aone canenergy
Internationally,climate perspectives.environmental andimpact theon

within importantregarded goodSwedens competence areasmanyas
fieldthe of energy.

Nordic countries,within theresearch taking placeCooperation on
cooperationMembership of the ECthe and theIEA EC. opens up new

work within thefor developmentforms and possibilities energynew
field.

reinforced byof bethe fieldNational developments energy may
comparative Swedish advantagesactive ofmaking better and more use

of internationalmake thedeepen andthe future order mostto
cooperation.

and fuels,development for electricitytheChapter describes9 price
crises of theinternational The oil l970stheSweden and scene.on

there majorfor oil. 1986substantial price increases Inled to was avery
fallbeen for pricestendency has sinceof oil. Thefall the price to

connection with theincreasewithreal temporaryterms, wara
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the periodmarket price for coalThe worldKuwait, however. overrose
realof coal has fallen inthen, the priceSince1980-82. terms, apart

aroundincrease 1990.from minora
ofthe directionothers, point infrom theforecasts IEA,The amongst

of coal and naturalfuture. The pricestherising oil prices gas are
oil prices.developments infollow theexpected to

hand,thebetween OnSwedenpricesFuel customers. onevary
quantitiesresult of thedifferentdiffer forprices asconsumers, e.g. a

environmentalandother",thepurchased, and taxes areenergy-on
of ledreform 1993Thedifferentdifferent for totaxconsumer groups.

for otherincreasefor industry anddioxidecarbondecrease taxes ana
reductionand thewhile the systemtax tax wereenergyconsumers,

industry.removed forlargely
Swedenhasmiddle of the 1980soils since thefall forThe price

priceledincreased This hasbycounteractedpartly been totaxes. a
shareThehigher than 1980.slightlywhich todayincluding tax

thesubstantially sinceincreasedof fuel oils hasfinal priceof theintax
SwedenlowcoalThebeginning of the 1970s. taxes veryon were

ofincreased. The sharecontinuouslybeensincebut have taxuntil 1983,
non-industrialforvalue-added taxexcludingfinal pricethe

inaround 80 %1983from around 3%increasedhas toconsumers
1994.

fallen realbiofuels hasprice ofthemiddle of the 1980stheSince
forincludingof coal,than thatprice lowertheToday tax, non-terms.

industrial users.
regionsvariousvaries betweenheatingof districtThe price

conditions.localdepending on
andbyhavedifferentexcluding fortaxElectricity prices customers

Thisofthe price crudedevelopmentsfollowedlarge meanspower.
and fallingthe 1970sduringsubstantial increasesrelativelythere were

share in theTheof the 1980s.the beginningin realprices taxatterms
thisindustry,increased successively. Forhasprice thefinal customerto

removed.electricitywhen thebroken 1993development tax waswas
madeelectricity consumptionof households’Taxation morewas

introduced.value-addedwhen1990stringent tax was
tariff-andpricingfarpreviously the trendsetterVattenfall asaswas

theconcerned.market Inelectricitysetting the recent years,areon
decreasedhaselectricity markettheinfluencehistoricalstate’s on

hasmarketthe electricitychangeofThesubstantially. onprocess
intowhichmarketelectricityreform of thethecontinued with comes
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Swedish-Norwegian electricitywhenthe 1996,force ayearnew
operation..intoalsoexchange to come

the coming dependselectricity pricesofThe development yearsover
competition the electricitywellhowconsiderable extentto onona

monitored bycompetitive section of the marketfunctions. Themarket
ofincreased integrationKonkurrensverket. TheCompetition Boardthe

downwardwithcompetitionmarket will increaseelectricitythe Nordic a
prices.onpressure

will beof electricity pricesleveltheslightly longertheIn term,
plants, which ininproductiondecided by the turncosts arenew

fuel prices. Theredevelopments inthings,otherdependent, amongst on
rises, butof the of pricethebetweendifferences assessments paceare

forprices theof electricityadjustmentthe longer coststoterm an
unavoidable.bewouldproduction capacity toappearnew

complicatedcountriesprices betweenelectricityofComparisons are
differentdiffer betweeneachthe pricesthatby the fact country

the majortheir size.depending Forand betweenregions customers on
price and otherelectricitywithin industry, theelectricity consumers

with electricitytheindividually formulatedin contractsset outterms are
electricity-intensivepricesof the electricitystudysuppliers. A to

Swedish electricitycompanies,that for thesecompanies showsindustrial
certain countriesextremely low.high Inextremelyneitherprices norare

suchSwedish basic industry,withcompetitorsimportantwhich asare
considerably lowerpricesand electricityCanada the USA,Norway, are

Sweden.than
Thedescribed chapter 10.industryThe energy-intensive

pulpmining, thechieflyproductionenergy-demandingbranches with are
Around 114 000mining industy.non-metalstheandand industrypaper

foundbeindustry 1993worked inwhopeople toof the 595 000 were
these branches.

theabove makementionedbranches partfirst greaterThe three up
materials,basedTheyindustry.Swedishtraditional basicof are on raw

theintensity andhigh capitalbyother thingscharacterizedand amongst
Swedishexported.productionof theconsiderable sharefact that a

with foreigntherefore mainlybrancheswithin thesecompanies compete
energy-intensive basicTheinternational market.companies anon

competition.affected bysignificantlyalsochemical industry
businessSwedishstructural changes inmajorbeenThere have some

of peoplenumberwhole, theindustrydecades. Forrecent aasover
whichby 270 000,period 1980-1993thedecreasedemployed overover

employed 1980. Inof all thoseofequivalent 32%the energy-
about 39%.decreased byemploymentindustry,intensive
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Swedishfor considerable share ofbasic industriesThe account a
iron and steel industry andforestry industry, mining, theTheexports.

formedicines accounted togetherindustry excludingthe chemical
The share of electricityof Swedish 1993.around third exportsone

basic Swedish industry. Theadded highthe valuecosts
increasedpricesincreasing final productofpossibilities to cover

soldchieflythese productsnon-existent, sinceproduction costs areare
international markets.on

the numberwithin theemploymenttotalrelationSeen country,to
work placeselectricity-intensiveandemployedof people energy-

employed such work-directly50 000small.relatively Just atareover
industry,employedtenth of all thoseaboutwhichplaces, orone

Sweden.employedall thoseofaround 1,5 centper
peoplearound twicecalculations,According to areas manysome

cut-backsinvolved staffdirectlythoseunemploymentaffected by as
effectsindustry, themanufacturingthework-places. Forindividual areat

theyenergy-intensive branchesfor certainwhilesmaller,slightly are
metalsindustry and thepulp- andthehigher. Forconsiderably paper

indirecttripled whenlesseffectsemploymenttheindustry, more orare
included.effects are

differsindustryelectricity-intensiveandoflocalizationThe energy-
country. Of thethewholeof industrydistributionfrom the overas a

justbranches 1993,intensiveelectricityworkedwhopeople88 000
Bergslagen.Norrland andthird wereover a

dependentwhichSwedenof placesnumber toThere aareare a
production.industrial Inelectricity-intensivesignificant extent on

thanHagfors andHylte, Avesta,Hällefors,Munkfors,Hofors, onemore
elecricity—employedmarketlabourtheof thosefive wereon

markets,laboureight local1993. Onproductionintensive
ofamounted 10-20 %productionelectricity-intensive toemployment

total employment.
theirandinvolved thethe risksrelating in systemsIssues to energy

comparing them,possibilities ofthewelleflects,environmental areasas
of Swedensenvironmental impactThechapter I1.dealt with energy

electricityfromof pollutantsEmissionsrelatively low.system
obtained frommainlyelectricitysincesmall,production are

phasedecisionParliamentsand nuclear outtohydropower power.
powersbackground of nuclearagainst theshould benuclear seenpower
general,and healthenvironmenttheregardwithriskspotential to

withconnectionaccidentmajorpossibleofthesuch orcase aas



SOU 1995:139 Summary 53

the of nuclear The operation of nuclear plantsmanagement waste. power
effects.leads minor negative The might howeverto consequencesvery

Ifbe extensive there be accident. however nuclearto anwere power
fuels suchmainly be replaced by fossil natural carbonto as gas,

dioxide emissions increased instead.are
risks of nuclear accidents in Sweden be diminishedThe reactor can

through the succesive closing down of the Risks thereactors. to
environment and health, however, remain all Swedish reactorseven

since the number of in neighbouring countriesshut down, reactorsare
considerable.

considerable attempted internalizeSweden has extent toto a
ofenvironmental the households and companies with thecosts costs

regulations and economic control Likehelp of legislation, measures.
industrialized countries, Sweden has mainly used other controlother

economic attain enviromental objectives,than order toonesmeasures
number of environment—related charges andbut taxesrecent ayears

the carbon dioxide,introduced, sulphur, thathave been taxe.g. on on
environment—relatedoxide. Sweden hasnitrogenand the tax moreon

than otherand charges country.taxes any
picture of the effects controlcomplete of theThere measures,no

environmental which areonly imposedofthe taxes onconsequencese.g.
possiblyenvironmental impact while other,ofcertain forms more

effects taxed. Theenvironmentally damagingsignificant and notare
externalrelated internalization ofdifficulties themethodological to

thoroughly analyzed and well-knownbeeneffects have toare
internationalalike. There importantandresearchers experts are

and experimental activitiesthe pipelinemethodological developments
under the field.wayare

comparison ofthe evaluation andknowledge aboutIf, with current
valuepossibleeffects,external to monetarysetpresentnot at ona

based theshould becontrolthem, the discussion regarding onmeasures
controlmadegeneral demands which be measures, ason any newcan

environmental effects whichand thethe risk effectswell onas
considered desirable reduce.to

effect. Chapterenvironmentalsignificantclimate effectsThe oneare
policy. increaseeflect and climate Anwith the greenhousedeals12

other so-calleddioxide andof carbonthe atmospheres content
globalbehind changes in thebe of thegreenhouse causesgases onemay

seriousclimate which have consequences.may
directed against climate changes,The effects of ae.g.measures

first after longfuels, observableof fossilreduction in the aareuse
bedioxideemissions of carbonperiod of time. Even towere
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levels, carbon dioxide will continuestabilized the tocurrent contentat
due length of time remains in thefor least therise 200 toat years,

point of view of the climate, makesatmosphere. theFrom no
from.of carbon dioxidedifference where emissions come

responsible for the major of thenationsThe industrial partare
of fossil fuels.dioxide arising from the combustionof carbonemissions

of fossil fuels the industrializedinhabitant, theCalculated useper
decades. This decreasedecreased instabilizedcountries has recentor

several times higher thanfrom level whichtaken placehas however a
ofcontributions thesedeveloping countries. Thethe energy usage

dioxide hasincreased of carbonthe atmospherescountries contentto
altered of landincreased cultivation andcaused bymainly been patterns

use.
theircountries forecast increaseindustrializedWhile the toare

countriesthe developingmarginally 2010,only to yearusageenergy
inhabitant, however,Calculateddouble theirs.much usageperasmay as

industrialized countries.lower than thesignificantlystill bewould
forincreased demanddeveloping countries’trade-off betweenThe

carbon dioxide inemissions ofof limitingthe objectiveandenergy
will bethe climateserious changesorder counteractto a very

complicated process.
ablesubstitution, Sweden has beenextensive oilofWith the help to

decades.substantiallycarbon dioxideemissions ofitsreduce recent
highthereforelevelsreductions from the 1990furtherThe forcosts are

global andtheother countries.of Fromwith thosecomparison many
scarcelySwedenfar-reachingof view,pointsEuropean aremeasures

reductionsformulatedUndertakingscost—efficient. percentageas
obvious disadvantages.haveemissions thus

decreased eithercould bereductionsSwedish emissionforThe costs
introductionthrough thewithincooperation Europeincreasedthrough or

countriestaken otherimplementation, i.e.,of so-called joint measures
thecapitaemissions.for reducing Inlowerwith terms,costs per

half of thejustSweden todaydioxideemissions of carbon overare
phasingOECD—countries.from Athe emissionsfigure for outaverage

emissionscapitaSwedenswould increaseof nuclear perpower
fossil fuels.basedgenerationreplaced bybenuclear to onpowerwere

aimed againstcontributions effortsmake importantSweden tocan
efficientand developingencouragingchanges byunwanted climate

introduction ofthesuchwell othercontrol asmeasuresas asmeasures,
implementation.jointemission rights andnon-transferrable
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convention impose quantitative obligationsThe climate does not on
signatories. chosen formulateindividual countries have theirMany to

quantified limiting ofnational, objectives for emissions carbonown
of will be unable fulfil theirdioxide. The majority countries to

firstthe policies currently adopted. After the conferenceobjectives with
regarding furtherparties Berlin, negotiations have begunof concemed

undertakings.
Swedish climateofwith the climate proposal 1993,accordanceIn a

the background of comparisonsformulated againstshould bestrategy
countries, order avoidtaken by otheractualwith to ameasures

heavieritself substantiallySweden takessituation which upon a
here ofDevelopments within the ECcompetitors.burden itsthan are

importance.major
formulated inprotocol would need befuture climateA not to

could insteadobjectives.quantitative exactterms coverasor
carbonintroduction of controlregarding theobligations measures, e.g.

considerable problems.formulations also entailSuchdioxide taxes.
cooperation.stability and internationalapplication,These relate to

accordingemissions SwedenreducingforThe tocosts someare
involved in nuclearthan, thecalculations greater costsgreat aas, oras

whichhighly dependent theTheyphase-out. atrateonmoreoverare
thetaken, relativeclimate changesagainstdirected toaremeasures

formulationaffected by theThe alsophase-out.speed of the costs are
the climatefuture protocol underobligationsSwedishof a

of policy.obligations form joint ECTheseconvention. part a
Thisdiscussed.political controlchapter 13,In aremeasuresenergy

controlof thereviewthings,includes, otherchapter amongst measuresa
concerningregulationsJointSweden.previously appliedcurrently and

be madedemandsdescribed. TheEC-countrieswithin thetaxation toare
discussed.alsocontrol measures areon

theincontrolimportantchargesandTaxes measuresare
longstable theshould bepolicy. Theyofimplementation termenergy

realizationlead thecontroltogether with othershould,and tomeasures,
Parliamentpolicy.forParliamentbyof the objectives set energyup

whichdeveloping theforconditionsshould determine systemenergy
companies.households andbothconditions forplanninglead stableto

Thiscost-efficient.should bepolitical controlEnergy measures
that theysuchformulated inshould bethat they mannerameans

of secondarypossiblelowwhichfunction termsat costs asare as
effects.

of goodvaluethat theGood management ameansresource
reasonable thatprincipletaken into Inenvironment account. appears
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fossil fuels whichshould imposethe taxtax system onaenergy
combustion gives rise butemissions which theirdependent the to,on

the used for.of whatindependent energy
generation,fuels used for electricityregardWith taxesto on

conductwhich make difficultcircumstancestherehowever, totwoare
of thecrucial from thosewhich differspolicynational respectsa

would,for instance,carbon dioxide,Swedisharoundworld taxes onus.
thecountries, increasethose otherhigher than coststhey were

electricityhigherand leadgenerationSwedish electricityinvolved to
Theyelectricity-intensive idustry.includingallforprices consumers,

increased partlyelectricityof foreignimportsleadalsowould to
electricity-intensiveofrelocalizationandfossil fuels,produced from to a

countries.otherindustrySwedish to
countriesthe Nordicavoidedcould bethese effectsofSome were

thisdioxide.of carbon Eventaxationaround jointunite case,to a
Nordicincreasedwould leadtaxationthatcertain riskremainsthere toa

Thefuels.fossilstations fired byfromof electricityimports power
slightlybe onlywould thenindustrycompetitiveforconsequences

withdisadvantagecompetitivestill bewouldtheremodified, since a
competitors.non—Nordicregard to

field ofthecontroleconomicregardWith to energy,measures
solution,satisfactoryrequirewhichissueschiefly threethere aare
of coldtaxationthegeneration,namely tosupport powernew
and theCHP,andcombined heatandcondensing powerpower

ofnumbertaxed.should be Aindustrysof howquestion energy use
aimedand bonusvariousformulations of atsystemsalternative tax

findings.thesediscussedissuessolving these are
economicproposals forpossibleseveralCommissionThe presents

environmental bonusesoffor instance,form,thecontrol ormeasures
techniques,productionenvironmentally soundinvestment asupport to

electricityfund foradjustmentandnuclear newtax anpoweron
generation.

achieveAttemptsconservation.discusses toChapter 14 energy
technologicalwhichon-goingefficiencygreater processare anenergy

andproductsleadknowledge oftenincreasedanddevelopments to new
demands. Spontaneouswitholderreplacing greatersystems energyones

of controlhelpwith thereinforcedbedirectionthisdevelopments can
measures.

forelectricityreducingpossibilites of exceptincreasedThe use,
estimatedpremisesandhouseholdsheating asareonpurposes,
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TWh.aroundequivalent 5to
of the residential,of the requirementsThe greater part energy

heating. of whatrelate Onecommercial and service assessmentsector to
certain concludesof stimulation andwith the helpfeasible measures

of TWh of fuel andamounting total 4-l3reductionthat supply to aa
include constructionpossible. Theof electricityTWh6-7 measures

installationtheoperation and maintenance,improvementsmeasures,
informationcomplementaryand solar heating,of heat measurespumps

fuels.electricityand Conversion fromadvice,and to
of improvingmade of the possibilitieswhich beThe assessments can

pilotWith the help ofuncertain.industryefficiency areenergy
authoritiesand thebetween industrycooperationand activeprojects

considered possiblework,and developmentresearch-involved
fuels bythe of ll-TWh andof electricity by 4-7thereduceto useuse

TWh.13
totalconsiderable share offorresponsibleTraffic energy usage.a

efficiencypotential forsignificanttherebelieved that greatera
powerfulprobable thatperspective.long-tennvehicles the

theinfluencerequired orderwill be transportcontrol tomeasures
sectors usage.energy

estimatedreducing electricitypossibility ofAltogether, the touse
whichofdevelopments,withcomparedTWhbe 15-19 spontaneousas

electricity fuels.fromconversionaccounted for byTWh to3 are
TWh. Thebyreduce fuel 15-51possibleconsidered transportto use

half of this figure.aroundforaccountssector
and futurepossibilitiestechnologicalabout theinformationBetter
facilitatingofdecisionsinvestmentwhich affectconditions wayone

efficiency.investments greater energy
thesuppliersofintereststhedefinitely bewill onenergy
fortheirmarket bindelectricityof thecompetitive customerstopart

benefitingefficiencyinJoint investmentsperiods of time.longer greater
theForpossible through long-termbeboth parties contracts.may

such plans.marketingalso importanttheresupplier toaspectan
nuclearofof phasingof theAssessments out poweraconsequences

work, theCommissionsthechapter In Energypresented 15.are
chiefly beenhasof thereorganizationof theanalysis systemenergy

alternativescenarios. Onedevelopmentalternativethreedirected towards
withoperatingcontinuepermittednuclearthathas been topower
withalternative,the referenceThissafety requirements.current was
1998begunphase-outwhich the nuclearalternativeswhich two

before theclosed downcompared.then In reactorstwo areone,were
period 2004-theremainingtheandof the reactorscenturyturn over
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the other, the phase-out2010. In slower and just half the nuclearover
capacity remains the 2010.year

If nuclearthe be used for 40 requirements forreactors towere years,
electricity generating capacity would firstarise after the of theturnnew

According the the electricity price begins risecentury. to assessments, to
during the first of the needwhen the fornext century,years new

arises.generating capacity If nuclear still operation thepower
pricethe electricity estimated increase from around2010, 22toyear

kWh around the1995 31 2010.öreöre toper year
ofphasing nuclear 2010, beginning in 1998,A out topower year

adjustments theestimated lead utilization side and toto to on an
increase the general elelctricity price level. rapidly increasingA more

result of growth leadsdemand for electricity economic togreateras a
importingprice increase. The better the possibilities ofgreatera
the priceelectricity, the the possibilities of counteractinggreater

increases.
natural theregulations, would beWith mostcurrent tax togas apear

substantialalternative nuclear but leadscompetitive to topower, a
emissions of carbon dioxide well fuel imports. Aincrease in as as

for society.would lead important income lossesnuclear phase-out to
withnuclear phase-out have,involved inThe direct currentcosts a

the periodand billion forbeen estimated between 70 90 SEKattaxes,
used the replacement alternative.This natural1998-2025. gas as

arounddioxide would then increase by 50 %Emissions of carbon to
compared with the levels.19902010,year as

by thewhere nuclear phasedthe alternativeIn out yearpower
compared withdioxide emissions limited by %and carbon 102010 are

stations by stationsreplacement of nuclearthose 1990, the power
difficult.for example, madebased natural Agas, moreon

haveof the adjustments required would thenconsiderable proportion to
woulddecreased of electricity, andbe obtained from amongsta use

of The directentail substantial restructuring industry.other things a
of suchnuclear thefor phasing 2010out tocosts case apower year

doubledioxide restriction have been estimated be thancarbon to more
natural be used replacement.those involved togas were as a

also add the calculated above the adjustmentOne costsmust to costs
result of sluggishness adaptation. Thesewhich arise costs areas a

quantify.impossible to
entail majorof nuclear doesslower phase-outA notpower

alternative justcompared with thedifferences before the 2005, asyear
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this around 30electricity price also increasesThediscused. tocase
forecast be high.of increase UpkWh, but the not toöre rate asper

thisinvolved nuclear phase-outthe directthe 2025, coststo ayear
nuclearthan half those involvedestimated lessalternative atare

alsoby the 2010. Onecompletelyphasedbe mustoutto yearpower
and restructuring.for adjustmentnon-measurablethis theadd coststo

higher inestimated be million11emissionsdioxideCarbon tonstoare
for nuclearreplacementusednatural2010the power.as agasyear

of nuclear phase-out,societyof thethen costs toassessments a
relationspriceadjuststheassumed thathas been to neweconomy

fromalso arisingtherereality,disruptions.major In costswithout are
dependentassumed bealso beTheseadjustment.society"; tocosts may

phase-increase thethat theyphase-outof thespeedthe process, soon
rapid.out more

discussed inphase-outlegislated nuclearraised byLegal issues area
of thethe timingdeterminepossiblemakesLegislation16.chapter to

certainlead howeverlegislative techniquesimaginable toAllphase-out.
with theother things,connected,and thesedifficulties, amongstare

formulationgeneralboth haveshouldlegislationthethatrequirement a
The choiceplace.takethe phase-outfor howcriteriacontain toand

legislation willof theformulationdetailedand themethodlegislativeof
demands fortrade-off betweeendeterminedbehaveprobably to a

flexibility.fordemandsandpredictability
adoptalsointroduced,regarding phase-out mustlegislationIf a

permit-holders.compensation theofthe issueposition toona
concerninglegislationthatobligatedThe tostate ensure

theand with Europeanconstitutionthecompatible withcompensation
constitutionsSwedishthewhetheruncertainhoweverconvention.

regardwithapplicableofprotectiontheregarding propertyregulation
thatstandardcompensationand whatlegislation,phase-out caseto

accordingrequiredcompensationwhatuncertainalsoguarantees.
of justice.principlesgeneralandconventionthe Europeanto

proposalsanddeliberationsThe Commissions

anditsCommissionthe17, assessmentschapter, presentsfinaltheIn
proposals.

the 1991formulated inobjectives,policyThe energyasenergy
work of thetheforstarting-pointtheformedhaveguidelines,policy

Commission.
utilizationelectricityboththatCommissions assessmentThe
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within the and total undercountry currentenergy usage can, energy
estimatedpolitical conditions, be increase relatively modestto at rate.a

that there possibilitiesThe Commission also considerable ofnotes are
reducing the of both electricity and general with the helpuse energy
of number of different important that the potential fora measures.

conservation, efficiency and conversion exploitedgreater asenergy are
Theeconomically and environmentally reasonable. heatingfar as

successively reorganized from electric heatingshould besector away
chieflyof heating forms. Thesedirection otherand the water-are
theof considerable importance thatborne systems. measures

efforts directedcompatible with otherimplemented at greater energyare
whichCommission examples ofefficiency. The presents measures may
efficiency.of improvingdifferent with the aimbe taken in energyareas
directedanalyzed and special attentionshould beThe alternatives at

and the financingcost-efficiency aspect.
with todaysconsiders that possible,CommissionThe

electricity fromaround TWh theadd 10technology, systemtoto
biofuelfrom fossil fuel basedConversionrenewable tosources.energy

production byof renewable electricityincrease the sharebased CHP can
there technicalCommission also thatTWh. Thefurther few notes area

pipelines, andcapacity existing naturalof increasingpossibilities gas
considers that theCommission alsoexploited. Theshould bethat these
should be studiedof naturaladditional suppliesgoverningconditions gas

be secured byutilization shouldCurrently establishedclosely. peatmore
dioxidefromof carboncontinued exemptionthe taxes.peatenergy

proposals regardingnumber of possibleCommissionThe presents a
briefchiefly, andTheseeconomic control veryaremeasures.

follows:summary, as
foralternatively investment supportenvironmental bonus oran-

bytechnology, be financedsound productionenvironmentally to a
electricity;consumption tax on

ofwih the thewhich increasesnuclear reactors;tax agepowera on—
acceptableand environmentallyfinancereorganization fund to newa-

production.electricity
of proposals presented,favour theCommission doesThe not any one

of theiranalyzed detailthey berecommends thatbut termsgreater
households,ofwelfare, the purchasingeffects employment, poweron

internationaland Swedensindustrys competitivenessenvironment,the
electricity exchange, etc.the Nordicthe WTO,obligations EC,

forresponsibility the long-hasfinds that theCommissionThe state a
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environmentally acceptableof and investmentdevelopmentterm
that the actively initiate,technology. This state mustmeansenergy

ofengaged for the fulfilmentevaluate the activitiesfollow and energy
researchCommission emphasizes thatTheobjectives.policy energy

developmentand that theallottedagain beshould greater resourcesonce
of crucialelectricity generation,especially fortechnology,of new

shouldThis pointreorganization of thetheimportance system.to energy
functionreinforcing thethroughemphasizedclarified andbe measures
oftechnology. alsocommissioning oftheof the greatstate new

technologicalpublished and theresultsresearchthat theimportance
exploitedshould becountriesplace othertakingdevelopments a

work.developmentintegrated Swedishandcost-efficient manner
activeSweden should bethatemphasizesCommissionThe

policypolicy. The climateinternational climateworkencouraging the on
thereducethe longerstabilize andshould beobjectives totermto

should be doneand thisglobal warming,effect,greenhouse aor
shouldinvolved. Swedencountriestheand fairthat just tomanner

theEC-positionof jointpossibilitiesemphasis thespecialplace aon
convention.climateframework of thewithin thenegotiationscoming

and fair vision.internationally justbasedbepositionSuch must on ana
nations,developingindustrializedwith regardbothThis totrue versus

itself.industrialized worldthewithinand
should bespecial authoritythatbelievesCommission also setThe a

beof thereorganizationfor the toorder systemenergyup
should bethis authorityThe task ofsuccessfully.implemented to engage

efficientandsustainableenvironmentallysafe,aimedactivities at a
definitiontheirduties andof itsTheutilization of extentenergy.

ofobjectmade theshould beauthoritiesof otherthoserelation ato
study.special

examined thedirectives,with itsaccordancehas,CommissionThe
duringstationsnuclearofclosing-downof theeffects two powerone or

withoutshut downplant bethatanalysis showsThethe l990s. one can
of anotherThe phasingnoticeably.balanceweakening the outpower

significantly.marginsthewould decreaseplantsmaller
theincreasingofquestionthat theCommissionThe proposes

reviewedshould becompaniesnuclearof theresponsibility anpower
possibilitiestheshouldSuch reviewperspective.international covera

responsibilityincreasedintroducingofSwedenforand onconsequences
bilateralwithcombinationcompanies,nuclearof thethe part power

review, futurethisconnection withcountries. Inotherwithagreements
introducingcountriesindividualofexaminedalso beshouldpossibilities

into theindustryfor the nuclearresponsibilityunlimited newpower
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which arise fromconvention internationalsystem currentmay
negotiations.

The Commission points that the work load andout resource
requirements of and than they already haveSKI SSI inmay grow more

that both these authoritiesimportant should haverecent years.
for their monitoring activities and for research,sufficient resources as

forfor developing and international exchange ofwell competenceas
of safety theSocietys supervision nuclear andexperience. states

for be preserved. Theoverall responsibility must resource
which be should be financed throughreinforcements may necessary

imposed the nuclear companies.increased charges poweron
both economic andCommission believes thatThe Energy

reorganization of thethe idea that theenvironmental arguments support
place sufficiently long period of timeshould takesytem over aenergy

of policy are attained.objectives the 1991that the agreementenergyso
considers that number of conflicts of objectivesCommissionThe a

from the climate issue. Theresolved. Thisremain be apparentto are
welfare and difficulties retainingemployment andalso problems for

be phasedall nuclear generationcompetitiveness outto topower
efficiency, the supply ofofThe results2010. greater energyyear

maintaining internationallyand the possibilities ofrenewable energy
which nuclearwill determine the speedpricescompetitive at power

Commissions forecasts andregard theWith Energyphased toout.
time-limit setting the which the lastoutexactassessments, yearan

specified.of operation should befinally taken notoutreactor
that the phase beconsiders that importantCommissionThe out

be initiated.that the adjustmentearlybegun at stage process cansoan
crucialcontrol ofpowerful economicthisIn context, measures are

believes that nuclearCommissionsignificance. The Energy powerone
mandate period withoutshut down during thebe presentreactor can

balance.affecting thenoticeably power
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Energisystemet1

Sverige11
.

Energitillförseln

varit relativt stabil i Sverige undertillförseln energi hartotalaDen av
År tillfördes TWh energi25-årsperioden. totalt 4611994den senaste

har dock under perioden skettTWh år 1970. Detjämfört med 457
tillförda energins fördelning påförändringar denbetydande ener-av

förändringarna framgår figurbetydelsefulla 1.1.gislag. De mest av

TWh.totala energitillförsel åren 1970 1994,SverigesFigur 1.1 -

700

600 fl"-"’x—/Xiøyâ/øm50°

|

l l
Råoljaoch
oljeproduklor

Naturgas
i kokaKoloch200 Biobrinslmtorv

spillvirmoVananlu-alt444444-
............mIIIlll||||II””””””lm Kärnkraft0

1986 1990 19941974 1973 19821970

enligtden totala tillförseln OECD:svisarkurvanDenAnm. översta
redovisningsmetod.

Källa: NUTEK

år tillminskat från % 1970energitillförseln har 77Oljans andel av
TWh till omkringfrån1990-talet, eller 350börjanidrygt 40 % caav
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TWh. andel ökat frånperiod har elproduktionensUnder200 samma
vattenkraftverken har ökat medKapaciteten itill 30 %.10 % ca

svarade i börjantillkom årkärnkraften, 1972,och20 %, avsomca
Produktionen itillförda energin.denför 16 %1990-talet avca
därmed varieraoch kanvattentillrinningenvattenkraftverken beror på

mellan åren.kraftigt
Även och har under debiobränslen har ökattillförseln senasteav

energitillforselnz. Huvuddelentotalaungefär den17 %åren motsvarat av
bränslenutgjordestillfördes år 1994,biobränsle,TWhde 79 avsomav

främst inomskogsindustrin,inomanvänds interntochgenererassom
pappersindustrin.ochmassa-

användningentillförseln ochredovisaflerafinnsDet sätt att av
ochtidensammansättningenergitillförselns överBildenenergi. av

vilkenberoende påmycket olikablikanländermellan
traditionella svenskaMed denanvänds.redovisningsmetod som

kärnkraft denförredovisasgrund for figur 1.1,tillliggermetoden, som
OECD3 redovisasredovisningardeelenergin. I görsproducerade avsom

Enligtreaktorema.värmemängd vidavgiveni ställetkärnkraftenfor
ökat medenergitillforseltotalaSverigesredovisningsmetod hardenna

tillförselnandelkärnkraftensoch är1970,sedan årungefär %25 av
redovisnings-svenskaenligt denmed %jämföras 1635 % attca

metoden.
enligtsammansättning år 1994energitillförselnsvisastabell 1.1I

redovisningsmetoderna4.båda

insats-främstenergiändamål,‘ ickeanvänds förTWhOmkring 22 som
industrin.ivaror

framställningar,statistiskaflesta2 i dehär liksomforsbiobränslenTill
avfallmassaindustrin,frånreturlutar äventrädbränslen, torv.men

samarbetsorganisation.industriländernasOECD är

energi kanflödenenergi ochhurutförligtbeskrivsunderlagsbilaga 24l av
utformning.med olikaenergibalanserredovisas i
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Sveriges energitillförsel år enligt olika1.1 1994Tabell
redovisningsmetoder.

Svensk metod metodOECD:s
TWh % TWh %

oljeprodukter 204 44 204 34Råolja och
9 9 22Naturgas

28 6 28koks 5Kol och
79 17 79 13Biobränslen, torv m.m.

8 2 8 1Spillvärme m.m.
59 13 59 10Vattenkraft

208 3Kärnkraft 73 16 5
Nettoimport av - -- -

460 100 595 100Totalt

siffrorkärnkraften innehåller OECD:sgällerdet ävenNärAnm.
jämfört med den svenskaskillnadenförklararvilketförluster,

redovisningsmetoden.

Källa: NUTEK

TWh tillökat frånsedan år 1970 15Fjärrvärmeproduktionen har ca
1970-taletoljeberoende undermycketTWh. Fråndagens 47 ett stortca

varierad.i fjärrvärmesektornbränslenfördelningenär mernu
med TWh år 1994.energislaget 18dominerandedetBiobränslena är ca

kraftvärmeverk,ii värmeverk ocksåförutomproducerasFjärrvärme
varit lågunder årUtnyttjandegraden harvarvid även senaregenereras.

kap 4.anläggningar sei dessa

Elproduktionen

vattenkraft ochhuvudsakligenSverige baserasiProduktionen av
normalakärnkraften underochdragkärnkraft. I vatten-stora svarar

hälften elproduktionen. 1omkringforförhållanden vardera av
ochkommunala kraftvärmeverkingårproduktionssystemet även

dieselaggregat,oljekondensanläggningar,mottryckindustriellt samt
har sedanOljekondensanläggningarnavindkraftverk.ochgasturbiner

utsträckning. Liksommindreutnyttjats i alltutbyggnadkärnkraftens
vidreservkapaciteti huvudsakanvänds degasturbinerna som

elsystemet.effektuttag ispetslast vid högtför s.k.torrår ochexempelvis

3 15-1380
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vanligen i kostnadsordning.utnyttjasProduktionsanläggningarna
används således iproduktionskostnadermed låga rörligaAnläggningar

vattenkraft-harproduktionssystemetdet svenskahand.första I
Därefter följerrörliga kostnaderna.lägstadeanläggningarna

kraftvärmeanläggningarna.sedankärnkraftverken och
vanligen vid rikligproduktion minskasKärnkraftverkens vatten-

nederbördsrikafigur för dei 1.2exempelvis kanvilkettillgång, noteras
mindrebetydligtkärnkraftverken produceradedåoch 1993,1992åren

reaktorerdessutom någraårkapaciteten. Dessatillgängligadenän var
perioder.under längreavställda

TWh.åren 1970 1994,elproduktionSveriges1.2Figur -

1 50

Vattenkraft
1 00

Kcndenskraft

50 Kärnkraft

Industriellt
mottryck

Z0
Kraftvärme

1970 1974 1978 1982 1986 1990 1994

Källa: NUTEK

värmeproduktion tillförindustrin utnyttjasiMottrycksanläggningarna
anläggningarnaelproduktionen ivarför ärproduktionsprocesser,interna

kommunalaomfattning. de1industriproduktionenstillkopplad
medperioderUnderfjärrvärmenäten.ikraftvärmeverken värmenavsätts
i s.k.inköpttjärrvärmeverken oftaanvänds ibilligpågod tillgång

Ävenvärmeproduktion.for värmepumpar,elpannoravkopplingsbara
tillbilligbetydande tillskottsopförbränning värmeochspillvärme avger

denfrämst underutnyttjas därförKraftvärmeverkenfjärrvärmesystemen.
avsättningsmarknadendvs.värmeunderlaget,s.k.då detårstidenkalla

för störst.ärvärme,
under år 1994vilkai Sverige,vindkraftverkomkring 160finnsDet

TWh el.producerade 0,08ca
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installerade effekten i det svenskaDen elproduktionssystemet samt
produktionen år redovisas i tabell1994 1.2

.

elproduktionInstallerad elproduktionskapacitet1.2 ochTabell år 1994.
effekt,Installerad Produktion,

TWhMW
Kärnkraft 10 040 70,2

58,1Vattenkraft 16 499
897Kraftvärme l 4,6

Industriellt mottryck 900 4,0
Kondensanläggningar 0,83 194
Gasturbiner 9001 0,1
Vindkraft 40 0,07

344 137,8Totalt 70

l normalårsproduktion 63,5 TWh.Vattenkraftens är

Källa." NUTEK

ihopkopplat med övriga nordiskaelproduktionssystemetsvenskaDet är
för Island, via kabel med detmed undantagländers elsystem, samt

kontinentenöverföra tillvästeuropeiska Möjligheter attsystemet.
via Jylland.finns även

Energianvändningen

utgjordeenergi TWhtillförseln år 1994 461totaladenAv av
energianvändningen. ResterandeTWh den slutligasammanlagt 383

insatsvaror i industrinanvändning i utrikes sjöfart,TWh utgjorde78ca
Åromvandlingsförluster i energisektorn. 1994distributions- ochsamt

9TWh jämfört medenergianvändningen medden slutligaökade
ökade ekonomiska aktiviteten.främst till följd denföregående år, av

fördelas mellanenergianvändningen brukar i statistikenslutligaDen
bebyggelsesektorn, industri ochbostäder och servicesektorerna m.m.

energianvändningens utveckling undertotalainrikes Dentransporter.
framgår figur 1.3.perioden 1970-1994 av
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enligt1994energianvändning åren 1970totalaSverigesFigur 1.3 -
TWh.redovisningsmetod,svensk

500

400-
Industri

300 Inrikes
transporter

2004
Bebyggelse

Förluster100-
Utrikessm-farl,icke-
energi-

åländam
1994199019861982197819741970

NUTEKKälla:

varitenergianvändningenharbebyggelsesektorernaochindustri-I
använde årIndustrintjugofem åren.deunderkonstant senasterelativt

åranvändesbostadssektorniochenergi,TWh142knappt samma1994
1994,energi årTWhutnyttjades 86inrikesTWh. För transporter156

början.1970-taletsmedjämförtTWhmed 30ökningvilket är caen
1994energislag årfördelningenergianvändningensslutligaDen

tabell 1.3.iredovisas
cafördelanvändes transporterstörreoljeprodukternaAv en

TWh.21industrin cainomandelenminstadenochTWh84
medanTWhca 71bebyggelsesektorniElanvändningen störstvar

BiobränslenaTWh.2,6förutnyttjadesdel transporterlitenendast en
medanTWh,47skogsindustrin caallt inomframförutnyttjades ca

60i småhus. Drygtuppvärmning procentenskildföranvändesTWh12
bostadsuppvärmning, knappttillgicktjärrvärmeleveransernaav

ochlokalerservicesektornsuppvärmningtill ca30 procent av
industrin.till10 procent
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energianvändning fördelad energislag,Slutlig år 19941.3Tabell
TWh.

TWhEnergislag
Oljeprodukter 140

4Naturgas
124E1

59Biobränslen
16koksKol och
40Fjärrvärme

totalt 383användningSlutlig

biobränslen förfjärrvärmeproduktion svaradeenergitillförseln iAnm. Av
for 9 %.för vardera14 %olja och39 %, samt naturgasvärmepumpar

Källa: NUTEK

Elanvändningen

TWh inom50TWh år 1994,totalt 138användesSverigel varav
TWh inomoch 2,6bebyggelsesektornTWh inomindustrin, 71

tillfjärrvärmeverk främstianvändesTWhtransportsektorn. 7Drygt -
raffinaderier.och ielpannoravkopplingsbaraochvärmepumpar -
TWh.till 8uppgick under åreteldistributioneniFörlusterna ca

sedan årårligengenomsnitt %med i 3,3ökatharElanvändningen
i börjanUnder några årvariationer.årsvisameddock1970, stora av

sedanmedan denår,med 7-10 %användningen1980-talet ökade per
huvudsakligenår 1990,nivålägrelegat påhar änår 1992 som enen

utveckling visasElanvändningenslågkonjunkturen.kraftigadenföljd av
figur 1.4.i

skett.ökningenkraftigasteden relativtbebyggelsesektorniDet är
varit %denna sektor 5har inomökningstaktengenomsnittligaDen ca

frånövergångframför alltföljdensedan år 1970. Detta ärår enavper
foranvändningökadocksåuppvärmning,förolja till avav enmen

hälftförsta1980-talets1970-talet ochUnderventilation.exempelvis
med år.5 %snabbareelanvändningenökade än per

genomsnitt 1,7 %lägre, ivaritökningstaktenindustrin harlnom per
UnderÄven varierat.tillväxttaktanvändningensindustrisektorn hariår.

med iindustriproduktionenökade19891983högkonjunkturen -
Åren 1990-år.med 4,2 %elanvändningenochgenomsnitt 2,8 % per
år.med 2,8 %elanvändningindustrinsminskade1993 perca



1995:139SOU70 Energisystemet

fördelad på sektorer,1994elanvändning åren 1970Sveriges1.4Figur -
TWh.

150

Industri
100

Inrikes
transporter

Bebyggelse50

Fjärrvärme,raffinaderier
Ilnmnnumiiåii: Distributions-

o

19941982 1986 19901970 1974 1978

Källa: NUTEK

levereratsTWhhar 9tioårsperiodenUnder den mestsenaste casom
industrin.och ii fjärrvärmesystemetelpannoravkopplingsbaratill s.k.

iproduktionskostnaderna"kopplas bort"elanvändning kan närDenna
bränslen ianvändablir billigaredetochökar attelsystemet
elsystemetsberorleveransernaOmfattningenvänneproduktionen. av
Åren 1990-el.efterfrågan påövrigadenoch påproduktionsförmåga

TWhtill 6varförvattenkraft god,påtillgången1993 uppvar
medan leveransernai fjärrvärmesystemet,uppvärmningutnyttjades för

Även sinminskadeindustrinunder år 1994.halveradesnästan
drygtfrånavkopplingsbarai mestanvändning sompannorav

TWh år 1994.TWh till 12,5

Miljöpåverkan

olikaEffekternamiljöpåverkan. ärvärmeproduktionochAll el- ger
deanvänds. Någraenergislag mestvilkaberoende på avsom

växthuseffektenochförsurningen samteffekternauppmärksammade är
kärnkraftverk.utsläpp frånradioaktiva

Årkväve.svavel ochnedfallförsurningentillHuvudorsaken är av
ikvävenedfalletoch 12 %svavelnedfallet%kom 7,51993 avcaav
ikommersvavelnedfalletHuvuddelenkällor.svenskafrånSverige av
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fråndag medanEuropa, nedfallet kväve till betydandeöstra delav en
härrör från Tyskland och Storbritannien. Utsläpp från källor i Sverige
nedfaller motsvarande i andra länder.sätt även

Figur visar utsläppen1.5 svaveldioxid och kväveoxider i Sverigeav
åren 1980 1993. framgår harSom utsläppen svaveldioxid minskatav-
kraftigt under perioden, från 508 000 år 1980 till 101 000ton årton

Omkring1993. % utsläppen40 härrör från industriprocesser ochav
Övrigafrån trafiken.%24 36 % utsläppen kommer frånca av

förbränning olja, kol och andra fasta bränslen. Utsläppenav gas, av
svaveldioxid i Europa år 1994 miljoner40 ton.var ca

Utsläpp svaveldioxid kväveoxiderFigur 1.5 och räknat N02av som
i Sverige åren 1000-tal1980 1993. år.ton per-

500 —
Kvavaoxidar

400 -

300 —

svaveldioxid200 -

100 ~

o I I I I I I I I I I | | |
1930 1934 1988 1992

utsläppen kväveoxider f.n.BeräkningarnaAnm. överav av ses av
Naturvårdsverket kapitelse l l.

Källa: och SCBNUTEK

Årtill kväveoxidutsläppenkällan trafiken. släpptesDen 1994ärstörsta
kväveoxider från vägfordonen, medan170 000 ton utca annan

församfärdsel svarade O00 totalaa utsläppen i157 De Europaton. var
kväveoxider.miljoner22 tonca

den viktigasteKoldioxid C02 s.k. växthusgasen. Utsläppenär av
medföra förändringarkoldioxid kunna betydelsefulla jordensantas av

klimat.
Utsläppen i Sverige koldioxid år 1993 omkring miljoner59av var

har utsläppen minskat ungefärSedan år 1980 med 23Mton. Mton,ton
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kärnkraft itillfossila bränslenfrånövergångberoende påfrämst en
användningökadochenergieffektiviseringelproduktionen, aven

olikakoldioxid frånutsläppenhurvisarFigur 1.6biobränslen. av
År 19701980 1993.under årenförändratssektorer har var-

medminskninginnebärvilket98 Mton,koldioxidutsläppen att enca
1980.perioden 1970undersketthar16 Mtonca -
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Sverige och 1980koldioxid i åren 1970UtsläppFigur 1.6 samtav
Mton.1987 1993.-

Totalt
100

75

50

Transporternor
25

Bostädermm
E1-, virmeverkgas-,o
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NUTEKKälla:

kanskadorhuvudsakidriftunderkärnkraft ärMiljöeffekter somav
iSönderfallradioaktivitet. ettutsläppuppkomma uranavavgenom

strålningoniserandejoniserande strålning. Jtillupphovkärnkraftverk ger
skadar DNA-indirektellerdirektdencellerlevandeskadar attgenom

kemiskaviauppkomma ämnen,skador kanLiknandemolekyler.
virus.ellerljusultraviolett

kärnkraftverk kommerfrånallmänhetenkan nå ettstrålningDen som
radio-Utsläppenpartiklar.ellerradioaktivautsläpptafrån avgaser

små. Statensmycketdriftunderkärnkraftverk ärfrånaktivitet ett
driftunderkärnkraftverkfrånutsläppSSI,strålskyddsinstitut, attanger

dosbidragfår är störreallmänhetenblandindividnågoninte till somge
frånutsläppenoch 19941993Under årenoch år.mSv/person0,1 varän

mindre 1%Oskarshamnoch änForsmarkBarsebäck,kärnkraftverken av
kvardröjandepåverkasRinghalsverketfrånUtsläppenriktvärde.detta av

UtsläppenRinghalsi reaktorn1993bränsleskada åreffekter varav en
riktvärde.SSI:s43%1994och år28%år 1993 av

legatSverigehar ikärnkraftverkenvidpersonalhosDosbelastningen
underökatdockharjämförelse. Dosernainternationelllågt i senareen

vissagenomförtsreparationeromfattandedebl.a.följdtillår, avsomav
länders.övrigamednivåioch liggerreaktorerna,äldrede nuav

Enligt SSI:smanSv.20till knapptuppgick år 1994Kollektivdosen
manSv.överstiga 50årsdosgränsenfår inteföreskrifter
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Omvärlden1.2

Energianvändningen

Förbränninghuvudsakligen baseradenergiförsörjningVärldens är av
den totalationdelarför niofossila bränslen, än avsvarar mersom
förkärnkraft 2,5 %energi. ochkommersiell Vatten-tillförseln svararav

tillförselns. energislagtraditionellabedömsDetrespektive %7 attav
totaladenför tiondelm.m.ved, träkol, avensvarar
docksaknasOECD-ländema.utanför Detenergiförsörjningen

tillgodosesenergiförsörjningenför deluppgifter dentillförlitliga somav
självförsörjning.genom

underlika fortökar inte längrei världenEnergianvändningen som
genomsnitt 2,7 %med ienergianvändningen1970-talet. Då växte perca

ökningstaktengenomsnittligaden1980-talet lågUnderår. en
energi-första år1990-taletsunderlägre, ochprocentenhet var
mellanfinns dockskillnaderoförändrad. Storaianvändningen settstort

minskande energi-årensoch devärldenområden iolika senaste
Östeuropa tillbidragitharSovjetunionenoch f.d. attianvändning

avtagit.harökningstakten
energianvändningkommersiellatotalavärldensvisarFigur 1.7

fördelad påår,underenergivarorsalufördaanvändning senareav
vilkaenergislagen,traditionellanämndadeexklusiveenergislag

oljeekvivalenter°.miljonertill 600uppskattas tonca
energianvändningensjönkSovjetunionen,f.d.inklusiveI öststatema,

oförändrad enden iövrigaI Europamed 8 %. sett1993 stortår varca
Nordamerikasåvälskedde iökningmedanmed %,minskning 0,3 en

%.med knappt 4utvecklingsländernai%med drygt 2 som
genomsnittiBNP-enhetenergianvändningenharårUnder persenare

energi iallhälftenanvändervilkaOECD-ländema,rikafallit i de av
de tidigareoch ifattiga ländernai desituationenharvärlden. Däremot

ökanderiktning, medutvecklats iländernacentralplanerade motsatt en
tillväxten.ekonomiskatill denförhållandeienergianvändning

fortsättaenergianvändningenandel attIndustriländemas väntasav
världenenergianvändningen itotaladenframtiden,iminska men

metod.5 medi enlighet OECD:sberäknadKämkraftsandelen är

6 Källa: IEA.
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ändå öka, i lägreförutses fortsätta takt under och1960-än änatt om en
1970-talen.

användning kommersiellVärldens totala energi årenFigur 1.7 1970av -
oljeekvivalenter.1993, Mton

8000

Råolja

Naturgas

2000 KM
Kärnkraft

VattenkraftO If I--I-- II I I II I I I II I II II I I I
1994199019861982197819741970

l TWholjeekvivalenter Mtoe1 63miljonl ton

Kärnkrafteninte.ved ingårenergislag m.mTraditionellaAnm.
metod.enligt OECD:sredovisas

1995.of World JuneStatistical Review EnergyKaila." BP

Energitillférseln

olje-domineraskommersiella energislagVärldsproduktionen avav
marknadenprimärenergi tillförsdenOmkring 40 %utvinning. somav

detPersiska vikenkringLändernaoljeprodukter. utgörutgörs av
förföljaktligenIndustriländernaexportområdet.dominerande väntas att

Mellanöstern.beroendeblienergiförsörjningsinklara mer av
för omkring tvåMellanösternfigur 1.8framgårSom svararav

OECD-länderna. Efter 1970-tillolja importerasdentredjedelar somav
främsti importregionerna,utvinning oljaökadeoljekrisers.k.talets av

oljeförsörjning återvärldenstyngdpunkten iNordsjön,i väntasmen nu
andraProduktionskostnaderna iMellanöstern.förskjutas tillkomma att

produktionen ivarförmindre,ochvärlden högredelar är resursernaav
kraftigt.ökakommaMellanöstern attantas

förskjutasalltmeroljekonsumtioni världensTyngdpunkten väntas
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såväldär iOstasien. Oljeimportentilloch större änfrån USA Europa är
oljeanvänd-den snabba ökningenNordamerika, ochVästeuropa avsom

fortsätta.perioden 1984-1994,underårningen, % väntas5över per
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mellanoljeproduktermedoch handelnAnvändningen1.8Figur av
Miljonerår 1994.världsregioner ton.

ÖvrigaAsienÖsteuropa MellanösternNordamerikaVästeuropa
1000
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-200
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-800
iExportllmportEllnomregional anv.

iregionen.oljeanvändningendel visarDiagrammets övreAnm.
Östeuropa inbegripernollinjen export.underStaplarna anger

havsområdetStillaocksåinkluderasAsienISovjetunionen.f.d.
Australasia.

1995.JuneWorld EnergyofReviewStatisticalBPKälla:

hälftendrygtvärldenianvändes1994 motsvararårDen naturgas som
utveckling,användningensvisar1.9Figur somoljeanvändningen.av

produktionsutvecklingen. Det ärregionaladenocksåspeglarvälganska
sker någon naturgasexportÖst- dettill Västeuropa avfrånendast som

frånmarknadenvästeuropeiskadentillimporterasGasbetydelse.
Storbritannienutanförtill havsgasfältfrånochRysslandNordafrika,

snabbtmycketökatanvändningenhar naturgasOstasienIoch Norge. av
Dentio åren.deunderår senaste%med 7år, överunder persenare
ochTysklands,lika storgasanvändningen nästanärjapanska somnu

Malaysia.ochIndonesienalltframförfrånbåtledesskerförsörjningen
sketthargasanvändningeninedgångstarkadenvisar som1.9Figur

harår 1990Frånår.underÖsteuropa Sovjetunionenf.d.och senarei
femtedel.medreducerats näragasanvändningen en
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Figur 1.9 globalaDen naturgasanvändningen åren 1984 1994. Mton-
oljeekvivalenter.
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definitionen regioner anmärkning till figur 1.8.Anm. För av se

Källa: BP

ungefär hälften bränsle.stenkol bryts i världen användsalltAv somsom
därmed för tredjedel världensStenkol närmare ensvarar av

och stålindustrin.Kol används också inom järn- Kinaenergitillförsel.
producentländerna, svarade förde år 1994och USA, störstaärsom

tillgängligavärldsproduktionen.respektive 25 % De27 % störstaav
i Ryssland, Ukraina, Kina ochstenkol finns USA.reserverna av

resurskrävande eftersom energiinnehålletKol ärär att transportera
exempelvis olja. Kol används därför i utsträckninglägre i större änän

brytningsplatsen, vilket till del beror påolja ävennärmare atten
fall belägna användarna. interregionalatillgångarna i många Denär nära

grund mindre motsvarande handel medmed kol på häravhandeln är än
figur den viktigasteframgår 1.10 Västeuropaolja. Som ärav

Australien, Sydafrika, och Colombia viktigaimportregionen. USA är
inportländema balanserashöga transportkostnadema tillexportländer. De

låga brytningskostnader.för dessa länder av
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handeln med kol i världsregionerAnvändningen och1.10Figur av
oljeekvivalenter.år 1094. Mton
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denvärlden visas i figur 1.1 Avutveckling iKärnkraftsanvändningens

ungefärkärnkraftenenergikommersielltillförselntotala motsvararav
denpraxis. Medmedi enlighet OECD:sdå beräknatshar7 %. Den

ungefär 3 %.skulle andelenredovisningsmetodensvenska vara

olje-världen 1984 94. MtonKärnkraftsanvändningen i åren1.11Figur -
ekvivalenter.
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kärnkraftsproduktionen sker i ochTvå tredjedelar Västeuropaav
och den resterande tredjedelen kärnkraft iNordamerika genereras

Östeuropa. Användningen kärnkraft har vuxit snabbt tillOstasien och av
utbyggnad under och 1980—talen.omfattande 1970-följd av en

Östeuropai och i harVästeuropaTillväxten har stannat avnu
grund flera reaktorer har lminskatproduktionen stängts.attav

genomförs fortsatt utbyggnad.och SydkoreaOstasien, Japan en
Östeuropa fannsinkl. Ryssland, Ukraina och LitauenochCentral-I

grañtmodererade. Samtligareaktorer, 19totaltår 1994 64 varav
drift i börjandrift. äldsta reaktorerna ifyra ireaktorer De togsutom var

uppdagades efteri reaktorsäkerhetbristerl970-talet. De somav
alltmiljöförstöring, från framför dendenTjernobylolyckan, samt

upplösningkänd efter Sovjetunionensverksamheten, blivitmilitära som
säkerhets-internationellt samarbete ochdrivit framhar ett

Östeuropa. undantagsvisoch Endastmed Central-strålskyddsområdet
Östeuropeiska kärnkraftsreaktorernaCentral- ochdeuppfyller

säkerhetsriktlinjer och -krav.internationellt överenskomna
förhållandevis långsamt ochvattenkraftsproduktionVärldens växer

ökat framtidabidrag tillnågrakan inte förväntas större ettatt ge
År världen ungefär 40 gångerproducerades totalt ienergibehov. 1994

Nordamerika ochfrån vattenkraft. Europaelproduktionen Isvenskaden
vattenkraftmedan nytillskottetihar utbyggnaden sett avstannat,stort av

och i Latinamerika.Ostasiensker främst i

klimatpåverkanMiljö- och

påverkanden negativainte lokala,miljöproblemVissa är utan som
källor. Försurningenfrån avlägsnaförorsakas utsläppuppträder kan av

försurningensådan karaktär. dagproblem Iochmark ärärvatten avav
orsakasmiljöproblem, främstuppmärksammati hela Europaett avsom

kväveoxider NOX.svaveldioxid S02 ochutsläpp av
förbränningframför allt frånsvaveldioxid kommerUtsläppen avav

minskat medsvavelnedfallet iTotalt har Europafossila bränslen.
Economicanslutning till ECE:s FN:ssedan år 1980. I30 %ca

gränsöverskridandekonvention långvägafor EuropeCommission om
svavel-länderundertecknade 28 EUluftföroreningar ett nyttsamt

Åtagandena leda tillenligt detta protokollprotokoll år 1994. väntas att
tillmed år 2010,svaveldioxid i minskar 60 %Europautsläppen caav

tillräckligt fördock intemed utsläppsnivån år 1980. Dettajämfört är att
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miljönförbelastningsgränserkritiskamåletövergripande attnå det om
utsläppsrestriktionerocksåinnehållerProtokolletöverskridas.skallinte

värmeproduktionsanläggningar.ochel-enskildaför nya
ochbensin-delen fråntillkommer störstaKväveoxidutsläppen

bränslen. Denfossilaförbränningövrigtrafikdieseldriven samt av
detkväveoxiderförfinns äröverenskommelseninternationella som

ECE-konventionen.underden1988,från årNOX-protokollet ävens.k.
tillsigförbundit attEU attländerhar 28protokoll samt sedetta1

mål1987. Dettaårutsläppenöverstigaskallinteår 1994efterutsläppen
däriblandländer,tolvharklara. Därutöverländerflestadeförutses

utsläppenreducerasigåtagitdeklarationsärskild att aviSverige, en
mellanårvalfrittmedjämfört1998till år ett30%medkväveoxider

mål.dettanåländerna väntashälftenEndast1986.och1980åren av
förhandlaförFörberedelsermålet. attuppnåintekommerSverige att

ammoniakkväveoxider,omfattaskallkväveprotokoll,fram nyttett som
underinledasskallFörhandlingarnapågår.kolväteföreningar,och

1996.år
sker.utsläppenjordenuppkommer oavsettmiljöproblemVissa var

ochozonskiktstratosfärenseffektermiljöproblem ärglobalaSådana
växthusgaser.s.k.utsläppföljdtillklimatjordensförändringar avavav
energisektorn,iuppkommerväxthusgasernautsläppendelEn stor avav

koldioxid.utsläppenfrämst av
årenergisektornkoldioxid frånutsläppenglobala varsamladeDe av

medökade de1991till år1980årFrånmiljarder22omkring ton.1991
periodenunderutsläppenhurbild1.12Figur%.15 avengerca

världsregionerna.mellansigfördelade
för1991svarade årOECD-länderna,länderna,industrialiseradeDe
förövrigtivärldenochkoldioxidutsläppen,globalade%48omkring av

%,23USAandelarnadesvarade for störstaländer varDe52 %. som
frånUtsläppen%.5och Japan%Kina 1 1%,17Sovjetunionenf.d.

utsläppen.globalade%motsvarade 15EU av
helaiinvånarekoldioxid3,91990årsläpptes tongenomsnitt ut perI

invånare,1,4genomsnitt 1i tonutsläppteOECD-länderna pervärlden.
invånare.1,3motsvaradeutsläpp tonutvecklingsländernas permedan
invånarekoldioxidutsläppUSA:sländernaenskilda perdeBland var

utsläppJapansAustraliens.ochKanadasföljtton,20,2 tättcahögst av
ton.9,1invånareräknatUSA:s,hälftenmindre perän avvar
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Figur 1.12 Globala koldioxidutsläpp från energisektorn åren 1980 -
1991. Mton.
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Östeuropa och Sovjetunionen släpptes1 år 1990 koldioxid11,7ut tonca
invånare. utsläpp har minskat kraftigtDessa de åren. Isenasteper

capita-utsläppen lägst iVästeuropa Portugal, Spanien, Sverige,var per
Österrike,Schweiz, Frankrike, Italien, Grekland, och inuNorge nämnd

ordning. samtliga dessa länderI capita-utsläppen lägre änvar per
genomsnittet för EU-länderna 8,9 invånare. svenskaDeton per
koldioxidutsläppen motsvarade 6,2 invånare år 1990.ut ton per

Elproduktionen beräknas för 38 % de totala koldioxid-svara ca av
utsläppen i världen. Ungefär 19 % beräknas komma från energianvänd-
ning inom industrisektorn och ungefär lika mycket från mobila källor.

resterande delen kommerDen huvudsakligen från uppvärmning av
bostäder och lokaler.

IEAInternati0nal Energy Agency i World Energy Out-presenterar
look bedömning den globala1994 energiproduktionens ochen av
energianvändningens tillväxt till år och därav följande2010 de
koldioxidutsläppen. Bedömningen baserad antagandenpå denär om
ekonomiska tillväxten i världsregionerna, bl.a. innefattar högsom en
årlig tillväxttakt i Ostasien. Tabell sammanfattar bedömning.1.4 IEA:s
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åren 1990,energisektornkoloxidutsläppen frånglobala1.4 DeTabell
Miljarderbedömning.enligt lEA:soch 2010 ton.2000

201020001990

13,411,810,4OECD
6,96,25,5Nordamerika
4,54,03,6Europa
1,91,61,4Stillahavsområdet

4,6Östeuropa/fd 3,94,8Sovjetunionen

14,0Övriga 9,46,5världen
5,03,42,4Kina
2,61,71,0Ostasien
1,71,00,7Sydasien

Övriga 4,73,32,4länder

32,425,121,7världenHela

1994.IEAKälla:

medökaenergisektornfrånkoldioxidutsläpp antassamladeVärldens
industri-frånUtsläppentill år 2010.framperiodenunder50 %ca

försekelskiftet,tilloförändrade fram attiländerna stortantas vara
ekonomiskÖkningen befolkningsökning,följdöka.därefter är aven

utsläpps-Omkring 70 %energianvändning.ökadochtillväxt aven
Utsläppenutanför OECD.länderske ikommaberäknasökningen att av

helaunderårligenmed 4 %ökakommakoldioxid i Kina attantas
för 44 %År utanför OECDländernabedöms2010perioden. casvara

lndienochKinaberäknasutsläppdessaAvutsläppen.globaladeav
hälften.försvara V ländernaitillväxtenekonomiskadenvisarlEA-bedömningarna att

ökningkraftigmedförakanindustriländernatraditionelladeutanför en
ske iutsläppsökningarna väntasDekoldioxidutsläppen. störstaav

ambitionerstarkanågrainte visathar attländerutvecklingsländer. Dessa
hafthittills hardedärförblandutsläppsökningarna, attannatreducera

under-industriländerna. Dettamedjämförtinvånareutsläpplåga per
ochOECD-ländermellansamarbetenödvändighetenstryker ettav

utsläppsökningarna. lframtidadeför begränsautvecklingsländerna att
sigtagitindustriländernaharklimatkonventioninom FN:ssamarbetet

klimatförändringar.åtgärdergällandevadledande motatt vara
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Utvecklingsländerna har prioriterat ekonomisk utveckling och har enligt
konventionen begränsat för insatser klimat-ett motmer ansvar
förändringar.

radioaktiva från kärnkraftverk, vidUtsläpp olycka,ämnen t.ex. enav
avstånd och miljöeffekter långt frånkan spridas över ävenstora ge

Tjemobylolyckan.utsläppskällan. tydliggjordes inte minst vidDetta
mycketEffekter radioaktiva utsläpp långvariga.ärav

kämavfallför hantering och omhändertagande pågårProjekt runtav
slutlig lösningland har fattat beslut någoni världen. Inget ännu omom

förInternationellt bedrivs inom IAEAför slutförvar. ettramen
utökas.hindra kretsen kämvapenstaterkontrollarbete för Dettaatt att av

skall bl.a. godtaIcke-spridningsfördraget. Fördragspartemasker inom
klyvbart material.beträffande atombränsle ochkontroll annat

miljöeffekter vid användning bränslen,redovisadeFörutom avovan
vid brytning uranmalm ocheffekter på miljönuppkommer även t.ex. av

och olja. Bränslemarknadenvid utvinningkol, ärsamt av gas
bränslen medför också utsläppinternationell och transporten avav

föroreningar.
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Utgångspunkter2

uppdragKommissionens2.1

bl.a.behandlades1994vårenenergipolitikenbeslutriksdagensl om
56.1993/94:3rskr1993/94:NU17,bet.energisystemetomställningen av

parlamentariskmedkommissionföreslog samman-Riksdagen att en
energipolitiskapågåendedegranskaförtillsättasskulle attsättning

ochenergisystemetutvecklingochomställningför avprogrammen
Kommissio-åtgärder.ytterligareochförändringarbehovetanalysera av

förtidsangivelsermedförslagframläggaocksåborde programomnen
kommissionensförutgångspunktEnenergisystemet.omställningen av
energisystemet,utvecklingenochomställningenskullearbete att avvara

grundasöverenskommelse, kanenergipolitiskaårs1991medenligheti
beslut.politiskahållbaralångsiktigt

Energikommissionen.regeringentillkallade1994Sommaren
attzdirektivenenligtsammanfattning äriuppdragKommissionens

ochomställningförenergipolitiskapågåendegranska de programmen- förändringarbehovetanalyseraochenergisystemetutveckling avav
åtgärder,ytterligareoch

denpåutvecklingenföljaavregleringelmarknadensbakgrundmot av- kanåtgärderdeföreslåochelmarknaden varaansessvenska som
Kommissio-elförsörjning.effektivsäkerställaförmotiverade att en

regionalpolitiskaoch deutlandshandelnbehandlasärskiltbörnen
frågorna,

omställningförtidsangivelsermedförslagframlägga programom-
energisystemet.av

tilläggsdirektiv attregeringenbeslöt1994november3 genomDen
möjligheternaanalysera attmed förturkommissionen attuppdra

låserinteelmarknadsreformen sättvilande ettdådengenomföra som
februariredovisade iarbete Kommissionenfortsattakommissionens

inklusiveelmarknadsreformen,angåendebedömningarsina1995

i bilagaåterfinnsDirektiven

2 bilaga 2.Se
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frågorna utlandshandeln med och regionalpolitiska effekter, i del-om
betänkandet Ny Elmarknad SOU 1995:14.

Kommissionens uppdrag i övrigt mycket bredär energipolitiskav en
karaktär. Det understryks i direktiven 1991 års riktlinjer föratt
energipolitiken skall utgångspunkt för kommissionens arbete.vara en
Det framhålls riktlinjerna basen för brettatt är och stabiltett
parlamentariskt samförstånd i energipolitiken och därmed bör utgöra
grunden för kommissionens arbete. avsnittI 2.2 redovisas kortfattat
1991 års riktlinjer för energipolitiken.

Ytterligare utgångspunkt för kommissionens arbete bör,en som ovan
omställningen och utvecklingen energisystemetsagts, att ivara av -

enlighet med 1991 års energipolitiska överenskommelse kan grundas-
långsiktigt hållbara politiska beslut. Besluten måste sådana attvara

fastlagda mål för energipolitiken framstår trovärdiga tiden.översom
Vad gäller kommissionens uppdrag granska de pågåendeatt

energipolitiska påpekas i direktiven det finns anledningattprogrammen
granska bakgrund förutsättningarnaatt för åt-mot attprogrammen av

gärderna delvis har förändrats. Efter år 1991 har också frågor
aktualiserats inte omfattades överenskommelsen. Blandsom annatav
pekas på 1992 års klimatöverenskommelse i Rio, de betydelsefulla

Östeuropa,förändringarna i Central- och EES-avtalet och det svenska
medlemskapet i EU.

Kommissionen bör enligt direktiven fördjupad analys degöra en av
resultat nåtts inom för den energipolitiska överenskom-som ramen
melsen och bör därvid också bedöma de beslut har fattats ärom som
adekvata och tillräckliga. Kommissionen bör särskilt granska i vilken
utsträckning de årens omvärldsförändringar har påverkat förutsätt-senare
ningarna för omställningen energisystemet.av

direktiven pekas vidareI bl.a.på följande frågor kommissionensom
bör uppmärksamma. De här kortfattat i punktform.anges

internationaliseringens betydelse för utvecklingen och el-gas--
marknaderna,
behovet och förutsättningarna för bygga infrastruktur,attav upp ny-
behovet och förutsättningarna för särskilda åtgärder förav-
energieffektivisering och energihushållning,
det framtida behovet kraftproduktion och förutsättningarnaav ny-
därför,
förutsättningarna för utnyttjande i bl.a. kraft- ochnaturgasav-
kraftvärmeproduktion och behovet särskilda statliga åtgärder,av
effekter utbyggd naturgasdistribution bl.a. biobränsle-av en-
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marknaden,
effektivitet,stödformernasbiobränslestöden ochresultaten av-

realisera demöjlighetenverkan påmiljöskattersochenergi- att-
målen,energipolitiska

enligtersättningsskyldighetför kraftföretagensförutsättningarna-
internationelladetutvecklingoch föratomansvarighetslagen av

regelverket,
framtidaoch dessomställningenbetydelse förenergiforskningens-

ochinriktning
energiprognoser.bättreutvecklabehovet attav-

riktlinjerenergipolitiskaårsutifrån 1991kommissionenVidare bör
energipolitiska konse-miljö- ochsamhällsekonomiska,deanalysera

1990-talet.underflera reaktorerelleravställningkvenserna av enenav
överväganden börkommissionens göras motframhållsDet att

tillklimatförändringarnabegränsanödvändighetenbakgrund att enav
utgångspunkt börochnivåhållbarochsamhället attför naturen varaen

med FN:senlighetgjort iSverige haråtagandende som
kanföreslåsåtgärderdebörInriktningenklimatkonvention. att somvara

klimatpolitiskadeochkostnadseffektivtpå sätt attgenomföras ett
effektivast.där deenergiområdet bör koncentreras ärinominsatserna
behovetanalysutifrån sinkommissionen,börSlutligen avav

utvecklingenochomställningenföråtgärderytterligareochförändringar
styrmedel.lämpligaföreslåochenergisystemet överväga,av

Bakgrund2.2

besluttill årsfiam 1991frågorEnergipolitiska

under dedagordningenpolitiskaden senastefunnits påharEnergifrågan
tiden varithelaoch harenergipå etttryggad tillgångårtiondena. En

energipolitiskt mål.övergripande
år 1975,fattadesenergipolitikenbeslutet motsamladeförstaDet om

därefterdetUnderNU30.1975:30,oljekrisen prop.bakgrund av
minskaenergipolitikenmål förcentraltårtiondet attföljande ettvar

iarbetetgrundvaloljeberoendet. Påhandförstaimportberoendet, i av
tillförslagfram1979lades årEnergikommissionårs1977

Riksdagsbehand-NU60.1978/79:115,riktlinjer prop.energipolitiska
iskjutaskompropositionenergipolitiskaårs att1979lingen uppav

amerikanskadetreaktorhaveriet vidhärtillBakgrundendelar.vissa var
i 1979.HarrisburgutanförIslandMileThreekärnkraftverket mars

BlandSverige.ienergidebattenåterverkningarfickHaveriet stora
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fattades beslut rådgivande folkomröstning iannat om en
kärnkraftsfrågan.

Folkomröstningen i kämkraftsfrågan i 1980 kan betecknasmars som
vändpunkt i den svenska energipolitiken. Resultatet innebar ien

huvudsak ingen ytterligare kämkraftsutbyggnad skulle förekommaatt
de tolv reaktorer i drift, färdiga eller under arbete.utöver som var

Kärnkraften skulle avvecklas i den takt möjlig med hänsyn tillsom var
behovet elektrisk kraft för upprätthålla sysselsätttning och välfärd.attav
Säkerhetssynpunkterna borde föravgörande i vilken ordningsföljdvara
reaktorerna skulle drift.tas ur

riksdagsbehandlingVid den energifrågor ägde kortav som rum
därefter prop. 1979/80: 170, kunde konstateras alla riksdags-NU70 att
partier vänsterpartiet kommunisterna ansåg resultatetutom att av
folkomröstningen borde ligga till grund för inriktningen den framtidaav
energipolitiken. Vänsterpartiet kommunistemas linje innebar detatt
pågående arbetet på de två de tolv reaktorerna inteännuav som var
färdiga skulle avbrytas och kärnkraftsprogrammet skulle avvecklasatt

möjligtså fort som
Regeringen hade inte i proposition l979/80:l7O något bestämtsatt

för kärnkraftsproduktionen. förslag Näringsutskottetslutår På iav -
anslutning till socialdemokratisk partimotion beslöt riksdagenen -
emellertid uttala den sista reaktorn i Sverige skulle driftatt tas senastur

Moderata samlingspartietsår i utskottet stod inte2010. representanter
bakom förslaget i den delen. anförde emellertid det i frågaDe att om
avvecklingsperiodens längd inte förelåg någon avgörande skillnad
mellan propositionen och den ifrågavarande motionen.

slutpunkt för avvecklingsperioden gjordeUttalandet år 2010om som
Näringsutskottet efter ha kärnkraftsreaktorernas tekniskanämntatt att

propositionen bedömdes uppgiftlivslängd enligt 25 år. Dennavara ca
kom tillbaka i olika sammanhang. Våren 1988 utskottet den tilltog upp

diskussion 1987/88:40, 41 och Därvid konstateradesNU 53.närmare s.
avskrivningstiden för de svenska kärnkraftsreaktorerna år25äratt men
anläggningarna har konstruerats för ha livslängd minst 40att att en av

Hittillsvarande analyser inte, sade utskottet, detår. motsäger
konstruktionsvillkoret reaktortanks livslängd minstursprungliga äratt en

beslut tidpunkt för kärnkrafts-år. Riksdagens bortre40 om en

3 Underlagsbilaga 27
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utskottet,framhöllemellertid inte,fickavvecklingen rensom enses
sannolikareaktoremasbedömningargrundad påframräkning om

utifrånvarithadeför beslutetGrundläggande attlivslängd.
vilkeninomtidsramanpassadvälresultatfolkomröstningens enange

kunnaskulle ägaenergisystemetomställningen rum.av
förelagtfyra gångerregeringenhar1981-1990periodenUnder

energipolitiken.förriktlinjertillförslagövergripanderiksdagen mera
kraftigtNU60. Ett1980/81 :90,1981 prop.vårengångenFörsta var

ocksågälldecentralt mål. Detdåoljeberoende ettminskat somangavs
successivkärnkraftsavvecklingen. Enförförutsättningarskapaatt

påbaserathuvudsakienergisystemskeskulleutveckling ettmot
energikällor med minstainhemska,ochförnybarahelstvaraktiga,

stödformer,olikabeslutradEnmiljöpåverkan.möjliga om
följande åren.deundertillkom närmastbeskattningsåtgärder m.m.

årfyraförutsättshadesåsomregeringen,avlämnade1985Våren
energipolitiken prop.riktlinjer förpropositiontidigare, nytt omen

riktlinjernatidigaredeinnebarförslagNU30. Dess att1984/852120,
kärnkrafts-förocholjeersättningstrategi förfast. Enliggaskulle

underenergipolitikenförHuvuduppgiftenredovisades.avvecklingen
formulering,regeringens attenligtskulle,l980-talet vararesten av

ochförnybaratilloljafrånenergisystemetomställningenfullfölja av
förförutsättningarna stegsamtidigt stegenergikällor,inhemska som

frågorKonkretakärnkraften.avvecklingför somfastlades aven
energi-bl.a.gälldeför dettainomaktualiserades programramen

fjärrvärme-elanvändningändamålsenligminstintehushållning en -,- forskningenergikällorochteknik samtinförandeutbyggnad, nyanyav
ochutvecklingtillstödbeslöts1986 nyttVåren ettutveckling.och om

1985/862102,energiområdet prop.teknik inomintroduktion nyav
prövninggrundliggenomfördes avårEttNUl7. meraensenare

1986/87:87,Verksamhetsinriktning prop.ochorganisationVattenfalls
vilketenergiforskningen,förfastställdesSamtidigt ett34.NU program

NU33.1986/87:80,1989/90 prop.budgetåromfattade t.o.m.tre
medhushållning naturresurserÅr 1987: 12lagentillkom1987 om

riktlinjerdeilagfästesHärvid stort settNRL.naturresurslagen,m.m.
vattenkraftsutbyggnadfrånälvsträckorochälvarvissaundantaattom

NRL6 §i kap.3Förteckningenår 1977.beslutathaderiksdagensom
Vattenkraftverk och vatten-vilkaälvsträckor, iochvattenområdenmed

harutföras,fårkraftändamål inteförvattenöverledningellerreglering
prop.år 1993riksdagsbesluttillfällen,vid flera senastutvidgats genom

214.rskr.BoU7,1992/93:80,
energi-förutgångspunktervissa1987vårenpropositionEn om

på höstenriksdagsbeslutförföremålomställning blev sammasystemets
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år prop. l986/87:158, 1987/88:7.NU huvudsakI gick beslutet ut
följande. Processen med utveckla alternativa energiformer ochatt
förbättra hushållningen med energi skulle i gång så snabbtsättas som
möjligt. Avveckling kärnkraften skulle i enlighet med tidigareav
riktlinjer genomförd år 2010. vidareEttsenast steg motvara en
avvecklingsplan avsiktsförklaring innebärandetogs attgenom en en
reaktor skulle kunna drift under perioden 1993 1995 ochtas ur en-
andra reaktor under perioden 1994 1996. Tillförseln energi ochav ny-
hushållningens resultat skulle dock, tillfogades det, avgöra när
avvecklingen reaktorerna kunde påbörjas.av

ytterligare preciseringEn hur kärnkraftsavvecklingen skulleav
genomföras gjorde regeringen våren i1988 proposition med titelnen
Energipolitik inför 1990-talet prop. 1987/88:90, förstaNU40. En
reaktor skulle drift år och1995 andra år och1996, dessatas ur en
reaktorer skulle de två reaktorerna i Barsebäcksverket ochvara en av en

de fyra Ringhalsverket. Vilkai reaktorer skulle drift ochtasav som ur
i vilken ordning detta skulle ske frågor riksdagen förbehöll sigvar som

få ställning till. Riksdagens beslut präglades oenighet. Varjeatt ta av
oppositionsparti förstod reservation Näringsutskottetsmoten egen
förslag beträffande kärnkraftsavvecklingens inledning. Reservationerna

föruttryck uppfattningar i väsentliga delar årligen hadenyttgav som
ställts vidvarandra riksdagsbehandlingen propositioner ochmot av
motioner rörande energipolitiken. Regeringen hade i propositionen
föreslagit avstämning skulle ske år 1990 hur användning ochatt en av
tillförsel utvecklades. förslagPå utskottet uttalade sig riksdagenav av
för kontrollstation år 1990, vid vilken det skulle konkret klargörasen
vilka åtgärder för energitillförsel måste vidtas för inte denattsom
tidigarelagda avvecklingen de kärnkraftsreaktorernatvå skulleav
resultera elbristi eller osäker eltillförsel vid mitten 1990-talet förochav

den elintensiva industrins energiförsörjning skulleatt tryggas.
Samtidigt beslöt riksdagen riktlinjer för naturgasanvändningen iom

Sverige. Tillförsel skall ske i överensstämmelse med de energi-av gas
politiska riktlinjerna. Vidare skall inköp ske efter striktav gas
kommersiella principer så kraft kan konkurrera denatt gasen av egen
svenska energimarknaden.

Samtidigt med det energipolitiska beslutet fattades också beslutett
miljöpolitiken inför 1990-talet prop. 1987/88:85, JoU23. Riksdagenom

genomdrev därvid i vissa avseenden långtgående restriktioner änmer
vad regeringen hade föreslagit. förstaFör gången uppmärk-storgavs

frågansamhet risken för långsiktiga klimatförändringar till följdom
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Riksdagenförbränning fossila bränslen.koldioxidutsläpp vidbl.a. avav
energianvändningens effekterklarläggaregeringenuppmanade att

nationellt delmåli atmosfären. Somkoldioxidhalten attett angavs
nivå.ökas 1988 årsinte börutsläppen utöver

treårigt energiforsknings-beslöt våren 1990Riksdagen ett nyttom
fortsatt inrikt-Beslutet innebar1989/90:90, NU40.prop. enprogram

och högskolor.hos universitetuppbyggnad baskompetensning av
omställningenför underlättaforskninghuvuduppgifterSom attangavs
möjliggöraoch förkärnkraftsavvecklingvidenergisystemet att enenav

och klimathänsyn.till ökade miljö-energisystemetanpassning av

energipolitiska riktlinjerårs1991

direktiv 1991 årskommissionensunderstryks det i attSom nämnts
parlamentarisktstabiltbrett ochbasen forriktlinjerenergipolitiska är ett

för kommis-grundenoch därmedenergipolitikensamförstånd i utgör
arbete.sionens

energisys-utvecklingenställningen ochfortrovärdig politikEn avom
tillräckligstabil ochåtgärder förenarkonkretaförutsättertemet ensom
1980-taletUnderövriga mål.energipolitikensmedenergitillförsel av

och mål,åtgärdermiljöpolitiskaenergi- ochbeslut fattatsflerahade om
prioritera-olika starktsvårförenliga elleruppfattadesmånga somsom av

de.
energi-överenskommelseträffadesjanuari 199115Den omen

ochFolkpartiet liberalernaSocialdemokraterna,mellanpolitiken
överenskommelsen grund förtillliggakomCenterpartiet. att ensenare

riksdagsbeslut i juniföljandeoch förenergipolitikenproposition ettom
1990/9l:88, NU40.1991 prop.

beslutenergipolitiskaårsmotiv för 1991grundläggande attEtt var
grundas påenergisystemet börutvecklingenochomställningen av

fast-sådanaBesluten måstebeslut.politiskahållbara attlångsiktigt vara
tiden.trovärdigaframstårenergipolitiken överförlagda mål som

avsnitt, iprogrammatisktmedinledsEnergiöverenskommelsen ett
centralaNågrautgångspunkterenergipolitiskavilket vissa anges.

här.avsnittdettameningar angesur
påtillgångensiktoch långmål kortEnergipolitikens tryggaär att

villkor.konkurrenskraftigaomvärldenmedenergi påoch annan
utveckling isocialekonomisk ochgodfrämjasHärigenom en

miljö kanochifrån vadskall utgåEnergipolitiken naturSverige.
bära.

energisystemskallelförsörjningLandets etttryggas genom
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möjligai utsträckning grundas varaktiga, helststörstasom
inhemska och förnybara, energikällor effektiv energi-samt en
hushållning. krav skall ställas säkerhetStränga på och omsorg om

användningmiljön vid och utveckling all energiteknik.av
Omställningen energisystemet måste, vid sidanav av

säkerhetskraven, ske med hänsyn till behovet elektrisk kraft förav
upprätthållande sysselsättning och välfärd. kärnkrafts-Närav

kan inledas och i vilken taktavvecklingen den kan ske avgörs av
resultaten hushållningen med el, tillförseln från miljö-av av
acceptabel kraftproduktion och möjligheterna bibehållaatt
internationellt konkurrenskraftiga elpriser.

framhålls i överenskommelsen utsläpp koldioxid vid för-Det att av
bränning fossila bränslen påverkar klimatet och det därför ärattav
angeläget eldning med sådana bränslen i möjliga utsträckningstörstaatt
undviks. Biobränslen har den bakgrunden viktig uppgift fyllamot atten

omställningen och förnyelsen energisystemet. kan kommai Det attav
åtgärder avseende bl.a. teknikutveckling för främjakrävas särskilda att

sikt ökad användning kommersiella villkor biobränslen ochpåen av
energislag för storskalig elproduktion.andra förnybara

för kraftproduktion uttalas principielltavsnitt åtgärderl ettett om ny
i vilket skatten fossilastöd för tanken energiskattesystem påett

utsläpp förbränningen upphov tillbränslen beroende deär av som ger
den producerade energin används till. Emellertidvad sägsänsnarare

för denockså totalkostnaderna i den svenska elproduktionen ochatt
höjas. Därförelintensiva industrin därigenom skulle bör åtgärder mot

elproduktion med övriga länder ikoldioxidutsläpp från samordnas
sådan samordning andra styrmedelavvaktan måsteEuropa. I änen

utnyttjas för främja de förnybara energislagen ochkoldioxidskatten att
överenskommelsen ingick flera sådana styrmedelkraftvärmen. I att

skattelättnad för kraftvärme investerings-infördes, bl.a. generell ochen
biobränsleeldade kraftvärmeverk.bidrag till

innehåller också strategi för minskad klimatpåverkan.Riktlinjerna en
samordnat arbete inom beträffandebetonas vikten EuropaDär ettav

koldioxidutsläpp. nationella arbetet bör åtgärds-åtgärder Detmot vara
tillsammansinriktat och utformas så Sverige med övriga väst-att

pådrivande i det internationella arbetet.europeiska länder kan Devara
från för begränsning koldioxidutsläppennationella målen år 1988 av

Sverige, med övrigamed åtagande tillsammansersattes ett att
för inteEFTA-länder och bör verka de totala utsläppen år 2000EG, att

och därefter minskar.överstiger nivån i början 1900-taletav
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mellankonkurrensenfråganöverenskommelsenberörs iVidare om
aktualiseratshadefrågabiobränslen,och genomnaturgas somen

framhållsMellansverige.i Detutbyggnadplanerna på naturgasnätettav
kankraftbalansen interådande starkadenbakgrundmotatt avman
ochnaturgasområdet i södrautvidgningnämnvärdnågonförutse av

del990-talet. Genomtill mittentiden framunderSverigevästra av
sadesöverenskommelseniingårbiobränslenforstödåtgärder till som

ställning påetableradfåperioden kunnaunderbränslendessa meren
kraftvärmemarknaden.ochvärme-

riksdagenälvsträckoroch deälvarnaorördadebetonasDet att som
fortsättningsvis.skyddasutbyggnadfrånundantagit ävenhar

sigställdehösten 1991 ävenregeringsskiftetmedsambandI
bakomSamhällspartietKristdemokratiskaochSamlingspartietModerata

riktlinjer.energipolitiskaårs1991
särskildabl.a.innefattadeår 1991beslutetenergipolitiskaDet

Medelenergisystemet.utvecklingenochomställningenför avprogram
med bio-kraftvärmeproduktioniinvesteringarstöd förbl.a.föravsattes

utveckling,stöd tillsolvärmeanläggningar,ochvindkraftverkbränslen,
utvecklings-teknikenergieffektivintroduktion samtochupphandling av

biobränslen.förinsatser

1991efter årfrågorEnergipolitiska

Biobränslekommissionen

regeringen itillkalladeuppgörelsenenergipolitiskadenmedenlighetl
förBiobränslekommissionenkommission att1991februari ana-en

använd-kommersiellökadförförutsättningarnalångsiktigadelysera en
bio-stärkaföråtgärderförslag tilllämnabiobränslen attning samtav

redovisaförturmedhadeKommissionenkonkurrenskraft. attbränslenas
pågåendeförstärkningochsamordningförslagochöverväganden avom

biobränslen.förutvecklingsinsatser i
delbetän-1991novemberöverlämnade iBiobränslekommissionen

septemberregeringen. Itill1991:93biobränslen SOUfrånkandet E1
för fram-Biobränslenhuvudbetänkandesittkommissionen1992 avgav

1992:90.tiden SOU
beslutatförslagkommissionensutgångspunkt imedharRiksdagen
utveck-påskyndaforkronormiljonerstöd på 625sammanlagt attettom

kommersiellförförutsättningarnaförbättrartekniklingen somav
biobränslen.användning av
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Vattenfall AB

Våren beslöt riksdagen1991 överföra huvuddelen verksamhetenatt av
i Statens vattenfallsverk till aktiebolag, Vattenfall ochAB,ett att
avskilja verksamheten i storkraftnätet till särskild organisation prop.en
1990/91 :87, NU38 1991/92:49, NU10. regeringensIsamt prop.
proposition det viktigaste motivet till föra huvud-att överattangavs

Vattenfallsdelen verksamhet från affarsverk till bolag effekti-attav var
visera förvaltningen kapital. Vattenfall borde möjligheterstatensav ges

utvecklas inom de konkurrensutsatta områdena verksam-att attgenom
heten bedrivs i aktiebolagsform. vidare elkonsumenternasDet attangavs
ställning bör stärkas åtgärder ökar konkurrensen mellangenom som
producenter i Sverige mellan svenska och utländska producenter.samt

småskaliga producenterborde tillförsäkras goda möjligheterDessutom
marknaden.säljaatt

börjadejanuari 1992 Vattenfall sin verksamhet. SamtidigtDen 1 AB
Affársverket svenska kraftnät kraftnätinrättades Svenska driversom

och förvaltar stamnätet.

Kllmatpolitiken

Vid konferens miljö och utveckling i Brasilien under-FN:s år 1992om
tecknade däribland Sverige, klimatkonvention syftar153 stater, en som

klimat.till skydda jordens Riksdagen beslutade våren åtgär-1993att om
klimatpåverkan, innefattande bl.a. vissa klimatpolitiskader insatsermot

1992/93: bil.inom energiområdet prop. 179 NU28, rskr. 362. Beslu-
innebar bl.a. nationell strategi innebärtet att antogs atten som

koldioxidutsläppen från fossila bränslen stabiliseras i enlighet med
klimatkonventionen till års nivå år för därefter minska.1990 2000, att

de svenskaEnligt beslutet skall insatserna inom energisektorn
koncentreras till två områden: forskning, utveckling och demonstration

förenergieffektiv teknik och teknik utnyttja förnybara energikällorattav
i Sverige energieffektivisering och övergång till förnybara energi-samt

Östeuropa.källor i Baltikum, Polen och övriga
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Elmarknadsreformen

elmarknadenreformering prop.Riksdagen beslöt våren 1994 om en av
1993/942358. Beslutet inne-rskr.1993/94:NU22,1993/941162, bet.

innefattande vissai lagen 1902:71 s.l,fattade dels ändringar
dels laganläggningar ellagen,elektriskabestämmelser en nyom
skulle detEnligt beslutetmed el,handel1994:618 nyam.m.om

kraft den januari 1995.träda i 1regelverket
elmarknads-skjutadecember 1994dock ibeslötRiksdagen att upp

Energikommissio-möjligheter förskapaikraftträdande förreformens att
reglerna fördekonsekvensanalysbredaregenomföraatt av nyaennen
1994/95:84,kraftträder i prop.reformeninnanelmarknaden

avlämnade iKommissionen1994/95:141.rskr.1994/95:NU10,bet.
1995:14elmarknad SOUdelbetänkandetinnevarande år Nyfebruari

träda i kraft medellagstiftningen skulledenbl.a.med förslag att nyaom
förändringar.vissa

ellagstiftningen skalldenbeslöt riksdagenoktober 1995I att nya
1995/96:NU1,bet.1994/95:222,januari 1996 prop.kraft denträda i l

enlighet medlagstiftningen iförändringar1995/96:2. Förutomrskr. av
regleringarvissa tekniskabeslutetinnefattadeförslagkommissionens

teknikutvecklingsverketsochNärings-finansieringförprinciperoch av
ellagstiftningen.dennätmyndighet enligtverksamhetNUTEK nyasom

funk-elmarknadensförändringarinnebärElmarknadsreformen av
i aktörernasförändringen liggergrundläggande atttionssätt. Den ansvar

produktionHuvudprincipenoch preciseras.ändras ärmarknaden att
nätverksamhetenmedanske i konkurrens,skallförsäljningoch av

särskiltövervakas påochskall reglerasmonopolnaturligtär ettsom
leveranssäkerhet systemansva-drift ochforsamladeDet ansvaretsätt.

förändring denågoninnebär dock inteReformenåläggsret staten. av
i drift.för elsystemetsprincipernagrundläggande

ochinriktningUtredningsarbetets2.3

dispositionbetänkandets

Utredningsarbetets organisation

knytatill sigbehovkommissionensbredd ochUtredningsarbetets attav
nödvändiggjortområdena harberördadeexpertis inom en

överväganden harkommissionensförunderlagetarbetsorganisation där
referensgrupper. Fyraochflerabehandlats i expertgrupper

har biträtt20bestående 10vardera experter,expertgrupper, av -
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iför elmarknadsfrågor verksamkommissionen. Expertgruppen var
behandling denkommissionenssamband med av nya

Övriga inom områdenaelmarknadslagstiftningen. tre expertgrupper -
effektiviseringenergianvändning ochenergitillforsel,ochkraftproduktion

med dehuvudsak arbetatoch miljö har iSamhällsekonomisamt -
harbetänkande.föreliggande Expertgruppernaredovisas ifrågor som

sakkunnigakommissionensmedregelbundet sammanträtt somen av
ordförande.

uppgiften ställahaftsekretariat harKommissionens att samman
idiskuteratsflera omgångarsedan i ellerunderlagsmaterial, enensom

underlagspromemorior,antalEttfleraeller stortexpertgruppema.av
har därvidutlåtanden,ochkonsultrapporterbaserade på experternas

ochkunskapinhämtamöjlighet givitsharDärigenomsammanställts. att
iskilda uppfattningarslitaoch ocksåhållfrån mångasynpunkter att

specialister iinkallatsharTillfrågor. mötenmånga expertgruppernas
inbjudna harantalmedantal seminarierfrågor och störresärskilda ettett

också arrangerats grupperna.av
varitantalharnämndade experterstortFörutom ettexperterna

iutarbetaarbetekommissionensi rapporterverksamma attgenom
utarbetandetbiträda videllerfrågor sättsärskilda annatatt avgenom

frågorrättsligapåantalunderlagsmaterial. samtEtt större experter
sekretariatetbiståttutvecklingsfrågor har attochforsknings- genom

underlagsmaterialutarbetandetvidreferensgruppertjänstgöra avsom
områden.dessa

involverade ivarithardeförteckningEn över sompersoner
bilagaåterfinnsarbetekommissionens som

utarbetatshardettaUnderlagspromemorior och sättrapporter som
underbilagorpubliceraskommissionensfrånbiståndmed experter som

påpekaviktigtl 40. DetSOU 1995: att experternabetänkandet är atttill
olika biståttövrigtoch iunderlagpå detta sättsynpunkterlämnathar

de inteunderlagspromemorior,utarbetandetvid attsekretariatet menav
materialet.innehållet idet slutligabakomställa sighafthar att

underlags-behandlatsammanträdenvid sinaharKommissionen
förunderlagutgjortvilka därvid över-ochpromemorior ettrapporter

anledninginte funnithar dockKommissionen att taläggningama.
underlagspromemoriorna.ställning till



Utgångspunkter 97SOU 1995:139

och företagenskildafrån organisationerInformation personer,

från enskildaantal skrivelsermottagitharKommissionen stortett
specialisterhar enskildaoch företag. Därutöverorganisationerpersoner,

sina synpunkterföredrabidragit till arbetetorganisationeroch attgenom
förutsträckning skett inomifrågor. hari särskilda Detta stor ramen

vid sinaKommissionen har ocksåarbete.expertgruppemas
företag,organisationer ochföreträdare förhörtsammanträden samt

ämnesområden.rörande olikaexperter
Sverige förstudieresor ihar företagitkommissionenDelar attav

Vidkärnkraftverk.Vattenkraftverk ochtorvhantering,studera bl.a. en
och företagmyndigheterinformation fråninhämtadestill Norgeresa

dessutomharNordsjön. Kommissionengasutvinning istuderadessamt
kärnkrafts- ochdär studeraförtill Litauenstudieresaföretagit atten

Delarmyndigheter.litauiskabesökagaskraftsproduktion samt av
till Kanada ochstudieresaföretagitocksåharkommissionen en

elproduktionalternativuranbrytning,studeraförKalifornien samtatt
kärnkraftverk.nedläggning av

dispositionBetänkandets

och tillförselnanvändningenöverblickgivitskapitel harlI avaven
påverkningar påförbundnadärmedglobalt,ochSverigeenergi i samt av

miljön.
energisvenskaöversikt deningåendeinnehållerKapitel 3 avmeren

föregåendeunder deutvecklingoch dess närmastanvändningen
skettharförändringarbild deFramställningenårtiondena. somavger en

ändamål.olikabränslen förochanvändningeni av
aktuella tillförsel-denöversiktmotsvarandekapitel 4l avges en

delhar Enförändringarde störreSverige och ägtisituationen rum.som
förkostnadernaochförutsättningarnagenomgångkapitlet är avenav

formellakraftvärmeverk. Detkraft- ochslagolikaelproduktion i av
uppförandetförfastställa villkorochsöka,regelverket för prövaatt av

behandlas också.elproduktionsanläggningar
svenskatonvikt på demedkärnkraften,behandlarKapitel 5

synvinklar:mångaöversiktlig bildKapitletkärnkraftverken. urger en
avfallshanteringproduktionskostnader,säkerhetsarbetet,ägarstruktur,

internationell utblick.lagstiftning. Dessutomsamt enges
kapitelbeskrivs iSverigeitillförselnochAnvändningen naturgasav

europeiskaochnordiskaockså denbehandlaskapitletI
förutsättningarnaochpåprissättningenmarknadsutvecklingen, naturgas

Sverige.igasanvändningför ökad

4 15-I380
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Kapitel biobränslen och kapitlet redovisas7 Iägnas torv.
möjligheterna till ökad användning biobränslen för produktionav av

marknaden för biobränslen resursbasens omfattningoch värme, samt
och tekniska begränsningar. ochmed hänsyn till ekologiska miljö-Den

följer biobränslenklimatpåverkan användningen och torvsom av av
också.behandlas

förkapitel beskrivs de pågående utveckling8I programmen av
för förnybara deenergieffektiv teknik och energislag årenssamt senaste

energiforskningsinsatser. Framställningen särskilt inriktad påär att
hittillsredovisa de resultat insatserna kunnat avläsas.av som

kapitletbehandlar prisutvecklingen och bränslen.Kapitel 9 I
bränslepriser och utveckling tiden.dagens el- och derasbeskrivs över

prisbildningen kan bli följden denförändringarDe av nyaav som
Kapitlet avslutas med redovisningellagstiftningen diskuteras. en av

andra länder.industrins elpriser i
energiintensiva industrin i Sverige beskrivs i kapitelel- och 10.Den

betydelse för dessa branscher redovisas ochStrukturomvandlingens
för inköp energi i relation till värdetkostnaderföretagens sättsav av

produktions-de energikrävande branschemasderas produktion. Några av
betydelse förmarknadssituation behandlasoch Derasnärmare.

redovisas.och för sysselsättningenutrikeshandeln
tillförseln energi medförmiljöpåverkan och de riskerDen som av

kapitel Syftet kort beskriva deöversiktligt i 11.behandlas är att
med de tillgängliga energikälloma.för- och nackdelarnaviktigaste

värdera och jämföra olika miljöproblemmedOckså problemen mäta,att
diskuteras.och risker

klimatfrågan. Växthuseffektens betydelsebehandlaskapitel 12I
koldioxid i olika länder och tidenkortfattat och utsläppenberörs överav

behandlas åtgärder för motverkaDärefterredovisas. att
klimatpolitiken och internationelltklimatförändringar, i Sverige, EU

fortsatta arbetet inomför klimatpolitiska åtgärder.kostnaderna Detsamt
klimatkonventionen diskuteras.förramen

energipolitiska styrmedel. Kapitlet innehållerKapitel behandlar13 en
tillämpas och har tillämpats i Sverige.översikt styrmedel Desomav

för EU-länderna gåsför bl.a. beskattningregler ärsom gemensamma
diskussion vilka krav bör ställas påEfterigenom. om somen

innehåller kapitlet genomgång för- ochstyrmedelenergipolitiska en av
olika styrmedel för ställanackdelar med användningen att omav

energisystemet.
möjligheterna minska användningenbehandlarKapitel 14 att av
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effektivareför energihushållning ochåtgärderoch bränslen genom
i huvudsak inriktadFramställningen påenergianvändning. är

energianvändning. tekniskaoch industrisektoremas Debebyggelse-
Ävenredovisas. möjligheternaoch uppskattade kostnadermöjligheterna

eller fjärrvärmeuppvärmning från till bränslenkonverteraatt
betydelse förfaktorerSlutligen diskuteras någrabehandlas. ärsom av

möjligheter investera i åtgärderföretagens vilja ochochhushållens att
energihushållning.för

förbedömningar konsekvensernaredovisaskapitel 15l av
kämkraftensscenarier föralternativasamhällsekonomi och miljö treav

under år. dettadrivs reaktorema 40 Motalternativavveckling. I ett
beräkningarna, ställs tvåreferensaltemativ vidalternativ, ärsom

alla reaktorerfallavvecklingen inleds år 1998. Idäralternativ stängsett
takt.avvecklingen i långsammareandra skeri detföre år 2011,

aspekterna påredovisning de rättsligainnehållerKapitel 16 enaven
kämkraftsavveckling.lagstiftning om

kommissionen sina bedömningar ochredovisarslutligen,kapitel 17,I
förslag.

ochkommissionens direktivfinns fogadesärskilda bilagorSom
förteckning ledamöter,bil. och 2,tilläggsdirektiv 1 överen

förklararingbil.och sekretariat 3sakkunniga, samtexperter aven
bil. 4.tekniskamåttenheter,ochenergi- termer m.m.
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Energianvändningen3

fördelningEnergianvändningens3.1

i kapitel varitbeskrivitsSverige har,Energianvändningen i som
denFördelningenårtiondena.under deoförändradrelativt senaste av

stabilockså varit relativtsektorerna harenergianvändningenslutliga
beroendemellanvissa variationer årenmed1994,perioden 1970under -

temperaturskillnader. Vissaochkonjunktur-exempelvis mer
dock iakttas.energianvändningen kan Dettaförändringar ibestående

fördelad påenergianvändningenvisarfiguri 3.1,illustreras som
sektorer.

perioden,underenergianvändningen ökattransportsektorn harInom
Åroch 1990-talen. 1994börjani 1980-tillfälliga nedgångarfrånsett av

I‘de övrigahögre år 1970.sektorn drygt 50 %ianvändningen änvar
och den ökadeganska stabilvaritanvändningen däremotharsektorerna
viss minskadförenergianvändningen uppvägstransporter enav

industrisektorema.bebyggelse- ochanvändning i
redovisningsmetoderdeföljd bl.a.tillTotalstatistiken skymmer, av
användningen, vilkaiförändringarbetydelsefullavissatillämpas,som

ökadhar varitmarkant förändringperioden. Enunderhar ägt enrum
tillfrån bränslenövergånghar berott påtill delelanvändning, ensom

slutligadenomvandlingsförluster iminskadelett tillharel. Detta
elproduktionenomvandlingsförluster iVissaenergianvändningen.

inte.dockredovisaskärnkraftens
genomsnittmed ielanvändningenökade19941970Under åren -

Ökningen såvälägde ii figurhar visats 1.4.år,drygt 3 % rumsomper
fjänvärmesystemet. Iiindustrisektoremaoch transport-bebyggelse- som

harelanvändningen,delmycket litenförsektorn, avsvarar ensom
under dennivåkonstantpålegat senasteanvändningen en

tilluppgick år 1994eldistributionenvidFörlustematioårsperioden.
uppstår pådistributionsförlustemadelenTWh. Största7,7 av

lågspänningsnätet.

l kapitelSe
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Energianvändning åren i bebyggelse-, industri-Figur 3.1 1970 1994-
transportsektorema. Indexoch 1970 100.

rikesIransporter
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140 1
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100 A
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visas i figurenergianvändning i energienheter 1.3.SektoremasAnm.

Källa." NUTEK

ochutforma överforingssystemeninriktningNätägarnas är att
förluster ochkostnaderna för kapital,anläggningarna så de totalaatt

andel den totalaDistributionsförlustemasunderhåll minimeras. av
minskat från år 1985 till % år 1994.Enelanvändningen har 8,5 % 5,5

effektiviseringinnebära ökade kravreformerad elmarknad kan väntas
råkraftpriser kan ocksådistributionen. Högre göra attav

troligt den nedåtgåendeblir lönsamma.standardhöjningar Det är attmer
fortsätta och sedan plana påeldistributionsförluster kantrenden för ut

lägre nivå, 4-5 procent.en ca
periodenfossila bränslen har under 1970 1994Användningen av -

ökat ibebyggelse- och industrisektorerna,minskat i transport-men
kraftigt minskningindustrin har det skettsektorn. Inom en av

samtidigtoljeprodukter från till TWh och74 21användningen enav
biobränslebiobränslen från till TWh.användning 33 47 Detökad av

huvudsakligen bränslenindustriellt bestårutnyttjas somavsom
främst skogsindustrin.tillverkningsprocessema inomigenererats

varit TWh,kol inom industrin har konstant, 15Användningen caav
stålindustrin.i järn- ochdet har använtsmestavarav

Även oljeprodukter minskatanvändningenbebyggelsesektom hari av
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TWh,kraftigt, från 19 till 37 där har användningen biobränslen1 men av
förblivit i oförändrad ca TWh. minskade oljeanvänd-12 Denstort sett

effektivisering,beror på, förutom främst ökad elanvändning,ningen en
också ökad fjärrvärmeanvändning. Figur visar hur använd-3.2men en

och biobränslen inklustive harningen oljeprodukter torv utvecklatsav
industrisektorema exklusive fjärrvärme.i bebyggelse- och

Användningen oljeprodukter och biobränslen inkl.3.2 torvFigur av
fjärrvärmebebyggelse- och industrisektorema exkl. åren 1970i -

TWh.1994,
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Källa: NUTEK

energianvändningBebyggelsesektoms3.2

bostäder i flerfamiljshus och småhus,bebyggelsesektom räknasTill
näringama övrig service el-,lokaler, de areellafritidshus, vatten-,samt

Huvuddelen energianvändningen i sektornoch reningsverk.avlopps- av
elanvändningövrigt främstuppvärmning, medan den i utgörs avavser

driftändamål. Energianvändningens fördelning påhushålls- ochför
framförkraftigt under periodenhar förändrats 1970 1994,energislag -

bränsleanvändningen förbetydande minskningallt av upp-genom en
skett effektivisering ochminskning harvärmning. Denna genom en

motsvarande tid har denel- fjärrvärme. Undertill ochövergång
ökat medi bostäder och lokaler 45 %.uppvärmda ytan ca

kraftigt figur 3.3.har minskat sedan år 1970 seOljeanvändningen
mängd olja användes årungefär tredjedel denanvändsdagI somen av
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frånperiodunderhar ökatfjärrvärmeAnvändningen1970. sammaav
Ävenanvändning.industrinsexklusiveTWh36TWh till knappt12

minskat ocholjaanvändningenharfjärrvärmeproduktioneninom av
enskildbiobränsle FörAnvändningenbiobränslen.med främstersatts av

efterår 1970,nivåi dag påsmåhus liggeruppvärmning i somsamma
1970-talet.underkraftig nedgången

1970 1994,bebyggelsesektom åreniEnergianvändningenFigur 3.3 -
TWh.
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NUTEKKälla:

TWhelvärme 28fördelade sig påbebyggelsesektomiElanvändningen
1985perioden 1970UnderTWh.driftel 26TWh ochhushållsel 17 -

tillTWhfrån knapptlandet, 5ielvärrneanvändningenfemfaldigades ca
hushållsel harochelvärmeAnvändningenfigur 3.4.TWh,25 avse

befolkningen totaladenochrelativt konstant,varitdärefter trots att
ökat. Atthushållen, hariantaletliksombostadsytan, apparater

beror1980-taletsedan mittenhar ökatallt inteelanvändningen trots av
bådesuccessivtskerförnyelseeffektivisering ochdenbl.a. avsom

byggnader.ochapparater
Ökatdäremotbyggnader harlokaler ochdriftel iAnvändningen av

samladedenbl.a.påvilket beroråren,deunder attkraftigt senaste
år i%och 1992 1,51980mellan årenbetydligtökadelokalytan per

kontorsmaskiner,innehavetDärtill kommer t.ex.genomsnitt. att av
explosionsartat. Trotsökatharoch skrivare,datorerkopieringsapparater,
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har detta1980-talets,energieffektivadagens änärapparateratt mer
fallApparatanvändningen har i mångaelanvändning.ökadresulterat i en

vilketoch kylanläggningar,ventilations-ökat behovlett till ävenett av
ökad elanvändning.tillbidragitockså har en

fördelad påbebyggelsesektorn år 1994iElanvändningen3.4Figur
driftel, TWh.hushållsel ochelvärme,

80

60

1994199019861982197819741970

temperaturkorrigerad.Användningen ärAnm.

Källa: NUTEK

energianvändningIndustrins3.3

ienergimycketlikaanvändsindustrin nästaninom som
TWh el, TWh4drygt 50användes år 1994Totaltbebyggelsesektorn.

drygt 50 %bränslettillfördabränsle. detTWh Avoch 87fjärrvärme var
och %kolbränslen 4oljeprodukter, 18 %biobränslen, 25 % caca
förbränningdelsker tillBiobränsleanvändningen stornaturgas. genom

skogsindustrin.inombiprodukterochreturlutarav
detkonjunkturkänslig. Igradhögenergianvändning iIndustrins är

samband mellanstarktmycketfinnstidsperspektivetkorta ett
variationer. Dettaenergianvändningensochproduktionsvolymens

tydligtkonjunktursvackomadär defigur 3.5,framgår senastetreav
lågkonjunkturendenUnderenergianvändningen.sig iavtecknar senaste

ochunder åren 1991%med 5energianvändningindustrinssjönk ca
%.med 9industriproduktionennedgång ispeglarvilket1992, caen
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dessindustrin såvälenergianvändningen ipåverkassiktPå längre -
energi-gradsammansättning i högdessomfattningtotala avsom -

tydlighar skettvisar också detFigur 3.5utveckling.prisemas att en
minskatOljeanvändningen harenergislagen.mellanomfördelning
energintillfördahälften denha utgjortmarkant, från närmareatt av

ökatelanvändningenSamtidigt har1994.endast % årtill 13år 1970
till 36 % år 1994.år 1970ökade från drygt 20 %Elandelenkraftigt. ca

från till 3.3 %.period 21ökadeunderbiobränsleAndelen samma

TWh.1994,energianvändning åren 1970slutligaIndustrins3.5Figur -
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Källa: NUTEK

totalaÖvergången industrinsmedförtocksåtill haroljafrån att
redovisningsmetoddenenligtminskat,energianvändning har som

används användningsområdenflestai deElenergi harSverige.i en
kankWh oljainnebärvilket ersättasverkningsgrad olja,högre än att en

energianvändningentotalael.kWh Denmed mindre än varen
TWh år 1994.och 1421970kWh år154ca

industrisektom kanenergianvändningen itotaladen%Cirka 70 av
gmvindustri, ochbranscher:energikrävandetill någrahänföras massa-

järn- ochstenindustrijord- ochindustri,kemiskpappersindustri, samt
genomgåttperiodenunderbranscher har storastålindustri. Dessa

energianvändningen.har påverkatvilketstrukturförändringar,
kronaenergiåtgångendvs.energianvändning,specifikaIndustrins per

industrinminskat sedan år 1970. Förstadigtharproduktionsvärde, som



EnergianvändningSOU 1995:139 107

oljeanvändningen minskat med fyra femtedelarhar den specifikahelhet
medan den specifika elanvändningen förblivit ii fasta priser,mätt stort

ökade emellertid denMellan åren 1992 och 1994oförändrad.sett
medanför industrin helhet med 9 %,specifika oljeanvändningen som

ochelanvändningen sjönk med %. Figurerna 3.6 3.7specifika 11den
detta.illustrerar

kWhspecifika oljeanvändning åren 1970 1994,Industrins3.6Figur -
priser.produktionsvärde i 1980 årskronaper

1,0 1
papperslndustrlMassa-och

0,8 -

0,6 stålverkJärn-och‘
a

0,4 -
totaltIndustrina0,2 -

IndustriKemisk
/ogo uTstriIIIII1IIIII

19941986 19901982197819741970

Källa: NUTEK

pappersindustri,branscherna ochelkrävandeochde energi-För massa-
relativtutvecklingen varitkemisk industri harstålverkochjärn- samt

minskningenharförstnämnda branschernade tvåförlikartad, avmen
ochvaritoljeanvändningen Massa-specifikaden större. pappers-

under främst 1980-ökade påtagligtelanvändningspecifikaindustrins
elintensivaproduktion medallt växandeframförberoende påtalet, en

därefter återprodukter, harvedsnålainriktning påmed menprocesser
kWhår 1970 0,49dock högre år 1994Elanvändningenavtagit. änvar

med år 1970.jämfört 0,41produktionsvärde år 1994kronaper
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kWh1994,elanvändning åren 1970specifikaIndustrinsFigur 3.7 per-
priser.i 1980 årsproduktionsvärdekrona

0,6 —
pappersindustriochMassa-

0,4

stålverkochJäm-

0,2 -
totaltIndustrin vx á

Verkstadsindustri t.r_..%1-rawi
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Källa." NUTEK

medan%,energi for 60inköptenergianvändningindustrinsAv casvarar
biprodukter,huvudsakligenenergi,genereradinterntåterstoden utgörs av
översiktTabell 3.1skogsindustrin.inomanvänds avengersom

branscher ochfördelad på1994energianvändning årindustrins
energislag.

TWh65drygtanvändes år 1994pappersindustrinochInom massa-
användning.industrins totalaomkring 45 %vilketenergi, motsvarar

utgjordesenergianvändningbranschensTWh,hälften, 30Knappt avca
för 38 %svaradepappersindustrinochMassa-returlutar. avcaav

oljeanvändningen.%och 30elanvändningtotalaindustrins avca
energianvändningindustrinsstod för 15 %stålverkenochJärn- av

kol.och Däravkoksanvändningentotaladen%och 75 avavca
ochochkoks-TWh9utgjordes genererassommasugnsgas,avca

metallverkövrigamedTillsammansproduktionen.ianvänds internt
Livsmedels-elanvändning.industrins%för 15branschensvarade avca

kanvilketnaturgasanvändning,industrins40 %stod forindustrin avca
till södralokaliseradebranschi dennaföretag ärmångaförklaras attav

stenvaruindustrinochJord-finns.Sverige däroch naturgasenvästra
koks.ochkol-mängdenden inköptadelförsvarade stor aven
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branscher, TWh.fördeladenergianvändning år 1994Industrins3.1Tabell
E1 TotaltOljor Fjärr-GasolBio- Natur-Kol,

bränslekoks värmegas
Bransch

2,3 4,11,00,7Gruvor
Livsmedels-

2,4 6,80,32,0 0,51,30,2industri .. 0,80,30,10,3 0,2Textilind.
10,60,2 2,01,07,4Trävaruind. ..

ochMassa-
65,319,30,80,55,238,6 0,5pappersind. 0,4

0,4 0,80,3ind.Grafisk .. 0,30,3Gummiind. .... ....
Kemisk

5,5 9,11,01,50,70,4industri m.m. ....
Petroleum-

0,70,7kolind.och ..........
ochJord-

5,21,01,01,20,1stenvaruind. 1,9 ..
ochJäm-

20,64,70,21,9 1,70,211,9stålverk
2,6 3,50,20,2Metallverk 0,5 .... 6,7 11,11,30,62,10,2Verkstadsind. 0,1 .. 0,1ind.Annan ............ 2,3 2,5Övrig ind. ..........

141,650,54,14,716,83,246,515,8totaltIndustrin

pappersindustrinsochingårbiobränslen, ävenI torvAnm. massa-,m.m.
KoksGWh.med 116stadsgasingårTWh.på I29,8returlutar naturgasposten

ochkoks-innefattar även masungsgas.
Avrundningsfel förekommer.GWh.100mindreVärden än

..

NUTEKKälla:

energianvändningTransportsektoms3.4

olje-huvudsakligenbestårenergianvändningTransportsektoms av
tillanvändsflygbränsle,ochdieselbensin,främstprodukter, som

förtransportsektorninomanvänds attElgodstransporter.ochperson-
fånâgraför endast procentochtrafikspårbundendriva avsvarar

År ochTWhanvändes 2,61994energianvändning.totalasektorns
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TWh96,2 bränsle, 12,6 TWh bunkeroljor i utrikes sjöfart. Avvarav
föranvändningen inrikes år 1994 86 TWh svarade bensintransporter

för 49 TWh 57 %, dieselolja för TWh24 28 % och flygbränsle för
TWh10 11 %.
Figur visar hur energianvändningen för3.8 inrikes hartransporter

Årbörjanförändrats sedan 1970-talet. 1994 energianvändningenav var
dubbelt hög år framgårså 1970. Som figuren energi-än ärmer som av

användningen i transportsektorn förhållandevis konjunkturkänslig. I
sjönkbörjan 1980-talet energianvändningen för sedan öka.återattav

nedgång ökarEfter år 1990 energianvändningen för inrikesen ny nu
igen. Bensinanvändningen ligger dock på lägre nivå iäntransporter en

slutet 1980-talet. markant nedgång i bensinanvändningenEnav
inträffade år vilket torde hänga med den kraftiga1993, samman
skärpningen beskattningen bensin genomfördes vid årsskiftetav av som
1992/93.

Slutlig energianvändning för inrikes3.8 åren 1970Figur transporter -
TWh.1994,

100

80

o6 Bensin-

40
Diesel/EM

EI20 áEo 2-5
rfi Flygbrinsllii i

o NIJTI.
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Källa: NUTEK

Transportarbetet har under hela efterkrigstiden ökat kraftigt, både detnär
andelgäller och godstransporter. Transportsektornspersontransporter av

i dagden inhemska energianvändningen har ökat kontinuerligt och utgör
Sektom stod år för den slutligadrygt 22 %. 1994 49 % av

oljeprodukter. koldioxidutsläppen ochanvändningen Knappt 42 %av av
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härrörde frånkväveoxidutsläppen år 199380 % transport-över av
sektorn.

har det inomanvändarsektorerfrån övrigaskillnadTill transport-
energislag.olja till andraövergång från Dennågoninte skettsektorn

specifikaminskning denresulterat i vissutvecklingen hartekniska aven
har dock utvecklingenfordon. På årbränsleanvändningen i senarenya

hareffektivisering skett,fordon Denbränslesnålare stagnerat.mot som
Bränsle-och komfort.motorstyrka, säkerhethöjningarmotverkats avav

eftersomfordonsflottan påverkas långsamt,helaieffektiviteten om-
relativt låg.sättningstakten är
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Energiförsörj ningen4

tonvikten lagdenergitillförseln, medsvenskabeskrivs denkapiteldettaI
hälftenförKämkraften,elproduktionen. avsvararsom

nästa kapitel.idiskuteraselproduktionen,
uppförandeförkostnadernauppskattningföljerkapitletI avaven

anläggningarredovisasvärmeproduktionsanläggningar. Härochel-nya
anläggningarövrigatillgängliga.kommersiellt Förhuvudsakiärsom

underlagsbilaga‘. redovisningutförligFöruppgifter ivissafinns enen
utsläppsgränser,bränslepriser,förutsättningar, samtbakomliggandeav

anläggningarskildaproduktionskostnader iochinvesterings- typer avav
underlagsbilagan.tillhänvisasstorlekarolika

tillståndförvillkorfastställaochsöka, attförProceduren prövaatt
snabbt byggamöjligheternapåverkastarktkraftverk kan attuppföra nya

i sistabeskrivsTillståndsprocedurenproduktionskapacitet.ut ny
avsnittet.

avseende utsläppgällerde kravkortMiljöeffekter, samt avsom
områdetBeskattningeni kapitel ll.beskrivsföroreningar,skilda

13.3.i avsnittredovisas

1 Underlagsbilaga
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Energiförsörj ningen1

Energitillförseln har i Sverige, visats i kapitel stabilvarit relativtsom
kring TWh/år. förändringarsedan år 1970 och legat 450 Stora har dock

där de väsentliga den kraftigai energisystemet,ägt ärmestrum en av
minskningen oljetillförseln. Oljans andel tillförseln har minskatav av
från till år Biobränsletillförseln har samtidigt70 % år 1970 44 % 1994.

fördubblats, från TWh år till knappt 80 TWh år 1994.43 1970nära nog
minskning i oljetillförseln skett, uttalad målsättningDen som var en

utbyggnadför statsmakterna efter oljekrisema. Samtidigt skedde en av
denoch kärnkraft. Elkraftens sammanlagda andel totalavatten- av

under perioden ökat från tillenergitillförseln har 10 31%.
energitillförsel redovisas skildapåpekades i kapitel kanSom 1

enligt den vanliga svenska metoden tillförselnVid redovising ärsätt. en
framkommer i de internationella balansema, beroendelägre vadän som

kärnkraften redovisas tillförd i stället för den vidpå att som som
värmemängden. Enligt det redovisningssättreaktorema avgivna som

tillförseln ökat från TWh år tillanvänds inom har 450 1970OECD ca
TWh år 1994.595

redovisningsmetod ochredovisas tillförseln enligt svensktabellI 4.1
används inom övriga figur visasden metod OECD. I 4.1enligt som

svensk internationell metod.energitillförseln enligt såväl som
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enligt svensk1994energitillförsel åren 1970Sveriges4.1Figur -
kurva.redovisningsmetod OECD:sresp.

700

600 /
500 k x

Ráoljaoch- oijoproduklar

Naturgas"
"- ochkoksKol

Spmvärm|1

1994H199019861982197819741970

1994,TWh.Energitillförseln år4.1Tabell
Svensk Enligt

OECDmetod

204204oljeprodukterRåolja och
99Naturgas

2828Kol
7979Biobränslen
5959Vattenkraft
2073Kärnkraft

88Spillvärme

595460Summa
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möjligheternainträde i har inte påverkat redovisaSveriges EU att
traditionella svenska statistiken räknasenergitillförseln detpå Densättet.

sammanställning europeisk statistikinfor Eurostat.dock avom

Bränslen4.1.1

Olja

börjanminskat med sedanoljeanvändningen har 40 %svenskaDen av
Sverige kommerimporteras tillden råolja1970-talet. 60 %Nära somav

från Nordsjön.i dag
minskatsynnerhet eldningsolja, haroljeprodukter, iAnvändningen av

eldningsoljatjockårspeciellt efter 1979. Leveransemasnabbt, av
denvolym levererades pådentill knappt 30 %uppgick år 1994 somav

eldningsoljor forEldning med lättasvenska marknaden år 1979.
fjärrvärme.med ochtill deluppvärmning har stor ersatts

ocholjeförbrukningenminskningenharUnder år avstannatavsenare
värmeverkensochIndustrin el-,konstateras.ökning kan samt gas-en

följd kall vinter,tillunder år 1993användning ökade något av en
industriproduktion.ökadi industrisektornförändrad beskattning samt en

Ökningen följdallt tillframförunder år 1994,fortsatte av
användning ioch ökadproduktionsökningexportindustrins en

fjärrvärmeverk.
bensin ocholjeprodukter användsdedelenStörsta ärsomav

transportändamål.fördieselolja

Kol

betydelse förkolhademed 1950-talet importerattill ochFram stor
olja. Orolig-efter handKoletenergiförsörjning.Sveriges ersattes av

ochinnebar kol pris-under 1970-taletoljemarknadenpåheterna att av
bränsle.blev intressantforsörjningsskäl återigen ett

miljökraven vidde skärptalåga oljepriser,relativtårensDe senaste
värmesektomi framför alltökande beskattningendenkoleldning samt

i olikaKol konkurrerar,kolanvändningen harhar lett till stagnerat.att
huvudsakligenkonstruktion,skattesystemetsberoende påutsträckning

industrin och elproduktionen.bränslen inomfossilamed andra
miljoner Cirkatillenergikol uppgick år 1994 l,7Importen ton.av

denna delkraftvärmeverk.och Avanvändes i fjärrvärme-härav60 %
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och förkraftvärmeverkelproduktion iforhälftenanvändes restennära
användesTotaltvärmeverk.ochkraftvärme-vänneproduktion i ca

ochproduktionforTWh kol värme.8 av
700 000energikol under år 1994användningIndustrins cavarav

tilluppgick 1,5Förbrukningen koksTWh.motsvarande 5,5ton, avca
växthusnäringen till 15 000och iindustrin ton.imiljoner ton ca

Biobränslen, torv m.m.

TWh.tilluppgick 78âr 1994ochbiobränslenAnvändningen torv caav
ochProduktionanvändaren.enskildadenSkogsindustrin störstavar

TWh,uppgick till 30massaindustrininomreturlutaranvändning av
användessågverkenochmassaindustrinelproduktion. Inomexklusive

trädbränslen.TWhrespektive 7,4TWh8,5
ochbiobränsleTWhtotalt 18användesfjärrvärmeverken torvI m.m.

förTWh ochföravfall 4,4TWh,svarade för 9,8 torvTrädbränsle
till TWh.uppgick 0,9talloljaAnvändningenTWh.2,8 av

kraftigtökatfjäm/ärmeverken harbiobränslen iAnvändningen av
ökandedenmed bl.a.förklaraskan1980. Dettasedan år
skatte-samband medibränslen,fossilapåskattebelastningen senast

bränslenfossilakoldioxidskattinförandetoch1991årreformen av
fastbränsle-tillstödutgick1980-taletUndervärmeproduktionen.i

värmeproduktionsanläggningar.baserade
flis, användeshelved ochhuvudsakiträdbränslen,TWhOmkring 12

Vedeldningunder år 1994.småhus äriuppvärmningenskildför
inomexempelvisskog,tilltillgångmedhos husägarevanligast nära

utanförsmåhusieller tätortema.lantbruket
biobränslen.TWhtotalt 2,4under åretanvändeselproduktionFör
kraftvärme,industriellreturlutar inommedproduceradeshälftenUngefär

mindre delindustrin. Enträdbränsle inommedresterande av
kraftvärmeverk.trädbränslen iutnyttjadeTWh,elproduktionen, 0,2

kapitelutförligare iBiobränslemarknaden diskuteras
betraktasskallhuruvuda ettoenighetråder torvDet somom

ofullständigtbestårkapitel Torvvidareinte,biobränsle eller avse
markområdenuppstårTorvmarker attnedbrutna växter. genom

totaladenfjärdedeligen. Ensjöaroch växerförsumpas att av
ha för000används 7och i dagtorvmarkSverigelandarealen i är ca

arealen.torvtäcktaden%0,1energiproduktion. Detta motsvarar avca
brytningen. Dengångertillväxa 4-5årligen änberäknasTorvtäcket mer

TWh.och 20mellan 12energivärde påberäknas hatillväxtenårliga ett
åren,deTWh energiför 3har stått senasteFörbränning torv caav
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efter ha ökat kraftigt under slutet 1980-talet.att av

och gasolNaturgas

står i dag forNaturgas 2 % den totala energitillförseln i Sverige.ca av
Utbredningsområdet sydligaste Sverige och Västkusten. de utbyggdaär I
områdena för mellan och15 % 25 % den totalanaturgasensvarar av
energitillfdrseln. totalaDen importen i Sverige uppgår tillnaturgasav

m3,miljoner800 motsvarande TWh bränsle.9 Gasen har iersattca ca
huvudsak olja inom industrin i kraftvärme- och värmeverk.samt

motsvarandem3,ledningsnät har kapacitet miljarderDagens på 2en
TWh bränsle. Med22 kompressorer kan kapaciteten öka tillca ca

TWh. Importavtalen30 med Danmark fortecknade importär en av
m3.miljarder1,1

Naturgasmarknaden diskuteras i kapitel
Tillförseln gasol ochpropan butan till det svenska energi-av

år 1994 5 TWh. Gasol används for värmeproduktionsystemet var ca
industriellaoch i i delar utbytbar olja.Den Inomär stora motprocesser.

industrin användes år 1994 365 och i fjärrvärmeverken000 tonca ca
gasol.69 000 ton

Uran

År uppgick importen1993 och 1994 till 1 200 1 900av uran ca resp.
Sverige importerar från Kanada, Australien, Rysslandton. samturan

Uzbekistan och Kazakstan.
1980-talet sedanbörjan vad gickI änutvanns attav mer uran som

medfördefå avsättning för. lager, motsvarande tvåDetta att stora tre-
världsförbrukning, byggdes hållerårs betasLagren attupp. nu av.

År totalt i och1992 36 000 världen användesutvanns ton uran
i dag ekonomiskt utvinningsbara tillgångarna000 De uppskattas57 ton.

till miljoner3 ton.ca
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El4.1.2

Elproduktionen

till 1994,perioden 1970stigit kraftigt underelproduktion harSveriges
kärnkraftverkenTWh. Sedantill dagens 138TWh år 1970från 60ca
elproduktionenandelkraftverkensoljebaseradedrift dei hartogs av

TWh årtill under 1TWh 1970årkraftigt, från 12minskat straxca
b1.a. torrårsreserv.användsAnläggningama1994. numera som

enligtkraftslagfördelats påde årenhar underElproduktionen senaste
tabell 4.2.

1992 TWh.1994,Elproduktion åren4.2Tabell -

199419931992

70,258,860,8Kärnkraft
8,157373Vattenkraft

4,64,83,5Kraftvärme
4,03,5mottryck 3,3Industriellt
0,80,4Kondensanläggningar 0,6

l0,10,1Gasturbiner
0,070,050,03Vindkraft

137,8141,514 lNettoproduktion

6,78,08,9Import
6,48,61,01Export

Energirapport 1995ochsiffrorEnergiläget i 1995Källa: NUTEK;

och Norden,Sverigeelproduktion iallpraktisktharTraditionellt taget
anläggningarutnyttja devaritSyftet harsamkörts.undantaget,Island att

kostnaderVattenkraftens rörligakostnaderna.rörligalägstadeharsom
rikligvidnedregleraskärnkraftverkenvarförlåga,mycketär

relativtvaritkraftslag harövrigafrånElproduktionenvattentillgång.
produktionskostnader irörligasammanställning överkonstant. En
produktionskostnademauppskattningaranläggningar,befintliga samt av

avsnitt 4.4.iför gesnya,
i rikligÅren resulteradevilketbåda s.k. våtåroch 19931992 envar

lägrekärnkraftsproduktionen änSamtidigtvattenkraft.tillgång på var
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normalt, vilket berodde på förutom den goda vattentillgången, någraatt,
reaktorer avstängda på grund tekniska problem. Vatten-var av
kraftsproduktionen minskade under år 1994, beroende detatt ettvar
torrår vattenmagasinen hadepå normalt under årtömts änsamt att mer

för kompensera för produktionsbortfallet1993 i kärnkraftverken.att
ungefärligaDen bränsleinsatsen for elproduktion kraftvärmeverki i

fjärrvärmenäten, industriellt mottryck, oljekondensanläggningarna samt
gasturbinema framgår tabell 4.3.av

Bränsleinsats for elproduktion brutto,Tabell 4.3 TWh.

Bränsleinsats 1992 l 993 1994
Oljor 3,7 4,2 5,9

Ind. mottryck 1,3 2,61,7
Kraftvärme 1,0 1,3 1,0
Oljekondens 0,81,1 2,0
Gasturbin 0,3 0,4 0,3

0,8 1,1 1,0Naturgas
Ind. mottryck 0,1 0,3 0,5
Kraftvärme 0,80,7 0,5

Biobränsle 3,3 3,3 2,6
Ind. mottryck 3,0 2,8 2,4
Kraftvärme 0,3 0,5 0,2

inkl. hyttgasKol 3,3 3,6 4,3
Ind. mottryck 0,2 0,20,1
Kraftvärme 4,13 3

Källa: NUTEK

Användningen gasol för elproduktion har under de åren uppgåtttreav
till TWh.0,1ca
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elochtillMöjlighet importexport av

antal ställen.ihopkoppladekraftnätländernasnordiska är ettDe
Finland ochtill ikopplat Norge,SverigeiElsystemet är systemen

dessutomsvenskaväxelströmsförbindelser. Det ärmed systemetSjälland
likströmsforbindelser. EnTyskland viaJylland ochtillkopplat

Finland. Jyllandtill södraSverigefrånfinnslikströmsförbindelse även
anslutetdessutomochlikströmsförbindelservia ärtillkopplat Norgeär
till detanslutetJylland indirektDärigenomTyskland.till är

exportkabel tillfinnsFinlandsödraIkontinentaleuropeiska systemet. en
Ryssland.

ochSjällandmellanlikströmslänkår 1995slutetI tas nyenav
mellanlikströmsförbindelsertvåplanerasdrift.Tyskland i Dessutom nya

Holland.ochSydnorgemellanochTysklandochSydnorge en
medutlandsförbindelsemasvenskaflestadekraftnätSvenska äger en
företagfor allaFörbindelsernaoch högre. öppnakV är220spänning på

avtaldärmed träffaföretag kanDessatilltillgånghar stamnätet. omsom
tilltillgångharländerandraimed företagoch import somexport

tabellframgårutlandsforbindelsemaKapaciteten påforbindelsema. av
4.4.

el.utlandsforbindelser, MWKapacitet4.4Tabell

ExportImport

600600Jylland
1 3005001Själland

70027002Norge
0001800FinlandNorra

500500FinlandSödra

kraftnätSvenskaKälla:

södraplacerade i Norge,Förbindelsernaviktigastehandelsmässigt ärDe
tillökaskommerKapacitetenel.MW att1450kapacitetmed caomen

skerinvesteringarnaledningar. MerpartenbefintligaiMW1800 avca
sidan.norskaden

harLedningenTyskland.tillSkånekabel frånfinnsVidare enen
Vattenfall och PreussenSydkraft,ochMW600 ägskapacitet avom

vardera.tredjedelmedElectra en
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Produktionssystemet4.2

skaElproduktionssystemet dimensioneras efter två kriterier. Dels landets
tillfredsställas, dels skatotala efterfrågan på elenergi under året systemet

klara leverera tillräcklig eflekt vid de tider då efterfrågan äratt en
störst.som

nonnalår klarar och kärnkraftverken hela denUnder nästanett vatten-
Är kämkrafts-svenska elproduktionen. nederbörden riklig och alla

efterfrågan.i drift räcker kapaciteten väl for nuvarande Vidreaktorer
kärnkraftverken finnskombinationen och låg tillgänglighet i dettorrår

energibrist. täcka den måste importeras eller dedock risk for För att
kondenskraftverken i drift.oljeeldade tas

för uppvärmning direkt beroendeanvändsDen är avsom
i viss också hushållsel. Industrinsgäller månDettatemperaturen.

dygnet och inte medelanvändning varierar året,över temperaturen.men
inträffar under kalla januari- ellerhögsta effektbehovenallraDe extremt

under med högkonjunktur. Dåfebruarifönniddagar i början på veckan år
till de utnyttjas föroch kärnkraftverkenräcker inte ävenvatten- om

utnyttjas.Oljekondenskraftverken och gasturbinema måstefullt.
de för betydande produktion. rörligaTillsammans kan Desvara en

högrei dessa anläggningar betydligt iproduktionskostnadema är än
och kärnkraftverken.vatten-

kortvariga innebär dock detta ingaeffekttoppamaOm störreär
gasturbinemaoljekondenskraftverken ochkan inteproblem. Däremot

omfattning.elproduktion i begränsad Detför reguljäranvändas änannat
anläggningarnahöga kostnaderna, dels pådels de relativtberor att

utnyttjas under längreför eller har koncessioninte dimensioneradeär att
perioder.

Vattenkraft4.2.1

vattenkraftverken 63,5 TWhnormalår produceras i de svenskaUnder ett
elproduktion. Vidungefär Sveriges totalael, vilket 45 %motsvarar av

minska med tillelproduktionen i vattenkraftstationemakantorrår upp
bli TWh högreunder våtår kan produktionen lOTWh, och15 änca

vattenkraftverken underverklig elproduktion inormalt. figur visasI 4.2
nonnalårsproduktionen undertill 1994perioden 1970 samt samma

period.
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Verklig vattenkraftsproduktion norrnalårsproduktionFigur 4.2 årensamt
TWh.1970 1994,-

80

Normalirn-
produktion

60 . Verkligvanan-. kvnftsprodukiion

40

20

o IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
19941986 19901982197819741970

rörligainstallerade effekten i Vattenkraftverk 16 500 MW. DeDen är ca
öre/kWh. bestårvattenkraften mycket låga, Dekostnaderna for 0,5 5är -

vattenkraftskatten, avsnitt 13.3.i praktiken seav

industriellt mottryckKraftvärme och4.2.2

kommunaltbåde ochkraftvärmeverk produceras Ettl värme.
üärrvännesystem. Kraftvärmeanslutet till kommunenskraftvärmeverk är

mottryck.kallas ofta industriellti industrin
producerade TWh och år 1994i industrin år 1993 3,5Kraftvärme

effektfinns installerad på 900 MWTWh el.4,0 Det samtcaen
där kyls bort i ställeti s.k. kondenssvansardessutom 20 MW värmen

tekniskt möjligaför uppvärmningsändamål.användas Denför att
delenuppgå till maximalt TWh.elproduktionen bedöms 5 Den största

pappersindustrin.effekten finns i ochinstalleradeden massa-av
TillKraftvärrneanläggningar finns i ungefär 30 kommuner. ett

befintliga kapacitetenkopplat fjärrvärmenät.kraftvärmeverk Denär ett
el.kommunala kraftvärmeverken knappt l 900 MWi de är

vänneproduktionsanläggningarhar ofta flerajärrvärmenätenF som
såolika energislag. Systemet optimeraskan utnyttja värmeatt

billigast vid varje tidpunkt.den anläggning Ettproduceras i ärsom
vanligenbebyggelse medger, med i dagform normalvärrneunderlag i av

utnyttjandetider fördimensioneringskriterier,förekommande
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timmarz. Utnyttjandetiden förkraftvärmeanläggningar 4 500ca
inte bara värmeunderlagetbestäms dockkraftvärmen ävenutan avav

medför kraftvärmeverkenslågt elprisoch elpriset.bränsle- Ett att
billigareeftersom det blirför elproduktion minskarutnyttjandetid att

deKraftvänneverken harden själv.produceraköpa senasteän att
vad deni mindre omfattningelpriser utnyttjatsföljd lågaåren till änav

År iproducerades TWhmedger. 1993 4,8installerade effekten
År deelproduktionen TWh. I4,6kraftvärmeverk. 1994kommunala var

normalår produceratekniskt undergår detbefintliga ettattsystemen ca
el.TWh8

.
kraftvärmeverk bestårelproduktion ikostnaderna förrörligaDe ett

variera frånoch kanför bränslekostnadernaframför allt sägasgrovtav
öre/kWh för biobränsle.tillför kol 16öre/kWh9 upp caca

Fjärrvärme

abonneradmedmed fjärrvärmekommuner200Sverige finnsI enca
Årkm. 1994och kulvertnät på 9 200värmeeffekt på 21,5 GW ett

bostadsuppvännning,gick till60 %TWh Drygtlevererades 40 värme.
tilloch %servicesektoms lokaler 10uppvärmningtillknappt 30 % av

industrin.
bränsletillförselanvändes totalvärmeproduktiondennaFör aven

tabellframgår 4.5.fördelningmed denTWh,och på 46 som avca

2 divideratenergi i MWhlevererad mängdUtnyttjandetid detsammaär som
antalalltså detUtnyttjandetiden uttryckerinstallerad effekt i MW.med

full effekt förköras påanläggning skulle behövatimmar attsom en
medförväxlasUtnyttjandetiden skallmängd el.vissproducera en

hänsyn till huranläggning körstimmardet antaldrifttiden, dvs. utansom en
normalt längredrifttidenutnyttjas. praktikeneffekten Idel ärstor somav

utnyttjandetiden.än
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Energitillforseln fjärrvärmeverken TWh.i år 1994,Tabell 4.5

Biobränslen, 18,1torv m.m.
elinsats6,6 2,2Värmepumpar

6,6Olja
5,0Energikol inkl. hyttgas

gasol 4,0inkl.Naturgas
Spillvärme 3,5m.m.

2,9Elpannor

46,7Totalt

siffrorEnergiläget i 1995Källa: NUTEK

hälftenanvändningen oljeprodukter år 1994fjärrvärmeverkenI avvar
TWh. Sedan 1980-talet harknappt 14användningen år 1979 7 resp.av

TWhkraftigt, från drygt catillförseln minskat 90 % 31andeloljans av
Användningentill dagens 14 %.tillförseln år 1980den totala avav

noll till drygtfjärrvärmeverken har ökat från år 1970trädbränslen i nära
resultat bl.a.1980-taletmittenår 1994.TWh I9 ettsom avav var,

fastbränsleanläggningar,stöd tilloljaskattebelastningen samt
har därefterbetydande TWh, denkol ca 13användningen menav

TWh.sjunkit till dagens 5ca
uppvärmningkonkurrenskraft enskildFjärrvärmens ärgentemot

År fjärrvärme till drygtlevereradesbebyggelsen 1994är.större tätare
småhusflerbostadshus och drygt 100 000lägenheter imiljoner samt1,6

ytenhet,efterfråganVärmetätheten,lokalfastigheter. ärtill värme perav
bostadsområden.delar och istorstädernas centralainormalt storastörst

förhållande tillför hög iDistributionskostnaden får inte värme-vara
underlaget.

gasturbinerochKondensanläggningar4.2.3

harmed lättolja.eldas i huvudsak Dei SverigeKondensanläggningama
drift eftersom tillgången påtagits i1970-talet sällanslutetsedan av

huvudsak for s.k.god. används ikärnkraft varitoch har Devatten-
vidochelefterfrågantider dådvs. underspetslast, är stor, som reserv

TWhelproduktion 1993 0,5Kondenskraftverkens årtorrår. cat.ex. var
TWh.0,9och år 1994 ca

kapacitet i kondens-installeradtotalt 3 200 MWfinnsDet
TWh.f.n. till drygt 20produktionsförmågan uppgårochanläggningarna
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fleratillgänglig eftersomdock inteproduktionsförmågaHela denna är
baslast.koncession köras Eninte haranläggningarna att somav

behov uppstår,kondensanläggningamabedömning utanär att om
ochproducera mellan 5skulle kunnareningsutrustning,inyinvesteringar

enstaka år.under någraTWh10
vilka uteslutandegasturbiner,ingårproduktionssystemetI även

900 MWkapacitet 1Totalt finnsanvänds omenreserv.som
investeringar.tillgängligkapaciteten inteDelarinstallerad. är utanav

gasturbiner.TWh iproducerades 0,1Under år 1994

Vindkraft4.2.4

eleffekt iinstalleradMWi Sverige 40närvarande finnsFör ca
drift år 1994,ifanns 160 merpartenvindkraftverk. Det aggregat varav

elproduktionen frånuppgickdetta årDanmark. Undertillverkad iär
infördes årinvesteringsstödTWh. Dettill 0,074vindkraftverken som
avgörandevaritharinfördes år 1994miljöbonusdenoch1991 avsom
uppfördes1991vindkraftverk. årFörenyproduktionenförbetydelse av

vindkraftverk.endast 38
effekt mellanpåbyggs harvindkraftverkdeMerparten ensom nuav

beroendestarktProduktionskostnademakW. äroch 600150 av
beroendeöre/kWh,till 40uppgå 30lägenkan i braochvindläget ca -

lokalisering3. kostnadernakanvindlägenIaggregatstorlek och sämrepå
högre.bli avsevärt

harinvesteringskostnadenstöd på 35 %detInkluderas somav
till 21 28produktionskostnadernaår reducerasunderlämnats casenare -

öre/kWh.
investerings-nämndaförutom detSverige med,iVindkraft stöds

tilluppgår 9januari 1995den 1fr.o.m.miljöbonusstödet, somen
tillytterligare,kostnadernareducerasmiljöbonusenöre/kWh. Genom ca

öre/kWh.12 20-
elnätavgift.befriade frånjanuari 1996denVindkraftverk fr.o.m. 1är
garanteraddatum dessutomblir frånvindkraftägareEn samma

tilltill denproducerade elen nätden nätägareföravsättning vars

3 avskrivningstidöre/kWh,underhållskostnad på 5ochdrift-påBaserat enen
hävdatsvindkraftägarna harFrånkalkylränta på 5%.realochår25 enom

användas.år, böravskrivningstider, 15kortareatt



SOU 1995:139 Energiförsörjningen 127

vindkraftverket anslutet.är
Vindkraft kan lokalt minska överföringsfcirlusterna i distributions-

Vindkraftverket därmed mervärde till Motsattnäten. ett systemet.ger
effekt kan fås antal vindkraftverk ansluts till småett stort nät.om

vindkraften skulleOm andel den totalautgöra storen av
elproduktionen, kan detta upphov till förluster. Vinden varierarge
kontinuerligt vilket medför den producerade elkraften varierar. Enatt

mängd vindkraft i påverkar därmed övriga kraftslag, vilkastor systemet
förutom elförbrukningen måste följa vindkraftens variation. Enäven
typisk utnyttjandetid för vindkraftverk timmar/år.2 000 SverigeIärett

det främst vattenkraften regleras kontinuerligt. Då produktionenär som
och värrnekraftverk varieras kan verkningsgradeni minska.vatten-

studie inteEnligt påverkas vattenkraftsystemets verkningsgraden
frånvid elproduktion vindkraft TWh el/år. Vid2 2,5nämnvärt en -

andel från vindkraftverk försämras dock verkningsgraden,störreen
för vindkraften.vilket medför integrationskostnad enligtDenna ären

studien öre/kWh vid nivån TWh el/år.0,5 7ca

el- och värmeproduktions-4.3 Nya
anläggningar

vattenkraft4.3 Ny

Utbyggnadspotential

beslutade år utbyggnad vattenkraften på minstRiksdagen 1984 enom av
TWh5. uppfylla tidigare riksdagsbeslut frånSyftet år2,5 1975ettattvar

utbyggnad produktionsfönnågan till 66 TWh/år till mitten avom en av
s.k vattenkraftsplanen.1990-talet, den
teoretisk utbyggnadspotential vattenkraft.finns på 130 TWhDet en

ekonomiska potentialen, inklusive i dag utbyggda älvsträckor,Den
till ungefär TWh.bedöms uppgå 90 återstående icke exploateradeDen

delen potentialen kan följaktligen tillskott på TWh/år.27ettge caav
finns möjlighet till utbyggnad med lägre grad exploatering,Det en av

4 Underlagsbilaga

5 1983/842160, bet. 1983/84:BoU30, rskr. 1983/84:383Prop. ~
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tas°. möjligadendockreducerarmiljöhänsyn Dettadär större
knapptTWh till 15angivnafrån 27sjunkerelproduktionen ovansom

TWh.
exploaterade delenåterstående ickeTWh denHuvuddelen 21 avav

utbyggnad enligtfrånskyddadeområdeninkluderar ärpotentialen som
frånundantagnavattenområden ärnaturresurslagen. De stora som

PiteälvenKalixälven,Tomeälven,huvudälvamade fyrautbyggnad är
Vapstälven,älvarfyradessa ärVindelälven. Förutomoch stora

Öreälven Ljungan,delarByskeålvenochLögdeälven, samtMoälven, av
undantagna.Ångermanälven, DalälvenochLuleälvenIndalsälven,

i riksdagensTWhomkring 3TWh6återstående upptagnaärAv ca
lprojektdockprojekt har närmareplanensvattenkraftsplan. Av om

ellerregeringavslagitsellernaturresurslagenenligtundantagitsTWh av
vattendomstol.

vattenkraftutbyggnaden.potentielladensammanfattastabell 4.6I

TWh.vattenkraftutbyggnad,Potentiell4.6Tabell

130potentialTeoretisk
90potentialEkonomisk
69älvsträckorundantagnapotential, exkl.Ekonomisk
66VattenkraftsplanenProjekt enl.
63utbyggtdagI

1994EnergilägetKälla: NUTEK

vattenkraftplanensamtliga iutbyggnadalltsåskulleTeoretiskt sett aven
utbyggnadsvärdaekonomisktövrigaallaprojektangivna samt

frånTWhtillskott 5iresulterakunnaälvsträckor ett om ca
tillinställningutbyggnad kräversådanvattenkraft. En annanen

NUTEKi dag.fallet görvadvattenkraftutbyggnad ärän som
byggaskommakantill 2005fram årvattenkraften attbedömningen att

utbyggnad småbl.a.ingårTWh. Här1kapacitetmed avut caomen
anläggningar.äldreiförnyelseocheffektiviseringarVattenkraftverk samt

ökade kravtilldock ledakanvattendomargamlaOmprövningar av

6 Underlagsbilaga l
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resulteraförbi kraftstationerna,tappning vilket skulle ivatten ettav
produktionsbortfall. uppskattas tillDetta NUTEK 0,5 TWh.av ca

påpekas VattendragsutredningenbörDet M l 993 2 i sitt arbete1att :
skall identifiera ytterligare skyddsvärda älvsträckor. Bevarandeintresset
skall energiintresset.vägas mot

Utbyggnaden vattenkraften i dag mycket liten omfattning,ärav av
kraftbalansentill följd bl.a. den goda resultat detsamt ettav som av

mycket kraftiga motståndet utbyggnad finns många håll.mot som

Kostnader

genomsnittliga kostnaden för bygga de orördaDen älvarna ochatt ut
har uppskattats till kr/kWh,år total investerings-älvsträckorna 3,5

dividerad med total årsproduktion. totala potentialen,kostnad Den
inklusive de skyddade älvarna, TWh sjunker till27är nämntssom men

ökade miljöhänsyn förknappt TWh Produktionskostnaden15 tas.om ny
vattenkraft uppskattas för del potentialen"miljöanpassad" tillstoren av

öre/kWh exkl. skatt. vissa fall kostnadenmellan och 35 I uppgår25
öre/kWh.till 50nära

kraftvärme4.3.2 Ny

Utbyggnadsmöjligheterna För kraftvärmen beror bl.a. värmebehov ochav
värmeproduktionskapacitet i fjärrvärmesystemen.installerad

År fanns fjärrvärme i landets kommuner. Totalt1994 200 288ca av
TWh fjärrvärme, vilket drygt TWhlevererades 39 40motsvararca

under normalår. fjärrvärmeföretagen svarade förDe 25 störstaett mer
de totala vänneleveranserna. dessa har 19 företag70 % Avän av

kraftvärmeverk tillsammans den totala90 %överrepresenterarsom av
befintliga kraftvärmekapaciteten.

Beräkningar utförts hela landets bostadsbestånd visar detattsom
inte utnyttjat teoretiskt fjärrvärmeunderlag maximaltfinns ännuett om
dels har utrustning och byggnadsförutsättningar förTWh,16 attsom

kunna anslutas till fjärrvärmen, dels belägna fjärrvärme-såär att
rimlig.7distribution skulle kunna ekonomiskt detta underlagFrånvara

dock borträknas okänd andel olika skäl inte bedömsmåste en som av
möjlig ansluta, topografiska orsaker eller för deatt t.ex. attavvara

ligger i områden med minskande värmetäthet.en

7 Underlagsbilaga 10.

5 15-1380
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fjärrvärmeleveransernabedömer de årliga fram tillNUTEK åratt
öka med knappt innebära2005 kommer 3 TWh. skulleDetatt

TWhnormalårsleveranser på 43 värme.ca
Svenska Fjärrvärmeföreningens medlemmar bedömer att

värmeleveranserna år 2010 blir 49 TWh. Bakom bedömningen45 -
ligger varierande uppfattningar de ekonomiska förutsättningarna iom
framtiden, vad gäller nybyggnation, elprisutveckling Fört.ex. etc.
prognosperioden förutsätts ringa energisparande i fjärrvärmeområden.ett

biobränslebaserad kraftvärmeEl från

kan, bakgrund ovanstående,Siffran TWh år47 2010 mot tas somav
framtidaför bedömning den möjligautgångspunkt aven grov

uppskattabiobränsleeldade kraftvärmeverk.ielproduktionen För att
kraftvärme dock från dessa TWh vissabygga måste 47möjligheterna att

räknas bort. dag produceras TWhvärmeunderlaget 1 3delar caav
praktisktså små, det intei fjärrvärmesystemfjärrvärme är ärattsom

biobränsleeldadedenmöjligt byggaoch ekonomiskt att typ av
övrigakommersiellt tillgänglig i dag. dekraftvärmeverk Iärsom

ochTWh med spillvärme, avfallproduceras 12 värme storasystemen ca
lågaanläggningar såProduktionskostnaderna i dessa ärvärmepumpar.

med kraftvärmeverk. detlönar sig dem Närdet knappast ersättaattatt
sannolikt löna sigkommer detbefintligagäller de värmepumparna att

flesta dem installeradesdrift länge möjligt.hålla dem i så Deatt som av
till.drivas i minst år1980-talet och torde kunna 5 10kring mitten av -

tjänatmed dede kommerdet osäkert närDäremot ersättasär att nyaom
avgörande. Till detutvecklingen och elpriserna blirtekniskaDenut.

deför s.k. fjärrkyla, åtminstone i någraintressekommer ökatett avsom
konkurrenskraft.förbättrakantjärrvärmesystemen värmepumpamasstora

särskiltfrån industrier kan öka något,spillvärmeUtnyttjandet t.ex.av
tjärrvärmedistributionförför s.k. lågtemperatursystemteknikenom

utvecklas.
kraftvänneverk normalt såekonomiska skäl dimensionerasAv ett att

effektbehov.totalaungefär hälften fjärrvärmesystemetsfördet avsvarar
troligtvis fortsätt-spetslasten kommerdel den s.k.mindreEn även--

ekonomisktmed olja, detproducerasningsvis är mestatt som
TWhdelen bedöms föralternativet. 5fördelaktiga Den avsvara ca

värmeproduktionen.
värmeunderlaget TWh kan alltsågivna 47Från det caomovan
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TWh uppskattas möjliga i anspråk för byggande20 att tas av
Återstående värmeunderlag kan utnyttjas for ellerkraftvärme. störreen

elproduktion, beroende bränsle- och teknikval.mindre mängd Om
TWh skulle produceras ide återstående 27alla värmeca

med elutbyte detbiobränsleeldade kraftvärmeverk 0,5,ett ger
TWh el. Alla elpannortill produktion knappt 14möjligheter samtav

användsbiobränsleeldade hetvattencentraler ikol-, ochnaturgas- som
kraftvärme.fall med biobränslebaseradskulle i sådag, ersättas

produktionskapacitet forfinns tekniskdagens fjärrvärmesystemI en
el. Med hänsyn tillmotsvarande TWhkraftvärme 8 10-

TWh utnyttjas med nuvarandevärmeunderlaget kan dock bara 7ca
befintliga anläggningarna skulle TWh kunnade 4förutsättningar. I ca

Kapacitetbiobränslen några nyinvesteringar.produceras med störreutan
skulle kunna konverteras till biobränslen medmotsvarande TWh2ca

i dagkonvertera de anläggningarbegränsade investeringar. För att som
vilka har kapacitet på 2med olja ellerkan eldasbara naturgas, caen
investeringar. dessamycket omfattande UtöverTWh el, krävs

biobränsleeldade kraftvärmeverk medskullekonverteringar ennya
underlaget.för tillvara helaTWh behöva byggaskapacitet på 5 att taca

drygteldades med skullekraftvärmeverken i ställetOm naturgas
med detTWh, kunna producerasmycket el, dvs. 25 30dubbelt så -

förutsättningarvärmeunderlaget, medangivna som ovan.samma
fastakraftvärmeverk baseras förgasninggäller iDetsamma avsom

fortfarande påtekniken dockbiobränslen. Denbränslen, ärt.ex.
kapitelutvecklingsstadiet se 7.

kraftvärmeanlägg-elproduktion med biobränslen iforKostnaderna
förrimliga medan kostnadernaekonomisktfaller inomningar gränser,

baserade biobränslen uppskattaskondensanläggningar på avsevärtvara
dagens teknik,realiteten det därför, medavsnitt 4.3.4. Ihögre, ärse

för mycket kanhurfjärrvärmeunderlaget gränssätter somsom en
biobränslen.produceras med

Kostnader

förutomi kraftvärmeverk beror, påElproduktionskostnaden ett
från denbränslepriser, utnyttj och intäkterkapitalkostnadema, på
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värmekrediteringg.s.k. de kostnadsredovisningarproducerade Ivärmen,
bränslepriser, exklusive skatt, antagits:följer har följandesom

kr/MWh bränsleeldningsolja l 115Lätt E0
kr/MWheldningsolja E0 5 75Tung
kr/MWhenergikol 50Kol
kr/MWhkraftvärme 120Naturgas -
kr/MWh110Trädbränsle

värmekrediteringtimmar och påutnyttjandetid 4 500Med enen
inkl. driftden rörliga kostnaden,vilketöre/kWh13,5 värme motsvarar

hetvattencentral vid biobränsle-biobränslebaseradioch underhåll, en
produktionskostnadernablir de uppskattadeöre/kWh bränslepriset 1 1

full ochElproduktionskostnader därtabellmed 4.7.i enlighet värme-
falletKrediteringen har i detvisas också.effektkreditering gjorts satts

till öre/kWh.18

8 och effektkreditering.består värmekrediteringkrediterings.k.Full enenav
produktionskostnaden i het-den rörligaVärmekrediteringen motsvarar en

hetvatten-kapitalkostnaden iEffektkrediteringenvattencentral. motsvarar en
central.
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kraftvärmeverk, årsElproduktionskostnader i 254.7Tabell nya
öre/kWh.real kalkylränta,avskrivningstid, %5

Med skatter Med skatterskatterEffektAnläggning Utan
NOx-avgiftg och NOx-avgiftNOx-avgift ochochMWe,

ochVärme- Värme-Värme-
effekt-krediteringkreditering
kreditering

47562650Kol
415050 23Olja
313839Biobränsle, 50RK
384546Biobränsle 50
35393233Naturgas
333729110Naturgas

ångturbin förutsätts.elproduktion i ochkombicykelharFör naturgas gas-
rökgaskondenseringRK

produktionskostnadema.sjunkerutnyttjandetidlängreAntas en
med ochelproduktionskostnadskillnaderna iTabellen visar utan

överkapacitetoftafinns i fjärrvärmesystemendageffektkreditering. I en
behovfall ingetföljaktligen i mångaochhetvattencentralerpå av ny

ökar.efterfrågan Baravärmeproduktionskapacitet ettomomens
behovdär det finnskommunbyggs i värme-kraftvärmeverk nyaven
kapitalkostnaden förhetvattencentral, skallproduktionskapacitet, t.ex. en

eftersomkraftvärmeverket,förkostnadenfrånvärmedelen dras av
behovFinns inteha byggts. värme-skullevärmedelen ändå av ny

någrainte Försteffektkrediteringdennakan göras.produktionsförmåga
ellernyinvesteringar ibehovnågotsekelskiftet kanefter störreår av

hetvattencentraler förväntas.befintligautbyte av
olikaelproduktionskostnadema istarktpåverkaravgifterochSkatter

med lägreanläggningarutformad såOx-avgiftenKväveoxidavgiften N är att
deNOx-utsläpp frånmedelnivån krediteras.NOXutsläpp än nyaav

medelutsläppsnivån på 70den härlägreanläggningarna än antagnaär mg
motsvarande någradänned,krediterasAnläggningamabränsle.NOx/MJ

bränslebaseradeantalkanSkärpta kravöre/kWh.tiondels väntas ett stortom
uppföras.behövaskulleanläggningar

full kreditering,kapitel 15,gjorts,konsekvensberäkningar görsdeI som se
tillKrediteringen harhetvattencentral.biobränsleeldad sattsmotsvarande en

öre/kWh.18 22-
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Fossila bränslen används föranläggningar. värmeproduktion isom
kraftvärmeverk liksom i värmeverk belastas med koldioxidskatt och

energiskatt, medan så inte sker i elproduktionen. Beskattningenhalv av
i värmeproduktionen slår igenom elproduktions-fossila bränslen

eftersom det billigaste alternativet till värmeproduktion ikostnaderna,
värmeproduktion i biobränsleeldad hetvatten-kraftvärmeverk ärett en

lägre fossilbränslepriset inklusive skatt.central. Biobränslepriset är än
kraftvärmeverkets kalkyl belastarinnebär hela skatten iDetta att

formellt bränsletelproduktionen, skatten den deluttrots att tas av
för värmeproduktion. Hade fossilbränsleanvändning ianvänds ettsom

helt befriad från koldioxid- och energiskatt, i likhetkraftvärmeverk varit
kol-,kondensanläggningar, hade elproduktionskostnaderna imed i

oljekraftvärmeverken varit lägre.ochnaturgas-
baserade dagens kravredovisade produktionskostnadernaDe är

NOx/MJ bränsle och svavelutsläpp kväveoxider 50vad gäller mgav
kraftvärmeverk. Uppskattningar harbränsle frånS/MJ50 ävennyamg

skärpts. Utsläppsgränsema har därvidfall där kravengjorts for ett
produktionskostnadernahalvering påverkar de totalahalverats. Denna

skärpningaranläggningar. Motsvarandegäller förmarginellt. Detta nya
mycket dyra.i befintliga anläggningar kan bliutsläppsgränserav

värmeproduktion4.3.3 Ny

tabellvärmeverk redovisas i 4.8.Värmeproduktionskostnader för nya
utnyttjandetid timmar.antagits på 4 000harHär en

värmeverk,Värmeproduktionskostnader i l00 MW4.8Tabell nya
öre/kWh.värme,

ochoch Med skatterskatterAnläggning Utan
NOx-avgiftNOx-avgift
3013Kol

Olja 12 31
8Biobränslen 8 1l

12Avfall l2
Värmepump" l 715

H kr/MWh.elpris exkl. skatt 260har antagitsHär ett
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eftersomVärmeproduktionskostnaden i elpanna har inte tagits med,en
lågt.används endast elprisetden när är

beskattningen i värmesektom mycketfor kraftvärmen harLiksom en
konkurrensförhållandena mellan bränslena. Koldioxid-förbetydelsestor

fossila bränslen medför biobränslena harenergibeskattningenoch att
i värmesektom. olja och kolstark ställning Förmycket ären

gånger högre före skatt.efter skattkostnaderna nästan äntre

kondensproduktion4.3.4 Ny

kärnkraft-kondensanläggningar i Sverige på 20 årinte byggtsharDet
undantagna.verken

kondensanläggningarforelproduktionskostnadernaberäknadeDe nya
Bränsle-utnyttjandetid timmar.6 000baseradär antagenen

for kraftvärme-har antagitsdedesammapriserna är somsom
kr/MWhhär har antagits 100förutom gasprisetanläggningar, varasom

bränsle.

öre/kWh.kondensanläggningar,Elproduktionskostnader i4.9Tabell nya

Med svavelskattsvavelskattEffekt UtanAnläggning
NOX-avgiftNOx-avgift ochochMWg,

3233600Kol
3232600Olja
2728360Naturgas

kombicykel

5051Biobränsle 150

Dock harupphandla.möjligateknisktBiokondensanläggningar är sett att
kostnaden får därförredovisadeuppförts.anläggning Deningen ses som

biobränslen kanTillförselnuppskattning. utgöra enaven grov
anläggningmindreanläggningen. Enavseende storlekenrestriktion

kostnaderna.ökar
med svavelskattbelastas enbartkondensanläggningarElproduktion i
anläggningarnaövriga fall krediteraskväveoxidavgift. Liksom ioch

kväveoxidavgiften.

‘Z forkostnader på öre/kWh 50 MWredovisat 65exempelvisharNUTEK en
biokondensanläggning.



SOU 1995: 139Energiförsörjningenl 36

Även beräkningar gjorts där dagens krav 30fall hari detta mg
anläggningarbränsle förS/MJbränsle 30N02/MJ nyaresp. mg

påverkaskraftvärmeanläggningarförLiksomhalverats. nya
de skärpta kraven.endast marginelltelproduktionskostnaderna av

vindkraftNy4.3.5

beroende placeringenvindkraftverk starktElproduktionen i ärett av
till vid kustenstarkast havs,lönsamheten. Vindenpåverkarvilket är ute

vinden ha %lägen kan 30Vid strandnäraslättområden.och över mer
Bl.a. det faktumi landet.kilometer längrehar någonenergi denän

målkonflikterdet uppståtthar gjortvid kusternablåserdet attmestatt
vindkraftområden förfinns fåBoverketEnligtandra intressen.med

Ärintressen.med starka allmännaför konfliktrisktillgängliga utan
hävdavindkraften svårtharriksintressendessutomintressendessa att

sig.
vindkraft potentialen förredovisadesförutredningen LägeI

utgickutredningenområden.vissa kustnära Ioch ivindkraft på land
effekt dvs.med 3 MW,vindkraftverk avsevärt störreifrån enman

andragjorts förreduceringi dag.byggs Innankraftverk deän som
bebyggelse,minimiavstånd tillmarkanvändninganspråk än

befannVindkraftlägenaTWh.potential 70teoretiskredovisades en
vindenergiinnehöllGävleborg ochBohuslän tillfrånkustlänensig i en

kWh/mz andra anspråk,tagits tillEfter hänsynoch år.minst 0004 att
ochkulturminnesvårdnaturvård,förriksintressenmilitärens samtt.ex.
tilllokaliseringTWh.motsvarande Förvindlägen 7återstodfriluftsliv,

TWh.elproduktionspotential 20möjligredovisadeshavs en
storleksordningenibyggsvindkraftverkde ärMerparten som nuav

medbra lägen,Produktionskostnaderna kan ikW. ett150 600-
kWh/m2 tilloch uppgå 30år,000vinden 4 000 5energiinnehåll i -

öre/kWh.40-
vindkrafthavsbaseradkantillståndsfrågornabakgrundMot varaav
vindkraftlandbaseradvadstorskaligt är.byggalättare änatt

förbetydligt högrevindkrafthavsbaseradför änKostnaderna är
havsbaseradförsök medsedan år 1991Danmark pågårlandbaserad. I

högrevaritinvesteringskostnaden har där 80 %samladevindkraft. Den

3 1988:32sou
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genomsnittliga landbaserade vindkraftverk.förän
bedömningen vindkraft år kan förNUTEK 2005 0,2gör att svara ca

TWh elproduktionen.av

Sammanfattning elproduktions-4.4 av

kostnader

samkörs elproduktionsanläggningarna i Sverige,Som tidigare nämnts
Finland och Danmark. anläggningar har de lägsta rörligaDeNorge, som

först i drift, därefter de med lägsta rörliga kostnaderkostnaderna nästtas
framgår de kortsiktiga marginalkostnaderna i dettabell 4.10Avosv.

befintliga produktionssystemet.

Kortsiktiga marginalkostnader i det svenska elproduktions-Tabell 4.10
öre/kWh.systemet,

öre/kWhVattenkraft 0,5 5-
Kärnkraft 5

lägst för kol, högst for biobränslenKraftvärme 9 16-
ochlägst för biobränslen, dvs.mottryck 9Industriellt 5 pappers--

högst för kolmassaindustrins interna bränslen,
Oljekondens 19 25-
Gasturbiner 42

och KraftverksforeningenSvensk Elmarknad 1995Källa: NUTEK -
skatter och rörliga avgifter.Inkl.Anm:

förtotala elproduktionskostnadernaoch visas defigurerna 4.3 4.4I nya
fasta och rörliga kostnader.kondensanläggningar, dvs.kraftvärme- och



Energiförsörjningen SOU J995: I 3 913 8

och vindkraftverkElproduktionskostnader för4.3Figur vatten-nya
öre/kWh el.kondensanläggningar,samt

Gas- Vatten- Kärn- Olje- Kol- Vind- Bio-
kondens kraft kraft kondens kondens kraft kondens

timmar.antagits 6 000harUtnyttjandetiden vara
svavelskatt ochmedbelagd enbartelproduktionBränslebaserad är

marginella.skattermed och dessaSkillnadernakväveoxidavgift. ärutan
inkluderad.och rivningför avfallkostnad avgiftenkärnkraftensI är

öre/kWh.kraftvärmeverk,Elproduktionskostnader för4.4Figur nya

60

50

40

30

20

10

Gas BioBio Kol OljaKol Olja Gas
och avgifteravgifter Med skatterUtan skatter och

värmekrediteringen dvs.ochtimmarhär 4 500Utnyttjandetiden är
iproducerabilligastedet värmekostnaden för sättet att en
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hetvattencentral öre/kWh vilket13,5 den rörligavärme, motsvarar
kostnaden i biobränsleeldad hetvattencentral.en

det fossila bränsle åtgår för värmeproduktionPå i kraft-ettsom
koldioxidskatt halvvärmeverk energiskatt Skattebelast-tas samt ut.

fossila bränslena därmedningen på de slår igenom elproduktions-
kostnaderna, eftersom det billigaste producera i dagsättet värme äratt

biobränsleeldad hetvattencentral.i en
bränsle för elproduktion varken energi- eller koldioxidskattPå tas ut.

i konsumentledet.El beskattas

Tillståndsfrågor4.5

drift anläggningar for kraft- eller värmeproduktionUppförande och av
med lagar. procedurkräver tillstånd i enlighet antal Den måsteett som

anläggning slutligen kan byggas tidskrävande.igenom innangås ären
vid planering elproduktionskapacitet.till detta måsteHänsyn tas av ny

underlagsbilaga.behandlas utförligare iTillståndsfrågor separaten

Lagstiftningen4.5. l

eller kan ha direkt betydelseförsta hand det lagar harl är sex som - -
el- eller värmeproduktionsanläggning.för den vill bygga en nysom

hushållning med NRL1987512Lagen naturresurser m.m.om

hushållning medinnehåller de grundläggande bestämmelsernaNRL om
marken,miljön. allmänna utgångspunktenden fysiska Den är att vattnet

hushållafysiska miljön knappa vi måsteoch den övriga är somresurser,
effektivt skall olika intressenmed. utnyttjaFör sättettatt resurserna

avsedd vägledning vid beslut hurvarandra. NRL ärvägas attmot omge
olikaskall utnyttjas på bästa så flera intressenmark och sätt, attvatten

kan tillgodoses.
miljökonsekvensbeskrivning exempelvis vidställer kravNRL

förbränningsanläggningar.uppförande storaav
olika skäl särskilt lämpliga utnyttja påområdenDe är ettattsom av

kommunikationer, industriellför rennäring, naturvård,visst sätt t.ex.-

4 Underlagsbilaga
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kap.riksintresse 2 5energiproduktion kanochproduktion vara av --
skyddstarktriksintresse harOmråden9 §§. motett extra annanav
ändamål interiksintresse för fleraområdeanvändning. Om ärett somav
ändamål pådet eller deskall företrädeförenagår att somges

med marken,långsiktig hushållningfrämjarlämpligaste vattnetsätt en
Totalförsvarets intressenövrigt kap. lO §.miljön i 2fysiskaoch den

kap. §.företräde 2 lOdock alltidhar
tillståndkrävs enligt NRLanläggningarvissabyggaFör att av

etablering anläggningartillfår ärTillståndregeringen. somavges
hushållningsbestäm-särskildagrundläggande ochmed deförenliga

lokaliseradelämpligtdessutomochoch kap. NRLmelserna i 3 är2 som
krävs kommun-normalfallenplaneringssynpunkter. Iallmännaandrafrån

vissatillstånd skall kunna Iförgodkännandefullmäktiges att ges.
kommun-tillståndregeringen lämnakanundantagssituationer utan att

förgäller dettaenergiområdetdetta.tillstyrkt Inomstyrelsen har
kärnämneslutförvaringellermellanlagringför använtanläggningar av
vindkraft,gruppstationer förförbränningsanläggningar,kärnavfall,eller

regeringenavfall.miljöfarligt Förföranläggningarochnaturgaslager att
måstehar tillstyrktkommunfullmäktigetillståndfå lämnaskall attutan

anlägg-angelägetsynnerligensynpunktnationellfrån attdockdet vara
uppförs.ningen

myndigheten,centralamellan dendialogförutsätterNRL en
förskall verkaLänsstyrelsernakommunerna. attochlänsstyrelserna

bygglagenochenligt plan-kommunala planertill iriksintressen tas vara
lagarna.NRL-anknutnaenligt deärendenmål ochvidochPBL

tillämpning NRL1993:191förordningenenligtskallNUTEK avom
riksintresseområdenvilkalänsstyrelserna ärmedsamråda som avom

därefter lämnaskalloch -distribution. NUTEKenergiproduktionför bl.a.
NUTEKområdenvilkatill länsstyrelsernauppgifterskriftliga somom

vilkabedömahar i sinLänsstyrelsernariksintresse. attturvara avanser
förmedla dettalöpandeochriksintressedeområden attvara avanser

till kommunerna.underlag
omfattarenergiproduktionförriksintressenmedarbeteNUTEK:s

deredanvattenkraften har regeringenenergiområdet. För angetthela
arbetevattenkraftsplanen. NUTEK:sden s.k.områdena iriksintressanta

riksintresset.tillhänsynbevaka kommunernadärförbestår tarattattav
för riksintressekriterierformulerat tvåNUTEKvärmekraft harFör -

redanfördel detdetkylvatten. Dessutomochtill hamn ärtillgång omen
delarDåi närheten.kraftledningarochfinns järnväg, storavägar av

detvärmekraft enligt NRL,lokalisering ärfrånskyddadekusterna är av
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industri ellerredan finnsdär detplatserendast deprincip tungi
Sjuttonriksintresse.pekaaktuellakraftproduktion är att ut somsom

med länsstyrelsernasamrådharHittillsidentifierade.lägen är
Karlshamn,Väröhalvön,Brofjorden,dessa:för sjugenomförts av

Forsmarksområdet. FörochOxelösundOskarshamn, restenMarviken,
under våren 1996.samråd skeplanerasplatsernaav

medarbetatunder år 1995vindkraft har NUTEK attgällerdetNär
forkriterietviktigasteför riksintresse. Detkriterierlämpligaformulera

Arbetet,god.tillräckligtvindenergitillgången ärriksintressedetta är att
följtshar1996,under vårenklartberäknas senast enavvarasom

kanlänsstyrelser. Härberördabl.a.beståttreferensgrupp, avsom
riksintressebegreppethurintelänsstyrelserna är överensnämnas att om

vindkraftförriksintresse ärlänsstyrelserVissaskall tillämpas. attanser
planeringsfrågorna,medvidarefor kommaverktygnödvändigt attett

utpekandeallmäntalltförforräddaandramedan ettär att av
effekter.negativavindkraft kanforområdenriksintressanta ge

forriksintresseutpekasområdentveka införkan attKommuner som
viss månändamål iför andraanvändningområdetsvindkraft, eftersom

därigenom.begränsas
förmed områdenNUTEKarbetarenergidistributionBeträffande

riks-Bestämmelsernagasdistribution.ochför el-anläggningar om
föranläggningartillkommandevissahuvudsakligeni dagberörintressen
föranläggningarområden förfrågoreldistribution, även ommen

NUTEK.studerasgasdistribution av

kulturminnen1988:950Lagen m.m.om

fornlämningar. Härfastaskydd förbl.a.reglerinnehållerLagen om
förkan krävalänsstyrelsen attundersökningarvilkabeskrivs t.ex. som

fornlämningar.påverkakananläggninghurreda påfå en

1987310, PBLbygglagenochPlan-

mark ochplanläggning samtbestämmelser vatteninnehållerPBL avom
frånfrämjarbl.a.denske såskallPlanläggningbyggnation. att enom

kap. 2 §2PBL. Ikap. 1 §utveckling 2lämpligsynpunktallmän
ärendenochplanläggningvidtillämpasskallNRL omattanges

forlämpligmarktilllokaliserasskall ärBebyggelsebygglov. som
hälsaövrigasboendes ochdetill bl.a. samtmed hänsynändamålet

luftföroreningaroch samtförebyggamöjligheterna vatten-att
§.kap. 3bullerstörningar 2
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ochI 4 kap. finns bestämmelser5 PBL s.k. Översiktsplaner,om
Översiktsplanendetaljplaner och områdesbestämmelser. skall redovisa

bl.a. de allmänna intressen bör beaktas vid beslutsom om
användningen mark- och vattenområden och hur kommunenav avser

tillgodose riksintressen enligt NRL. Genom detaljplan ska iatt en
markenskommunen lämplighet för bebyggelse. tillräckligOmpröva

reglering har skett områdesbestämmelserna behövs dock ingengenom
detaljplan.

Innehållet i översiktsplanen, detaljplanen eller områdesbestämmel-
kan ha betydelse for möjligheterna bygga anläggningarstor attserna nya

för producera elkraft. tillstånd enligt miljöskyddslagenEtt får inteatt
strida detaljplan eller områdesbestämmelse. plan,Att göramot en ny

befintlig,eller ändra omständlig procedur regleradär ären en som noga
planändringi förutsättning för byggaPBL. Om är attenen en ny

oftaanläggning vilket det det gäller förbrännings-är när stora-
kan det påverka projektets ledtid.anläggningar -

Naturvårdslagen 1964:822, N VL

naturvårdens intressen. s.k. hus-Syftet med DeNVL är värnaatt
hållningsbestämmelserna i skall dock tillämpas också vid beslutNRL

innehåller bestämmelser bl.a. strandskydd,enligt NVL. Lagen om som
ofta spelar roll för den vill bygga vindkraftverk.stor som

och miljéskyddsfdrordningenMiljöskyddslagen 1969:387, ML
MF1989:364,

skydda människor och miljö från luftföroreningar,syftar tillML att
andra störningar från fast egendom och fasta anläggningar.buller och
gäller generella bestämmelser mark skallOckså här NRL:s attom

i planfrågor förbunden medanvändas bästa ML PBL.sätt. är nära
miljöfarliga verksamheter får inte strida detaljplanerTillstånd till mot

eller områdesbestämmelser.
finns förteckning de verksamheterbilaga tillI MF överen somen

tillstånd enligt drag gäller för anläggningarkräver ML. I stora att stora
Koncessionsnämnden för miljöskydd förskall tillstånd sökas hos och

anläggningar hos länsstyrelsen. de minsta anläggningarnamindre För
anmäla anläggningen till kommunens miljö- ochräcker det att

motsvarande.hälsoskyddsnämnd eller
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1983:291, VLVattenlagen

vattenföretag,ochvattenanläggningarregler t.ex.innehållerVL om
enligttillstånd VLkräveranläggningar närAlla sådana utomkraftverk.

skadas.enskilda intressenellerallmännaingauppenbartdet är att
ansökanskall tillämpasiHushållningsbestämmelserna NRL när omen

enligttillstånd VL prövas.
första instans. Somvattenmåls.k.Vattendomstolen prövar som

Överrätt vattenmål Vatten-itingsrätter.vissavattendomstol fungerar
domstolen.sista instans Högstaochhovrätt äröverdomstolen Sveaär

vattenföretagskallregeringendet pröva ettfallvissaI är omsom
installeradVattenkraftverk medgällertillåtas. Dettaskall t.ex. en

ochvattenregleringarvidMWminst 20generatoreffekt på samt
storlek.viss-överledningar enav

prövningenhuranvisningarinnehållerVL avomnoggranna
utredningar.ochsamrådolikaOfta krävstill.skall gåvattenmål typer av
regeringen.skallvattenföretagsådana prövassärskiltgällerDet avsom

Myndigheterna4.5.2

skallviktigasteDeprövningsprocessema.deltar imyndigheterradEn
här.kort nämnas

vattenmål förtalan iföradet behövsskallKammarkollegiet statensom-
intressen.allmännatillatt ta vara

ochområdesbestämmelseröversiktsplan,framKommunen tar-
bygglov. Kommunen emotansökan tardetaljplaner prövarsamt om

får föraenligt KommunenMF.anläggningarmindrevissaanmälan om
kommunen.inomintressenallmännatillvattenmål förtalan i att ta vara

enligtanläggningarmiljöskyddKoncessionsnämnden för störreprövar-
förremissinstansviktigKoncessionsnämndenML. Dessutom är en

enligt NRL.ärendenprövningvidregeringen av
Översiktsplanergällerdetkommunensamråder med närLänsstyrelsen-

områ-ochdetaljplanerbeslutkommunensoch prövar om
samråderLänsstyrelsenriksintressen.tillgodosefördesbestämmelser att

fornlämningar.fastabl.a.beröransökningarochkring prövar som
beslutarochstrandskyddfråndispensLänsstyrelsen prövar om

harfallmångaIenligt NVL.förbudochföreläggandeneventuella
kommunerna.tillbeslutanderättdennadelegerabeslutatlänsstyrelsen att

vilkaundersökerNUTEKteknikutvecklingsverketochNärings--
-distribution,ochenergiproduktionförriksintresseområden är avsom
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lämnar förslag till länsstyrelsen.samt
Regeringen vissa ärenden enligt kap,NRL 4prövar VL, PBL och-

ML.
Vattendomszolarna vattenmål.prövar°

Vid sidan myndigheterna och de ansöker tillstånd finnsav som om- -
lång rad aktörer alltid eller ibland har roll i samband meden som en

tillämpningen de nämnda lagarna. Sakägare de besluten visstav som
angår har exempelvis överklaga besluten.sätt rätt att

Miljöbalken4.5.3

Flera de lagar berörts kopplade till varandra. s.k.Deärav som ovan
hushållningsreglerna i skallNRL beaktas PBL, VL, ochMLnärt.ex.

tillämpas. Tillstånd enligt får inte strida detaljplanerNVL ML ellermot
områdesbestämmelser upprättade enligt PBL.ärsom

År fick1989 den s.k. Miljöskyddskommittén i bl.a.uppdrag att sam-
Årordna de olika lagarna miljöområdet. presenterade1993

kommittén betänkandet Miljöbalk SOU 1993:27. betänkandetI
föreslogs bl.a. ochNVL, ML, NRL några andra lagar skulle förasatt

till miljöbalk.samman en
Utredningens förslag har inte genomförts. Istället har utredningen ny

Dir. tillsatts.Miljöbalksutredningen 1994:34 skall bl.a.Den- -
undersöka hur också skall kunna föras miljöbalk.VL i en ny
Utredningen skall klar till 1996.vara sommaren

syftena med miljöbalken enligt MiljöskyddskommitténsEtt av var
betänkande effektivisera prövningen enligt olika lagarna.de Detatt
skulle ske samordning reglerna och procedurerna.genom en av
Regeringen skulle inte blandas i prövningsprocessen i andra fall än

politiskt ställningstagande behövs.när ett
Miljöskyddskommittén föreslog också ideella organisationer skulleatt

få generell talerätt i ärenden tillståndsprövning det skullesamt attom
inrättas miljöombudsman med uppgift behandla klagomål frånatten

förslagenenskilda. genomförs kan sannolikt i vissa fallOm
tillståndsproceduren längre tid och delvis motverka effektenta av en
rationaliserad lagstiftning.
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Några beträffande tillstånds-kommentarer4.5.4

proceduren för lokalisering kraft-av ny
produktion

procedur nödvändig för få tillstånd till byggaär att attsom en ny
produktionsanläggning kan omständlig och lång tid.tavara

framhållits de nuvarande reglerna och tillämpningenhar oftaDet att
alltför hinder för den vill byggakandem stortettvara som nyaav

kraftproduktionsanläggningar. delbetänkandet elmarknadI Ny
pekade Energikommissionen de långa tider oftaSOU 1995: 14 som
erhålla tillstånd, liksom osäkerheten dekrävs för att om

vilka eventuellt tillstånd kommer meddelas.förutsättningar under attett
tillståndsprocessenframhölls det värdefulltbetänkandetI att omvore

sänks.miljö- och säkerhetskravenkunde förkortas attutan
med den s.k.bygga vattenkraften i taktSvårigheten utatt

bör dockillustration detta förhållande.vattenkraftsplanen Detär en av
god under de åren ochkraftbalansen har varitpåpekas senaste attatt

inte funnits. Konflikten mellanelproduktionskapacitetbehovnågot av ny
därför sällanfå bygga kraftverk haroch kravmiljökrav storaattt.ex.

sinställts på spets.
har i ställetkraftproduktion och andra intressenKonflikten mellan

vindkraftverk. för uppföralokaliseringsig vid Intressetofta visat attav
och miljöbonusen.följd investeringsstödethar ökat tillvindkraftverk av

försvårats på bl.a. grundbyggandet försenats ochfall harI många attav
kringboende klagat.de

förenkla för den sökerdel fördock gjortsharDet att somen
publikationenexempelvis i 1995Boverkettillstånd. utmarsgav

samarbetetagits fram ivindkraftverk land, harEtablering somav
länsstyrelser tagitVidare har fleraNaturvårdsverket och NUTEK.med

skall tillämpaföreskrifter för hur deriktlinjer ochfram t.ex.
vindkraftverk.lokaliseringarnaturvårdslagen vidnaturresurslagen och av

kan blitillståndsprocedurenfinns farhågor förSom ettnämnts att
framför allt iproduktionsanläggningar,hinder förallvarligt ennya

behovavvecklas och betydandekärnkraftensituation där av ny
problem framhållits.huvudsak har tvåproduktionskapacitet uppstår. I

för prövninglångdragna procedurenden uppfattas,den,Det är somena
möjligt reduceraproblem torde delvistillståndsärenden. Detta attvaraav

enmiljöbalkInförandetförankrat projekt i kommunen.välett avgenom
dock möjligen kan motverkasproceduren, vilketkan underlätta om

organisationer får talerätt.ideella
hur prövningen organise-principiellt problem tycksEtt ärvaramer

och länsstyrelserna inteanförts kommunernaminst harrad. ärInte att
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produktionsanläggningar.uppförda.fåintresseradetillräckligt attav nya
politiska sådana vilket leder tilluppfattningarOfta finns skilda även- -

lång tid.kan kommaärendehanteringen att taatt
tillståndsprocessen kan haSammanfattningsvis det troligtär att en

produktions-snabbt få frammöjligheternanegativ inverkan på att ny
Är börförankrade i den politiska beslutsprocessenprojektenkapacitet.

kraftigt. få kommunerreduceras Omdetta problem kunna accepterar att
ökar sannolikheten forinom dessanläggningar byggs gränserstoranya

uppfattning.strid med kommunensslut måste itillstånd tillatt ges
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Kärnkraft5

lagdöversiktlig bild kärnkraften, med tonviktenkapiteldettal en avges
kärnkraftverken. avsnitt behandlas ägarstrukturensvenska 5.1de I

bakom säkerhetsarbetet behandlaskärnkraftverken. Principernabakom
uppskattning dagens och morgondagensDärefteri avsnitt 5.2. ges aven

avsnitt Vidare behandlas i avsnitt denproduktionskostnader i 5.3. 5.4
de planer finns avseende stängningavfallshanteringensvenska samt som

kärnkraftverken. Lagstiftningen beträffandeoch rivning atom-av
och kärnkraftens situationbeskrivs i avsnittansvarighet 5.5

kort översiktavsnitt det sista avsnittetinternationellt i 5.6. I överges en
kärnkraftteknik.internationellt avseendeutvecklingen ny

kapitelmed kärnkraften beskrivs ifrågor riskerMiljöeffekter och om
risker och miljöeffekter.energisystemetsbehandlarsom

och derasReaktorerna5.1 ägare

kommersiell drift under periodenkärnkraftverken isvenskaDe togs
vattenkraften, basentillsammans medKärnkraften1985.1972 utgör,-

normalår föroch underelproduktionssystemetsvenskai det ettsvarar
År elproduktionen i1994produktionen.hälften varavca

År produktionen endast 58,9drygt TWh. 1993kärnkraftverken 70 var
långavattentillgångrikligberodde såvälTWh, vilket på som

reaktorer.avställningsperioder för några
lättvattenreaktorer tvåsvenska kärnkraftsreaktorernaDe är typer,av

Ringhalstryckvattenreaktorer PWR.kokarvattenreaktorer BWR och
Övriga reaktorertryckvattenreaktorer.RinghalsRinghals och3 4 är

samtliga svenskKokarvattenreaktorernakokarvattentyp. ärär avav
amerikanska,fryckvattenreaktoremamedankonstruktion, ABB Atom, är

storlek reaktorerna.ålder och påTabell visar bl.a.Westinghouse. 5.1
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svenska kärnkraftverken.Tabell 5.1 De

Block Kom- Urspr. Effhöjn. Aktuell Tillsl.
t.0.mmersiell effekt år effekt

drifi MW, MWE,netto

Barsebäckl 1975 570 1985 600 -
Barsebäck 1977 570 19852 600 2010

1980Forsmarkl 900 1986 970 2010
Forsmark 9002 1981 1986 970 2010
Forsmark3 1985 1050 1989 1155 20101996

Oskarshamn 1972 4401 440- -
Oskarshamn2 1975 575 1982 605 -
Oskarshamn 1985 1050 19893 1160 20101996

Ringhals 1976 750 19891 795 1996-
Ringhals2 1975 800 1989 875 30/6 1997
Ringhals3 1981 915 915 2010-
Ringhals 1983 915 915 20104 -

effekt 10040Summa

effekt, effekthöjningsdel.Tillstånden givna utifrån termisk årtal inomär parentesavser
drifttillstánd tidsbegränsningAvser utan- Ånggeneratorbyte1989. planeras R3.R2 bytte änggeneratorerär är 1995på

01 1993 1995renoveras -

Vattenfall helägt svenskaRinghals AB,ägs är staten.av som av
Forsmarks Kraftgrupp bakom vilket VattenfallForsmark AB, ABägs av

Övrigaaktiekapitalet. aktieägare huvudsakligenstår med 75 % ärav
Energi, Gullspångs Kraft, Kraft, Skellefte Kraft,Stockholm Stora

Sydkraft Karlstads kommun. Oskarshamnsverket OKG AB,ägssamt av
i vilket bolag Stockholm Energi, Gullspångs Kraft, Kraft,Stora AB
Skandinaviska Elverk, Karlstads kommun och Sydkraft aktieägare.är
Sydkraft enskilda i medOKG AB 55 %ägareär största nära av
aktiekapitalet. Barsebäck Barsebäck Kraft helägtABägs ärav som av
Sydkraft Sydkraft i sin kommuner, pensionsfonderAB. AB ägs tur av
och försäkringsbolag, företag, enskilda och organisationer. Cirka en
tredjedel aktiekapitalet utländska företag.ägsav av
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Säkerhetsarbetet5.2

såvälsäkerhetsarbete, vad gälleroch aktivtfungerandeväl statusenEtt
anläggningarna,säkerhetskulturen vid ärtekniska komponenter som

radioaktivitetmed utsläppolyckor,betydelse förutomordentlig att avav
undvikas.skall kunnautsträckningmöjligaföljd, i störstasom

successivt skärptamedförtkunskap haroch ökadincidenterOlyckor,
filteranordningardeExempel dettaanläggningarna. ärkrav på som

följdkärnkraftverkensvenskadebyggdes avensom
inte 0,1 %skall tillseFilteranordningama änHarrisburgolyckan. att mer

olycka.vidreaktorhärden släppsiradioaktivade totala utämnena enav
harreaktorolyckornågrabeskrivningkortkapitel överl ll somges en

drift. Olyckornavarit ikärnkraftverk hartiddenvärlden underiinträffat
och tekniksäkerhetsrutineribristertydliggjort samtfallhar i många

föranlettkända ochvaritintetidigareeffektervisat somsom
säkerhetskraven.skärpningar av

bedrivatillståndregeringensharkärnkraftsforetagen attsvenskaDe
lagenenligttillståndenursprungligaverksamhet. Dekärnteknisk gavs

atomenergilagen. Nyaatomenergiutvinna1956:306 rätt att m.m.om
198423enligt lagenkärnkraftverk får,uppföraförtillstånd omatt

fårDrifttillståndintekärntekniklagen,verksamhetkärnteknisk ges.
säkerhetsskäl.starkagrundpåendaståterkallas av

utarbetaförbjudetdetkärntekniklagen att§ ärEnligt 6
vidtaellerutrustningbeställakostnader,beräknakonstruktionsritningar,

uppföralandetsyfte inomiåtgärderförberedandesådana attandra en
uppsåtmeddenkärntekniklagen kanEnligt §kärnkraftsreaktor. 25 som

fängelse iellertill böterdömas§6oaktsamhet brytereller motav
två år.högst

säkerhetsarbetetförUtgångspunkter5.2.1

anläggningarkärntekniskaövrigaochkärnkraftverkenvidSäkerheten
tillsynocksåSKIkärnkraftinspektion utövarStatensövervakas somav

kärnkraftverken,kärnavfall vidlagringochbehandlingöver av
radioaktivtslutförvaringbränslemellanlagring samtanvänt avav
Forsmark.idriftavfall SFRradioaktivtforSlutförvaretdriftavfall vid
säkerhets-bl.a.underlagetsäkerhetsmässiga utgörsDet enav

kanFSAR, sägasAnalysis ReportFinal Safetyredovisning, ge ensom
förhållamåsteanläggningensäkerhetsnivå attdenbeskrivning somav

säkerhetstekniskafastställdagäller SKIdriftenfå drivas. För av
tillskallhändelservilkaregler rapporterasföreskrifter samt somom
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SKI. finnerOm SKI det påkallat säkerhetsskäl kan SKI omedelbartav
reaktor. finnsDet också föreskrifterstänga hur ofta och vilketen om

komponenter skall kontrollerassätt ochsom provas.
Strålskyddet övervakas Statens strålskyddsinstitut SSI. Förav

utsläpp radioaktivitet till luft och finns, liksom förvattenav
dosbelastning för anställda vid kärnkraftverken, fastställdaSSIav
gränsvärden.

Säkerhetsarbetet bygger på kvalitetskrav konstruktion, drift och
underhåll reaktorema för förebygga driftstörningar kan hotaattav som
säkerheten. Grundläggande säkerhetsfunktioner reaktorns kylning,avser
avstängning, inneslutning bortförsel den produceradesamt restvämienav
efter avstängning. Flera skydds- och säkerhetssystem finns för hindraatt

eventuella driftstörningar skall leda till haverier. byggdaDeatt senast
reaktorerna bygger, jämfört med de äldre reaktorema,
säkerhetsmässigt robustare konstruktionsprinciper och högre graden av
redundas flera fungerar oberoende varandra,system som av
funktionsuppdelning fysiskoch separation mellan olika Ensystem.
lägre grad redundans hos de äldre reaktorerna kompenseras i vissav
utsträckning säkerhetsfunktioner, till följdattav av
säkerhetsförbättringar vidtagits under åren, kan fullgöras systemsom av
med olika konstruktion. sådanEn ökad diversiñering minskar den
känslighet redundanta med identiska komponenter har, därsystemsom
samtidiga fel kan hos komponenterna.uppstå

Vid sammanvägd bedömning säkerhetsnivån i äldre ochen av yngre
reaktorer har kommit till slutsatsenSKI de angivna skillnadernaatt
tenderar varandra, särskilt till den osäkerhetuppvägaatt om man ser

kan finnas i analysmetoden.som
det faktorerSKI säkerhet, ekonomi och miljöärattanser som som

bör kärnkraftverk bör drift. flertaletDetavgöra när ett tas storaur
lättvattenreaktorer i världen har varit i drift kortare tid 20 år. Detän
finns därmed vissa kvarstående osäkerheter mekanismer skulleom som
kunna begränsa den säkerhetsmässiga och ekonomiska livslängden.
Enligt SKI kan dock inte några tekniska begränsningar skullesom
kunna minska möjligheterna genomföra reparations- elleratt
renoveringsinsatser förutses. kanDäremot sådana insatseranta attman
i vissa situationer inte skulle motiverade ekonomiska skäl.anses vara av

aktuella reaktornDen skulle då i stället stängas.
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Årlig tillsäkerhetsläget regeringenredovisning av

regeringenårligen tilluppdragmed iSSIhar tillsammans attSKI
kämkraftsanläggningarna. Denvidsäkerhetslägetochdrifts-redovisa

härGenomgången1995.i decembergjordesredovisningensenaste
redovisning.årspå 1994bygger

säkerhetsnivådels denredovisningenförUtgångspunkterna är som
tilläggskravdels deregeringen,tillståndredovisades när somgavs av

ochskall reaktorägarnaställt.därefter har Därutöveroch SKIregeringen
det rimligenlångtsäkerheten såförbättra ärefterSKI sträva att som

säkerhetsnivåarbete denbedömningsgrund i detta ärviktigmöjligt. En
säkerhetsprinciperdetillämpningvidrimlig nåatt somavansessom

Dennaatomenergiorgan, IAEA.internationellaFN:sangivits av
reaktorema.de svenskaienligt SKIsäkerhetsnivå uppnås

inte såbyggdesreaktorernaanvändes dåanalysmetoderDe varsom
exempelvishändelser,årensdagens Deutvecklade är.väl senastesom

och1992uppdagades årexternpumpsreaktoremamedproblemde som
renoveringoch denfem reaktorer,avställningtillledde somavsom

grundligbehovetpekat påharOskarshamngenomförs på av en
äldrehand för dei förstakonstruktionsanalysema,genomgång av

ochpåbörjatsharkonstruktionsgenomgångarSådanareaktorerna.
enligt peka påkan SKIdessaResultaten1998.klara årberäknas avvara

säkerhetsförbättringar.ytterligarebehov av
verksamheten hanterasviktenocksåpekasredovisningen attI av

händelser och SKI:sinträffadesäkerheten.befrämjarpå sättett som
människa-teknik-samspeletbrister ipekatharinspektioner

kandessa brister,bidra tillsigvisatfaktorerTill deorganisation. som
mellankommunikationochsamarbetebrister i kompetens,nämnas

otillräckliginklusivebrister,organisatoriskaellerochindivider grupper,
finnsEnligt SKIkvalitetssystem.implementeringochutveckling av

forsatsningmedvetenochsäkerhetskultur attgodgrundendock i enen
människa-teknik-organisation.samspeletförbättra

ochhändelservissaskyldigaKraftbolagen typerrapporteraär att av
fem årendehar underRapporteringen senasteomständigheter till SKI.

omständigheterrapportervärda450kring 350hög nivå,legat peren -
mellanvälmycketfungerarerfarenhetsåterforingenår. SKI attanser

att rapportervärdapåpekasbörmyndigheten. Detochkraftföretagen
problem.tekniskamedomständigheter inte är synonymt
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den redovisadeUnder perioden, efter revisionsavställningarna 1993
fram till revisionsavställningarna 1994, inträffade femtotalt incidenter

lNES-skalanklassades pål Totalt under år 1994 inträffadesom som
händelser, vilka klassadesåtta av en som

snabbstoppAntalet i de svenska reaktorerna har under lång legattid
på konstant låg nivå, mellan och0 2 snabbstopp reaktor och âr.en per

åldrandeKämkraftverkens5.2.2

Också kraftverk åldras. Säkerheten beroende komponenternasärett av
den anledningenAv kontrolleras och byts komponenterstatus. ut

allteftersom funktionderas nedsätts. Nedsatt funktion kan bero flera
faktorer, såsom exempelvis utmattning och krypning metalliskai
material, i form korrosion, slitage och erosion åldrande.samtangrepp av

kan kort förklara skillnaden mellan livslängd ochDet värt attvara
åldrande.

tekniska livslängden förknippad den förväntadeDen medär
livslängden hos vissa komponenter. i kärnkraftverkKomponenterna ett

kraftverkdimensioneras, liksom i andra eller processindustrier, bl.a.mot
Med dettautmattning. vissa kritiska komponenter, exempelvisattmenas

i kärnkraftverk, har dimensionerats för klarareaktortanken ett att ett
visst förväntat antal belastningsvariationer kan uppträda undersom
driften. svenska kärnkraftverken har dimensionerats för det antalDe
belastningsvariationer, transienter, förväntades uppträda undersom en
40-årsperiod. det antalet transienter avräknas verkligtFrån antagna

verkligauppkomna transienter, till exempel snabbstopp. utfalletDet
avseende antalet snabbstopp har hittills varit lägre vadän antogssom
vid dimensioneringen.

och för påverkan.Materialen komponenterna utsätts även annan
Bestrålning materialen blir sprödare. Isolering elkablar kanpågör att

INES-skalan International Nuclear Scale sjugradig skalaEvent är en som
används för beskriva hur allvarlig händelsen där betecknar denlatt är,en
minst allvarliga. Händelser under kan dock klassificeras. Vid händelser1

skador inträffat.klassas har härden Händelsen i Three-Mile-3översom
Island klassades och Tjernobyl lgensättningen silama i5som som av
Barsebäck år klassades1992 2som
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egenskaper. Korrosion på metalliskafå försämrademiljöpåverkangenom
godsförtunning och sprickbildning.bl.a. Ettinnebäramaterial kan

inträffat ispänningskorrosion hardendetexempel är somsenare
Ringhalspålett till byte ånggeneratorerånggeneratortuber och avsom

Ringhalsoch2
anläggningentiden från detlivslängdenekonomiska är togsDen att

längredrift den intevaraktigtden ärdrift till dessi atttasatt ur p.g.a.
och förnyelse-renoverings-kommer vissaMed tidendriva.lönsam att

genomföra.motiverade Denskäl inteekonomiskaåtgärder attatt varaav
i ställetställs dåaktuella reaktorn av.

ökandegenerellt medanläggninghosProduktionskapaciteten avtaren
utveckling.uppskjuta dennamodernisering kanochUnderhållålder.
den skärps.kraven påföråldradockså blikanAnläggningen attgenom

Åldrande skillnadenminskningensuccessivadendefinieraskan avsom
och krav.prestationsförmågamellan

underhåll ochkostnaden förharKraftverksföreningenEnligt
årligenmiljoner kronormedeltal 200uppgått till ihittillsmodernisering

Åren och1988öre/kWh och år.2 4reaktor. Detta motsvarar caper -
inneslutnings-ombyggnadhögrekostnaderna1989 avp.g.a.var

kärnkrafts-EnligtRinghalsånggeneratorbytetfunktionen samt
iunderhållsinsatserförekonomiska stortdetFöretagen utrymmetär

el.producera Enalternativakostnaderna förmedjämförelse sätt att
mycketeller behovnedläggningförtidpunkt storafastställd av

förekonomiskadetinnebärakan utrymmetombyggnader, väntas att
återkallelseinnebärakanminskar.åtgärder Dettasäkerhetsbevarande av

uppfylls.säkerhetskraven intetillstånd SKI attanserom

kostnaderochProduktion5.3

kostnaderRedovisade

bl.a.kraftverk beroriför producerakostnadernatotala ettDe att
bränsleprisoch underhåll,för driftkostnaderochavskrivningar räntor,
del årethurTillgänglighetentillgänglighet.och verkets stor avanger

ochservice,underhåll ochkrävsEftersom detanvändas.verket kan
de måstesådankärnkraftverkenkonstruktionen är atteftersom av

dettamed den tidtillgänglighetenminskasbränslebyte,vidstängas av
avställningsperioden ligga påkärnkraftverk brukarsvenska treFörtar.

till högstmaximeraddärmedTillgänglighetenveckor år.till fyra ärper
lägrebeståndet någotför helatillgänglighetenpraktiken92 %. I ärca

mellangenomsnittpå itioårsperioden legatdenunderoch har senaste
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för kokarvattenreaktorerna. tryckvattenreaktorernaoch 90 % För75 är
motsvarande siffra för Ringhals generation respektive55 85 % 2 l-

generationför Ringhals 3 och 2.80 90 % 4-
elproduktionssystemet består huvudsakligenEftersom det svenska av

kärnkraft, där vattenkraftens rörliga kostnader mycketvattenkraft och är
kärnkraftverken vid riklig vattentillgång. verkligalåga, nedregleras Den

därföri kärnkraftverken kan bli lägre den möjliga.produktionen än
tillgängliga för drift utnyttjas fulltVerken kan utan att ut.vara

kärnkraftsreaktorerna de tiode svenska har årenProduktionen i senaste
historiskTWh. figur visas och,legat genomsnitt kring 66 l 5.1i av

tillgänglighetangiven, möjlig framtida ochKraftverksföreningen
baserad livslängd hos reaktorerna år.produktionsformåga, 40en

produktion enligtoch framtida möjligHistoriskFigur 5.1
40-årig livslängd.Kraftverksforeningen vid en

°/°/ARTWH 10°1oo
90go ..____,_,_,,,AA , ,,,_ "m ,80ao H,,,,.,,,,V__,,, ,,N,, ,VV, //// 7°10 rerw ————dua 6060 ..w,M .,Wn, , 5050 V ,

,404° V,framtida tillgänglig‘ 3°energi30 4,W"V tillgänglign:,H|storisk 2°20 Ienergij 10l.Tlllgängllghetsfaktor10 °/.., 0io ii u VIIIIuI 2022201720122007200219971987 19921977 19821972

följandeför kärnkraftverk fördelar sigProduktionskostnaderna ett .
kostnaderna förexemplifierade de totalatabell 5.2,poster av

Forsmark år 1994.producerad i
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Elproduktionskostnader Forsmark5.2 i 1994.Tabell

Kostnadstyp Kostnad Andel
öre/kWh %

kostnaderFinansiella 4,7 28
planAvskrivning enl. 3,1 19

Drifts- och andra 4,1 25
rörelsekostnader
Bränsle 2,5 15
Avgifter för avfall 2,1 13

rivningoch

16,5 100Summa

försärskilda skatten kärnkraftsel,ingår denkostnaderna1 som
januari höjs skatten tillöre/kWh. 1 1996 1,2närvarande 0,2 Denär

öre/kWh.
i Forsmark uppgick år 1994 till 16,5Produktionskostnaderna

År kostnaderna, till följd lägre produktion, 19öre/kWh. 1993 av envar
öre/kWh.

enskild reaktorproduktionskostnaderna för varjeuppskattadeDe
tioårsperioden redovisas idenunder separatsenaste en

underlagsbilaga3. kostnaderna ganska kraftigtframgår skiljer sigDär att
Genomsnittskostnaden respektivei öre/kWh formellan reaktorerna.

visas i tabell 5.3.kärnkraftverk år 1994

2 rivningfor ochantaganden kostnaderpå avgiften baseras påStorleken om
driftperiodutgående frånomhändertagande anläggningarna,slutligt enav

så, avgiften minska tilldrivs längreår. anläggning25 Om än väntas atten
tillkommande avfallsmängden.för denendast omfatta kostnader

3 Underlagsbilaga 8
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produktionskostnader i svenska kärnkraftverkGenomsnittli5.3Tabell ga
öre/kWh el.år 1994,

TotaltDrift Avskrivning
öre/kWhoch ränta

14,51,9Barsebäck 12,7
16,57,88,6Forsmark

Oskarshamn 21,59,512
13,33,89,5Ringhals

’ avställdOskarshamnExkl. 1Anm: som var
fotnotKälla: Se

varjefunktionerfrånhärrördriftskostnadernadelEn gemensammaav
storlek. Dettaoberoende reaktornsdärmedanläggningsplats och är av
kWh lägredriftskostnadentillbidragande orsak ärkan att perenvara

denOskarshamnBarsebäck ochRinghals iochForsmarki än -
Ringhals.Forsmark ochieffekteninstallerade är större

driftavgifterför bränsle,kostnadernadvs.Driftskostnaderna, samt
deöre/kWh förrespektivefrån 8,21994 8,1varierade årunderhåll,och

Forsmark till 13,3ochOskarshamn 3reaktorerna,ochstörsta nyaste
del sådanavissdriftskostnadernaBarsebäckför Av utgöröre/kWh en

Hitperiod.underinte körsverketuppstårkostnader även enomsom
rörliga drifts-heltpersonalen.kostnader för Deexempelvishör
anläggningen,driftentillrelateradeenbartdekostnaderna ärär avsom

avfallshantering ochavgiften förskatt ochbränsle,kostnader fördvs.
öre/kWh el.till 4,5 5kostnader uppgårrivning. Dessa ca -

högst forkostnader.fastarörliga ochdvs. ärkostnaderna,totalaDe
och har högreeftersom deForsmarkoch ärOskarshamn 3 nyare

mellan 19varieradekostnadernatotalakostnader.finansiella De
ned till 13Forsmark 3ochför Oskarshamn 3öre/kWhrespektive 20 ca

Ringhalsöre/kWh for
förkostnadernakan konstateraskostnadsutvecklinBeträffande attgen

tioårsperioden realt iundersjunkitreaktorer haralla,intenågra, men
penningvärde.års1995

detvidförutsattesproduktionmed denjämförelse startenI avsom
med totaltprestandahöjning skettharkärnkraftsprogrammetsvenska en

effektökning, delshänföras till delskanökningTWh/år. Denna15ca
effektökningar.till ytterligaremöjligheterfinnstillgänglighet. Dethögre
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åtgärderna,Vattenfall varierar de nödvändiga ochuppgift från ABEnligt
prestandahöjningar. Exempel insatserför sådanadärmed kostnaderna,

effekttäthetprestanda höjning reaktorhärdensökaför är samtatt av
generatoranläggningar.kapaciteten för turbin- ochökning av

enligt Vattenfallför sådana åtgärder varierar ABKapitalkostnaderna
kr/kW.och 000mellan 500 15

kärnkraftverk kan, medoch drivaKostnader för byggaatt nya
projekterade femte finskauppgifter för den nyligenutgångspunkt i

öre/kWh.uppskattas till drygt 30kärnkraftsreaktom, grovt

produktionskostnader.Framtida

kostnadsutvecklingenden framtidaunderstrykasInledningsvis måste att
kostnadsutvecklingenosäker. Vid bedömningarkärnkraftverkför är av

tillgänglighetframtidakämkraftverkensbl.a.antagandenblir om
världen 20 årlättvattenreaktorer iflestabetydelsefulla. änDe är yngre

mycketsåledesför jämförelserstatistiska underlagetoch det är
nio lättvatten-totaltvid utgången år 1994fannsbegränsat. Det av

fir. Energitillgängligheten hosdrift längre 25varit ireaktorer änsom
medmellan och 87 %,48enligt statistik från IAEAvarieradedessa
nått20-tal gaskylda reaktorerfinnsVidaremedelvärdet %.75 ett som

ålder.motsvarande
tekniskaför närvarande ingaenligttidigare kan, SKI,Som nämnts

genomföramöjligheternaskulle minskabegränsningar förutses, attsom
genomgångrenoveringsinsatser. Denellerreparations- av

genomförs kanför reaktorernakonstruktionsförutsättningarna som nu
bedömning.dennamöjligen ändra

Även livslängdtekniskaegentlig högstakan någondet inte angesom
visa sigiatt någondet med tidenkärnkraftsreaktor kommerför atten
ekonomiska skäl.motiveradrenoveringsåtgärd intenödvändig är av

såledesställaskommer då Detaktuella reaktorn ärDen att av.
avgörandenekonomiskakombination medsäkerhetsbedömningar i som

livslängd.faktiskareaktomsbestämmer
ikomponenternadenTillgängligheten beror status som

och reinvesteringar.underhålls-har, dvs. påkärnkraftverket
få någotkan inteprisökningarEventuella väntas storturan

4 Neder-Tyskland, Spanien ochSchweiz,vardera iochi USAFem en
länderna.
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elproduktionskostnaderna5. andelBränsletsgenomslag på av
lågaframgått tabell 5.2 ca 15 %.produktionskostnaderna är som av

elproduktionsanläggningar,med andrajämföraskanDetta ettt.ex.som
hälften dekostnadsandelbränsletsgaskraftverk där änutgör avmer

produktionskostnaderna.totala
kärnkraft-möjligt drivahävdar detKraftverksföreningen är attatt

genomsnitttillgänglighet i 85 %.ålder medtill årsverken 40 en
TWh/årproduktionsförmåga 70 75sammanlagdDetta motsvarar en -

eftersom anlägg-produktionen alltDärefter sjunkertill år 2015.fram
beaktatstillgänglighetsbedömning hardrift. dennalningarna tas enur

avställningsperioder tvåförlängdaföljdproduktion tillminskad av
anläggningendriftår från detfemteavställningmånaders attvartextra

anläggningens sistamodernisering underomfattandefyllt 20 år samt en
avställning.månaderstvå tilldriftår15 sex

framgått tidigare,produktionskostnaderna varierar,rörligaDe som
säkerhet ochupprätthålla bl.a.öre/kWh. Föroch 13mellan 8 attca

underhållsinsatserdrift- ochförutomkrävsproduktionsförmåga
möjligtinteförnyelse.modernisering och Detför ärinvesteringar att
branschenbehövakommerinvesteringardessa göras,attnär menange

1 3sammanlagt kommerkostnadernauppskattar att motsvararatt -
Eftertill 40 år.drifttidreaktorernasutslagetoch åröre/kWh över upp

skrivitskapitalkostnadernaursprungligadedrift harårs25 av.
dethanteringenkärnkraftverket ochrivningKostnaden för avav

betalatsharunder de åren25använda bränslet genererats genomsom
kostnadenendastdetlängre 25 år,kärnkraftverketDrivsavgiften. än är

bränsle kommerytterligare att tas ut.hanteringen använtför somav
branschen uppgåröre/kWh. Enligttill 0,5uppskattaskostnadDenna ca

rörligadeanläggning,driftefter årsdvs. 25skede,i detta av en
modernisering ochförinvesteringardärproduktionskostnaderna

for samtligagenomsnittöre/kWh,till 8 10inkluderatsförnyelse som-
kostnadsbilden.framtidaschematiskt denillustrerasfigur 5.2reaktorer. I

5 lageröverproduktion Deförekom1980-taletUnder stor somav uran.en
Överutbudet betasvärldsförbrukning.årsmotsvarade 32byggdes caupp -

Eftersombränslekostnaden.30 %Kostnaderna for utgör avuran canu av.
den totaladellitendärmed endastförkostnaden utgör avenuran
få litetprisökningkraftigskulle ocksåelproduktionskostnaden, etten

kämkraftsreaktoreranvänds iskulle kunnaKämvapen-plutoniumgenomslag.
kämbränslet.iblandasdetom
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Utveckling ochFigur 5.2 sammansättning framtidaav
kostnadsutveckling. Principskiss.

Kost-
nader

Finansiellakostnader

driftkostnadega

—nu
avseende bl.a. samhällsekonomiska konsekvenserberäkningarl av en

kostnader kankärnkraftsavveckling kapitel 15 ingår bl.a. dese som
kärnkraftsavveckling. för bränsle drift-undvikas Kostnadervid samten

betrakta undvikbara. Kostnader fördärvidoch underhåll är att som
investeringar måste däremot betalasredan gjorda oavsett om

betraktadrivs eller inte. Framtida investeringarkärnkraftverket är att
Avgiften för rivning och hantering avfalletundvikbara. äravsom

drifttid betalasberäknad utifrån 25 år och måste ävenom om enen
före års drifttid. Vissa funktioneranläggning 25stängs en

Exempelkan för flera reaktorer. påanläggningsplats gemensammavara
ned övervältrasbrandskydd och reaktor läggsdetta bevakning. Omär en

fortfarande i drift.de övriga reaktorerkostnaden på ärsom
material från bl.a.Konsekvensberäkningar, baserade

genomsnittliga kostnadsnivåerkärnkraftföretagen, har gjorts för två
öre/kWh. det falletdrifttid, 12 Iunder reaktorernas 10 15 senareresp. -

avseende tillgänglighetenkostnaderna öka med tiden. Utvecklingenantas
inledningsvis betydelse ianläggningen konstateratshos är storavsom

förutsäga. Blandsammanhanget och naturligtvis svårär annatatt
bibehålla tillgängligheten högosäkerheten kring möjligheten att en

skildahar genomförts mednivå motiverat beräkningarhar att
kostnadsantaganden.

kapitelBeräkningarna redovisas i 15.
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Kärnavfall5.4

underlagspromemoriautförligt ibeskrivsAvfallshanteringen separat om
kärnkraft

behövsför vidta de åtgärderKärnkraftsföretagen har att somansvar
ochslutförvara kärnbränslehantera ochsäkertför på använtsättettatt

bildatkärnkraftsföretagen haravfall. svenskaradioaktivt De ett
uppgiftKärnbränslehantering SKB medSvensk ABbolag,gemensamt

handvia Studsvikarbete. AB,genomföra detta SKB även,taratt om
forskning.industrier ochavfall från sjukhus,radioaktivt

Ännuför slutförvar.formernafatta beslutRegeringen har äratt om
utformas.kommeravfallshanteringenhurdet inte beslutat att

SverigeKämavfallshanteringen i5.4.1

för utformningenplaner ochför SKB:sUtgångspunkterna av
efter detkortlivat avfall skall deponerasavfallshanteringen snarastär att

minstmellanlagras iplanerasbränsle däremotuppstår.det Använt attatt
begränsasslutförvar. Därigenomidet placeras värme-innan30 år

Övrigt anslutningavfall ilånglivat deponerasslutförvaret.utvecklingen i
kärnbränsle.slutdeponeringentill använtav

viddeponerasi Studsvik,avfall förbrännslågaktivtVisst
radioaktivtförtill slutförvareteller försfriklassaskärnkraftverken,

hand alltskall kunnaForsmark. SFRidriftavfall SFR ta om
Till kommerSFRde svenska reaktorerna.driftavfall frånradioaktivt

förmellanlagretcentraladet använtfrån CLABdriftavfalletäven
sjukhusavfall frånradioaktivtOskarshamnkärnbränsle i samt m.m.

kommandeplats förför kunnabyggasplanerasSFR attutatt ge
rivningsavfall.

huvudsakligen detavfalletlånglivadehögaktiva utgörsDet av
planavfallet skall enligt SKB:shögaktivakärnbränslet. Detanvända

till slutlig förvaring 500därefter förasochimellanlagras CLAB meter
människor,kontakt medisoleras från allavfalletskalli berget.ned Där

uppskattningsvisEfteroch deras miljö.kommande,ochlevandenu
dentill nivåklingatradioaktivitetenhar000 år motsvarar100 en somav

slutligadettainga beslutfinnsuranmalm.rik Deti ännu om varen

6 Underlagsbilaga
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Inkapslingsanläggningen planerasförvar skall ligga. bliSKB attav
lokaliserad vid CLAB.

Slutförvaret skall konstrueras så det efter viss tid inte kräveratt en
förvaret kanDock förutses tillgängligt för exempelvistillsyn. att vara

reparation eller ändring.
medVid drift samtliga reaktorer till och år 2010 erhålls totalav en

bränsleförbrukning frånpå 810 6 020 och7 BWRton tonuran, varavca
tillfrån totala elproduktionen uppgår i detta fallDen790 PWR.1 ton

TWh.2 000ca
bränslet tillkommer låg- och medelaktivtdet användaUtöver

inkapslingsanläggningenfrån kärnkraftverken, CLAB ochdriftavfall
rivningsavfall från rivning kärnkraftverken. Dessutomsamt av

Ågestareaktom.mängder bränsle från bl.a.tillkommer små
avfallshanteringen från och med januarikostnaderna förframtidaDe

till miljarder kronor förutsattberäknas uppgå 46SKB1995 attav
drivs till år 2010.samtliga reaktorer

driftefter och årsför avfallshanteringen 25 40Kostnaderna per
miljarder kronor.till respektive 52,7beräknas SKB 43,3reaktor av

löpandemiljarder kronor ihar 9,7och med år 1994Till ca
dessa kostnader gällerdelpenningvärde förbrukats. En stor av

år 1994,miljarder kronori och drift CLAB 2,8investering t.o.m.av
miljarder kronoradministration, information 1,7forskning,SKB:s etc.

kronor7.miljarderupparbetningoch 3,2

kämavfallshanteringen,Finansiering5.4.2 av
kärnkraftverkenrivninginklusive av

hanteringenkostnaderna förprincipengrundläggandeDen är att av
kämkraftproduktionen.skall bäras Detrestprodukterkärnkraftens av

Finansieringen skerkämkraftsföretagen.åvilarekonomiska ansvaret
ochelproduktionen i kärnkraftverkenpåavgift uttasatt engenom

kommer finnassäkerställs medeldettafonderas. På sätt attatt
kämtekniklagenåtgärder enligtför finansiering detillgängliga somav

förframtida utgifterfinansiering1992:1537och lagen använtavom
kämkrafts-skall ombesörjasñnansieringslagenkärnbränsle avm.m.

fullgjortstill dess de harskyldigheter kvarstårföretagen. Företagens att

7 detför avfallshanteringenutgångspunkten1970-taletslutetI attvarav
dock år 1980.upparbetas. Metodenkämbränslet skulleanvända övergavs

sålda.upparbetningskontraktdeKostnaden ärsom numeraavser

6 15-1380
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återkallastillståndmedgettsharbefrielse från demeller även ettom
kostnadernaAvgiften skall täckagiltighetstid gårtillståndseller ut.ett
kämbränsle,reaktornslutförvaring ihantering och använtför av

forsknings- ochdenreaktoranläggningenoch rivningavveckling samtav
för detta.krävsutvecklingsverksamhet som

ändamål, bl.a.för vissakostnadertäckaskall ocksåAvgiften statens
tillAvgiften betalas SKI,forskning.kompletterandeochtillsyn som

Riksbanken.i Deträntebärande konton äravgiftsmedlen påsätter
för dereaktorinnehavamatillutbetalningbeslutarockså SKI omsom

fmansieringslagen.iändamål angessom
omhändertagandekostnaderna förberäknadedeMerparten avav

fördrifttidberäknad efteravgiftenochfastakämavfallet ärär en
detminskartid så,reaktor längreSkulleår. änreaktorema på 25 en

avgiftsbehovet ochlagringkostnader förendasteftersomårliga
Kraftverks-tillkommer.kämbränsleytterligarehantering använtav

öre/kWh.medminska 1,5skulleavgiftenuppskattarföreningen att
kostnadsberäkningarledningmedbestämsavgiftenårligaDen av

bedöms denVid beräkningentillin SKI.reaktorinnehavama gersom
medlen.avkastningenrealaframtida

den1984 harSedan årkämkraftsblocken.mellanvarierarAvgiften
harårenöre/kWh. Denivå, 1,9genomsnittliga senastelegat samma

nivå 2,2genomsnittligavgiftshöjningar tillföreslagitdockSKI omen -
bl.a. iavgift,oförändradhar beslutatRegeringenöre/kWh.2,4 om

framlagdadeavseendepropositionbehandling ochpåavvaktan
kämbränslefondutredningen.frånförslagen

framtida kärn-finansieringSäkrarel995/96:83propositionI av
stället föravgiftsmedlen i sättasföreslås attavfallskostnader attm.m.,

VidareRiksgäldskontoret.iskall placerasRiksbankenipå konto
säkerheter,kompletterandemedföreslås systemett somatt

ökaförinförsställa tillskall attreaktorinnehavama staten,
fondupp-innebärDettafinansieringssystemet.i atttillförlitligheten

före 25 årsställasbehöverreaktorsäkerställdbyggnaden är avenom
medelfonderadedet fallettäckaskall dessutomSäkerhetema attdrifttid.

har upphört.heltkärnkraftsproduktionenotillräckligasigvisar när
förslag.med regeringensenlighetihar beslutatRiksdagen

medeldenettobehållningentotaladen1994årVid slutet avvarav
Nettobehållningenmiljarder kronor.15,4fonderatshittills casom

1996.början årvidmiljarder kronortill 17,9uppgåberäknas avca
framfördriftavfall,sittkostnaderna förbokförKärnkraftsföretagen

direktdirektdeponering,avfall förmedelaktivtkortlivatochallt långt-
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kostnaderna uppkommer. Möjligheter finns ocksånär göraatt egna
avsättningar för kunna balansera dessa kostnader åren.att över
Kraftföretagens kostnader för driftavfallet beräknas uppgå till 0,13ca -

öre/kWh.0,24

Stängning och rivning5.4.3 kärnkraftverkav

Rivning kärnkraftverk skiljer sig från rivning andraav av
industrianläggningar främst del arbetet måsteattgenom en av
genomföras i strâlningsmiljö. Hittills har i världen endast några få stora
kärnkraftverk rivits; däremot har rivning små reaktorer ochav
forskningsreaktorer genomförts.

utgångspunktSKB:s arbetet med riva kärnkraftverken skallär att att
möjligt efter elproduktionsstoppet.påbörjas så förDettasnart attsom

bl.a. utnyttja kompetent ochkunna anläggningskunnig personal.
och planeringFörberedelser rivningen beräknas enligt SKBav
innan reaktorn drift. förberedelsearbetetpåbörjas några år ingårItas ur

beskrivning rivningsarbetet, beräkna avfallsmängdergöraatt atten av
uppskatta dosbelastningen. själva rivningen påbörjasInnan kansamt att

allt klyvbart material bränsle bort. Samtidigt skermåste transporteras
rivningen,förberedelser för dekontaminering.t.ex.

indelasRivningsarbetet kan i skeden: rivning aktivatre system,av
byggnadsdelarrivning aktiva rivning byggnaderna. Helasamtav av

bedömsrivningsarbetet kunna genomföras fempå år. Den mestca
gäller rivningomfattande insatsen de aktiva systemen.av

Rivningskostnaderna har uppskattats omfattar kostnaderSKB. Deav
driftunder tiden från det verket har tagits till dess själva rivningenur

förpåbörjas avställningsdrift, kostnader själva rivningen samt
kostnader för hand och slutförvara avfallet.att ta om

Kostnaden för avställningsdriften samtliga verk, de ställsav om av
samtidigt, uppskattas till 3 015 miljoner kronor. SkerSKBav en
successiv avställning här beräknat för femårsperiod uppskattasen

tillkostnaderna 900 miljoner kronor.l
Kostnaden för för reaktorersjälva rivningen har samtliga beräknats

till miljoner kr.8 800
m3Vid rivningen erhålles totalt avfall. Kostnaden för140 000 attca

detta beräknats till miljoner kronor,hand har 1 000 eller 80ta om ca
miljoner kronor reaktor.per
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Kontroll kärnavfall5.4.4 av

material därför underinnehåller klyvbart och stårkärnbränsleAnvänt
åtaganden under detkontroll i enlighet med Sverigesinternationell

fördragetIcke-spridningsfördraget Syftet medinternationella NPT. är
hittillsutökas.kämvapenstater Deförhindra kretsen stateratt att somav

elleröverlåta kämvapenförbundit sig intefördraget harhar tillträtt att
eller förmåeller på något bistå,kärnladdningarandra sätt uppmuntraatt

eller förvärva kärnvapen. Sverigetillverkaicke-kärnvapenstatnågon att
åtagit sig bl.a. inteharövriga icke-kärnvapenstateroch mottaatt

kontrollförklarat sig godtakärnladdningar och hareller andrakärnvapen
Nationellklyvbart material.atombränsle ochbeträffande annat

internationella kontrollenkontrollmyndighet SKI. Den utövasär av
EU-medlemskapet,det svenska Euratom.och efterIAEA, av

för atomskadorSkadeståndsansvaret5.5

konventionernainternationella5.5.1 De

atomskador finns främstansvarighet förbestämmelserInternationella om
skadestånds-PariskonventionEnligt 1960 årskonventioner.i tre om

har innehavarenPariskonventionenatomenergins område avansvar
oberoendedvs.atomanläggning strikt ettett ansvar avansvaren

driftenmedi sambanduppkommervållande för skador avsom
varje olycka.belopp förtill visstanläggningen, ettupp

Brysselkonvention s.k.kompletteras 1963 årsPariskonventionen omav
Tilläggskonventionentilläggskonventionen.supplerande statsansvar

statsmedelersättningfrågancivilrättslig regleringinnebär avav omen
betalas ersättningtilläggskonventionenEnligtolyckor.vid stora av

Pariskonventionen inteenligtansvarsbeloppetstatsmedel i den mån
Pariskonventionen ochde skadelidande.full ersättning åträcker till

verksamhetenförbåda har slutits inomtilläggskonventionen, ramensom
vad gällerförregional reglering Västeuropasyftar tillinom OECD, en

Pariskonventionen ochtillträttSverige haratomansvarighetsfrågor.
motsvarandeländer harAndratilläggskonventionen. som

Frankrike, Italien,Finland,Belgien, Danmark,ansvarsreglering är
Tyskland. Grekland,Storbritannien ochSpanien,Nederländerna, Norge,

inte tilläggs-Pariskonventionenhar tillträttoch TurkietPortugal men
konventionen.
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konventionemade båda nämnda finns det världs-Förutom en
för nämligenomfattande konvention ansvarighet atomskador, 1963om

för Wienkonven-Wienkonvention civilrättsligt atomskadaårs om ansvar
konvention har utarbetats inom Wienkonven-IAEA.tionen. Denna

tillträtts de europeiska dettionen har hittills 24 Av ärstater. staternaav
konvention.f.d. har tillträtt dennaendast öststater som
supplerandeinnehåller inte några reglerWienkonventionen om

tillträtt Wienkonventionen främst denSverige har intestatsansvar. av
till både den och Pariskonventionen skulletillträdeanledningen att ett

problem, har interättstekniskamedföra vägasansetts upp avsom
Wienkonventionen.tillträdaSveriges intresse att

Wienkonventionen har utarbetats iochPariskonventionen nära
Konventionerna iochsamråd mellan OECD IAEA. överensstämmer

utsträckningprinciperna och ide grundläggandefråga även närstorom
bestämmelserna. enligtde enskilda Systemetgäller utformningendet av

fyraWienkonventionen bygger påPariskonventionensåväl som
striktatomanläggning harInnehavarenhuvudprinciper: ett ansvarav en

utkrävas endast innehavarenkanatomskador,för ansvaret av enav
till beloppetbegränsats.k. kanalisering,atomanläggning äransvaret

medskyldig täcka detta sittanläggningshavarenoch är att ansvar
garanti.ekonomiskellerförsäkring annan

År ochWien-protokoll länkartillkom i Wien1988 ett som samman
tjugotalundertecknatsProtokollet hittillsharPariskonventionerna. ettav

Sverige.Finland, och GenomDanmark, Norgedäriblandstater,
båda konventionema påtillämpningsområdet for deprotokollet utvidgas

förmångäller också tillkonventionenenligt denså sätt ansvaretatt ena
till det andraanslutnaskadelidande iför de ärstater som

detgodkännabeslutade hösten 1991Riksdagenkonventionssystemet. att
Wienkonventionentillämpningenprotokollet rörande avgemensamma

12.1991/92:31, LUPariskonventionen prop.och

storlek enligtansvarsbeloppensSärskilt5.5.2 om
konventionema

bestämmasskall anläggningshavarensPariskonventionenEnligt ansvar
devarmeddragningsrätter SDR,miljoner särskildatill högst 15 avses

använda särskilda dragningsrätternavalutafondeninternationellaav
inträffat; idå olycka harden dagefter kursenomräkning görs en
dock,Beloppet fårSEK.motsvarade SDR 11september 1994 1 menca

anläggningshavarenförhänsynstagande till möjlighetenendast under att
eller högregaranti, lägreekonomiskellerförsäkringerhålla sättasannan
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Enligttill miljoner SDR.riktvärdet, dock lägst 5angivnadetän en
atomenergiorgansärskildafrånår 1990 OECD:srekommendation av

minst miljoner SDR.150anläggningshavarensbörNEA varaansvar
tilläggskonven-Pariskonventionen ochkombinationenGenom av

Anläggningshavarenmedersättningssystemtionen skapas tre steg.ett
reglernationellamed dei enlighetprimärabär det ansvaret som

det förstaPariskonventionenibestämmelsernagrundvalfastställs på av
försubsidiärtdärutöverTilläggskonventionen stadgarsteget. ett ansvar

miljoner SDR,till nivå 175första hand,bärs iDettastaterna. en omupp
finnsatomanläggningenskadeorsakandedeni vilkenden statav

det andraAnläggningsstatensanläggningsstaten. utgör steget.ansvar
miljonerintervallet 175-300inomliggerskadanden delFör somav

fördelning.särskildenligtkonventionsstatema gemensamtSDR ansvarar
tredjedetutgör steget.Detta ansvargemensamma

begränsasanläggningshavarenskanWienkonventionenEnligt ansvar
fem miljonerfår understigaintebeloppatomolycka tillvarjeför ett som

guld.US-dollar i

Atomförsäkringspoolema5.5.3

påbörjades underändamålfredligakärnenergin förutnyttjandetNär av
inforvärldenförsäkringsbolagenställdes över1950-talet en ny

bedömningartillförlitligaunderlag förhärvidsaknadeskaderisk. Man av
räkna medocksåfickförvänta sig. Mankundeskadorslagsvad för man

ochOsäkerhetenförsäkringar.drabba andrakundeatomolyckaatt en
beslöttillleddeförsäkringsbelopp attmycket högapå attkraven man

skild frånför sig,riskatomförsäkringenbehandla annanensom
förförsäkringsforfarandespeciellt atom-skadeförsäkring. Genom ett

atomförsäkringspooler.särskildatillskapadesriskema
ochÅr skadeförsäkringsbolagensvenskagick de1956 samman

behovettäckai syfteAtomförsäkringspoolenSvenskabildade att av
driftuppförande ochtillanslutningatomrisker iforsäkringsskydd mot

verksamhet. Sam-sammanhängandedärmedochreaktoranläggningarav
poolkontrakt.träffatpoolmedlemmamamellanreglerasarbetet ettgenom

endastjuridisksjälvständig ettnågoninte utanPoolen är organperson
direktförsäkringmeddelarräkning samtmedlemmarnasför avgersom

såvälmeddelarPoolenåterförsäkring.och sommottager ansvars-
egendomsförsäkring.

länder. Atom-atomförsäkringspooler i 30närvarande finnsFör ca
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Försäkringar meddelas direktförsäkring poolen inom respektivesom av
land, varefter riskerna fördelas mellan övriga pooler åter-genom
försäkring. dettaGenom kan utnyttja kapaciteten hosarrangemang man

antal försäkringsbolag världen Försäkringsbeloppetöver.ett stort
Sverigebestäms i med hänsyn till tillgänglig kapacitet på världs-

marknaden.

Regleringen i Sverige5.5.4

atomansvarighetslagensvenska 1968:45 bygger på Paris-Den
konventionen och tilläggskonventionen. Begränsningen anläggnings-av

atomansvarighetslagenhavarens ersättningsansvar enligt höjdes genom
trädde kraft den juli till miljonerlagändring i 1995 SDR1 175somen

för finns särskildaför vissa anläggningar och regler.transporter
täckt obligatorisk försäkring,skall i regel skallAnsvaret vara av en som

ansvarsbeloppet, betryggandeeller120 procentmotsvara av av annan
säkerhet.

föranleds Paris- och tilläggs-de ersättningsreglerUtöver som av
atomansvarighetslagen "fjärdeinfördes i år 1982konventionema ett

civilrättsligt för svenskainnebär Gränsensteg", staten.ett ansvarsom
det sammanlagda belopp tillså stårför detta är satt attstatsansvar som
skada driftenför dem lider på grundförfogande av av ensom

miljarder kr olyckaatomanläggning uppgår till 3la §. Dentre per
ekonomiska utveckling och därmed värdet på dentidenssenaste

maximibeloppet enligthar dock lett tillsärskilda dragningsrätten att
tredje överstiger vad kan betalastilläggskonventionens utsteg som

atomansvarighetslagen. svenska lagstiftningens fjärdeDenenligt 3 la §
ha förlorat sin betydelse.kan därmed sägassteg

fallatomansvarighetslagen följer vidare i de ersättnings-Av 33 § att,
eller konventionssystemet inte räcker till förenligt lagenbeloppen att

fullt ytterligare ersättning kanskador skall kunnauppkomna ersättas ut,
lag. vissstatsmedel enligt grunder bestäms i Någonutgå somav

enligt bestämmelse.ersättningsnivå dock inte dennagaranteras
tillämpningsområde varierar för de olikaAtomansvarighetslagens

enligt första omfattarAnläggningshavarens steget t.ex.stegen. ansvar
konventionsstatema olyckan harskador i andra näränäven stater

inträffat i Sverige.
flertal varit föremål förErsättningsbeloppen har gångerettm.m.

har vid flera tillfällenöverväganden. Riksdagens lagutskottlagstiftarens
behandlades,höjda ersättningsbeloppbl.a. frågannär senastom m.m.

avgörandebetonat utgångspunktema vid1994/95:LU25bet. att avse
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iatomskadorföranläggningshavamas är att ansvaretförnivån ansvar
har utskottetSamtidigtkämkraftsindustrin.hand bör bärasförsta av

Pariskonventionenmedförenligttordeinte attdetkonstaterat att vara
härvidharUtskottetobegränsatanläggningshavamaålägga ett ansvar.

skulle lämnaSverigefrågaikommainte bördetuttalat attatt
ersättningssystemdetutanförställa sigdärmedochkonventionen som

bibehållalagstiftning måstesvenskvarförigäller Västeuropa, en
flertalocksåLagutskottet haransvarighetsbeloppet. ettbegränsning av

utvecklingenföljerregeringenviktenbetonatgånger att nogaav
ökatmedgerförhållandenahandoch, efter ettförsäkringsmarknaden som

till riksdagenåterkommeranläggningshavama,förskadeståndsansvar
iangelägnadetframhållitvidare attharUtskottetförslag.med

detillochinternationella planetdetverkar på tarregeringen även vara
vidsom förbättringartill ansvarssystemetfinnsmöjligheter av

atomskador.
vidLagutskottetharsärskilda ettsvenskagällerVad statens ansvar

beloppsgréinsen.höjningförtill förmånsiguttalattillfällenflertal aven

länderandraiAnsvarsgränser5.5.5

tilläggskonventionenÄven tillträtt ärhartioövrigadei stater som
belopp,särskildatillbestämdaanläggningshavamaföransvarsgränsema

eller påförsäkringtäcktskall annatdetgällersåvitt avvaraansvar som
sätt garanterat.

tillskall uppgåansvarighetanläggningshavarensgällerTysklandI att
skallvilketSDR, garanterat.miljoner225camiljoner DM500 vara

Dessutommiljoner DM.ytterligare 500förDärutöver statensvarar
inteobegränsatharanläggningshavarengäller ett somansvar,att

medborgare. Ityskaförsäkring,täckt gentemotbehöver avvara
konventionsstaterandra är ansvaretskadelidande itillförhållande

begränsat.
Österrike utanföralla stårochUSAKanada,I Japan, som-

ocksåfinnstilläggskonventionen ansvarssystem,ochPariskonventionen -
försäkring ellertäcktskallbeloppvisstbl.a.innebär att vara avsom

försäkringssystemsärskiltdärutöverfinnsmotsvarande. USAI ett som
dollar finnsmiljardernioomkringpåbeloppgör ettattsammantaget

3 1994/95:LU25bet.Se
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tillgängligt för atomskada. har inte någonJapanersättaatt en
ansvarsbeloppet.begränsning av

signerat inte ratiflcerat Pariskonventionen, harSchweiz, har mensom
innebär obegränsatersättningssystem Detett ansvar. ansvar somsom

tillobligatorisk försäkring skall dock uppgå 500täcktskall vara av
miljoner 280 SDR.CF ca

forhandlingsarbetePågående internationellt5.5.6

arbete med revisionpåbörjades 1989årIAEAInom ett aven
ständigaArbetet bedrivs sedan år 1990 IAEA:sWienkonventionen. av

diplomat-kämkraftsolyckor.civilrättsligt vid Enförutskott ansvar
planeradWienkonventionenrevisionkonferens för ägaär att rumav

halvåret 1996.under andra
Wienkonventionenrespektivetill Paris-anslutnaFörutom stater

för detta arbetei revisionsarbetet. Inomandradeltar många stater ramen
Wienkonventionen medkompletterasökabeslutades tidigt att

i likhet med vadoch ersättningsupplerandeförmekanismer statsansvar
tillRevisionsarbetet har letttilläggskonventionen.gäller enligtsom

gällerbl.a. vadkonventionen,ändringarviktigaförslag avom
skall haanläggningsstatenstorlek och regleransvarsbeloppens ettattom

detutsträckningförslagExempel på andravisst är avenansvar.
skadebegrepputvidgattillämpningsområdet,geografiska ett

preskriptionstider somoch längreföroreningsskadorinkluderande
komplicerat. DetRevisionsarbetetpersonskador.huvudregel år för30 är

kan sig.utsträckningvilkeniosäkert staternaär ena
har dessutomWienkonventionenmed revisionenUnder arbetet av

ersättningsupplerandeavseendemekanismerytterligarediskuterats om
kämkraftsindustrin i detanken varitharkan införas. Här stateratt som

med ytterligareskall bidrakonventionenrevideradetill denanslutnaär
frånkan utgåsupplerande ersättningdenersättning, staternautöver som
försökenbedömthar dockManenligt attattgemensamtett ansvar.

tillfrån industrinmed bidragöverenskommelseutarbeta etten
läge harlyckas. dettainte kommer Iersättningssystemsupplerande att

grundad enbart pålösningönskemål finnauttrycktflera attstater enom
skall betalastill vadi tilläggsjälvafrånbidrag staterna avsom

anläggningsstaten.ochanläggningshavaren av
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länderKärnkraft i andra5.6

i drift i världen. Dekämkraftsreaktorernärvarande 430förfinnsDet ca
vilketTWh år,omkring 100 utgör2tillsammansproducerar caper

år 1993 55Vid utgångenelproduktion.världens%17 varavav
ställtsreaktorertidpunkt hade 68Vidbyggande.underreaktorer samma

ochunder 1950-gaskylda, byggdadessaflestaDepermanent. varavav
1960-talen.

Industriländerna

TWh700produceras 1OECD-ländemakärnkraftverken i runtI
utbyggnadelproduktionen. Entotaladen25 %vilketårligen, är avca

förväntastillutbyggnadDennaTWh år trots100till 2 väntas.perca
samtidigtminskatillförselntotaladenandelkämkraftens av som

naturgasandelen ökar.
OECD.i drift inomkämkraftsreaktoreråtta1993Under år togs nya

Frankrike.ochKanada, USAvardera iochlåg idessa JapanFem enav
drift framibyggnad ochunderreaktorer väntas tasdessa 17Utöver var

iochisju Japanfem i USA,Frankrike,ifyratill år 2000: en
Storbritannien.

ochi Sydkorea, Japanendastutbyggnad skerbetydandeNågon
kämkraftskapacitet,fördubbla sinförväntasFrankrike. Japan nära nog

periodUnderår 2010.till 000 MW1991 61årMWfrån 33 000 samma
Frankrike.iMWmed 16 000ökaproduktionskapacitetenantas

ioch %78i30 % Japanelproduktionenandel ärKärnkraftens av
konkretadäriland Västeuropadet endaFrankrikeFrankrike. är

finns.utbyggnadsplaner
kärnkrafteniframför allt Europa, ärOECD,länder inomövrigaI

Tyskland,exempelvisländer,kontroversiell. mångaImindreellermer
ellermotståndÖsterrike kraftigtfinns ut-Italien, motoch ett

osäker.utgångenochlångatillståndsproceduremanybyggnad. USAI är
officielltfastställskraftbehovetbl.a.krävsdelstatermånga attI nyav

bedömsintedetOmkraftverk byggs. attinnan nynya
ochkapacitetalternativmedjämförtnödvändigkärnkraftskapacitet är

utifrånbasi denräknasinvesteringarnafår inteenergihushållning
eltariffemavilken sätts.

ytterligareochår 1982kämkraftsreaktor trestängdesItalienI en
någrafinns intedettaoch medTjernobylolyckan. Iefterstängdes

andelkämkraftensBelgienItalien.drift i I ärkärnkraftverk i av
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utbyggnad planerad.elproduktionen 60 %. Ingen ärca
Storbritannien, har kämkraftsreaktorer i drift, det främst36I ärsom

lönsamhetsproblem har varit i fokus. Till kämkraftsindustrin utgårsom
avgift elprisetsubventioner bekostas på 10 % påstatliga genom ensom

England avskaffas underoch Wales. Avgiften planeras år 1998.i att
kämkraftsreaktorer, fanns till nyligen planerFinland, har fyraI som

År finskaavvisade dock denfemte reaktor. 1993byggapå att en
Industriens Kraftfrån Voima ochansökan Imatranriksdagen omen

Lovisa stad eller påkärnkraftverk i antingentillstånd bygga ett nyttatt
Olkiluoto.ön

Asien

kärnkraft.ökning användningenbetydandeskerAsienI avaven
Sydkorea.kärnkraftverk i Kina, Taiwan ochbyggs deti JapanFörutom

konstruktionreaktor på 300 MWstartades år 1992KinaI av egenen
Kina hari drift år 1993 och 1994.franskbyggda reaktoreroch två togs
i drift.Sydkorea har nio reaktorerreaktorer.ytterligare tvåbeställt

Östeuropa fd.och Sovjetunionen

kämkraftsanläggningar. PåantalfinnsnärområdeSverigesI ett
Litauen liggerfinns kärnkraftverk.Petersburg Ioch vidKolahalvön Szt

konstruktionIgnalina,kärnkraftverket är somsammasom av
Öst- ochuppfyller deundantagsvisEndastTjernobylreaktorema.

internationellt överenskomnakärnkraftverkenCentraleuropeiska
ikämkraftsreaktorerdeoch -krav. Samtligasäkerhetsriktlinjer som var

Östtyskland med f.d.efter återforeningenstängdesdet fornadrift i
Västtyskland.

ubåtar ochdumpadedessutomKarahaven finnsochI Barents-
innehållerstyckenvilka minstfartygsreaktorer, använtsexav

kämkraftsdrivna isbrytarefinnsMurmanskområdetkämbränsle. I samt
flertal deubåtar, vilkaoperativautrangeradesåväl ett av senareavsom

kärnvapenutrustade.är
Tjemobylolyckanuppdagades efteri reaktorsäkerhetbristerDe som

kärntekniskafrån den militäraframför alltmiljöförstöring,densamt
upplösning, har drivitSovjetunionensefterblev kändverksamheten, som

strålskydds-kämsäkerhets- ochinternationellt samarbete påfram ett
Östeuropa oberoendeoch deCentral- ochmedområdet staterna.nya

Östeuropa sinstarkt beroendeCentral- ochländer iFlera är av
tillgång tillKämkraften ländernaelproduktion.kärnkraft for fortsatt ger



1995:139SOUKärnkraft172

främjat insatserinteharplanekonomiskatidigarebillig el. systemetDet
Energiförlusternaenergihushållning. ärochenergieffektiviseringför

mycket låga.fortfarandeallmänhetoch ivaritharpå ärPrisernastora.
1992MüncheniG7-ländernass.k. toppmöteVid de sommaren

Östeuropa fornaoch detkämsäkerhetsstöd tillförprincipernafastställdes
skallaktiviteterallaUtgångspunkterna ärSovjetunionen. att avse

till icke-anslutnaförväntassyften. Mottagarstaternafredliga vara
denhosliggerkämsäkerhetenförNPT. Ansvaretspridningsfördraget

mottagarländemaskallVidareanläggningar.kämtekniskadriversom
fördelningklarsäkerställer ansvaretlagstiftningutforma avensomen

skall utövaoch deanläggningendriverdenmellan somorgansom
säkerhetstillsyn.

säkerhetsförbättringarfrämsthittills koncentreratsharInsatserna
kärnkraftverken.sovjetiskbyggdaäldrei de

ochexpertstödrådgivning,tekniskformhuvudsakligen iHjälp avges
säkerhets-stöd tillkunskapsöverföring,förkostnadertäckatillbidrag att

säkerhetsutrustning.installationochupphandlingmyndigheter samt av
avfalls-strålskyddsåtgärder,avseendeocksåharSamarbete startat
kontrollförbättradocholyckorradiologiskaberedskaphantering, mot

kärnämnen.av

kämkraftteknikNy5.7

eller kärn-kärnkraft-bl.a.härkärnteknik typerMed avnyaavsesny
upparbetningkämbränslecykelfrågortillhörande samtochkraftsreaktorer

transmutation. Forskningeninklusive trans-avfallsbehandlingoch om
långlivadeomvandlakärnteknikavanceradmedtillsyftarmutation att

kortlivadeellertill inaktiva ämnen.avfallsprodukterradioaktiva
påinriktatfrämstreaktorteknikeninom ärUtvecklingsarbetet nya

brid-reaktorer.s.k.ochlättvattenreaktorertyper av
säkraretillsyftarlättvattenreaktorområdetinomUtvecklingsarbetet

handföråtgärderhärdskadefrekvens, att tamed lägrereaktorer om en
omgivningenförkonsekvenserallvarligaochlångvarigahärdsmälta utan

lättvattenreaktorerförlinjerfinns tvåanvändarvänlighet. Detstörresamt
väluppskalningmedarbetarlinjenutveckling. Denunder avär enasom

ochSammanfattninginternationellt.utvecklingsinsatser9 kärnteknikNy
Safety.Studsvik Ecoår 1995.översikt
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bli tillgänglig fördärför allmänt kunnateknik och bedömsbeprövad
veriñkationsprogram. Bl.a.särskilda ABButnyttjandekommersiellt utan

omfattarandra linjenutvecklingslinje. Denmed dennaarbetarAtom
ochutformade säkerhetssystemmed traditionelltanläggningarstora

reaktorlösningar, i vilkainnovativaanläggningar, s.k.mellanstora nya
introduceras.säkerhetsfunktionerpassivaochsystemlösningar

då deintresseländer bedömtshar i vissaBridreaktorema gervara av
lättvattenreaktorer.ieffektivareutnyttja uranråvaranmöjligheter änatt

för dessainvesteringskostnadernalättvattenreaktorermedJämfört är
framtidenikämbränslepriserförväntade lågatillMed hänsyn ävenhöga.

intebridreaktorerutbyggnad baseradsäkerhetsbedömningaroch är en
komma ibedöms kunnaframtid. Bridreaktoremaaktuell inom näraen

användning Utvecklings-2020-2030.perioden årenunderkommersiell
systemerfarenhetskaffa drift- ochdärför inriktade påinsatserna är att

inriktatArbetetransmutationskoncept.olika motprövasamt att
Indien ochRyssland,främst iproduktion sker Japankommersiell samt

framtagits iharkonstruktionengenomarbetadeKina. Den mest
TysklandStorbritannien ochFrankrike,mellan främstsamarbete men

fördröjd.byggstarten är
bättreutvecklatshartungvattenreaktoremakanadensiska motDe
underdrift ellerenheter iOmkring 30säkerhet. ärprestanda och

världenbyggnad över.
direktdeponeringutvecklingsinsatserochForsknings- avavsersom

ochFrankrikeslutförvaring. bl.a.och Iinkapslingtillkärnavfall syftar
avfallhögaktivtförforskningsinsatser startats.harJapan att transmutera

Frankrike,dvs.upparbetningsanläggningar,driverländerDe som
återanvändningförplanerarIndien,Ryssland, ochJapanStorbritannien,

skala.iplutonium storav
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Naturgas6

användning6.1 Dagens

ochsvenska energisystemetroll i detdag blygsamhar iNaturgas en
tillgänglig ifinnsenergin.tillförda Naturgasden2 %utgör avca

utbyggda områdenadeoch Västkusten. ISverige påsydligaste svarar
energitillförseln. Kundernatotaladenmellan och 25 %för 15 avgasen

kraftvärmeverk.ochindustriföretaghuvudsakligen värme-samtär
TWh år 1994.kraftvärmeverk 0,7ifrånElproduktionen naturgas var

fyndigheter.från danska Detförsörjs medmarknadensvenskaDen gas
mellanslöts 1979flera, århar följtsimportavtalet,första avsom

ochVattenfall Naturgas Dangas.SwedeGas numeradåvarande
miljonertill 800Sverige uppgåritotala importenDen naturgas caav

kapacitethar dockm3, Ledningsnätetbränsle.TWhmotsvarande 9 enca
m3, kankompressorerTWh. Medmotsvarande 22miljonerpå 2 000 ca

för importtecknadeImportavtalenTWh.tillöka 30 ärkapaciteten enca
In’.miljarder1,1av

fordonnaturgasdriftprojekt medårsedan någrapågår tungaDet av
Även Sydsverige planerashåll iandraLund. påMalmö ochi Göteborg,

fordon.gasdriftpåför satsning av

gasmarknadenvidgning6.2 En av

i Sverige.naturgasanvändningenriktlinjer förår 1988Riksdagen antog
och inköprörledningarinvesteringar ibl.a.riktlinjer skallEnligt dessa

ellersubventionerskallvillkor. Gaskommersiellapåske utanav gas
Kommersiellamarknaden.konkurrera påstödandra former av

samhälleligaoch denföretagsnivågenomföras påskallförhandlingar
samband medinaturgasprojekt skallbedömningen görasettav

rörledningarvissa1978:160enligt lagentillståndsprövningen om
rörledningslagen.

förutsätt-bedömdes1990-taletbörjanoch i1980-taletUnder av
goda.Sverigenaturgasutbyggnad iökadfirningarna varaen

delsdragasbolagoch finskamed norskafördesDiskussioner att enom
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ledning från Göteborg och södra Mellansverige tillupp genom
Stockholm, dels ledning från Haltenbanken utanför Trondheim fören
vidare distribution till Bergslagen, Gävle och Stockholm. Dengasav

skulle kunna dras vidare till Finland. planerledningen Dessasenare
underlagsbilaga.utförligare ibeskrivs separat

för bedömningama låg planer ställa tvåTill grund att av
och Efter energiöverenskommelsenkärnkraftsreaktorer åren 1995 1996.

förutsättningarna för naturgasutvidgning intebedömdesår 1991 en
lades ned.goda och projektenlängre vara

harför Nordiska MinisterrådetInom rapportsenare enramen
Nordenz. uppskattas deni dennagasbolagen Iutarbetats rapportav

till TWh bränslei Mellansveriget 20potentiella efterfrågan ca
m3 inom nuvarandeKonsumtionenmiljarder år 2010.1,9

kunna öka till TWh 1,3distributionsområde uppskattas 14
m3. huvudsakligen iMarknadspotentialen finnsmiljarder värme-,

behovindustrisektorerna. Omkraftvärme- och nyav
kämkraftsavveckling,till följdelproduktionskapacitet uppstår, t.ex. enav

marknaden.naturligtvisväxer
i ledningsnät.kräver investeringargasforbrukningökadEn stora

mellansvenska marknadendenuppskattningarUtifrån 1980-talets av
uppskattas tilldessa investeringarrefererade studien kandensamt ovan

baseradepriser. Uppskattningarnamiljarder kr års1995 ärknappt 10
m3 tillmiljardersammanlagt 6antagandepå transportett gascaavom

norskt håll har indikeratsFinland, vilket frånochSverige ensom
nordiskatill denför norskminimivolym export naturgasatt aven

skall intressant.marknaden vara
installation kompressorermöjligheterfinnsSom nämnts att genom av

motsvarandetill kapacitetnuvarande ledningsnätpåöka kapaciteten en
tillhar uppskattats 250 300Kostnaden för dettaTWh bränsle.30 -

miljoner kronor.
förharPetroleum A.S.och oljebolaget SAGAnorskaDet gas-

gasanvändning iprojekt för ökadredovisatEnergikommissionen ett
utnyttjandemed medinnefattar elproduktionProjektetVästsverige. gas

skede skullebefintliga rörledningar. Iförsta handi ett senareav

l Underlagsbilaga

2 Nordiskatill åroch Baltikum fram 2010.roll i NordenNaturgasens
Nord 1994:638.Ministerrådet. Tema
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aktualiseras.Västkusten kunnatillnorska Nordsjönfrånrörledningar
uppskatta.svåraoch lagerlågtrycksnätKostnader för är att

det kommerhur långtberoendelågtrycksnät attiInvesteringar är av
kan detInledningsvisledningsnät. väntassträckalönsamt ettutattvara

mindre konsumentertillutvidgningansluts.industrikunder Enstoraatt
harKostnad for lagerkontinuerligsuccessivt idäreftersker process.en

dockNyligen harmiljarder kronor.till 2,5uppskattats 1,5tidigare -
bränslen.beredskapslagringförreglerbeslutatriksdagen avom nya

denprövning kommerindividuell görasinnebär attDetta att aven
kostnaderuppskattningarfall. Någrai varjemyndighetenansvariga av

kunnatdärför inte göras.harför lager

ransportsektornT

huvudsakligen bussar,fordon,naturgasdrivnafanns 1081995oktoberI
harUnder år 1995beställda.fordonYtterligare 184Sverige.i var

ochi södraplatsersju västratankaskunnatbiogasochnaturgas
huvudsakligenliksombestår metangas.BiogasSverige. naturgas av

kan,Biogasilägrei biogas änKoncentrationen är naturgas.metanav
dessafordonnaturgasdrivnaianvändas utan attanrikad,ochrenad

lastbilarochi bussaranvändsbiogasProjekt därbyggasbehöver om.
Trollhättan.ochLinköpingpågår i

varitfordon harnaturgasdrivnaiinvesteratillmotivetfrämstaDet att
Möjligheten bådeiluftkvaliteten attförbättra tätorterna.ambitionen att

Göteborg ochavgörande föravgasutsläppochbullerreducera var
bussar.gasdrivnaflottförsök medbeslutadestäderdessadåMalmö om

gasmarknadutvecklingenförkritiska faktorernadeEn mest enavav
tankninginfrastruktur föruppbyggnadentransportområdetpå är avav

gäller allanaturgasproblemspecifiktinget utanfordonen. Detta är
fordon.drivmedel föralternativa

kommersialiseringfortsattförfaktorerkritiskaAndra aven
orginaltillverkade fordon,tillgångendelsfordonnaturgasdrivna är

reduceraproduktionsvolymerökademöjlighetendels att genom
deFlertaletfordonen.itankarna storabl.a.förkostnaderna av

gasdrift. Denutvecklingeniengageradefordonstillverkama är av
dockmil, kan30 35tankning,körsträckankortaförhållandevis caper -

fordongasdrivnapotentialen. Eftersomutnyttjarestriktion för attvara en
dettatordeanvändning ifå sin tätorterhuvudsak kan störstai väntas

problem.allvarligtnågotintedock vara
tillförmarknadensydsvenskadenbedömerSydgas att gasper

år.GWhtill 300uppgåsikt kanfordonsdrift på perca
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Energikommissionen3utförtsstudie på uppdrag harI en som av
marknadspotentialen för i bussar i kollektivtrafik fordonnaturgas samt

lokala och regionala uppskattats i deför större tätortemavarutransporter
Mellansverige studienledning Enligt kanlängs tänkt genom enen

förmarknad till 3,6 TWh år, bussarmöjlig uppgå 1,4 gas per varavca -
TWh,TWh, lokalakollektivtrafik 0,4 0,6 0,4 1,9i varutransporter --

personbilarTWh taxibilar och0,2 0,5regionala varutransporter samt-
gasdrivna fordon kan uppnåTWh. studien0,6 I0,4 antas att-

nyförsäljningen. bussarmarknadsandel mellan 30 och 60 % Föravom
fordonsparken varje år. dedrygt 8 Ikollektivtrafik byts %i utav

lastbilar skerbussar varje år.byts 250 Förstuderade orterna enca
fordonsparken varje år.drygtnyregistrering 9 % avav

år.marknaden 10Uppbyggnaden väntas ta caav

idsaspekterT

tidsaspekten förkämkraftsavvecklingeventuellperspektivet ärI enav
utredningar, dåviktig. tidigaresin marknad Ikan nånär engasen

aktuell, bedömdesMellansverigesödrasträckning gasnätet vargenomav
år efter detStockholmsområdetskulle kunna nåledning attatt sexen

senares.årGävle skulle kunna nåshade tecknats.importavtal ett
markanvändnings- ochsådanbetydelse iAv ärprocessen

påsåväl Vattenfall ABNaturgaskantillståndsfrågor. Det nämnas att
Energi STOSEBStorstockholms ABSwedeGasuppdrag somav

respektive företagsgasändamål ireserverades förbevakar mark,att som
byggandeändamål omöjliggörutnyttjas förgasplaner, intetidigare som

ledningsnät.ettav
från Nordsjöninte baraaktuellt med importskulle blidetOm av gas,

introduktionen iRyssland, kan detfrånockså antas attutan av gas
snabbare.skeMellansverige skulle kunna

Underlagsbilaga

Norrköping,4 Linköping,Borås, Jönköping,studeradeDe ärorterna
Gävle, Sandviken,Uppsala, Västerås,Storstockholm, Enköping,Eskilstuna,

och Falun.Borlänge

5 Mellansverige. STEV 1987:5.iNaturgas
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Miljöpåverkan6.3

vidsvavelmängdersmåmycketinnehållerNaturgas men ger
Jämfört medkväveoxidutsläpp.ochkoldioxid-upphov tillförbränning

därmedlägre. Gaskoldioxidutsläppendock ärbränslenfossilaandra är
försumings-frånbränslefossiltskadligtjämförelsevis mindre settett

klimatsynpunkt.och
växthusgashuvudsak Metanbestår i ärmetan.Naturgas som,enav

koldioxidväxthuseffektstarkaremycket änkortsiktigtoförbränd, har en
metanutsläppen, iGenerellt gäller ettviktsenhet. atträknat omper

mängdden5%skulle överstigaår,tidsperspektiv 100 somavcaom
jämförbar medklimatpåverkande effektendenbliranvänds, så
överstiga 9%utsläppenSkulleoljeeldning.videffektmotsvarande ca

koleldning.effekter vidmotsvarandemedjämförbaraeffekternablir
och påi Skånei Sverigeledningsnätetbefintligafrån detUtsläppen -

användningentotaladen0,3 %tilluppgårVästkusten avavca-
och GöteborgMalmöistadsgasnätende gamlainnefattarNätetnaturgas.

utsläpp uppgårdessaExkluderassker.utsläppenhuvuddelendär av
frånobetydligtförhållandevisvilket0,05 %, ärtillläckaget ca

underlagsbilaga 3.vidareseklimatsynpunkt
och härrör330 000Sverigeimetanutsläppen är tontotalaDe ca

000för 200jordbruket,från ton.huvudsakligen svararsom
användningökadmiljöeffekterna naturgassammanvägdaDe avav en

kommerenergislag taattvilkapå naturgasenberor som
bränslenfossilaandrafrån. Om ersättermarknadsandelar naturgas

svavel-såvälutsläppvad gällermiljöeffektpositivuppkommer aven
biobränsleersättningställetikoldioxid. Skerkväveoxideroch avensom

utgångspunktMedklimatpåverkan.vad gällernegativnettoeffektenblir
haravsnittet,i förranämndesnordiska studiendeni som
föruppskattatsgasutbredningökadvidemissionsförändringama en

kväveoxidkoldioxidsvaveldioxid, samt
marknads-2010årMinisterrådets ärNordiska rapportEnligt

20utbredningsområdetnuvarande samtTWh i detpotentialen 14 gas
antagandetgrundar sigUppskattningama attMellansverige.iTWh

lokaler,flerbostadshus,i småhus,bränslenfossilaandraersätternaturgas
inte framtidaingårvolymemafjärrvärme. Ikraft- ochindustri samt

framgårUtsläppsreduktionemaelproduktionskapacitet.behov avnyav
år 2010,effekterna ävenförutomredovisas,tabellenItabell 6.1.

utbredningsområdet,nuvarandedetpåår 1992utsläppsreduktionen

6 Underlagsbilaga
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antagande substitution till sker.under naturgassamma om var

Årlig minskning i ochS02, NOX C02Tabell 6.1 ton naturgasav om
fossila bränslen i enskild uppvärmning, kraft- ochandraersätter

och de utsläppen ifjärrvärme industri, år 1992 2010 totalasamtsamt
Sverige 1994 iår ton.

Totala
utsläpp1992 2010 1994

4 600 20 000 100 000S02
000500 6 200 4001NOX
000000 3 000 000 60 000660C02

ÅFMinisterrådets Nord 1994:638Källa: Nordiska Tema samtrapport
Energikonsult.

värmeverk försvarade år el- ochkoldioxidutsläppen 1994Amn: Av ca
för miljonerförbränning i industrin 18miljoner och8 ton.ton ca

förenklingslag naturligtvisuppskattning dettaEn är aven grovav
enbart ikonvertering ske tilleftersom denverkligheten antas gas,som
konverteringtill biobränslen. sådanskulle kunna ske Enfall ocksåvissa

vidarekoldioxidnettoutsläppen Detskulle minska än ärav mer.
omfattningolja och kol i denskulle konkurreratveksamt ut somgasom

fördelar i jämförelseändåBeräkningarna illustrerarförutses. naturgasens
och kol.med olja

naturgasmarknad inomkapitel finns vissi tidigareSom nämnts en
deneller biogasdiesel medtransportsektorn. Om ärersätts naturgas

Jämfört medförbättras.luftkvaliteten imiljövinsten tätorternastörsta att
naturgasdrift lägrekatalysatoreller lastbil meddieseldrift buss ger

kväveoxider. relativtframför allt partiklar och Denutsläpp settav
jämförtförbränningkoldioxid bildas vidmängdmindre naturgasavsom

verkningsgraddelvis lägredieselolja motverkasmed förbränning avav
kankoldioxid från naturgasbussarNettoutsläppeni naturgasmotor. aven

dieselbussar.lägre frånuppskattas 10 %denna bakgrund änmot vara ca
marknad-den tidigare angivnakväveoxider skulle,Utsläppen omav

anspråk, minska med mellanTWh ispotentialen 3,61,4 togsgasom -
partiklar med mellan och 40och 15och år1400 4300 tonton per av

skulle däremottotalkolväten, i huvudsakUtsläppenår. metan,avper
för minska metanutsläppenöka. Teknikutvecklingmed dagens teknik att
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mellan 64 000uppgår tillkoldioxidutsläppMinskningen tonpågår. av
000och 132 ton.

stadstrafik.lokallastbilar iochbussar l 000finns 400GöteborgI ca
naturgasdrifttillfrån dieseldriftövergåskullefordonsamtliga dessaOm

från dessapartiklarUtsläppenår.GWh320skulle krävas avgas perca
tillårfrån dagens 20uppskattningsvis minskaskulle tonfordon per

från 530skulle minskaKväveoxidutsläppen tonår.knappt 3 caton per
år.till 140år ton perper

Omvärlden6.4

andeldessetablerats,harVästsverige där ärochSyd-de delarI gasav
andel%. Dennaenergianvändningen 20regionaladen avcaav

iochi Västeuropaungefär densammaenergianvändningen är som
totalt.världen

kraftigt deökathari senasteVästeuropaFörbrukningen gasav
1960-taletsutgjorde vid1970-talet. Gasenspeciellt underdecennierna,

vidandelprimärenergiförbrukningen,ungefär 2,5 %mitt somenav
olja ochbekostnad20 %tillhade ökatbörjan nära1990-talets av

ItalienochNederländerna ärFrankrike,Tyskland,Storbritannien,kol.
femtedelarfyradrygtförochkonsumentländemaviktigastede avsvarar

industrisektornochHushållssektornanvändningen.totaladen svarar
igasanvändningentotalatredjedel denomkringförvardera aven

Västeuropa.
Finland ochienergiförbrukningenandel störstNordenI är avgasens

Årenergibehovet.%till 10länderi dessauppgårDanmark och avca
m3 Danmark någotiochmiljarderFinland 2,8iförbrukades1994 gas

m3.miljarderm3 endast 0,1användesmiljarder I Norge2,3mindre, gas.
framför allt iochetableradländernabaltiskade är naturgasenI svarar

energitillförseln.andelmycketförLitauenLettland och stor aven
m3.miljarder250motsvarandeförbrukas i EuropaTotalt sett cagas

StorbritannienochNederländernafrämstinom EUkällorHärav svarar
omkringförFrankrikeochItalienTyskland,Danmark,ävenmen

frånm3. tredjedel, importerasungefärmiljarder Resten150 enav gasen,
Ryssland och tillfråntill hälftenhärrörutanför ImportenEU.länder

Algeriet.ochvardera Norgefjärdedel frånungefär en
sedan 1970-fördubblatsharvärldsproduktionen naturgasTrots att av

ochmellansnabbare. Kvotenvuxitbörjan hartalets reserverreservema
västeuropeiskatill De65.drygt 40frånökatproduktion har ca

deglobala,debara procentutgör ett menavpargasreservema
utvinning.26 årsutvinningsnivåvid dagensändå carepresenterar

tillföras dessakommakanigasfynd Europa attYtterligare reserver.
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Härtill kommer från Ryssland och Nordafrika harexport storasom
Tillgången på torde alltså inte någon restriktionnaturgas utgörareserver.

för användningen under de decennierna.närmaste

Framtida marknadsutveckling6.4.1

Enligt förIEA:s år 2010 kommer den totala gasanvändningenprognos
i Västeuropa öka med 66 Därigenom skulle%. andel denatt gasens av
totala energitillförseln från 17 % år till1994 22 % år i2010växa
OECD-ländema. I Europa frånövergång ske subventioneratväntas en
kol till i elproduktionssektom, där s.k. kombicykelteknik framstårgas

mycket konkurrenskraftigt alternativ. elsektorn pekarFörettsom
bedömningar på användningen år 2000 skulle medföraatt en
fördubbling förbrukningen jämfört med början 1990-talet. Iav av
elproduktion fördubbling användningen till år 2010.väntas en av

den tidigare nämnda frånI Nordiska Ministerrådet harrapporten
gasmarknaden i de nordiska och baltiska länderna år uppskattats.2010
Marknadspotentialen år inklusive2010 nuvarande förbrukning på 6,2

m3 m3miljarder i Norden och miljarder6,6 i Baltikum enligtuppgår
m3till miljarder19 i de nordiska länderna och 8rapporten ca gas ca

m3miljarder i de baltiska länderna. potentialen skulle bl.a.Av
m3 m3miljarder användas i Danmark och miljarder i Finland.5 8,5gas

kraftiga ökningen i Finland beror bl.a. behovDen på ett av ny
elproduktionskapacitet. Marknadspotentialen inkluderar ersättning av
olje- och kolbaserad el- och värmeproduktion i Estlandsamt av
oljeskiffer. sådan konvertering skulle medföra minskade utsläppEn av
framför allt koldioxid, svavel och partiklar.

nordisktFrågan gassamarbete diskuteras i avsnitt 6.6.ettom
Eftersom produktionen inom med undantagEuropa, Norge, väntasav

minska, förutsätts importberoende öka.EG:s komma att
utbudssidan kan fyndfrekvensenPå den norskanoteras att

kontinentalsockeln har minskat under år, tillväxtenattsenare men av
gasfynd ändå gånger så produktionen. Norgeär tre stornya som

befinner sig i stark expansionsfas det gäller produktion ochnären
har redanleveranser. Gasen övertagit oljans roll den mestsom

Årbetydelsfulla 1996 inleds utvinningen det mycketexportvaran. av
Trollfältets fyndigheter. Norska företag bygger också ledningarstora nya

till den kontinentala marknaden och delägare i transiteringsprojekt iär
Tyskland.

den ryska framtid föremålFrågan förärgasexportens stortom
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harförändringarnapolitiskaomfattandede export-intresse. Trots
uppfyllas7. bedrivithartidigare Sojuzgas,Gazprom,kunnatkontrakten

diversifrerasyftar tillbl.a.marknadspolitik,aktiv attsomen
samarbetsavtalharGazpromkontinentalatill det nätet.transportvägama
Frankrike ochTyskland,industriföretag, ikraft- ochmed flera t.ex.

imarknadsföringochutvecklingteknisk äravseende bl.a. samtItalien,
politiskadenkan förväntasledningsnät.i Detdelägarefall attvissa även

Ukraina ochtransiteringsländemaochRysslandiutvecklingen
dockbörleveranssäkerheten.för Detbetydelsefå vissVitryssland kan

sketthittills hartill utlandetgasleveranserryska utanattnoteras
medproblemtill följdavbrottför kortaundantagmedstörningar, av

till SverigeRysslandfrånUkraina. Leveransertransiteringen genom
ske berörassåledes inteFinland ochviahand kunnaförstaskulle i av

Ukraina.transiteringsproblematiken i
starktuttalatoch bl.a.EnergikommissionenbesöktharGazprom

naturgasledningbyggandeavseendeprojekt,förintresse genomett enav
marknadensvenskaden ärinte enbartdåMellansverige. Det är avsom

till dentillförselvägytterligarefåmöjlighetenintresse, attutan en
marknaden.europeiska

Statoil,norska företagstagit delocksåharEnergikommissionen av
framtidaoch värderingarförplaner exportoch SagaHydroNorsk av

Sverige.tillgasav

strukturGasmarknadens6.4.2

förgasföretagnationelltendaländerde flesta Västeuropas ettI svararav
landet.inomde längreoch förgasinköpen transporternamerparten av

resultatoftamarknadsställninggasföretagens är ettnationellaDe av
förutsättningarna.tekniska-ekonomiskadelagstiftning eller

gasföretagennationelladeägarsamband mellanfall finnsmångaI ett
Även existerar,band intesådanadärgasproduktionen.inhemskaoch den

lokalaförhållande tillställning istarkmycketregeligasföretagethar en
haft alternativasällanpraktikeniharProducentemagasproducenter.

kunder.
OSS/RysslandochNederländernaAlgeriet,exportländemadeI stora

exportländersamtligainstitution. I ärendaallsköts gasexport enav
avtalen vilarlångsiktigautrikeshandeln.i Deengageradstarktregeringen

säljarlandet. Detmotköps.k.överenskommelserpåfalli vissa avom

7 Underlagsbilaga
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starka statliga får bakgrund det oftastengagemanget mot ärattses av
fråga mycket omfattande och långsiktiga åtaganden betydelsestorom av
för försörjningstrygghet och bytesbalans.

har i princip endast haft fåtal kunderExportörerna väljaett att
mellan. praktiken begränsas alternativen deI geografiska avstånden.av

valmöjligheter begränsas ytterligareExportöremas köparna uppträderom
i samordnade konsortier. söker öka sina avsättningsmöjligheterNorge nu

bygga flera ledningar. Leveranser sker inte enbart tillattgenom numera
nationella företag till andra kunder.ävenutan

Slutanvändarna har vanligtvis inte möjlighet välja leverantöratt utan
ställs infor monopol; nationellt gasforetag eller lokalett ett en
distributör. marknadsmakt monopolställningen begränsasDen som ger

främst konkurrensen mellan och andra energislag. Gaspriset kanav gas
inte varaktigt högre priserna de alternativ står tillänsättas som
konsumenternas förfogande. Möjligheterna utnyttja monopol-att
ställningen for höja priser och vinster begränsas också fleraatt attav av

gasföretagen frånde nationella sina stadgar har hindratsgenom
vinstmaximering. har prövning aktualiserats existerandeInom EU omen
importmonopol med konkurrensbestämmelser.EG:söverensstämmer

institutionell förändring betydelse har diskuterats sedanEn av som
införaslutet 1980-talet, EG-kommissionens propå s.k.är attomav

förpliktelse för nationella gasbolagencarriage", dvs. de"common atten
de förstaunder vissa omständigheter inte Ettäger.transportera gas som
närvarande fokuserasi sådan beslutades år 1992. Försteg processen

allt elmarknaden.dock arbetet på framför
enligt rörledningslagenkan den svenskaDet nämnas äratt en

skyldig ersättning ledig kapacitet finns,ledningsägare ochmotatt, om
ledningenombesörja Frågantransport part.genom annan om

konkurrensutnyttjande ledningsnät har aldrig i praktiken, dåprövatsav
saknas i Sverige.på naturgasmarknaden

Infrastruktursatsningar i EU-samarbetet6.4.3

nätverkssatsningar blivit strategisk fråga inomInfrastruktur- och har en
investeringar betecknas frågor intresse.SådanaEU. gemensamtsom av

har medlemsstaterna förbundit sig främjaMaastricht-fördragetI att
utvecklingen europeiska for energidistribution,de näten transporterav
och datakommunikation.

finns specifika tilldet gäller motiv främjaNär naturgasen att
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koppla ihopdistributionsnäten. Genomeuropeiskadeutvecklingen attav
och andraför avbrottminskas riskenländernasde olika gasnät

utanförländer EU.förbindelser medgäller ocksåstörningar. Detta
kundernasenskildaökar vidare deintegreratMed gasnätett mer

ökadleder tillflera leverantörer. Dettafrånköpamöjlighet att gas
i sinvilketoch gasdistributörema,gasleverantörernamellankonkurrens

ned priserna.kantur pressa
föreffekter ocksåpositivakan fåområdetsträvanden påEU:s

möjlighetenkanskeperspektivsådanti attintressant ärSverige. Mest ett
starkttill Danmark. EttSverigeFinlandfrångasledningbygga genomen
rysktsåväl finsktuttalats frånharprojektsådantförintresse ett som
ryskaihop detknytaytterligareskulle väghåll. attDetta envara
såvälskulleDärigenomNordeuropa.europeiskamed detgasnätet

Finlandi Sverige,ökakonkurrensen kunnaförsörjningstryggheten som
EU.och resten av

Prissättning6.5

sig påbaserarmedvästeuropeisk försörjningallPraktiskt taget gas
produktionenår. Dåmånga ärlöperkontrakt överlångsiktiga som

och konsumenterbåde producenter ärvanligtdetkapitalintensiv, är att
kankontrakt. Dessamed långavarandrabindaangelägna att upp

betalaköparenbestämmelser är attinnehålla tvungenexempelvis attom
ochOmfattandeför.avsättningfårhan inteleveranserföräven som

förutsättning förviktig attkontrakt har utgöramycket långa ansetts en
utnyttjandet deharkontraktSådanaavkastning. tryggat avgarantera

distributörernas transportnät,lokalaoch degasföretagensnationella
försörjningen.möjlighetderasliksom garanteraatt

fortfarande denspelaroljeprodukterochråoljapåPrisändringarna
leveranskontrakten.de flestaijusteringargasprisetsrollen föravgörande

pris relaterasinnebäraltemativprissättning, atts.k.Denna gasenssom
varitalltidintedockharbränsle,alternativatill importörens
vissfåttoch elprisemakol-år harPåförhärskande. även ensenare

gaspriser.bestämningenvidbetydelse av
IEAkonstateraskanpriset på attframtidaBeträffande det naturgas

konkurrensökadoljepriset. Omtillkopplingfortsattförutsätter enen
strävanden,EU:sutvecklas,skullegasproducentemamellan t.ex. genom

gradi högreprissättningtillledadock detta kunnaskulle somen
kostnaderna.tillrelaterades

konkurrensenbegränsakanproducentländemamellansamverkanEn
bilateralaPrisutvecklingenpriser. avgörshöjdatillbidraoch av
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förhandlingar på marknad, domineras fåtal aktörer, och äretten som av
därför svårbedömd.

betydelse för den framtidaAv utvecklingen gasprisema kanstor av
utvecklingen i Ryssland och andra i OSS bli. Ryssland har mycketstater

föroch del landets hårdvaluta-stora storreserver gasen svarar en av
intäkter.

gasimport6.6 Svensk och nordisktett

samarbete

svenska naturgasimporten inleddes för tio år sedan. Marknaden harDen
inte expanderat det ursprungligen räknade med, vilketsätt som man

tillskrivas förändringar beskattningenbl.a. kan på energi. Deav nu
upphör gradvis gälla med början efterlöpande avtalen att strax

sekelskiftet. Vattenfall för importen till SverigeNaturgas svarar av gas
befintliga stamledningen.och den

volymmässiga utvecklingen det svenska gasbehovet starktDen ärav
och inriktningen svenska energisystemetsberoende takten på detavav

tillkommande produktion eller el.omställning och behovet importav av
föreligga ochberoende kan därför komma mellan el-Ett nära att

i de nordiska länderna. ökad svenskgasmarknademas utveckling En
utvecklingen och integrationenkan därför bli betingad bl.a.gasimport av

med el.mellanstatlig handelav
betydande ochökning gasimporten förutsätterkraftigEn av

avsättningsmöjligheter. tidigare nämnda nordiskalångsiktigt stabila Den
svenskt-finskt importprojekt,studien antyder att ett gemensamt

norskaSverige och Finland skulle få tillgång till såvälvarigenom som
m3 förmåste omfatta volym miljarderryska leveranser, 6 8 atten -

leveranssäkerhet ochföretagsekonomisk bärkraft. ökadeha Den
skulleköparposition, importländema härigenom kunnaförbättrade som

avsättningsmöjligheter,delvis de begränsadeuppnå, motverkas somav
delar den tilltänkta sträckningen ledningsnätet.föreligger längs avav

frånhåll bedöms marknaden begränsad, medanFrån norskt mansom
transportledsida pekar värdet alternativ till derysk och finsk på av en

kontinenten, vilket skulle ligga i linje med demarknaderna påstora
finns inominfrastrukturella intressen EU.som

importvolymer i Norden kan det därföruppnå tillräckligtFör storaatt
samordning köparsidan.krävas aven

skall importeras sammanhänger denvarifrånFrågan utövergasenom
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skapa tillräckligtmed möjlighetenfaktiska tillgången på även attgas,
nationelltköparkonstellationer. Uppbyggnadenstarka gasnätett ansesav

stark finansiell bas och betydandeaktörer medofta förutsätta en
och odelbarheter innebär oftastStordriftsfördelaruthållighet. nätet,att

uppbyggnadsfasen, monopol. Avgörandeåtminstone under ärutgör ett
frågansammanhanget aktualiserasriskbedömning. detfrågorna I omom

medrisk hängermedverkan eller denstatlig sammanom somen
skatteförändringar, kanmarknadsförutsättningar,ändrade t.ex. genom

tillfredsställande pålösas sätt.annat
fördelas mellan köpare ochriskerna kanfrågor hurYtterligare är

ägarsamverkan mellanbetydelse ökadvilkensäljare samt en
till defå alternativoch distributörer kanimportörerproducenter, ettsom
ryskaSåväl norska företagdominerar.kontraktlångfristiga somsom nu

intresse etablera sig delägareförökathar visatGazprom att som av
importländer.rörledningar i

sådan, skulle innebäralagstiftadkämkraftsavveckling, särskiltEn en
i Sverige.marknad för DettaFörutsägbarförhållandevis naturgasenen

marknads-förutsättningarna för importpåverkaskulle attgenom
Vidare kanSverige ökar.tvärgående iförunderlaget gasrörett

andel denrelativtbli jämnarelastkurvan störresettväntas avom en
jämfört med ielproduktion,används igasmängdenimporterade

fleramarknadenvärrneproduktion. Denkraftvärme- och gör attstora
förhandlingsstyrkaökadvilketblir möjliga gentemotimportvägar ger en

säljaren.
innebärakärnkraften kanutfasningplanmässig attEn manav

tillkonkurrenskraftigt alternativföretagsekonomisktfrânhänder sig ett
Omförhandlingsstyrkanpåverkar gasexportören.vilket gentemotgasen,

käm-avställningföregåstället skullegasimport iökad avenen
förhandlingarförhandlingsituationen förbättras. Omkankraftreaktorer

beslutad och därkämkraftsavvecklingdär ingenläge ärsker i ett
diversifieringökadperspektivetiendastgasimport avav enses

eventuellinförförberedelseellerenergisystemet, ensom en
förhandlingssituationinnebär detkämkraftsavveckling, än omannanen

finns.i någon formavvecklingbeslutett om
kan, kompressorernuvarande ledningendenpåpekaskanDet att om

dagensjämföra medTWhkapacitet på 30installeras, attgas,ge en
elproduktionmöjliggörKapacitetsökningenTWh.tillförsel på 9 en
krävs avtal.denna ökninggaskombikraftverk. FörTWh i12 nyaca

2003under perioden 2010.Danmark löpermedavtalengamlaDe ut -
kanbefintliga rörledningendenändenanslutning iEn avnorrany

kapaciteten.därigenom ökahåll ochtillförsel från tvåmedge
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Några sammanfattande slutsatser6.7

kommaindustriländerna kanpekar påInternationella attattprognoser
energiförsörjning, framförför sinMellanösternberoendebli alltmer av

bränsleimport fråntill ökadoljeförsörjningen. Möjlighetengällerallt vad
perspektiv.länder skall i dettanäraliggande sesmer

ochi Norgemellangeografiska läge,Sveriges stora gasreserver
gastillförsel från dessa tvåmedmöjligtRyssland, det exportörer.gör

synvinkel.säkerhetsmässigekonomisksåvälDetta är gynnsamt somur
ochtillförselmöjligheternainnebäraSverige skulleledningEn attgenom

Finland. Konkurrensenökade iförsörjningstryggheten även
ländernaövriga europeiskabaltiska ochnordiska,gasmarknaden i de

dock i vissabegränsarbebyggelsen i Sverigeöka. glesaskulle Den
avsättningsmöjligheterna.områden

gasinfrastrukturinvestering isannolikt någoninteDet är att ny
stabila ochövertygadeinte aktörernaske är attkommer att omom

energiförsörjningen,svenskagälla för denregler kommerlångsiktiga att
påräknas. Vidkanstatligtformnågoneller att enengagemangav

nödvändigtdetsvenskadetutbyggnadfortsatt gasnätet är att, somav
kontrolleraövervaka ochmarknader,ledningsbundnaandra noggrant

mycket starka aktörerfåtaldå ellerprissättning,drift och ett annarsen
möjlighetöverföringen.roll inom Endominerandefå attkan voreen

avgörandeeller hautbyggnadenbekosta eller ettlåta garanterastaten
sådan lösningskulle medEnergiföretageninflytande stamnätet.över en

önskar.tjänster deköpa devillkor kunnakommersiella
aktiv del ialltsåskullesituationsådanl staten ta enen

vanligtnaturgasområdet. Dettainfrastruktur äruppbyggnaden av en
för el,medkanJämförelserområden. stamnätetflera göraspå

andra länder harflertaletIjärnvägsnätetutbyggnaden etc.av
statligtmed någon formskettnaturgasintroduktionen engagemang.av

nödvändigtvisintestatligtunderstrykasbörDet att ett engagemang
Enligt tidigarenaturgasanvändning.tillsubventionerstatligainnebär

och inköpi rörledningarinvesteringarskall bl.a.riktlinjerbeslutade av
kan dockstatligtkommersiella villkor. Ettske efter engagemanggas

kananledningnödvändigt.eller Enönskvärtändå varavara
s.k. naturligtstamledningendvs.konkurrensaspekten, utgör ettatt

investeringargäller såvälsiktlängddenmonopol. En är somsomannan
exponerade förkraftigtmedför aktörernaimportavtal, och ärattsom

erfarenheterna medhistoriskaenergibeskattning. Dei bl.a.förändringar
skattepolitiska besluti energi- ochlångsiktig stabilitet äravseende på
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goda. tredje anledning till statligtinte så En ärett attengagemang
kan ställa krav på stark köparkonstellation. Ettgasexportörerna en

svensk-finskt samarbete kan i detta sammanhanggemensamt
aktualiseras.

altemativprissättning tillämpas för i Sverige innebärDen som nu gas
får betala relaterat till priset det alternativadet pris köparen äratt

eller energislag finns tillgå. Vid förhandlingarbränsle attsom om
för ochimportavtal dessa prisnivåer med avdragutgör transport-

distributionspålägg för prissättningen. undreDengräns gränsenövreen
kostnader för utvinning ochproducentlandets Inomutgörs transport.av

for-bestäms prisklausulernadetta förhandlingsutrymme parternasav
beslut kämkraftsavveckling och/eller skärptahandlingsstyrka. Ett om

koldioxidutsläpp i anslutning till förhandlingarbegränsningar for om
förhandlingssituationen höjaskulle påverkanaturgasimport, attgenom

prisgränsen.den övre
för sluta naturgasavtal.omfattande arbetekrävsDet att ettett

från både köpar- ochbakomliggande analyserFörhandlingar och
Vanligen det flera årtid ochsäljarsidan fordrar tar attresurser.

Avtalen skallfram till färdigt avtal.genomföra utgöraett enprocessen
sidor. investeringar iåtaganden från bådamycket Debas för stora

oftast till tiotalsblir aktuella uppgårrörledningsssytemgasfält och som
trovärdigt frånoch de måstemiljarder kronor motsvaras ett ansvarav

Mandat ochbetala för leveranserna.ochköparsidan att motta resurser
eventuella förhandlingarklargöras innansvenska måstedenför parten

sannoliktsvensk energipolitikriktlinjer förLångsiktigt stabilainleds. är
inledas.förhandlingar skall kunnaförutsättning förnödvändig atten
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Biobränslen,7 torv m.m.

överenskommelse ingick biobränslekommission1991 års skulleI att en
tillkallas for analysera de långsiktiga föutsättningama för ökadatt en

användning biobränslenkommersiell lämna förslag till åtgärdersamtav
biobränslenas konkurrenskraft. Biobränslekommissionensför stärkaatt

riktlinjer for hur utvecklingsinsatsema för biobränsle,förslag innebar
inriktning teknik för produktion skulle samordnasmed särskild på av

forstärkasl.och
kapitel redovisas möjligheterna till ökad användningI detta en av

för produktion och marknaden for biobränslenbiobränslen värme,av
med hänsyn till ekologiska och tekniska begränsningar.resursbasensamt
teknisk utveckling redovisas i avsnitt ochvad gäller 7.4Status närmare

8.5.
1994inhemska biobränslen uppgick år tillAnvändningen av ca

andel dessa bränslen produceras ochEndast liten70 TWh. aven
form handel. Skogsindustrins andel drygt 48används för någon ärav

internt genererade bränslen, returlutarTWh, med god tillgång på t.ex.
traditionella helved i småhusmassaindustrin. användningenDeninom av

TWh2.skog uppgick tilltillgång till år 1994 12där harägaren egen ca
främsthandlas på den marknadenbränslenDe öppna ärsom

från skogsbruket och industriellaavverkningsresterträdbränslen, t.ex
fjärrvärmeverk. Bränslen frånAvfall används i mångabiprodukter.

energiskogliten utsträckning. Odlingjordbruket finns på marknaden i av
bli omfattande i framtiden efterfrågan påsalixodling kan om

lönsamheten jämfört med traditionellbiobränslen ökar och om
förbättras. Förädlade biobränslen, pelletter ochjordbruksproduktion t.ex.

fastigheter.i i värmeverk ochbriketter, används dag större
Viss importöka bland mindre användare.Användningen kan komma att

bl.a. trädbränsle, olivkämekrosshar beståttförekommer. Importen av
mellan och TWh bränsleKvantitetema har ökat till 0,5 lsamt torv. per

under år.år senare

1 för framtiden sou 1992:90Biobränsle

2 Energiläget 1995NUTEK
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år,kraftigt underökatharbiobränslenAnvändningen senareav
ifossila bränslenbeskattningenföljdfrämst avavensom

Ökningen fjärrvärmesektorn. Iivaritharvärmeproduktion. störst
konkurrenskraft, dels tillintebiobränslensalufördaindustrin har samma

inte alltiddetdelskoldioxidbeskattningen,ochenergi- attföljd p.g.a.av
tillämpningar.industriellabiobränslen ianvändamöjligttekniskt attär

användning.icke-kommersiellförhuvudsakligenavverkasHelved
under deavseendeni mångaförändratsBiobränslemarknaden har

tillsigharmarknadeninnantidoch det anpassatfem åren tarsenaste
utbudet.påverkarfaktoreroch andrapriserförändrade skatter, yttre som

för bioenergiMarknadensjunkit i realasamtidigthar termer.Priserna
fleramarknadendainteBiobränslekommissionen utanenligtär en

skilda behovharanvändarkategorierolikavilket beror attseparata,
varierarbränslenmellankonkurrensförhållandenaochönskemål,och att
antyderstudierAndrautformning.ochstorlekanläggningensmed bl.a.

kol ocholja ochpåinklusive skatt attprisetföljerbiobränsleprisetatt
processlångsiktigföljsamheten är en

Efterfrågan1

fjärrvärmesektorn,inomfrämstkonkurrenskraftigabiobränslendagI är
bränslen ifossilakoldioxidbeskattningenochenergi-följdtill avav

ibränsletillförselnandelBiobränslenasvärmeproduktion. av
bränslenfossilaochårendekraftigtökatharfjärrvärmeverken senaste

tillmedkonkurrerarBiobränslena ävenutkonkurrerats.deltillhar stor
ochavkopplingsbara värmepumpar.pannor

eftersomelproduktionen,ikonkurrenskraft lägreBiobränslenas är
belagda medinteelproduktionföranvänds ärbränslenfossila som

kraftvärmeverk baserasElproduktion ikoldioxidskatt.ellerenergi-
elproduktionBiobränslen förbränslen.fossilahuvudsak pådärför i
kraftvärme-biobränslebaseradeinvesteringsstöd tilldetdock avgynnas

kraftvärmeanläggningarde1991. Merparteninfördes årverk avsom
drift.tagits istöd harerhållithar ännusom

harkonventionell teknikkondenskraftverkbiobränslebaseradeInga
kapitelframgåruppskattas,Elproduktionskostnademauppförts. avsom

kondens.fossilbränslebaseradvidhögre änavsevärtvara

3 Underlagsbilaga 4
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kraftvärmeFjärrvärme,

Användningen trädbränslen, avfall och i fjärrvärmeverkentorvav
uppgick tillår 1994 18 TWh. finns likheterDet mellanstora
marknaderna för och biobränslen. Bränslena i utsträckningtorv är stor
utbytbara i anläggningar för el- och värmeproduktion. Som sagts
inledningsvis har användningen ökat under år. Elproduktionsenare
baserad biobränslenpå uppgick i kommunala kraftvärmeverk under

år till el.0,2 TWh Elproduktion i kraftvärmeverk kan ökaväntassamma
i takt med de biobränslebaserade kraftvärmeverk erhållitatt som
investeringsstöd i drift. de falll kombination fossila ochtas en av
biobränslen kan deanvänds fossila bränslena skatteskäl i första handav
hänföras till elproduktionen.

Efterfrågan biobränsle i fjärr- och kraftvärmeproduktion är
beroende vilka styrmedel används. Enligt bl.a.av som

ärrvärmeföreningens bedömningar kan årstillförseln biobränslen förav
fjärrvärmeproduktion komma öka med drygt 10 TWh bränsle inomatt

fir‘.femtontio till

biobränslen,Användningen fjärrvärmesektorn,Figur 7.1 itorvav m.m.
TWh bränsle.1980-94,

20
Biobränslen
förelprod. To

15 Rátall-
olja

10
Träd-
bränsle

5

Avfall

0

1980 1984 1988 1992

4 från Svenska fjärrvärmeföreningenPrognos -95

7 15-1380
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Industrin

Användningenbiobränsle. ärTWh1994 48användes årindustrinI ca
dessaföljdsågverken. Dettaoch attmassaindustrin äri avstörst en

tillverkningsprocessen.bränslen iinterntindustrier genererar
produktions-massaindustrinsdelreturlutarEnergiutvinning är avenur
produktions-beroendedirektbiobränslegenerering ärDenna avprocess.

biobränsleanvändning kan väntasmassaindustrinsochnivån. Pappers-
produktionen.medtaktivariera

år 1994mottrycksanläggningarindustriellaiElproduktionen cavar
elproduktion.TWh dennatill 2,2användesBiobränsleTWh.4 av

25 %endastf.n.ochenergiskattingenbetalarIndustrin av
bränslenafossiladevilketanvändare,övriga görförkoldioxidskatten

trädbränslen iförhållande till köptaikonkurrenskraftigaförhållandevis
sektor.denna

årenbiobränslen,användning torvIndustrins7.2 m.m,Figur av
bränsle.TWh1994,1980 -

Torvm.m.50

Biprodukter,
ségverksindustn

40 K Biobränslen
för alprod.

30 Bipmduklar,
masaainduslri

20
Returlutar,
massaindustri

10

1992198819841980

småhusochlokalerFlerbostadshus,

inteDärförliten.flerbostadshus mätsbiobränslen i ärAnvändningen av
antaletutifråniställetschablonskattasDenenergianvändningen.

År hade 13 5001993trädbränslen.medlägenheter värmssom
el.och/ellermed oljakombinationregel iträdbränslenlägenheter som



SOU 1995:139 Biobränslen, 195torv m.m.

lokaler användningen biobränslenI mindre. vissär En ökningännuav
efterfrågan på biobränslen kan förväntas. Förädlade bränslen,av som

pelletter, kan komma konkurrera med olja inom dessa tillämpningaratt
och i vissa Bränslet dock inte etablerat i skala.större är störrepannor.
Priserna ligger inom intervallet till14 23 kWh beroende påöre per
köpares.

Biobränsleanvändningen i småhus uppskattas till 10 TWh12-
årligen. Vid småskalig Vedeldning finns det problem med utsläpp av
olika kolväten vid eldning i vissa Kommunerna kan därförpannor.
komma begränsa eldning i villapannor i vissa områden. Dettaatt gör att
nettoökningen biobränslen i småhussektom kan bli begränsad trotsav

möjlig ökad eldning med förädlade bränslen. Effektivare kanen pannor
Ökningenockså minska bränslebehovet. tio års sikt torde därför i

denna sektor begränsad till några TWh årlig bränsleanvändning.vara

Utbud7.2

ökade efterfrågan på biobränslen har kunnat tillfredsställasDen utan att
brist uppstått på marknaden. produktionskostnadernahar Det ochär
priset för biobränslet, jämfört med priset alternativen inklusive

kommer bestämma efterfrågan utbud i framtiden.skatter, ochattsom
priset biobränslen stiger, till följd prisutvecklingen förOm på t.ex.av

alternativen, kommer lönsamheten i biobränsleproduktionen stiga. Deatt
skogsbränslen tidigare varit för dyra tillvara blir då lönsammaatt tasom

saluföra. Stigande priser det attraktivare för jordbrukaregör ävenatt att
inklusiveplantera energiskog. priser skatt fossila bränslenHöga är

förutsättning för efterfrågansåledes biobränslen på långstoren en av
sikt.

iproduktionen sågverken, och pappersindustrinOm samt massa-
ökar mängden avverkningsrester i skogen de industriellaväxer samt

biprodukterna. kan medföra Ökat utbud trädbränslenDetta ochett av
vissa industriella biprodukter spån och bark. Fjärrvärmeverkenst.ex.

användamöjligheter industriella biprodukter, spån har ökatatt som
Linder år.senare

Även det ekonomiska faktorer det framtida utbudetär avgörom som
och efterfrågan, det omdiskuterat vilket uthålligt möjligtär äruttag som
efter ekologiska och tekniska restriktioner. Biobränslekommissionen
bedömde potentialen för ökatår 1992 avverkningsresteratt ett uttag av

5 Förädlade trädbränslen 1995, NUTEK Rl995:28
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restriktionerekologiskadåvarandevidochbetydande uttagetattvar
TWh årmedjämfört 6åretTWhtill 22 24ökaskulle kunna om-

kompenserasig möjligtdet visarkonstaterades attVidare1992. att om
tillökaskunnaskulleökatvidnäringbortfallet uttagetuttagav

Ändrade kunnaskullegallringsrutinerTWh.4036 ge enm.m.-
ochbiprodukterindustriellaförPotentialernaTWh.potential 50 60om -

produktionsnivån inomtillknutnadirektvilkareturlutar, är
användning.dagensmarginelltbedömdes änskogsindustrin, störresom

varierarträdbränsleuthålligamöjligadetBedömningarna uttaget avav
SIMSpotentialenfysiskadengäller inteDiskussionensåledes.

mycketför hurintervalletuppskattadefigur 7.4. Detibedömning
i dag,jämfört medtill år 2005,ökaskulle kunnaträdbränslenuttaget av

bedömningama.ispännviddenillustreraroch 7.47.3Figurernavarierar.
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BedömningarFigur 7.3 trädbränslen, ökning jämfört meduttagetav av
dagens användning. Avverkningsrester, gallringsved och virke utan
industriell användning. TWh bränsle.
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industriella biprod.,Bedömningar utbudetFigur 7.4 avav
med användning. TWhåtervinningsvirke, Ökning jämfört dagensm.m.

bränsle.

16

14

12

10

8
Ijlntervall

mMinim um

IVABIobrInsIe- SIMS SIMS |VAh lv "ling"kortslkl" sikt"komm. zoos 2020år1006

dessanågon bedömningSkogsindustriema har inteAnm. presenterat av
sortiment.

begränsarekologiska restriktionerbl.a.Det uttagetär som av
uppstår vidskogen. näringsförlusteravverkningsrester i De uttag avsom

återföring aska frånkompenseras medskogsbränsle skulle kunna av
detrörande detta, iträdbränslen. Försök pågårförbränning ärmenav
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Tekniskaframtiden.kan få iaskåterföringomfattningvilkenosäkertdag
försaknaslämplig teknikexempelviskanrestriktioner uttagatt avvara

olikaskillnadernaförklarasVidareträdbränslesortiment.vissa av
Skogsindustrin kanvedråvara.vissutifrån konkurrensenantaganden om

exportprodukter.förädling tillförskogsråvarandelbehöva större aven
produk-inhemskökaduppståocksåkankonkurrensökadEn engenom

fordon.drivmedel förtion av
helabedömningi sinunderströk nästanBiobränslekommissionen att

resultatframkommerskogsbränslepotentialen ettangivnaden avsom
beräkningarför dessaförutsättning ärverksamhet. En attskogsindustrins

produktion ochinte fårskogsbränslenanvändning äventyraökad aven
skogsindustrin.inominvesteringar

avsnitt, medenligt tidigareförutseskanefterfrågeökningDen som
utbudtillgodoseskanliten och ettskattesystem,dagens är av

och7.3i figurernauppskattningarnaåterhållsammamotsvarande de mest
uthålligadetbedömningarnaoptimistiska uttaget7.4. De mest av

utbyggtförsörjaförskulle krävasvad ettkraftigt attöverstiger som
trädbränslen.utnyttjarenbartfjärrvärme/kraftvärmesystem som

ökar kanträdbränslenefterfråganframhållasvidarebör attDet om
uppnåförLedtidernaenergiskog.odla attattraktivtblidet attmer

utbudfinns dessutomtio år. Det stortsalixodlingstorskalig är avenca
flis ochrivningsvirke,marknadeninternationelladenbiobränslen på t.ex.

årendeunderharinhemsk treUtbudet senasteolivkärnekross. torvav
år.TWhlegat 3 perca

således inteförefallerträdbränslenmöjligaDet uttaget varaav
energiförsörjning.morgondagensellerför dagensbegränsande

förrestriktionheller någonintebiobränslenpå utgörTillgångarna
i ställetanvändningenBestämmande för ärsikt.på längreanvändningen

produktions-ochskatterbränslepriser,faktorerekonomiska som
bedömning.gjordeBiobränslekommissionenkostnader. samma

påverkarbiobränslenproduktionenförkostnaderSänkta av
relationminskar iproduktionskostnadernautbudet. Omochlönsamheten

tillförhållandeiför dyratidigare varitblirbränslenandratill uttag, som
svårtutbudet. DetökarDärigenom är attlönsamma.bränslepriset,

Enligt vissautvecklas.produktionskostnaderna kommerhur attförutsäga
markantsjunkakommaavverkningskostnaderna attkanbedömningar

utveckling.tekniskresultatett avsom
visarkostnadsposterbränsleproduktionskostnaden iUppdelningen av

delbetydandeförbiobränslet avtransporter enatt svararav
transportkostnadenskananvändningökadMedbränslepriset. en
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betydelse komma öka. Omkring km brukar100att ettannars anges som
tak för lönsamma landsvägstransporter icke förädlade biobränslen ochav

transporterbränslendubbla för förädladedet Relativt långväga med tåg
och båt dock blivithar vanligare på tid.senare

Eftersom bränsleprisema beroende varandra, skulle sjunkandeär av
produktionskostnader för prisledande bränsle leda till sänkta priserett
och sänkt utbud för andra bränslen, inklusive biobränsle.även

denna bakgrund kan konstateras det förutsägaMot svårt detäratt att
framtida utbudet och efterfrågan biobränslen. Efterfrågan ärav
långsiktigt beroende priserna på andra bränslen och energislag.av

kostnaderna förUtbudet långsiktigt beroende utvinna ochär attav
marknadendistribuera bränslet. Priset på kommer bestämmasatt av

balansen mellan utbud och efterfrågan. avgörande förDet mest
marknaden vilka styrmedel kommerutvecklingen är attav som

för hänsyn till bl.a. bränslenas miljöpåverkan.användas att ta

Miljöpåverkan7.3

miljöpåverkan delsavverkningsrester i skogen orsakarUttag genomav
dels skogsmaskinernanödvändig näring skogen, attatt tas genomur

försvinner kväve ochutsläpp. näringsämnenorsakar De ärsom
växande träd finnshalterna näringsämnen imineraler. högstaDe ettav

blirkvistar, dvs. i de delar till delblad och finai barr, storsom
nedfallet kvävede södra delarna landetavverkningsrester. I är avav

försurning ochmark och sjöar riskerarfrån luften så stort att
därmed inte.övergödning. behov kvävekompensation uppstårNågot av

nödvändig vidkan dock kvävekompensationSverigeI ettvaranorra
ökat avverkningsrester.uttag av

mineraler fordrar form kompensationFörlusterna någon genomavav
handelsgödsel eller askåterföring. Kompensationsnivångödsling med är

intensivtberoende hur är.uttagetav
Ökat forna ochavverkningsrester har också effekteruttag av

minskar tillgången mineraliserad växtnäring ochhumus vilket på vatten
godförsämrar förutsättningarna för bakterier och Ensamt svampar.

ökatkan dock motverka den negativa effektentillväxt skogen ettavav
avverkningsrester.uttag av

från skogen vidHuvuddelen de mineraler försvinner uttagsom avav
Återföringblir kvar efter förbränning.bränsle återfinns i den aska som

6 Trädbränslen 1994, NUTEK Rl994:l5
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liksomAskanmineralförlusterna.kompenseradärför äraskan kanav
försurad mark.återställaanvändas förvarför kandenkalk basisk, att

Återföring dock godteknik. Kunskapenetableradinteaska ärär enav
pilotförsök pågår.ochområdetinom

mångfalden alltden biologiskabevarandetharårUnder avsenare
bedrivsSkogsbruk,skogsbruksområdet.fokus påställts i även sommer

hurrestriktioner påinnebärsäkerställs,mångfaldenbiologiskaså denatt
påverkanhakanoch disponeras. Dettautnyttjasskogsmarken kan stor

kunder ställerpappersindustrinsochuttagsmöjligheterna. Massa-på
inte får hapappersproduktemaframställningenökande krav på att av

Skogsägarnanegativt.mångfalden i skogenbiologiskadenpåverkat
påverkakanvilketnyckelbiotoper,därför s.k.förstärkerochidentifierar

uttagsmöjligheterna.
småskaligfrånkolvätenutsläppeni tidigare ärSom nämnts av

sådandettaområdentättbebyggdavissa ärofta höga. IVedeldning av
införas.kan kommarestriktionerytterligare attkaraktär att

brytning pågår.den tidundermiljöstörningarlokalaTorvtäkter ger
våtmarktäkten till skog,återställsbrytningsverksamhetavslutadEfter

upphör.miljöstörningamadylikt ocheller

Klimatpåverkan7.3.1

inte någotjordbruketochfrån skogs-bränslenFörbränning geansesav
atmosfären.tillväxthusgaserandraochkoldioxidnettotillskott av

biobränslenförbränning uppvägs attkoldioxid vidUtsläppen avavav
fotosyntesskogen, tarbiomassan,växandeden t.ex. uppgenom

förutsättningundergäller uttagetkoldioxid. Detta attatmosfärens av
upprätthållsbalanstillväxten. Denna oavsettöverstigerintebiomassa om

ochtiden dörmedträden ochellerförbränns växternabiomassan om
förmultnar. -

utsläppenomfattningendiskuterasofta ärfrågaEn avavsom
produktionochvidföreningarandraellerkoldioxid uttag av

helamiljöpåverkananalyser överResultatbiobränslen. avav
biobränslendebiobränslen,fasta ärbränslecykeln visar att somsom

emissioner såbegränsademedförelproduktion,ochanvänds i värme-
energiinnehålletlågavägsträckor. Detlängrede intelänge transporteras

sträckorlångabränslet såfraktadet olönsamtvolymenhet attgörper
betydande.blirkoldioxidutsläppenväg att

omvandlingochvid odlingbränslenfossilaanvändsdagI av
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jordbruksgrödor till flytande drivmedel, rapsolja ochtraditionella t.ex.
koldioxidemissionerna vid produktionetanol. medförDetta att av

fossiladagens teknik kan i nivå med deflytande biodrivmedel med vara
etanol frånhela bränslecykeln. Framställningdrivmedlens, översett av

under utveckling förutses dockteknikträdbränslen med ärny som
koldioxidutsläpp.mindremedföra betydligt

omdiskuterade.från torvförbränning InomKoldioxidutsläppen är t.ex.
ochfossilt bränslebetraktasoch lEAIPCCEU, etttorv som

ingår i den redovisningfrån torvförbränningkoldioxidutsläpp som
till konventionen.klimatkonventionens görparter

tillräckligtdet inte förelågBiobränslekommissionen ansåg år 1992 att
klimateffekter.ställning tillunderlag förvetenskapligt torvensatt ta

torvförbränning principielltbedömdejöavgiftsutredningenMil settatt
koldioxidavgiftl. svenskadenUppkomstenmedborde belastas av

utifrån önskantidigarestimuleradestorvindustrin attstaten enav
koldioxidavgifterfann därförUtredningenoljeberoendet.minska att

användare och producenterkonsekvenser fördrastiskaskulle ha för av
användare ochförutsättningar förförändradealltföroch innebäratorv

koldioxidavgifter underfrånundantagEttproducenter. en
skulle så långperiodföreslogs därför. Dennaomställningsperiod attvara

tilluppskattadesavskrivas, vilketskulle kunnainvesteringargjorda
år.minst tio

emissionernatorvförbränningtorvtäkt ochNettoeffekterna avav
skerobrutenvarit oklar. Frånharklimatpåverkande myrengaser

betydandeförbrännningmedanemissioner etttorvmetan, geravav
genomförts föratmosfären. Forskning harkoldioxid tillengångsflöde av
beräkningarnaflöden.dessa Devärden påfå fram säkrare senasteatt

Naturvårdsverket visarfrånredovisats ihar attrapportensom
blirtorvförbrännintorvtäkt ochfrånväxthusgasernettoemissionerna gav

naturgas.förbränninghögrekolförbränning,frånmindre änän avmen
intetorvförbränningdocktorvproducentföreningenSvenska attmenar

årliga nybildninglänge landetskoldioxid sånettotillskottett avavger
hänsyn börenergitorvbrytningenårligaöverstiger den samt atttorv av

torvtäkt.ökar i utbrutenkolbindande förmågamarkenstill atttas en

7 miljön. 1990:59värde på souSätt

of mining andgreenhouse effectthe469, ImpactSNV:s peatrapport on
combustion.

° för framtidenEnergiNUTFKzs
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nybildning tillårligalandetsuppskattadeBiobränslekommissionen
tilluppgårenergitorvproduktionenårligaoch denTWh12-25 avca

TWh.3ca

biobränslenFörgasning7.4 av

antal årunderelgenerering harför ettbränslenfastaFörgasning av
Förgasningländer.andrai mångaSverigesåväl idiskuterats som

iförbränningföretillomvandlasbränslefastinnebär att ett gas
främstarbetetInternationellt harförbränningsmotor.ellergasturbin

förbättrakunnaskulleolja, vilketochkolFörgasningfokuserats av
årpåharSverigebränslen. Idessaförmiljöprestanda senare

omfattandemindreellerintresse. Merbiobränsleförgasning störströnt
iTermiska ProcesserSydkraftVattenfall,vid samtbedrivsprojekt

TPS.Studsvik
kraftvärmeverk,konventionellti t.ex.biobränsleFörbränning ettav

producerasdenelverkningsgrad 30 %fluidbädd, somengeren
påalfavärdeenergiinnehåll, ochbränslets ett%alltså 30motsvarar av

produceraskraftvärmeanläggningdet iMed detta att0,5. enmenas
baserat påkraftvärmeverkImycket ettvärme.hälften så som

alfavärdet 1,3. Dettaochbli 40-50 %elverkningsgradenkanFörgasning
ihögregångerblikan 2,5teoretisktelproduktionen eninnebär att

iförgasningsteknik änbaseradkraftvärmeanläggning enny
Totalverkningsgradenteknik. ärkonventionellnyttjaranläggning som

total-betydelse förharDettaförgasningsanläggningar.fördock lägre
högrevarandra. Ettliggeroch närapriset värmeekonomin om

lönsamtendasttotalverkningsgraden ärbekostnadpåalfavärde omav
betalas bättre värme.än

Förgasningtryck.underatmosfärstryck ellervidskeFörgasning kan
elgenerering.företableradkommersielltdag inteitryckhögavid är

världen.uppförda ifinnsdemonstrationskaraktäranläggningarNågra av
vidFörgasningstöd.statligtformmed någonbyggtssamtligaharDe av

kommersialisering.bedömareenligt vissa närmareatmosfárstryck ligger
bl.a.kommersielltetablerats ärinteFörgasningtillförklaringEn att

trycksattfalletioch,reningenrörandeproblementekniskade gasenav
Vidareförgasaren.bränslet iinmatningenbiobränsleförgasning, av

Ävenbelastningar.varierandeochförkomponenterna storautsätts t.ex.
problemområde.gasturbinochförgasare är ettprocessintegreringen av

områden.dessabl.a.inombedrivsutvecklingsarbeteochForsknings-
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Förgasningsanläggningar jämfört med konventionella anläggningarär
betydligt komplicerade och därmed dyrare. underhålls- ochHögremer
kapitalkostnader lägre utnyttjningstider elproduktion igörsamt att
förgasningsanläggningar dyrare i konventionella kraftvärmeverk,är än

elutbytet. nuvarande prisrelationerna mellan ochdet högre Detrots
otillräckliga för kompensera de högre driftkostnaderna.ärvärme att

inom för EnergikommissionensUppskattningar, gjorts ramensom
kWh‘°.elproduktionskostnader kringarbete, visar på 80 öre per

håll.visats KostnadsuppskattningarnaLiknande resultat har på annat
mycket jämförelse mellan teknik idock Enär ettgrova.

utvecklingsstadium och kommersiellt tillgänglig teknik dessutom inteär
rättvisande.

Biobränslen och7.5 naturgas

Mellansverige, kapitel skulle leda tillnaturgasledningEn segenom
bränslemarknaderna, i och medpå de lokalaökad konkurrens att

förintroduceras. de totala kostnadernabränsle Avytterligare naturgasett
kapitalkostnader för rörledningen.delrelativtär storen

anförsenergipolitiska propositionen från år 1991denl att
i kraftvärmen.konkurrerande bränslen Enbiobränslen och ärnaturgas
med biobränslen iskulle därmed kunna konkurreranaturgasutbyggnad

och kraftvärmeverk,exempelvis i fjärrvärme-anläggningar,befintliga
biobränslemarknad.till utökadmöjligheternabegränsaeller en

mellan ocharbete har konkurrensenEnergikommissionensl naturgas
från Göteborg till Gävletänkt naturgasledninglängsbiobränslen en

lokalt och regionaltförsök istuderats. Studienår 2005 är ettett att
vilka sektorer, ochoch i så fall iperspektiv analysera naturgasom,

påpekas naturgasledningbörbiobränslen konkurrerar. Det att genomen
begränsad.sträckning geografiskt Omtill sinMellansverige är en

finnas tillgång tilldet kommerinnebär det inteledning byggs att att
hela landet.inaturgas

fråninom avstånd fyra milantagits kommunerstudien harl ettatt av
ungefärtillskulle kunna få tillgång Dettaledningen naturgas. motsvarar

Västkusten.befintliga stamledningen Enlängs densituationen
Stockholm Gävle skulleGöteborg Jönköpingledningsdragning från - --

m Underlagsbilaga l
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till ledningen.ligger i sådan närhetkommunermedföra 70att ca
bränsle ochprisantaganden förolikahar utförts medBeräkningar

prisändringar.känslighet förkonkurrenssituationenssyfte belysai att
energianvänd-energitillförseln ochnuvarandei denutgångspunktMed

bränsleanvänd-hartänkta ledningenlängs denningen i kommunerna
ifjärrvärmeverken,kraftvärme- ochiberäknatsår 2005ningen egna

i industrin.lokalerochi bostäder samtpannor
konkurrensprisrelationer,beroende påvisarBeräkningarna att,

uppstå ihuvudsak kanibiobränslenochmellan naturgas
koldioxid-energi- ochmed dagensBiobränslen harfjärrvärmesektorn.

värmeproduktion. Vidkonkurrenskraft istarkmycketbeskattning en
biobränslena.marknadsandelarnaturgaspriserrelativalåga tar avgasen

jämförtökar ändåstuderade kommunernadeBiobränsleanvändningen i
nivå.totalamed dagens

konkurrens-för kraftvärmensbetydelseinverkan harElprisets stor
biobränsle ochföranvändningsnivåernaiavspeglar sigkraft vilket

kraftvärmensmedförelpriserLågafjärrvärmesektorn.i attnaturgas
användningentotalaockså denDärmed blirminskar.konkurrenskraft av

elpriser.fallet med högreilägrei fjärrvärmenoch änbiobränsle gas
kanminskar kraftigt. DettagasanvändningendetFramför allt är som

alfavärdehar högrekraftvärme ännaturgasbaseradmedförklaras ettatt
el-lönsamhetengrad baserardärmed i högrebiobränslebaserad, och

produktionen.
kWh år 2005råkraftpris 28elprisantagandet öreVid det låga per

uppvärmning.individuell Naturgas-förkonkurrenskraftenförbättras
eluppvärmningen.därmed, liksomsektor ökardennaianvändningen

vidvilket berorblockcentraler ökar,iBiobränsleanvändningen att ett
flera småihopkopplingfjärrvärmeutbyggnadlågt elpris är avgenom

vidkonkurrenskraft sämreKraftvärmens ärinte lönsam.värmesystem
konkurrerar2005kWh årelpriser 35Vid högreelpriser. örelåga per
individuellai denbiobränslenutsträckning medendast i litennaturgas

marknadsandel,visserligenuppvärmningen. Gas stortar menen
mån medoch i vissmed oljabiobränslemedintekonkurrerar utan

elvärme.
hållitsgasprisetharlägre elprisetmed deti falletberäkningI en --

Övriga pris.realt iökar Ibränslentill år 2005.framoförändratrealt
individuellbiobränsletillförseln iexempel minskardetta extrema

2 Underlagsbilaga 3
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TWh år 2005. GasTWh till 4,8från dagens 6,4i områdetuppvärmning
TWh.till I8,5uppgår år 2005uppvärmningenskildför

biobränsletillförselnökningsamtidigtsker dockfjärrvärmesektom en av
samtidigtTWh,tillTWh 12dagens 3,2frånkommunernai som

Övriga fördetta fallienergislag stårTWh.tillgastillförseln ökar 7
Ökningen detfallet medbiobränslen itillförseln.huvuddelen avav

kraftigare.elprisethögre är ännu
i ställetkonkurrens. Därråder ingenindustrisektorn tarInom gas

ibiobränslenköptaAnvändningenolja.frånmarknadsandelar av
biobränslenberoende delsobetydlig, renti dag attindustrisektorn är

forskattepåslagetdels påtillämpningar,i vissa atttekniskt inte passar
betalarIndustrintillräckligtindustrin inteibränslen är stort.fossila

koldioxidskatten.fjärdedelendast aven
biobränslen kanochmellankonkurrensenFrågan naturgas varaom

pris-långsiktigadeutläsaskanvadkomplicerad än avsommer
motivfinnsdragenvälledningbränslena. När ärmellanrelationerna en

leveransematillFörsänka prisernainledningsvisgasbolagför att
kunder.knytasåförfjärrvärmeföretag sättexempelvis att nyaupp
bäramöjligheterekonomiskahargasföretagen attförutsätterDetta enatt

byggsmarknadenmedanförlustinitial upp.
Å andrabortskrivas.heltintelågprissättning kantillMöjligheterna

tidlängreundergasbolag inteutgångspunkt att ettsidan måste varaen
importpriset kommerTillkostnaden.understigerpriserkan utta som

regional-stamledningensåvälledningsnätet,självaförkostnaden som
ikoldioxidbeskattningensärskiltBeskattningenlokalnät.och --

påinverkanmycketharkraftvärmesektorn storochvärme- en
bränslen.samtligamellankonkurrenssituationen
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energipolitiskaDe8 programmen

utvecklingförpågåendebehandlas dekapiteldettal avprogrammen
8.1 avsnittenergislag iförnybaraoch föravsnittteknik ienergieffektiv

8.43, dvs.avsnittienergiforskningsinsatser8.22 årensde senastesamt
med detsambandinitierades idehuvudsakligen somprogram

insatsermotsvarandeöversikt1991. Enbeslutet årenergipolitiska av
kortavsnittet 8.5och 8.4.3. Iavsnitten 8.3iEUinom ges enges
harteknikomrâdenochenergikällorförtekniklägetöversikt somav

framtiden.förSverigeiintressantabedömts vara

utveck-ochomställningförProgrammen8.1

energi-energisystemetling av -

användning

användningeffektivareför1988årbeslöt ettRiksdagen programom
juliinrättades den lteknikupphandlingstöd tillel. Ettersättningoch av

verksamhetenmiljoner kronor. Föranvisades 150Inledningsvis1988.
energiverk.dåvarande Statensansvarade

beslutadesöverenskommelsen år 1991 ettenergipolitiskaden omI
energi. Programmetanvändningför effektivarefemåri avnytt program

samtligainomenergianvändningslagseffektivisering allomfattade av
ochanvändningeffektivarehuvudsakligendocksamhällssektorer,

vid NUTEKenergianvändningeffektivareförEnhetenel.ersättning av
sekretariat åtutgördelen samtgenomför programmetstörre av

Energianvändningsrådet.
rådettill NUTEK. IrådgivandeEnergianvändningsrädet är ett organ

BFR,byggforskningförrådBoverket, Statensfrånledamöteringår

I 14Underlagsbilaga
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Kommunikationsforskningsberedningen KFB, Konsumentverket,
Naturvårdsverket, ochNUTEK Vägverket. rådets uppgifter liggerl att
följa utvecklingen energianvändningen och energieffektiviserings-av
arbetet inom sektorsmyndigheternas ansvarsområden samt att samman-
ställa information detta. Rådet skall ha pådrivande roll i energi-om en
hushållningsprogrammet följaoch arbetet med energihushållning hos
marknadens aktörer.

8.1.1 Insatser

för effektivare energianvändning ekonomiskhar påProgrammet en ram
sammanlagt 965 miljoner kronor. Tyngdpunkten i ligger påprogrammet

demonstrationsprojekt.teknikupphandling och delenStörre av
medel kan fritt fördelas programperioden,överprogrammets som genom

riksdagsbeslut budgetåret 1992/93 förlängdes med och framtvå år varar
första halvåret 1998.t.o.m.

för effektivare energianvändning består följandeProgrammet av
samtliga funnits med sedan årdelar, har 1991:som

kronor för teknikupphandling for 1991-1998.miljoner åren750-
miljoner kronor Energiteknikfonden foranvisades 150Därutöver ur

skala i statliga, kommunala och privatägda lokalerdemonstration i större
administreras fördelasför 1991-1998. Stöden ochbostäder årensamt av

Energianvändning.EffektivareNUTEK
Energiteknikfonden för demonstrations- ochmiljoner kronor50 ur-

industrin, elintensivainom främst den industrin, förpilotanläggningar
Energi och miljöteknik.Anslaget handläggsåren 1991-1996. NUTEKav

för utveckla samordna energiinriktadmiljoner kronor och10 att-
informations-information till icke-energiintensiva företag. NUTEKzs

för verksamheten.enhet ansvarar
provningsmetoder förmiljoner kronor för utveckling5 av-

och konsumentprodukter videnergideklarationer provning av
Konsumentverket.

för stödja effektivaredessa medelUtöver avsätts attresurser
och inom fleraenergianvändning både inom särskilda program

ordinarie verksamhet.myndigheters
hade miljoner kronor utbetalats ochUnder våren 1995 240ca

miljoner för planerade projekt.ytterligare 400 reserveratsca
teknikupphandlingsprojekt ochVerksamheten koncentreras kring

i anslutning till dessa. Allmän information ochspridningsaktiviteter
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formerutbildning andra energieffektivisering förekommer iavom
liten utsträckning.mycket

Teknikupphandlingen organiseras ofta i form tävlingnågon av som
kravspecifikation från särskilt utsedd beställargrupp.från Påutgår enen

upprätthålls konkurrensneutralitet. leverantörer lyckasdetta Desätt som
belöning beställargruppen, organiserasfår sinbäst attgenom som av

energianvändning, dem till vinnare och köperEffektivareNUTEK utser
beställargruppen får stöd frångaranterad volym. Aktörerna ivissen

och därtill hörande merkostnader.för sina initialinsatser Detprogrammet
och köper produkten ellerbeställargruppen ställer kravär som som

aldrig produkter.köperNUTEKsystemet.
har genomförts sker vanligen provningteknikupphandlingNär aven

utformasanslutning till teknikupphandlingenprodukten eller Isystemet.
Programkraven kan beskrivasprogramkrav.ofta någon form somav

i samarbete medutarbetas i allmänhet NUTEKochfrivilliga avnormer,
energimärkningvissa fallbransch. Till kraven hör irespektive ettsom

konsumenterna.stöd för -
belysning och ventilationhittills tagits fram för bl.a.Programkrav har

Verkstadsindustriochskolor, kontor, vårdinrättningari lokaler såsom
kontorsutrustning.församt

prövade i skalaprodukter kända ochfåstöd förSom störreatt nya
lokalförvaltareträffats med 24ramavtal. Sådana haranvänds s.k. större

teknik och spridademonstreraindustriföretag med syfteoch 21 att ny
ersättningfårutarbetatshar NUTEK. Företagetprogramkraven avsom

Tankenkunnaförväntasmycket energitill huri relation att sparas.som
skallefter upphandlingenstödmottagarnaramavtalenmed ävenär att

ocheftersom kunskapenergieffektiv teknikanvändafortsätta att
förlängningen förväntas dettadå finns.tekniken lerfarenhet den nyaav

till sig denoch förvaltareandra företaginnebära även taratt nya
spridningseffekt uppstår.dåtekniken. Det är en

Syftet med dessaenergiföretag.träffats med 26Ramavtal har också
och stimulerateknik demonstreradenergieffektivfåavtal attär att

effektiviseringstjänster.erbjudaenergiföretagen att
riktade tillrad projektbas bedrivsteknikupphandlingMed ensom

för vitvarorenergimärkning"Eloff Strömsnål"olika målgrupper. är en
fönster.energieffektivaför märkninganvändasoch kommer ävenatt av

el. ENEUför få företagEKO-energi harProjektet attattstartats spara
använda vidleverantörför såväl beställarehandledning94 attär somen

verkstadsindustrin.inomoch maskinerutrustningupphandling av
anslagethuvudsyftet medenergieffektiviseringindustrinsStöd till är

harindustrin.Totaltpilotanläggningar inomochdemonstrations-för
förtill olika projektbeviljatsanvisade miljoner kronor50hittills 48,6 av
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stålindustrin,ochjärn-industrin, bl.a. inomeleffektivisering inom
gruvindustrin.ochpappersindustrinochmassa-

icketillinformationförkronormiljoneranvisade 10Av
De 5miljoner kronorhar drygt 2 använts.företagenergiintensiva

provningförKonsumentverkettill äranslagitsharmiljoner kronor som
medverkafortsättaskall kunnaKonsumentverket attförbrukade. För att

med NUTEKavtal slutitstreårigthareffektiviseringsprogrammeti ett
miljoner kronor.totalt 6,6

resultatavläsbaraHittills8.1.2

tyngdpunkten påmedenergianvändning,effektivareförProgrammet
marknaden.teknik påbättrefå framtillsyftarteknikupphandling, att

företagentillverkandefå de attocksåkan sätt attDet ettvara
ochproduktionendenbåde ienergianvändningenuppmärksamma egna

produkter.företagetsanvändningenvid av
inledningsvisharenergianvändningeffektivareförProgrammet

bebyggelsesektom.driftel inomochhushållselfrämstinriktats
denresultatpåtagligt ärhittillsTeknikupphandlingar gett ett avsom

flerbostadshus,förtvättstugeutrustningfrys,ochkylkombinerad
harfalldessabelysning. Iförhögfrekvensdonmonitorer ensamt

Enkonstateras.kunnatprodukterenergieffektivautveckling mot mer
redan varitprodukterför vissamarknadsintroduktiontidigarelagd som

samtidigtoftaharEnergieffektivisering gettskett.harutvecklade en
belysningsområdet.inomstandardhöjningochkvalitets- t.ex.

spridning harvissteknikupphandlingsprojekt därTill de en
ochvägbelysningförhögtrycksnatriumlampor sport-hörkonstaterats

förlysdioderrödagjuteriindustrinför samthallar styrsystemm.m.,
trafikljus.

med heltproduktertillförtsmarknaden hardärprojektFönster är ett
varit låg.hittills harproduktenefterfrågan pådärkvaliteter, mennya

fönster.energieffektivatagit framhartillverkareFlera
slutförts ochteknikupphandlingstävlingardussintalharTotalt ett

teknikupp-20Ytterligaredessa.förpågårspridningsaktiviteter ca
planering.underellerpågårhandlingar är

EnergikommissionengenomförtsharutvärderingdenAv som
för denganska högenergienhetminskad ärkostnadenframgår att per

avseddadockenergianvändningen. Insatserna ärminskadeomedelbart
kostnaderstöd.statligt Despridningseffekter, utanmöjliggöraatt senare
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programkostnader ochvanligen NUTEK:sredovisasoch resultat ärsom
fullständig bildsåledes inteeffekterna, vilketdirektade avger en

och resultaten.kostnaderna

Kommentarer8.1.3

vikt lagts videnergianvändning hareffektivareförProgrammetI stor
produkter. Teknikupp-energieffektivaoch spridningutveckling av

energieffektivisera. Flera aktörerhandling attsättär ett nytt att anser
energieffektivisering och NUTEKteknikupphandling stimulerar att

dennauppmärksamhetenhar fästmarknadsinsatserstrategiskagenom
möjlighet.

förresultatetkvantifiera det totalasäkerhetmedsvårtDet är att stor
förgenomförsdet slagprogramsatsningar programmetgenomsomav
harsatsningardeenergianvändning. Någraeffektivare somav

gäller denvadplanering kan ifrågasättasunderellergenomförts är
Åtgärder minskadförenergianvändningen.effektensamlade t.ex.

effekteroväntadeiblandkandelenergiförbrukning i systemet geaven
energieffektiviseringinsatser fördärför viktigtandra delar. Deti attär

det finnssystemtänkande. slutsatsEn ettutifrån ärgenomförs attett
utvärderingsrutinerochkalkylerings-utvecklaytterligarebehov attav

åtgärder.energipolitiskaför denna typ av
verksamheteventuellt fortsattindikerarUnderlagsmaterialet att en

teknikupphandlingdvs.kärnverksamheten,koncentrerasskulle kunna
insatser ochnationellaFördelningen mellanspridningsaktiviteter.och

börfrån något EU-programmen övervägas.kaninsatser göras avsom
frågaprodukteroch märkningStandardiseringförefallerT.ex. vara enav

EU.drivas inomförsta hand börisom
energipolitiskafrån tidigareenergieffektiviseringförmålenOm

behövermetodertraditionellatroligtdetkunna uppnåsbeslut ska är att
ekonomiskaenergi ochPrisutvecklingen påkomplement.tillgripas som

faktorer.också viktigastyrmedel är
underhållspersonalochdrift- ärinformation förochUtbildning m.m.

möjliggöravital förbemärkelsevidUnderhållsteknik i är attangeläget.
uppgraderingförnyelse ochtekniskkapitalutnyttjande avett gott genom

riktlinjer förinförakanbefintliga Det övervägas attsystem.
obligatoriskadentillanslutningenergieffektivitet i

ventilationskontrollen.
bör ökasenergieffektivisering äveninformationochUtbildning om

ochinstallatörerenergiföretag,såsomnyckelgrupperspeciellatill
konsumentvägledare.
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industrin under de kommandeförväntas inomförändringarDe som
för klara höginsatserkommer krävadecennierna attstoraatt en

bättreeffektiv användning Enindustriproduktion med av resurser.
industrinsoch medolika enhetermellan NUTEK:ssamverkan

där deför insatserkan grundföreträdare görsätts mest nytta.attge
i industrinenergieffektivitetsärskilt föråtgärdmöjligEn är ett program

bestående bl.a.effektivisering,för industrinssärskilt rådmed ett av
industriföreträdare.

miljörevision ochstandarder försnabbtInternationellt utvecklas nya
förordningEU:sEMAS,miljöstyrningssystem, ärt.ex. omsom

kvalitetsstandard.internationelloch ISO 14000,miljörevision, ärsom en
spridningönskvärdfårkunskaper dessaosäkertDet systemär omom

för små ochåtgärder krävssärskildaytterligareeller t.ex.attom
metoder.del dessaska kunnaföretagmedelstora ta av

internationellutveckling ochforskning,gällertransportsektornFör att
resultat.viktig för nåsamverkan är att

ochomställningför8.2 Programmen
tillförselenergisystemetutveckling av -

främjandeförde åtgärderredovisningkortfattadHär avavenges
energipolitiska beslut.del års1991energislagförnybara avvar ensom

och kommenteras. Förredovisasavläsashittills kanresultatDe mersom
underlagsmaterialetál.tillhänvisasdiskussionredovisning ochutförlig

8.2.1 Insatser

vindkraft ochintroduktionfrämjainvesteringsstödenmedSyftet är att av
baserad påkraftvärmeproduktioninvesteringar isolvärme samt

klimatmässigaenergislag harförnybaraBakgrundenbiobränslen. är att
avvaktanenergibeskattningen. luttryck itillkommerfördelar intesom

koldioxidbeskattningenframför alltsamordninginternationell aven
främjaför destyrmedelutnyttjatsinvesteringsstödendärförhar attsom

kraftvärmen.biobränslebaseradeoch denenergislagenförnybara
har lämnatsbiobränslebaserad krafrvärmeiinvesteringarTill ett

4 Underlagsbilaga 7
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ombyggnadinstallerad kW el. Förhögst 000 krmed 4bidrag avper
fossilbränslebaseradekonverteringvärmeverk ochbefintliga av

kraftvärmeproduktion medföranläggningarkraftvärmeverk till
högstombyggnadskostnaden, dockstöd %utgår 25biobränslen avom

trädbränslen,biobränslen härMedel.installerad kWkr0004 avsesper
och pelleterbiogasförädlad formihalm,energigrödor och även som

avfallsfraktioner kansorteradevissaförbrännerAnläggningar somm.m.
Kraftvärmeanläggningarel.kWkrstöd 3 000reduceratfå somper

medvillkoratfå stöd. Stödetocksådeponigas kan är attutnyttjar
förförbinda sigskallfemårsperiodunderanläggningsägaren enen

bränsleförbrukningen.den totalaminst 85 %biobränsleanvändning på av
biobränslebaseradebefintligakonkurrenskraften hosförbättraFör att

el.kWkrbidrag på 000locksåkraftvärmeverk lämnas ett per
förlängdes1995,perioden l99lursprungligengälldeStöden men-

kronor.miljonertotalt 0001insatsernaår. Förmed avsattesettsenare
NUTEK.handhasbeslut. StödetintecknadeMedlen är avgenomnu

kWeleflekt 60medvindkraftverki överinvesteringarTill en
investeringskostnaden.med 25 %bidragursprungligenlämnades av
femårsperiod totaltochgälldeStödet%.höjts till 35sedanharStödet en

totalt 10beloppför insatserna. Ettkronormiljoner250 avsattes om
inomutvecklingsinsatsertilldärefter överförtsharkronormiljoner

förmöjlighetharenergiteknikfonden. Vidare öppnatsförramen
vindkraftsrådgivning.finansieratharStödetteknikupphandling. även

handläggsmed kvalitetskrav. DeförenadeInvesteringsstöden är av
NUTEK.

investeringskostnaden.bidrag på 25 %medstödsSolvärme ett av
ochtillämpningar,bostäder iisolvärmesåväl störreomfattarStödet som

lämnades %35tidUnderrespektive NUTEK.Boverkethandhas enav
insatsernabostäder.i Förfor solvärmestödiinvesteringskostnadenav

harRiksdagenfemårsperiod.förkronormiljonertotalt 52avsattes en
ikronormiljonerytterligare 56beslutatnyligendärutöver om

solvärmestöd.
medelstilldelningökadingick vidarebeslutetenergipolitiskadetl en

under fem år.årligenkronormiljonermedEnergitekni/donden 10ltill
kronormiljoner625vidareingickenergiöverenskommelsen attl

biobränslen. Motforutvecklingsinsatserbl.a.förskulle avsättas
särskildtillsattesförslagbiobränslekommissionensbakgrund enav

elproduktionsteknik,biobränslebaseradfrämjandeprogramstyrelse for av
biobränslenanvändningökadfrämjauppgiftFABEL. Dess är att aven

elproduktionsteknikdemonstrationstöd forlämna somatt av nygenom
Uppdragetelverkningsgrader.högaoch harbiobränslenbaserad påär

juli 1997.den lavslutasskall senast
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Hittills avläsbara8.2.2 resultat

Biobränslebaserad kraftvärme

000 miljoner kronor har miljonerAv 1 800 kronor beslutats stödsom
biobränsleanvändningtill investeringar i kraftvärme, motsvarandeny en

på TWh. resterande medel3,4 Av har drygt miljoner30 kronor
utbetalats i form retroaktiva stöd, 54 miljoner kronor till ombyggnadav

hetvattencentraler till kraftvärmeverk och miljoner kronor till115av
konvertering fossilbränsle baserade kraftvärmeverk tillav
biobränslebaserade. nytillkomna eleffektenDen uppgår till 327 MW.

teoretiskt möjliga biobränsleanvändningenDen i dessa anläggningar
uppskattas, baserat på bl.a. angivna utnyttjandetider 700 timmar4 per
år i kommunala kraftvärmeverk och timmar7 100 år i industrier, tillper

6 TWh år. tillkommande elproduktionenDen kan därmed uppgåca per
till TWhd. Låga elpriser har medfört1,7 de kommunala kraftvärme-att
anläggningarna i Sverige, uppfördes innan stödet introducerades,som
under de åren har haft utnyttjandetid motsvarande 2 500senaste en ca
timmar.

totalt 49 anläggningar har beviljats stöd hade tagits driftAv 28 isom
i de kommunala kraftvärmeverkmaj 1995. erhållit kanFem stödav som

redovisa driftstatistik för hel eldningssäsong. redovisadeDennu en
elproduktionen från dessa anläggningar i de flesta fallen lägre denär än
möjliga, till följd såväl driftsekonomi "barnsjukdomar".av som

del stödet, miljoner kronor, har till ochEn 51 gått 24 röt-caav
deponigasanläggningar. hadeDessa i många fall uppförts stöd.även utan
Driftsstatistik hittills redovisats förhar de och10 24 röt-av
deponigasanläggningarna har fått stöd. Statistiken visar vissasom
driftproblem, hälften anläggningarna har visat tillgänglighetmen av en

Elproduktionen har eldningssäsongen90 %. under uppgått tillöver
GWh el. den möjliga21 Det 80 % produktionen.ärca ca av

stödet hade sannolikt investeringarnaUtan i kraftvärme-
anläggningarna uteblivit. Stödet har därmed främjat investeringar. Utan
stöd troligen i ställethade i viss utsträckning investerat i värmeman
produktionsanläggningar. Några kommuner har tidigarelagt investeringar
i kraftvärme till följd stödet. Stödet har fram elproduktions-styrtav
kapacitet i situation med elöverskott. direkta effekten stödet,Denen av
i form biobränsleanvändning inte skulle ha tillkommit utansomav ny
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rådandeföljdtillbiobränslendåuppskattasvår ävenstöd, är att av
värmeproduktionen.iställningmycket starkharbeskattning en

effekt påhaft någonbedömas hakan intelnvesteringsstödet större
syfte. Teknik-stödetsinte hellerutvecklingen. Dettatekniskaden var

ochmarknadeninternationelladenområdet inriktasutvecklingen
medhar byggtsanläggningarnadelefterfrågan. Endess stor av

underleverantörersvenskautsträckning hari vissutländska pannor, men
turbinersvenskaharanläggningarnakommunalai de 15ochgynnats

beställts.

Vindkraft

septembertillframinfördes i juli 1991lnvesteringsstödetFrån det att
effektsammanlagdmedtillbeviljats 213medel1995 har aggregat en

TWh. Alla0,16elproduktion påförväntadoch67 MW caenca
höstenunderTillgängliga medeldrift.tagits iintehar ännuaggregat var
kronormiljonerför 25med undantagbeslut,intecknade1995 cagenom

kronormiljonerteknikupphandling och 5förhar reserverats somsom
vindkraftrådgivning. Innanochstödetutvärderingförreserverats av

sedan åruppfördavindkraftverk,sammanlagt 38fannsinfördesstödet
1983.

storleksklassenstödetuppförts medhar ärvindkraftverkDe som
kW.600150 -

skulleintevindkraftverkiinvesteringarmedförtharstödetAtt som
kWhmiljöbonus på 9klart. Entorde örestödbyggtsha perutan vara

juli 1994.deninfördes 1vindkraftproduceradtill leverantörer av
harNUTEKkunnat beräknas,intehardennaEffekten ännu menav

vindkraftverk.uppföraförkraftigt ökat intresse attobserverat ett nya
tekniskatill denbidragit positivthatycks intelnvesteringsstödet

stödmedbyggtsvindkraftverk är merpartendeutvecklingen. Av som
vindkraftsindustrindanskaserieproducerade. Denochdansktillverkade

nedåtkostnadspressvärldsmarknaden. Någonandelbetydandehar aven
dockharSverigekraftbalansen istarkaDenobserverats.har inte

svenskaNUTEK. Denenligtkostnadsökningarkraftigamotverkat
stödet iutnyttjainte kunnatoch harmycket litentillverkarindustrin är

medkombineraslnvesteringsstödet kan inteomfattning.någon större
teknikutveckling.tillstöd

hartillståndsfrågornamedförtstödetharEnligt NUTEK att
ochvindkraftendiskussionochaktualiserats prövats attsamt omen

stöd endastinneburitharKvalitetskraven attlandskapsbilden har startat.
kraftverk, varigenomtypgodkändatillgängliga.kommersiellttillges
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problem med "barnsjukdomar" har kunnat undvikas.

Solvärme

Efterfrågan på stöd till solvärme i bostäder har varit Storskaligstort.
solvärme har däremot litet intresse. Sedan hösten 1994 anslagnarönt är
medel till bostäder intecknade. Stöden till investeringar i solvärme i
bostäder förväntad värmeproduktion TWh0,015motsvarar en per
år. Resultaten från utvärdering antal små solvärmesystem visaretten av

erfarenheterna i varit goda, energiutbytet har varit lägreatt stort attmen
förväntat. storskalig solvärme beviljadeFör ochän motsvarar

inneliggande ansökningar värmeproduktion på 0,001 TWh år.en per
solvärme bostäderi räcker stödet endast undantagsvis tillFör göraatt

investering lönsam. lönsamhet krävs ungefär halveringFören en av
dagens kostnader. privatpersoner investerar solvärmeFör i dockärsom
den ekonomiska aspekten inte alltid överordnad betydelse.av

solvärmeområdet finnsPå svensk tillverkningsindustri. Utanen
investeringsstödet skulle denna industri knappast ha utvecklats.
Tillverkningen fortfarande betrakta hantverksmässig.är att som

Solvärmestödet har sedan det introducerades år lett till1991 att
antalet godkända solfångarfabrikat ökat från till Marknaden3 30.ca
domineras dock fåtal tillverkare.ettav

m2Projektkostnaden, uttryckt kronor installerad solfångare,som per
mghar i varit oförändrad, liksom anläggningarnas storlek 10stort ca-

enligt Boverkets solvärmestödshandläggare.husper

Energiteknikfonden, FABEL

Stödet till teknikutveckling Energiteknikfonden och FABELgenom
Energiforskniitgen.behandlas i avsnittet om

8.2.3 Kommentarer

Huruvida investeringsstödet effektiv form för främjaär atten
omställningen energisystemet diskuteras i kapitel 13.av

Investeringsstöd sänker kapitalkostnaden för anläggningen, men
påverkar inte de rörliga kostnaderna. Stödet därmed inga incitamentger
för utnyttja anläggningen. gäller kanske särskilt förDettaatt
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finns fleramånga kommunerkraftvärmeanläggningarna. I
exempelvis hetvattencentraler ochvärmeproduktionsanläggningar,

varjeanläggning billigast videlpannor.avkopplingsbara Den ärsom
utnyttjande därmed beroendeKraftvärmeverketstidpunkt utnyttjas. är av

kommunalabränsle- och elpriserna.värmebehovet Desåväl som
mindre vadunder de utnyttjatskraftvärmeverken har åren änsenaste

möjligt.teknisktärsom
biobränslebaserad kraftvärrne har lämnatslnvesteringsstöden till även

utifrånStödet har då motiveratsanläggningar.uppfördatill redan
invändningar retroaktivaprincipiellafinns dockrättviseskäl. Det mot

bränslevalet.efterhand inte påverkarde istöd, eftersom
haft mycketstödetvindkraft kan konstaterasBeträffande att en

vindkraftverk.uppföra Deviljanpositiv effekt på att
troligen lettförenade med stödet harhar varittypgodkännandekrav som

till ökadoch därmedkunnat undvikas"barnsjukdomar" hartill att
uppförts.de verk harföracceptans som

minskningbidragit till någontill solvärme har inteInvesteringsstödet
produktionskostnaden.av

marknadennaturlig prispress påleda tillInvesteringsstöd kan att en
dockövergångsperiod. Detendast underdärför ärhindras. börDe enges

avbrytasövergångsperiod kandenna attsvårt utannäravgöraatt
kollapsar.marknaden

inom EU8.3 Insatser

förverksamhetstöderfinns fleraEU-kommissionenUnder program som
introduktionenergi ochanvändningeffektivareåstadkommaatt avav

energikonsumtionenminskasyftar tillinitiativenergi. Fleraförnybar att
dessa kanBlandkoldioxidutsläppen.stabilisera nämnasoch program

och THERMIEJOULEoch THERMIE.SAVEJOULE,ALTENER,
avsnitt 8.4..ibeskrivs närmare

RenewableofSpecific for Greater PenetrationActionsALTENER,
förnybaraintroduktionforEU:sSources,Energy är avprogram

Även småskaligbiomassa.geotermi ochsol, vind,energislag såsom
främjandefrämst påinriktasomfattas.vattenkraft Insatserna av

ekonomiskafinansiella ochenergislag,alternativaförmarknaden
ochstartade år 1993och information. Programmetutbildningåtgärder,

beslutetEnligttill miljoner ECU.uppgår 40till år 1997frambudgeten
sinbemöda sigmedlemsländernaskall attprogrammet genomom

Måletkoldioxidutsläpp.sinatill begränsa ärenergipolitik bidra att en
andelentill är 2005miljonermed 180minskning attton genom
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energikällor inom detförnybara gemenskapen ökar från totala4 % av
energibehovet till Enligt beslutet skallår 1991 8 % år 2005. vidare

från förnybara energislag undantagetproduktionen tredubblasav
vattenkraft skallstorskalig marknadsandel för biodrivmedelsamt en om

totala fordonsparkens förbrukningden säkras inom5 % gemen-av
skapen.

för Specifik for Efiiciency.SAVE står Actions Vigorous Energy
startade år femårsbudget1991 med påSAVE-programmet en

miljoner verktyg anvisas lagstiftning och35 ECU. De ärtre som
administrativa styrmedel, ekonomiskt stöd till icke-tekniska pilotprojekt

aktiviteterinformationsspridning. Bland åtgärderna finns för attsamt
energieffektivitet i bebyggelsesektorn, medfrämja bättre t.ex.
energimärkning elektriska ochnormering och energi-apparaterav

byggnader. Bland åtgärder för förändra konsumtions-värdering attav
utbildning och infonnationsspridning.beteendet ingår

Sverige fåttHittills har fyra projekt där projektsamordnare stöd.är
energieffektiva fönster,behandlar samordnadeDessa varutransporter,

energimärkning hushållsapparater byggnonner och deras effektsamtav
och energiförbrukning.på inomhusklimat

har utvärderats och omfattandeSAVE-programmet rapporten
november konstateras bl.a. subsidiaritets-presenterades i 1994. Där att
till ojämn lagstiftningsförslag ochprincipen leder attresponsen

alltförförväntningarna resultaten SAVE därför har varitav
optimistiska.

föreslås denfortsättning SAVE-programmet, SAVE 11,En startaav
upphör. Budgeten föreslås miljonerjanuari då SAVE 1501 1996, vara

under fem år.ECU
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Energiforskning8.4

Energiforskningsprogrammet8.4.1

startade år resultatEnergiforskningsprogrammet 1975 ettsom av
Syftet energiförsörjningen till denoljekrisen år 1973. attvar anpassa

miljöproblem.oljeresurser ochförändrade omvärlden med begränsade
förskjutits ochenergipolitiken har sedan dessövergripande målen förDe

ansvarsfördelningenindelningen teknikområdenistödformerna, samt
liksom omfatt-har också förändrats under årenmyndighetermellan

medelstilldelningen.ningen av
demonstrations-forsknings-, utvecklings- ochenergipolitiskadeNär

svarade de för1980-taleti börjanEFUDinsatserna störst avvar som
Efter år 1984och utvecklingsinsatser.totala forsknings-%8 statensav

till harområden och stödet EFUDtill vissakoncentreratsinsatsernahar
junitredjedel for perioden juli 1993 30till 1priser minskati fasta en -

i snitt utgjort %perioden 1993 5under 1975har1996. EFUD av-
budgetåretutvecklingssatsning. Underforsknings- ochtotalastatens

statligt finansieradetotala övrigaandelen drygt 2 %. Den1994/95 var
strategiskas.k.har, exklusive deutvecklingenochforskningen nya

löpande priser.oförändrad, räknat iifonder, varitstiftelsernas stort sett
Energiteknik-exklusive1990/91 1992/93treårsperiodenUnder var,-

och utveck-tillgängliga för forskningmiljard kronordrygtfonden, en
teknik-tabell visas respektiveenergiområdet. 1 8.1lingsstöd inom

totala insatserna.deområdes andel av
utveckling ochforskning,medverkan i branschgemensamStatlig

finansieratshar sedanenergiområdet år 1991demonstration inom genom
stöd tillinrättades förår 1988Energiteknikfonden. Dennafrämst att ge

tillkan stöd utgåår 1991energiteknik. Sedan ävendemonstration av ny
samfmansieradebranschenmeddvs.utvecklingsprogramsammanhållna

tillförtsårligenEnergiteknikfonden harkollektivforskningsprogram. ca
sedanmiljoner kronor år 1991.180

stimulansdag påligger ityngdpunktEnergiteknikfondens av
till bransch-ekonomiskt stödkompetensutvecklingföretagens genom

under slutet 1980-insatsertaktforskning.l med att statens avgemensam
Energiföretagenenergiforetagensökademinskadetalet engagemang.

EFUD-insatserna,tillämpningsnäradeframför alltfinansierar mer
demonstrationsanläggningar. Denochinvesteringar i pilot-exempelvis

dockliggerenergiföretagenfrån dessaandelen insatserdominerandehelt
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skede5.för teknik i tidigt kommersiellti investeringar prövaatt ettny

Statliga EFUD-insatser, inklusive Energiteknikfonden,8.1Tabell
treårsperioder.angivet i

1990/93 1993/961987/901981/84 1984/871975/78 1978/81Teknikområden
Prel.EFUDprocentav

36.4 34.735.036.030.2 32,2Energihushñllning 40,9
11.9 8.08.09.79.2 10.117,8industrin
11.613.0 7,813.814.613.2 11.2Bebyggelse

16.38.7 10.75.83.04.9 3.6Transporter
2.3 2.66.6 5.3Övrigt, 4.55.0 6.2fjarrv.värmep,

återvinning
0.24.4 1.93.39.92.6 3.5skifferKol.gas.
0.73.9 1.29.1 11.83.01.2Torv

23.7 24.723.435.5 24.535.312.1energikällorFörnybara
2.94.69.4 8.510.113.64.0Sol
4.95.5 3.92.77.67.54.1Vind

14.9 16.59.011.216.313.12.4Biomassa
0.3 0.40.31,1Övrigt 1.41.7 1.1
8.3 9.26.0 6.06.412.731.5fissionKärnkraft

30.527.3 28.518.4Övergripande 7.011.7 15.4
2.0 2,21.50.81.81.6 1.1Systemanalys
8.3 4.86.85.22.2 2.32.7Grundforskning

18.2 23.519.012.5Övrigt 12.1 2.97.4förbränninge1.prod.
100100100 100100100100iEFUDTotalt procent
300898 1661 1399 1838 23471 32086fastprisTotalEFUD

kronormiljoner
172313 S2S1617 5449197322 4542537710 42statligFOUTotal

kronormiljoner

EFUD/Total
2.53.7 3.14,98.48.255FoUiTotalstatlig procent

Källa: NUTEK

5 energisektorn, Elforsk 1995:4Teknikutveckling inom Rapport
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Energiforskningsprogrammet under8.4.2

åren 1991 1996-

antal teknikområdenEnergiforskningsprogrammet uppdelatär ett
avseende energitillförsel energi inom deoch användning treav

industri allmänna energi-sektorerna bebyggelse, och transport samt
särskilt syftar till långsiktig energi-systemstudier. programområdeEtt en

kompetensuppbyggnad ochrelaterad naturvetenskaplig ärett annat
forskningsrådetkärnteknik. Naturvetenskapliga NFR,inriktat mot

de myndigheter och företagoch Studsvik ABNUTEK, BFR, KFB, är
samordningsansvar.för har HärEFUD. NUTEK ettansvararsom

de respektive delprogrammens inriktning.redovisas kort
teknikområde i dag grundläggande forskning vidvarjeInom satsas

högskola. forskning förstärks särskiltuniversitet och Denna ettgenom
grundforskning.energirelaterad naturvetenskapligför NFRprogram

Forskningen inom områdenasker deför detta treprogram.ansvarar
kemiskafysikaliska och miljö- ochbiologiska system samtsystem,

till projekt förRådets stöd inomklimateffekter. programmetramen
energirelevansvetenskaplig kvalitet, och medelsbehov.efter Enbedöms

och de kriterierna.energikommittésärskild vägerprövar tresamman
mellan teknisksambanden och ekonomisk utvecklingKunskap om

ombetydelsfull för beslut investeringar.samhällsstruktureroch är t.ex.
det den kravberor på ingår i och deteknikVärdet system, somav en

för särskilt forskningsprogramNUTEKskall ettmöta.systemet ansvarar
AES-programmet. syftar tillenergisystemstudier Programmetrörande

för introduktionförutsättningarna energieffektivkartläggabl.a.att av
systemteknisk, samhälls-, och beteende-energisystemetiteknik genom

prognosmetodik.vetenskaplig forskning metodutvecklingt.ex. av
systemanalyserdeövergripande kartläggning kompletterarDenna som

traditionellagenomförs inom deutvecklas och for naturveten-ramen
metoderdessaharskapliga och tekniska områdena. Tillsammans använts

tekniska energisystemetdetsystemstudier avseende utvecklingenför av
ekonomisk utveckling ochtill kostnader, miljökrav,med hänsyn

producerainriktat påförsörjningstrygghet. Arbetet främst attär
handlande införbeslutsunderlag för stödja eller flera aktörers t.ex.att en

teknik. Stödet fråniforskningsinsatser eller investeringarbeslut nyom
för utvecklingenavgörandeenergiforskningsprogrammet har varit av nya

strategiska beslut inomanvänds föroch modeller i dagmetoder som
energiområdet.

tillförsel energi,rörandeockså för EFUDNUTEK t.ex.avansvarar
solenergi, omvand-vind- ochalternativa drivmedel,bioenergi, naturgas,
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överföring, distributiontill och/eller ochling bränslen värme samtav
kontinuerligtenergi. Biobränsleanvändningen har ökat ilagring av

1980-talet den biologiska potentialenSverige sedan början och ärav
och användningForskning och utveckling omvandlingbetydande. om

miljöteknik,och därmed sammanhängandebränslen till eller värmeav
dag betydelsefullttid i Sverige och ibedrivits under långhar är ett

energiindustri.för delar svensk Den välkompetensområde stora av
strategiskdetta områdeutbyggda fjärrvärmen även ärgör att av

vidare försvenskt perspektiv. NUTEK EFUDbetydelse i ett ansvarar
energianvändning.industrinsom

Forsknings- ochbebyggelsens energianvändning.förBFR ansvarar
energi-i de systemområdenaindelatutvecklingsarbetet är tre

bebyggelseplaneringen och energi-byggnader och ieffektivisering i
ochteknikområdena solvärme,de värmepumparsamt tresystem

energilagring.
energianvändningen inomfram kunskapförKFB taatt omansvarar

effektivisera denna energi-åtgärder föroch atttransportsystemet om
användning.

energiforskning. s.k.för kärnteknisk De R2-Studsvik AB ansvarar
universitet och högskola.forskare frånR2-O-reaktorerna utnyttjasoch av

kärnteknik iför teknikbevakningvidareStudsvik om-av nyansvarar
femtedel anslagetutnyttjas knapptverksamhetvärlden. dennaFör en av

säkerhetshöjande forskninganvänds fördessutomkärnteknik, som
avfall. anslagetmaterial och Avfysik, kemi,rörande kärnbränsle,

miljöer ochuppträdande i olikafjärdedel materialsanvänds på enca en
avfallsfrågor.knapp tredjedel på

förProgramstyrelsenfördelass.k. FABEL-programmetDet av
bemyndigadeRegeringen år 1993biobränsleel.främjande av

för demonstrations-medlen ocksådisponeraProgramstyrelsen att
Projektcellulosarika råvaror.produktion etanolforanläggningar urav

under denomfattningberäknas ianslagetmed stöd störrestartaav
femårsperioden.delensenare av
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resultatHittills avläsbara8.4.3

Energiforskningsprogrammet har utvärderats antal gånger,ett senast av
1992.och Energiforskningsgruppen år Vad redovisas nedanIVA som

från dessa utvärderingar. Energiforskningsprogrammetbl.a. slutsatserär
ökad kunskap kompetenshar sedan år 1975 lett till och inomstarten en

energiområdet. Exempelvis har förnybar energi och miljövänligny
för förbränning utvecklats och kommit till användning.teknik

Utveckling elproduktionsteknik från biobränslen, vind ocht.ex.av ny
Energieffektiv teknik, bl.a. processoptimering, har kommitsol pågår. till

användning inom den energikrävande processindustrin ochtyngre
ochbebyggelsesektorn. Vidare har kunskap kompetens byggts upp,

inom universitet och högskola, det gäller teknik kan fåfrämst när som
kommersiell tillämpningpraktisk eller under de kommandeen

dag finns också ökad kunskap trögheten idecennierna. 1 en om en
fördröjeromställningsprocess och de hinder introduktionensom av ny

teknik.
har alltså bidragit till betydandeEnergiforskningsprogrammet en
skilda energirelaterade områden.kompetensuppbyggnad inom

inte i avgörande grad bidragit till dehar däremotProgrammet
skett under decenniernaenergisystemet deförändringar senastesomav

heller sådana direkta effekter förväntas.kort sikt kan inteoch
teknik lång och det också lång tidför utvecklingLedtiden är .tarav ny

introduceras till dessteknik på marknadenfrån det attatt merny
marknadsandelar uppnås. normal tid förbetydande 20 30 år är ny-

från pilot- och demonstrationsstadiet till introduktion ochteknik nåatt
skala. Samtidigt har vissa satsningar misslyckats ochanvändning i större

förslag har i efterhand visat sig återvändsgränder,antal tekniskaett vara
ekonomiskt.tekniskt eller

omfattandehar resulterat iEnergiforskningsprogrammet en
forskningsmiljöer och kunskaper, harkompetensuppbyggnad, somnya

de energipolitiska besluten. Flerabidragit till ökad handlingsfrihet inför
särskilt under år, harutvärderingar belägg för forskningen,att senareger

EnergiforskningEnergi för kommande generationer,IVA-studien om
1975-1992

Energiforskningens mål ochEnergiforskningsgruppen Ds 1992:122
medel
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kvalitets. kunskapen devarit god Genom harprogrammet omav
möjligheterförhållandena, de olika energislagensspecifikt svenska om

förutsättningar insatsområdenteknikens lett till fokuseringoch enom
framtidsutsikter. insatsområden kan bli strategisktmed goda Dessa
Sverige i omställningen energisystemet.viktiga för av

fastställda för koldioxidutsläpp har inneburitriksdagen måletDet av
teknik, också kanhar inriktats utvecklingenmotatt programmet av som

utsläpp växthusgaser.leda till minskade av

internationellt perspektivinsatser iSvenska8.4.4 ett

kopplad till frågorutveckling globaltEnergisystemets är nära om
säkerhet och hur långsiktig,befolkning, globalväxandevärldens en

skall kunna säkras.utveckling för världenbärkraftig
bidra till tillväxtskallkrav på energisystemet. DetställerDetta stora

Energiförsörj-skall acceptabel.miljöpåverkandesssamtidigt varasom
samtidigtproduktiviteten ökaochskallningen tryggas som en

skallminskad miljöpåverkanflexibilitet.bidra till Endiversifiering skall
vidverkningsgradutsläpp och högrebl.a. lägreuppnås engenom
ocheffektivisering vid tillförselökadenergiomvandlingen och en

förnyasEnergisystemet skall ocksåenergi.användning attgenom nyav
kunskaps- och kompetens-underhållasochteknik etableras genom

utveckling ochetablerad teknik. Forskning,vad gällerförsörjning
uppfyllamöjligt för energisystemetdetdemonstration skall göra att

dessa krav.
forsknings-lyckosammaperspektiv nödvändigt förlångsiktigtEtt är

produkter sker ikommersiellafrån forskning tillinsatser. Processen
medverkande.långsiktighet hos allatid och kräverled, långmånga tar

kräverochinfrastruktur, tekniskaEnergisystemets operatörersystem
kunskapsuppbyggnad stabilför dennakunskapsförsörjning. Basen är

Spelregler.tydligatillräcklig omfattning ochforskningsfinansiering av
verksamma inomnäringslivdelar svensktBetydande ärav

svensk ekonomiväsentliga förinsatserenergiområdet. Företagens är
ochsysselsättningenfor andelbl.a.de storatt enavsvarar engenom

3 mål och medel DsEnergiforskningensEnergiforskningsgruppen
1992:122
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energiområdet finns flera svenska projekt medbetydande Inomexport.
ekonomisk utvecklingskraft. harframtida industriell och Sverigemöjlig

mycket hög kompetens vad gäller exempelvisinternationellt sett en
omvandling bioenergi, elöverföringproduktion och över storaav

elproduktion, förbränningsteknik,avancerade cykler föravstånd,
motorutveckling, fjärrvärme-rökgasrening, effektiva industriprocesser,
kärnkraft. Hamill kommeroch energieffektivt byggandeteknik samt en

materialtekniskt kunnandekvalificerad transportindustri ärsamt ett som
energiområdetg.för betydande delarväsentligt av

statliga investeringarna i energiforskning ochsammanlagdaDe
början 1980-talet.minskat i flera OECD-länder sedanutveckling har av

med ökadenergiforskningsområdet kan kursändringInom noteras enen
energikällor. statligaforskning rörande förnybara Deninriktning
särskilt kol, har minskat iför fossil energiteknik,forskningsbudgeten

särskilt biomassa,stödet till förnybar energi,länder, medanflera
och Kanada.öka i bl.a. USAtenderar att

statligaSverige skulle ovanligtOfta storaantas att satsa resurser
för energi-fallet. statligaenergiforskning. Så inte Deär resurserna

jämfört med satsningarna iår varit lägrehar underforskningen senare
länder. avviker dock frånSveriges EFUD-satsningarjämförbaraandra

mellandet gäller sambandeti avseendeflesta ländersde närett
och de statliga EFUD-satsningarna.utseende i dagenergisystemets

Österrikeenergi, Schweiz och påexempelvis på fossilNorge satsar
statliga satsningarna småde svenskaelforskning medan är

vattenkraft ochforskningkärnkraftsforskning ochkonventionell om
bränslen.fossila

allt miljö-i andra länder framförsåväl i Sverigedetdagl är som
Internationelltforskningsmedlen disponeras.påverkar hurhänsyn som

energieffektivitetvärmeproduktion, förbättradel- ochprioriteras renare
inbegriperalternativa energibärare. Dettaanvändningenoch av

faktor i dessastarkt pådrivandealternativa drivmedel. Enpåsatsningar
koldioxid.minska utsläppenfrågansammanhang är att avom

utvecklingssamarbetet internationa-det industriellaForskningen och
materialteknik och förbränningsforskning,områden,fleraliseras. På t.ex.

söka nationella lösningar.och för tidsödandeför dyrtdet för svårt, attär

generationer, Energiforskning:Energi för kommandeIVA-studien om
2000-taletinförOptioner

° review,Annex Governmentof Countries, 1994policies IEAEnergy
615 642Budgets,RD p —

8 15-1380
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samarbete skapasinternationellt kontaktytor för de forsknings-Genom
och forskare verksammafinansiärer inom områden,ärsom som

prioriteras inom det svenska energiforskningsprogrammet. Den
nationella utvecklingen på energiområdet kan stärkas svenskasom
komparativa fördelar framgent utnyttjas aktivt för tillvara ochatt tamer

internationella samarbetet. Förutsättningarna för framgångfördjupa det
högskolahög teknisk kompetens inom såväl universitet ochhärvidlagär

näringsliv och andra delar samhället.inom avsom

forskningssamarbeteIEA

energiorganet Internationalmedlem i det intemationallaSverige är
bildades förår 1974 inom OECD-IEA,Energy Agency som ramen

minska medlemmarnasSyftet med samarbetet bl.a.samarbetet. är att
energihushållning och utvecklingimporterad oljabehov genom avav

energikällor. Under år har arbetet inom IEAalternativa ävensenare
viktigt ledenergisystemets miljöpåverkan.minska Ettfokuserats på att

Årforskningsprogram. IEA:s styrelse1975i verksamheten är antogett
gemensammaforsknings-medlemmarnas ochriktlinjer förallmänna

syftar tilloch utvecklingssamarbetetutvecklingsarbete. Forsknings- att
diversitet,energiförsörjningen främjaförbättralångsiktigt attgenom

flexibilitet inom energisektorn.ocheffektivitet
genomförs samfmansiering fråninom viaForskningssamarbetet IEA

eller informationställa vissadeltagande länderna. Genomde att resurser
land del motsvarandeförfogande, får respektivetill tagemensamt av

erhålls s.k.deltagande länder. Därmedövrigafråninsatser en
IEA-projekt konkurrenskänsliFlertaletinsatserna.uppväxling rörav

utvecklingsarbete.
strategiska omvärlds-del den svenskaiArbetet IEA utgör en av

IEA-samarbetet har lett till svenskaDeltagandet ibevakningen. att
internationella forsknings-svenskt näringsliv har fåttochforskare även

svårligen skulle ha erhållitenergiområdetkontakter inom som man
konkurrenskraften.för den svenskabetydelsevilket är storavannars,

U-forskningssamarbeteE

samarbetsformer och möjligheter tillerbjuderMedlemskapet i EU nya
i dag forutvecklingsarbete inom energiområdet.och Detforsknings- är

kommerhur framgångsrikt Sverigeuttala sigtidigt närattatt varaom
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energiområdet medinom EU-projektfinansiera svenskagällerdet att
iforskningen kommersvenskaframgångsrik denmedel. Hur att vara

konkurrens-forskningsgrupperssvenskaberoendeavseendedetta är av
påverkamedlem kanSverigehur mycketochkraft i Europa somav

harjust börjat. Denarbeteforskningprogram. Dettainnehållet i EU:s
ochforskaresvikt för svenskadärvidbasennationella störstaär av

denoch framgångkonkurrenskraftnäringslivssvenskt gemensamma
EFUD-insatser,medlemsländerAndramarknaden.europeiska vars

relationstorleksordning ikärnkraftsområdet, iinomexklusive är samma
ochDanmark, Finland,EFUD-insatsersvenskaårs1994 ärtill BNP som

Nederländerna".
utvecklings-forsknings- ochindelat ienerginukleärOmrådet icke är

JOULEdemonstrationsprogrammet THERMIE.ochJOULEprogrammet
unvconventional long-term Energyforför Opportunitiesstår Joint or

laEuropéennesfor TechnologiestårTHERMIEochSupply pour
ochutveckling 45 %ochForskning utgörde lénergie.Maitrise

total budget påharbudgeten. Programmendemonstration %55 enav
förenergihushållning, %for 4527 %967 MECU, avsattsvarav

harVerksamhetenenbränslen.för fossilaochenergi 28 % storförnybar
inomenergiforskningsprogrammetsvenskadetkompletterarbredd och

inom vissadockbörområden. Detflera attnoteras programmen
svensktcentrala ifrågorfångardelvisbara är ettområden somupp

perspektiv.
indelning JOULE, ärhar programmetTHERMIE mensomsamma

demonstrationsprojektTHERMIE Adelar; samttvåindelat i som avser
informationsspridningförprojektTHERMIE B om nysom avser

THERMIE75/25.mellan delarnaFördelningenenergiteknik. är ca
samordning.stimulansâtgärder ochprojektstöd,verkar genom

energihushållning,områdenförekommer inomprojektSvenska som
avfallochbiobränslebiobränsleförgasning,bränslen, samtfasta

transportteknik.

energzforskningssamarbeteNordiskt

Syftet medpågår sedan år 1985.energiforskningsprogramnordiskEtt
universitet ochvidi Nordenstärka baskompetensenär attprogrammet

nordiskamöjliggöraenergiområdenvaldainomhögskola attgenom
samarbete.forskares

Government" Review, Annex IIIcountries, 1994,ofpolicies IEAEnergy
Budgets, 619RDEnergy s
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ingår delområdena bioenergiprocesser/fotosyntes,I programmet
och samhälle,bränsleceller, energi fasta bränslen med tyngdpunkt

fjärrvärmeomvandling biobränslen, och petroleumteknologi samtav
processintegration.

föregåendeVerksamheten under programperiod har bidragit till att
forskareforskningssamarbete inletts mellan nordiska universitets-

tidigare existerat.institutioner, där något samarbete knappast
har bidragit till doktorsexamina och resultaten har20Programmet ca

inomkommit till användning både industri och bredare näringsliv.ett
pågående samarbetet gäller åren och för detta1995 1998Det nu -
medel totalt miljoner norska kronorhar hittills 25 avsatts.om

prioriterade forskningsområdenRedovisning8.4.5 av

forskningsområden land kan förväntasvälja där vårtSverige bör ettge
utvecklingen och därmed harbidrag till den internationellasärskilt
forskningsrön,för till där vårtförutsättningar samtatt ta vara nya

kompetens.ställer särskilda krav kunskap ochspecifika energisystem
forskningennaturvetenskapliga bör höggrundläggandeDen ges
tillförsel, omvandlingvetenskapliga grunderna för ochdeprioritet, så att

utvecklas med samtidig hänsyn tillskall kunnaanvändning energiav
forskningen förutsättning för detgrundläggandemiljön. Den utgör en

utvecklingsarbetet med närliggandeforsknings- ochtillämpade mermer
mål.

betydelsefull, inte minst videnergisystemetHelhetssynen på är
Exempelintensitet olika områden. påmellan insatsernas påavvägningar

användningenenergisystemets utformning ochcentrala frågor hurär av
fleraEnergisystemforskning bedrivas påpåverkas. måsteteknik kanny

utvecklings-helhetsbild energisystemetsfånivåer. För att aven
medsystemforskningen integrerasden tekniskt inriktademöjligheter bör

förutsättningarenergisystemforskningen. skaparövergripande Dettaden
tillförselsidanavvägning åtgärder inom såväleffektivför somaven

energisystemet.användningssidan i
effektiviseraförändringar nödvändiga förGenomgripande är att

transportsektorn samtidigt miljöpåverkanenergianvändningen inom som
kring självaUtveckling ökade kunskaperminskar. transportsystemetav

Förändringarna helasärskilt viktig fråga.framstår överspännersom en
bränsle-fordonsutveckling ochsamhällsplanering tillfrånområdet

koldioxidutsläppmöjligheten begränsatilltillförsel. Med hänsyn attatt
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berör transportområdet bör, i energipolitiskti hög gradi Sverige ett
och utveckling inriktas minskad bränsle-perspektiv, forskning mot

produktionsteknik för alternativa drivmedel och förbättringförbrukning,
hos traditionella drivmedel. Transportmarknadenmiljöegenskapernaav

internationellt samarbete och samarbeteinternationell ochi hög gradär
därvid betydelseoch industrinmed näringsliv är storav

god inomhusmiljö medökade krav förenaställs i dagDet att en
bostäder och byggnader. tvåenergihushållning Dessalångtgående i

utsträckning for få ocholika håll med i visshar utvecklats påområden
syftar till långtgående energi-Forskningberöringspunkter. somsvaga

Medinneklimat bör ha hög prioritet.förening medhushållning i gottett
underhåll, strategilivslängd bör förbyggnaders långatillhänsyn system

byggnadereffektivisering i befintligaochutbyteför system vara avav
betydelse.central

industriellaför utvecklingdrivkraftenfrämstaDen processerav nya
ökadeutnyttjande råvaror,kvalitet, bättreproduktivitet,högre samtär av

betydandeantal områden medfinnsoch kundkrav. Detmiljö- ett
minskad användningelanvändningför såväl minskadpotential avsom

tillprocessindustrin knuteninomEnergianvändningen näraärvärme.
energiområdetinomUtvecklingenprocessutformningen.totaladen

industrin i fokus.den energiintensiva Dettaelanvändningen inomställer
utvecklingsinsatserna.forsknings- ochavspeglas ibör

fossila bränslenområdetinternationella utvecklingen inomDen
forskningsinsatservillkoren för hur resultatenbestämmakommer att av

Oljeanvändningen iutnyttjas.energikällor kommerrörande andra att
kan blianvändningökadfortsätta. EnSverige kommer naturgasatt av

fortsatt utvecklingsvenska bidrag tillområden kandessaaktuell. Inom
miljö-effektiviteten ochökasjälva resursbasen,påverkainte men

prestanda.
regionala förut-beroendeförnybar energiAnvändningen är avav

del iökaförnybar energi kommerBetydelsensättningar. att som enav
miljöanpassingen.och ökaforsörjningstrygghetenförbättrasträvan att
betydande bidragkan lämnakort siktförnybara energiDen ettsom

biobränslen.vattenkraft ochenergiförsörjningensvenskatill den är
undervattenkraften genomfördesutbyggnadensvenskaDen av

dåForskningsverksamhetenl960-talen.framförallt 1930 var-
ocksåminskadeutbyggnaden stannadeomfattande. När av,

renoveringstaktennybyggnads- ochSamtidigtforskningsinsatserna. som
förnyelseområdetinom Enhar kompetensenminskade utarmats. av

ochökad effektivitetmed hänsyn tillvattenkraft bör utformasbefintlig
utvecklingsverk-forsknings- ochmiljöeffekter. Behovetminskade av

därmed ökat.vattenkraftområdet harsamhet inom
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i dag den förnybaraBiobränslen energiråvara, exklusiveutgör
vattenkrafien, har potential i Sverige. Skogsbrukets ochstörstsom

perspektivskogsindustrins restprodukter kan tillvaratas i kort medanett
energiproduktion inriktningenstorleken jordbrukets beroendeär av

jordbruket.omställningen Särskilt angeläget utvecklaär attav
demonstrerar effektiv teknikreferensanläggningar, med godsom

acceptabel miljöpåverkan i hela bränslekedjan.ekonomi och Forskning
säkerställa ökat utnyttjande biobränslen frånsyftar till att ett avsom

för långsiktigt uthålligt skogsbruk,framför allt skogen, inom ettramen
tidsperspektiv näringstillförseldärför förstärkas. längre kanbör I ett

askåterföring för bibehållen eller ökad biobränsleproduktiont.ex.som
bli betydelsefull.komma att

kommer förändras under de åren.Avfallshanteringen närmasteatt
energiutvinninguppmärksamma förutsättningarna förForskningen bör

ochmed hänsyn till förändrad avfallshanteringavfall nyaur
avfallsströmmar.

inriktadUtvecklingen vindkraftteknik i dagär störremotav
inriktningen stöd tillframtida omfattningen ochanläggningar. Den av

vindkraft grad möjlig-utveckling bestäms i högforskning och avav
kommersialisera den svenska utvecklingslinjen se avsnittheterna att

8.5.
framgångsrik utvecklinggäller solceller, där fortsattMotsvarande en

med bättremöjlighet till till länderi första hand kan exportge
Sverige.utnyttjande solgenererad Först påförutsättningar för änav

enerigförsörjningensolceller bli betydelse för isikt kanlängre av
för solceller i kombinationkraftig sänkning kostnadernaSverige. En av

batteritekniken kan komma förändra delarinommed genombrott att av
möjligheter till decentraliseradenergitillförseln och ge nya

elproduktion.
omvandling bränslen tillDrivkrafter för utvecklingen vad gäller av

bättre utnyttjandehögre miljökrav ochoch/eller värme är av
kompetensområdenoch förgasning centralaFörbränning ärnaturresurser.

tillverkandesvensk energiindustri,för delar t.ex.stora somav
pannföretagoch gasturbintillverkare till småföretag från motor- --

inom området bör därförenergiföretagen. Forskning och utvecklingsamt
ställning energiforskningsprogrammetfortsättningsvis central iges en

långsiktig grundläggande forskning ochmed inriktning både mot
förutvecklingsinsatser viktigaforsknings- ochtillämpade ärsom

få betydelse,genombrott för bränsleceller kanSverige. Tekniska väntas
inom området.vilket kan. motivera insatser
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Överföring, distribution och lagring energi angelägnautgörav
för möjliggöra effektiv och säker tillförsel energi iområden att aven

eldistribution i såvälledningsbundna Elöverföring och stor,system. som
vindkraft här centralt område. Områdetliten skala,i värme-är ettt.ex.

fjärrvärme/fjärrkyla,innefattar i sig skilda teknikeroch kylteknik som
Teknikläge, förutsättningar ochkylteknik solvärme.värmepumps- samt

skiljer sig mellan dessa tekniker, detutvecklingspotentialer avsevärt men
Inriktningen för framtiden innebärsamtidigt beröringspunkter.finns en

forskning för på sikt nå frambefintliga ocheffektivisering attsystemav
till områdendelsystem med särskild hänsyntill förbättrade ärsom

lagringsmedier,fjärrvärmesystemet.för Sverige Nyaspecifika t.ex.som
framtiden få ökad betydelse.kan ivätgast.ex.som

forskningensenergipolitiken år betonaspropositionen 1991I om
kärnteknikområdet skallnödvändig kompetens inombetydelse för att

långsiktigt. Särskilt pekas betydelsenbibehållaskunna attav
för såvälforskningsreaktorn i Studsvik kan drivas vidaresäkerställa att

underkompetensuppbyggande syfteiforskningsändamål som
utvecklingspotentialFramförallt ökad säkerhet hartid.överskådlig en
sedan tid varitfissionstekniken har Sverige långinternationellt. Inom

för kunna bidrabibehålla denna ställning ochframgångsrikt. För attatt
fordras kvalificeradkärnavfallsområdetutveckling inomfortsatttill

och högskola.vid universitetforskning
koldioxididutsläppreduktionsåtgärderytterligareförKostnaderna av

med uppskattadehöga i jämförelsei Sverigeenergisystemetfrån är
förmedandra länder. Försökeni mångaåtgärdskostnader ett system

genomförande böroch s.k.länderi andrainsatser ett gemensamt
Tillämpningsproblemen inom dettastegvis.och byggasfortsätta upp

former för s.k.det angeläget utarbetabetydande,område är attär men
bör därförarbetetfortsattaöverlåtbara utsläppsrätter. detl

inomoch kompetensenbetonasmetodutvecklingen för krediteringen
ske iverksamheten måsteutbyggnadförstärkas.området En av

och med beaktandesamarbetesamförståndinternationellt samt genom
klimatkonventionens Frågandet gällerutvecklingen parter.närav

i kapitelbehandlas 12.närmare

Forskningsfinansiering8.4.6

fördelad mellanlikai dag iFinansieringen EFUD är staten,settstortav
statligaindustrin.tillverkande Detoch denkraftföretagen programmet

Statligamarknadsaktörernas insatser.tidsperspektivlängrehar änett
kompetensutvecklingochdärför prioritera kunskaps-börinsatser genom
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finansiering energiforskning vid universitet och högskola. sådanEnav
forskning kan på sikt leda fram till produkter ochnya processer, som
bidrar till omställningen energisystemet.av

Energiområdets bredd skapar forsknings- och utvecklingsfrågor som
kräver samarbete mellan aktörer inom tillförsel- och användnings-
områdena. för kunskapsöverföring mellan sidan energi-Formerna å ena
och energiteknikföretagen och å andra sidan universitet och högskola

statligakan vidareutvecklas. kanDet EFUD-programmet genom
bidradelfinansiering fortsatt kunna till stödja sådant konkurrens-att

neutralt samarbete.
forskningsstödjande aktörer bestårEnergiområdets dels de statligaav

sektorsmyndigheterna och forskningsråden NUTEK, NPR, BFR, KFB
och Teknikvetenskapliga forskningsrådet dels flera bransch-TFR, av

Elforsk, Fjärrvärmeföreningen, Värmeforskorganisationer ochsom
Stiftelsen lantbruksforskning. Antalet aktörer har ökat under de senaste

forskningsstiftelsernas Miljöstrategiska stiftelsen ochåren. De nya
stiftelsen verksamhet under uppbyggnad. StiftelsernasStrategiska Hurär

stöd inom för energiforsknings-insatser förändrar behovet av ramen
överskåda. Stiftelsernas insatser kommeri dag svårtär attprogrammet

samverkan.möjligheter vilket ställer krav Tillvisaatt nyanya
energiområdets bredd finns dessutom UD-frågor kräverföljd EF somav

mellan aktörer inom energitillförsel- respektive energi-samarbete t.ex.
användningsområdet.

kunskap underlättas forsknings- ochSpridningen av ny om
mellan olika aktörer inom energisektorn stärks.utvecklingssamarbetet
samordning finansieringssidan bör ochtill ökad påMöjligheterna prövas

avseende statliga och privata medel medelvidareutvecklas med på samt
från stiftelserna.

energiforskning flera myndigheter kanUppdelningen görasav
myndighet ansvarig förundvikatydligare än är ettatt att mer engenom
för statligt stöd tillteknikområde. Tillgängliga medel EFUDspecifikt år,

med hänsyn till områdets breddfrån flera myndigheter,medverkantrots
myndigheterna fungerarstatliga anslagen via istarkt begränsade. De

olikabrygga för samarbete mellan Ansvaretförsta hand parter.som en
forskargrupper vidlångsiktig forskning och starkaför uppbyggnad av en

delas flera Myndigheternashögskola måsteuniverssitet och parter.av
betydelsefulltsamarbete. dockgenomföras i Detuppdrag måste ärnära

energimyndighet.ansvarig, samordnandefinns väl fungerande,detatt en
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Ersättning kärnkraften ställer särskilda8.4.7 kravav

på EFUD

mycket kraftfulla energiforskningsinsatser harDe gjorts i hela densom
industrialiserade världen har hittills inte kunnat visa alternativ
elproduktionsteknik kommersiellt konkurrenskraftig medärsom
vattenkraft, kärnkraft eller kraftproduktion baserad bränslen. detInom

området har dock utvecklats medger ökadavsevärtsenare processer som
given bränsleinsats.elproduktion vid en

svenska EFUD inte helt de frågor skulleDagens motsvarar som
kärnkraftsavvecklingvid före år strategiskaktualiseras 2010. Aven

betydelse härvidlag skulle de insatser gjorts för effektiviseringvara som
till viss del inom bioenergiområdet. avsevärdoch En del av

har emellertid inriktning längre fåenergiforskningen på sikt kanen som
miljö- och klimatperspektiv.betydelse istor ett

EFUD-insatser skulle behöva vidändring iDen göras närasom en
kärnkraftsavveckling beror hur bortfallet i elproduktionenförestående av

skall hanteras.
snabb kämkraftsavveckling det troligt fossila bränslen,Vid är atten

kommer viktiga alternativ. På kort ochframförallt utgöraattnaturgas,
aktualiseras frågor hur utsläpp koldioxid ochmedellång sikt om av

bränsleanvändningen skall kunna begränsas.kväveoxider från den ökade
UtbyggnadstaktenBiobränslen får härvid central roll. desamten
då i vilken utsträckningoch ekonomiska riskernatekniska avgör ny

biobränslesatsning bör utformas såteknik kommer tillämpas. En attatt
sig i gammal teknik. Sådana investeringar skullebygger fastinte enman

blockerande för investeringar i effektivare teknik underny envara
den tekniska avskrivningstiden, kanske till ellerväsentlig del uppav

elersättning i långsiktigt perspektiv.år, och försvåra20över ett mer
kan föras då det gäller elersättande teknik inomSamma resonemang

industrin.

teknik8.5 Ny

behandlas här solenergi, vindenergi ochenergikällorDe ärsom
energikällor biobränslena den klart viktigastebiobränslen. dessaAv är

exempel teknik för förbränning ochbehandlasi dag. Dessutom
biobränslen för effektivare produktion ochförgasning värmeavav

värmepumpstekniken för tillvarata från lågvärdavärmeattsamt
Energikällor geotermi och vågkraft har uteslutitsvärmekällor. t.ex.som

väsentligt bidrag till energi-inte kunna någoteftersom dessa anses ge
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Sverige.försörjningen i

Biobränsleuttag

bränslende förnybaradelenför denSkogen största somavsvarar
hur ökatinom områdetoch utvecklingForskninganvänds i dag. rör ett

produktionsförmåga.långsiktigaskogenspåverkarbränsleuttag
förrestriktionerfastställa vilka biologiskaföranvändsResultaten att

kompensations-och vilkamotiveradefrån skogenbränsleuttag ärsom
tekniska ochmiljömässiga,nödvändiga. Dekanåtgärder varasom

till skogenbiobränsleaskaåterföringförförutsättningarnaekonomiska av
systemlösningarframtillockså bidraResultatenstuderas. väntas att ta

detkan utnyttjasbiobränsleanvändningökadhur mestför en
minskasynpunkt församhällsekonomiskkostnadseffektiva attsättet ur

klimatpåverkandenettoemissionema gaser.av
Sverigebiobränslen. Ii produktionenJordbruket utgör avresursen

områdetinomoch utvecklingForskningintresse.salixodling störstär av
och öka odlings-produktionskostnadensänkainriktadeär att

ochsalixodling i södrahektar000finns i dag 15säkerheten. Det ca
Sverige.mellersta

Biobränsleförädl ing

pulver kanpelletterbriketter,biobränslen tillförädlingGenom av
mindrebiobränslen iutnyttjaförbättrasmöjligheterna t.ex.att pannor

bedrivsutvecklingforskning ocholjepannor. Denkonverteradeoch som
förädlingsprocessema.kostnaderna förminskainriktad attär

transportsektorn.inomdrivmedelanvändasbl.a.Etanol kan som
Sverige harijordbruksprodukterstärkelsehaltigaframställdEtanol ur

utvecklingochkonkurrenskraftig. Forskningsigvisathittills inte vara
baseradutvecklatillsyftarområdetinom att processen ny

sänkadärigenomträdbränslen, ochråvaror,cellulosahaltiga t.ex
produktionskostnaden.

materialorganiskthushållsavfalletdel utgörsDen t.ex. som avav
allaanvändas inomi principBiogas kanerhålls.varvid biogaskan rötas,
ochfördvs.användas,kan värme-områden därde naturgas

teknikersmåskaligamedföreträdesvisochelproduktion transporter,samt
och småproduktionlokaldominerasbiogasproduktioneftersom av

syftar tillområdetinomutvecklingochForskningvolymer.
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särskilda reaktorerbiogasproduktion irörandeprocessoptimering samt
beroende vilketbiogasproduktionförKostnadernadeponier. ärfrån av

används.organiskt substrat som

förgasningochFörbränning

biobränslen central förförgasningförbränning och ärteknik förBra av
och/ellerenergislag för el-förnybarautnyttjaeffektivtmöjligheterna att

framföralltinriktad påSverigeForskningen ivärmeproduktion. är tre
förbränning/förgasningförfluidbäddsteknikutsläppsforskning,områden;

tillsyftar främstUtsläppsforskningenförgasningsteknik. att gesamt
ochkväveoxiderutsläppenminskakanhurkunskaper avmanom

tillsyftarpyrolysforskningenochFörgasnings- attkolväten.oförbrända
så bränngasenförgasade bränslethos detsammansättningen attpåverka

gasturbinbränsle.utnyttjaskan som
biobränslenfrånelproduktionförutvecklingsinsatserochorsknings-F

mycketerhålla såelverkningsgraden, dvs.höjainriktade attmot attär
bränsle imängdtill insattförhållandeimöjligt processen.som

framinriktat påbl.a.utvecklingsarbetetoch att taForsknings- är
anpassadekromståltryck ochhögreklararmaterial temperatur, t.ex.som

bättreocksålyckas kandettaOmhögaför temperaturer.
elverkningsgrader nås.

kombination medibiobränsleanvändaför kunnaförutsättningEn att
avskiljasföroreningar kanoch andrastoftpartiklargasturbin är atten

uppgift vidcentralskadas.inte Dettagasturbinen ärsåfrån att engasen
ibedrivstryck,biobränsle underförgasningutvecklingden somavav

försöksanläggning i Värnamo.Sydkrafts
förgasningsprocessutvecklarStudsvik TPSiTermiska enprocesser

Erhållnaförgasning.atmosfärisks.k.övertryck,vid måttligtdrivssom
elverkningsgraddubbelt så högteknikenpekar påresultat att somger

förstudierförteknik harteknik. TPS:s använtskonventionell av en
ocksåBrasilien. TPSiuppföras ärskallpilotanläggning som

uppförs iförsöksanläggning på MW8tillteknikleverantör somen
THERMIE-för EU:sinombeslutenligtEngland togsett ramensom

ungefärmedStorleksordningen MW15 värme1994.år sammaprogram
för dennalönsamhetförnedrebedöms gränselproduktion vara en

kraftvämeprocess.
mycket intressantbedöms ärgasturbinprocessspeciellEn varasom

pekarberäkningarTeoretiskaTurbine-cykeln. attHumid-As.k.den ir-
elproduktionvidverkningsgradhögkantekniken ge

gasturbindrift medförutnyttjaskunnaocksåskullebränslenFasta
pannteknik. Enexisterandegasturbiner ochexterneldadehjälp av
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tillräckligt högtekniskt genombrott dockförförutsättning är attett
keramiskavilket ställer krav utvecklingkan uppnås,lufttemperatur av

värmeväxlare.
direkteldadekraftvärmeproduktion baseradavseendeFörstudier

mindremöjlig användning inomträpulver pekargasturbiner för en
kommersiellt tillgängligkomma bliTekniken kanfjärrvärmesystem. att

tio-årsperiod.inom en

Svartlutsförgasning

förbetydelsefull teknikidentifieratsharSvartlutsförgasning som en
massafabriker.ienergieffektiviseringkemikalieåtervinning och

vidvarit dominerande1930-talethar sedanSulfatprocessen
och deniSvartlutkemiskproduktion processengenererasmassa.av

lignin. Nyoch energirika substanserkokkemikalierbådeinnehåller
utvecklingunderenergiutvinnigkemikalieåtervinning ochteknik för är

kombinationförbrännas.istället för Iförgasasdär svartluten att aven
videlproduktion nåshögångturbindrift kan dubbelt såoch somgas-

svartlut.förbränningdagens av
bedrivssvartlutsförgasningsteknikenutvecklingochForskning av
PulpingFinland. två företagen KvaerneriSverige också Deiförutom
medarbetarResearch ABoch ABB CorporateTechnologies attAB

skilda koncept.dock enligt tvåsvartlutsförgasning,trycksattutveckla
atmosfärstryckvidsvartlutförgasninganläggning förlitenEn av

stöd från FABEL-Frövifors bruk. Meddrift vidisedan några årfinns
trycksattplanerasmiljoner kronor75 ävenprogrammet en
uppförasPulpings konceptdemonstrationsanläggning enligt Kvaerner att

dygn.torrsubstansKapaciteten 300Frövifors.vid är ton per
Frövifors bedömsanläggning förfullstorförInvesteringen t.ex.en

kronor.miljonertill 600-700uppgåkommakunna att
underdemonstreras,där ärpilotanläggning, ABB:sEn process

Blir försökenklar under år 1996.och förväntasi USAuppförande vara
frånskalapilotanläggningen planerarlyckade i att upp processenman

dygn.torrsubstanstill 24030 tonton per
produktgasenreningrörande bl.a.utveckling ärochForsknings- av

förförutsättningdeteftersomsvartlutsförgasningenförcentral är enen
förutsättning förgasturbin, vilketslutförbränning imöjlig ärframtida en

elgenerering.ökad
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Vindkraft

till 600 kWstorlek påmedvindkraftverkkommersiellaDagens uppen
godakWh30 40kostnadtill öreproducerakan peraven -

inriktadevindkraftrörandeteknikutveckling ärochForskningvindlägen.
kostnadseffektiva.blisikt kanlångpåtekniklösningar mestde som

komponenter.ochdelsystemaggregatutveckling,Satsningarna görs
meteorologi,medarbetarutvecklingsarbetetochforsknings-l man

modellstudierel- ochmaterialutveckling, samtaerodynamik, styrsystem
dynamik.ochstrukturvindkraftverkensberäkningför av

i Sverigenärvarande demonstrerasförsvenskaDe prototyper som
ioch vekas.k. stelakonstruktionsprinciper, aggregat,tvåomfattar

utvecklat3 MW-aggregatet ärtill 3 MW.kWfrån 250storlekarna upp
Gotland. Dessutompådemonstrerasochsamarbetesvenskt-tyskti ett

i Blekinge.vindkraftverkhavsbaseradeförstavärldensdemonstreras
beroendevindkraftanvändningen ärframtidaDen avav

lämpligafinnamöjlighetenkostnadseffektivitet attanläggningarnas samt
vekt koncept,utvecklingslinjen, s.k.svenskapå. Denbyggaplatser att

traditionellakostnadernareducera änmöjligheterbedöms ha attstörre
vindkraftverkbyggdaredandriftenfrånErfarenhetenstela aggregat. av

utvecklingsarbetet.fortsattadetforbetydelseär storav

Solceller

etablerad teknikidagkiselkristallintsolceller ärmedElproduktion av
dralönar sigintedit detplatseranvändningsområden attmed många

nischerflertalitillämpasTeknikenordinarie elnätet. ettdetfram som
ochForskningochfritidsbåtar sommarstugor.fyrar,satelliter,t.ex.

produktions-sänkainriktaddagsolceller iteknikutveckling på attär
kostnaderna.

priset pådet högateknikenanvändningen ärbegränsarDet avsom
uppskattassolcellsteknikförProduktionskostnadensolcellskomponenter.
storskaligeventuellvidkWhkronor2,60tillsänkaskunna enperca
komplet-påkravdessutomanvändningenställerSverigetillverkning. I

lagringskapacitet.ellervinterhalvåretunderenergikällor extraterande
Även s.k.tekniken.förkostnadernade totalaökarkomplementDessa

väl. Föroch fungerar atthar demonstreratssolcellssystemnätanslutna
ekonomisk krävsbliskallsolceller attmedelgenereringnätansluten

kostardagmed i dag. ljämförtreducerassolcellsmodulerpåpriset
reducerasskulle behövaPrisetW.USD5fabrikant 4frånsolceller per-

fördelaktigai deekonomisktblifor mestfaktormed atttreen
tillämpningarna.nätanslutna
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förväntas det möjligtPå sikt sänka produktionskostnaden förattvara
solcellsmoduler med faktor tio, övergå från tekniken medatten genom
kristallint kisel till teknik bygger den s.k. tunnfilmstekniken.ny som

tekniken förutses innebära solel skall kunna produceras förDen attnya
kWh exklusive lagring. kostnadsreduktion i denna30 40 Enöre per-

storleksordning skulle innebära solceller blir ekonomiska föratt
flesta sammanhang där lagring krävs.elgenerering i de av

Solvärme

solfångareAnvändningen solvärme har ökat de årensenastegenomav
anläggningarframför allt i småhus. antal har också uppförtsEtt större

demonstrationssyfte. s.k. solfångarfált normalt anslutna tilli Dessa är ett
uppgift kostnaderna förfjärrvärmenät. viktig sänkaEn är att

kostnader i allt förkringutrustning och installation. dag högaDessa är
anläggningar. Forskning och teknikutvecklingsärskilt i mindre avom

inriktad reflektorer för öka solinstrålningen tillsolfångare i dagär att
antireflexbehandling täckglaset, förbättrade egenskapersolfångaren, av

och isolering.hos det selektiva skiktet transparent

Värmepumpar

kan värmeenergi lågGenom temperatur,värmepumpar t.ex.av
tillinte kan utnyttjas,spillvärme i avloppsvatten, tasannars vara.som

inomoch utveckling i Sverige och i övriga EuropaForskning
arbetsmedierdag koncentrerad till finnavärmepumpområdet iär att nya

miljöbelastning.medför någonintesom

artificiellfotosyntesvätgasproduktion ochSolbaserad

innan energisystem baserat pådröjer det årSannolikt 40-50 ett
Problemen kringvätgasproduktion kan bli kommersiellt.solbaserad

framförallt de förlusterenergibärare gälleranvändning vätgas somav
samband med omvandling och lagring.uppstår isom

artificiell fotosyntes liggerUtvecklingsläget vad gäller
förståelsen den naturligagrundforskningsnivå. Frågeställningar gäller av
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artificiellverkningsgraden viaökamöjlighetenochfotosyntesen, att
,lösningtekniskenergirik Enproduktionförfotosyntes, t.ex. gas.av

tjugoårsperiod.tillinom tio-studeraseventuellt kunnabedöms en
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bränslenpå ochPriser9

på bränslenPrisutvecklingen9.1

Sverigeoch iinternationellt

prishöjningarkraftigamycketinnebar1970-taletunderOljekriserna
förstafat före denfå US-dollarfrån någraråoljaPrisetolja. steg, per

Därefterfat.US-dollartioomkringtill74,1973årenoljekrisen per-
samband medisedannivå, fördennakringförstpriset attfluktuerade

vilket realtfat,US-dollar35tillstiga1979Irankrisen år över per
1980-talet lågbörjanUndermed 500 %.ökningmotsvarade aven

medannivå,konstantrelativtrealtoljapåvärldsmarknadspriserna en
höjdesoljorSkattenstiga.fortsatteSverigeioljepriserna att

Sverige.isuccessivt
tvingadesråoljapriset pådet högaupprätthållaFör att

År inträffade1986produktionen. ettnedskäraOPEC-länderna att
följdtillfrämstråoljemarknaden, attprisfall påkraftigtmycket av

sedanmarknaden harTendensen påproduktion.sinökadeSaudiarabien
kringtillfällig uppgångmeddockrealt,fallitprisernavaritdess att en

fallandetill deorsakKuwait. Enimed krigetsambandi1990år
medföreningiOPECöverproduktion inompriserna enenvaraanses

denoljeprisetrealadetdagefterfrågeutveckling. I ärsvag
efteretableradesdetlägreväsentligtmarknaden äninternationella som

9.1.figurseoljekrisemabådade
delvis1980-taletsedan mittenoljorpåprisfalletharSverigel av

inklusivepriset,medförtharvilketskatter,höjda attmotverkats genom
slutligadetSkatteandelenår 1980.högrenågoti dag änskatt, är av

användareandrahar, föreldningsoljatjockförmomsexklusivepriset
till 60 %1970-taletbörjani%omkring 10frånökatindustrin, caän av

dag.i
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i löpanderåolja 1994Världsmarknadspriset på åren 1970Figur 9.1 -
US-dollar fat.priser.och fasta per

40
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Löpande priser
20

10
Fasta priser

—‘—i-n -.-

19941970 1974 1978 1982 1986 1990

exportprisindexVärldsbankenspriser hartill fastaVid omräkningAnm.
använts.

Källa: NUTEK

oljekrisernasamband medpå olja ivärldsmarknadsprisernastigandeDe
ledde tillvilket i sinökade,på kolefterfråganmedförde tur enatt

periodenundervärldsmarknadspriset kolhöjningtillfällig av
iinvesteringarkol resulterade iefterfråganökade1982.1980 Den-

till vissleddevilketdistributionsledet,gruvindustrinsåväl ensom
realt bortsettfallithar kolpriset1980-taletmittenöverkapacitet. Från av

kring år 1990.mindre ökningfrån en
Årvärldsmarknadsprisema.Sverige har följtutveckling iKolprisets

hälftenungefärSverigeföre skatt på kol iprisetdet reala1994 avvar
lågamycketfram till 1983kol årSkatternanivå.1983 års menvar
priset förslutligaSkatteandelen detkontinuerligt.därefter höjtshar av

tillår 1983kraftigt, från 3 %har ökatanvändareicke-industriella ca
periodenundermedfördeSkatteökningen1994.år80 % enca

Omläggningenskatt.kol inklusivereala prisetdetfördubbling avav
ochfördubbladeskolskatteninnebarår 1990energiskatterna änatt mer
förskattebelastningenrelativaförändring denkraftigutgjorde aven

figur 9.2.bränslen seolika
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exklusive1970-1995bränslen årenBeskattning9.2Figur moms,av
penningvärde.års1993

S4
- - Naturgas

l
,4

I
...’..&#39;:&#39;.&#39;.--.-.---’............o

199519901985198019751970

konsumentprisindexharfasta priser använts.tillVid omräkningAnm.

Källa: NUTEK

framgår1970-taletbörjansedanolja i SverigePrisutvecklingen på avav
endast fr.o.m.finnsbiobränslenkol ochPrisuppgifter för9.3.figur

hela perioden. Enrealt undersjunkitharBiobränsleprisema1980-talet.
i kapitelbiobränslemarknadenprisbildningenbeskrivning gesav

Prissättnings-statistik.officiellsaknaspåprisernaFör naturgas
kapitelbehandlas iförprinciperna naturgas

effekter påpåtagligafåtttiden harutvecklingBränsleprisernas över
dettaiförändringenframträdande äranvändningssidan. Den mest

börjansedanoljeanvändningenminskningkraftigadensammanhang av
skeddei kapitel Dennabeskrivskortfattat1970-talet processsomav

allt inomframförslutanvändama,dels hosenergisektorn,inomdels
ochtillövergångbebyggelsesektorn,ochindustrin engenom

anpassningen tillEffekternaeffektivisering.fjärrvärme samt avgenom
statligai denåtgärderandraförstärktesoch skatterpriserhögre av

kapitel 13.oljeersättningspolitiken se
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Bränslepriser i SverigeFigur 9.3 åren 1970 1994 inklusive skatt,-
penningvärde.1993 års
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1970 1974 1978 1982 1986 1990 1994

fasta priser har konsumentprisindexomräkning tillVidAnm. använts.
siffror efter skatte-industrins del gäller andra år 1993För p.g.a.

sänkningar.

Källa: NUTEK

efter oljekrisernakonkurrensfördel under periodenKolets ökade närmast
kraftvärmeproduktionen, därinom fjärrvärme- ochmärktes främst

Därefter har deökade markant fram tillkolanvändningen år 1987.
medfört till främstskattehöjningarna på kol övergångkraftiga en

ligger prisetvärmeproduktion. framgår figur 9.3biobränslen för Som av
inklusive skatt, fördag lägre kolpriset,biobränslen i än

icke-industriella användare.

i Sverigebränslepriser9.2 Dagens

i Sverigeoljepriser internationellt ökade oljeprisernasjunkandeTrots
svenska kronansoch till följd denmellan åren 1992 1993 av

de sjunkandestabiliserade växelkursen ochnedskrivning. Den
sjunkande importpriserolja återspeglades ivärldsmarknadspriserna

år 1994.
for råoljaimportpriset i Sverige år 1994genomsnittligaDet var
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m3 kronoroch för kol 317kronor904 ton.perper
sigmellan användarna. Dels skiljerBränslepriserna i Sverige varierar

exempelvis till följd hurmellan olika användare,priserna storaav
olikaenergi- och miljöskatter igenomköps, dels slårkvantiteter som

prisutvecklingen förtabell visaskonsumentgrupper. 9.1starkt för olika I
för användar-biobränslen de åren någraochfossila bränslen senaste

och industrierför värmeverkObservera prisetkategorier. att
inkluderar moms.

industriervärmeverk,Bränslepriser för9.1Tabell samtstorastora
fastigheter, årsför 1994skatter samtinklusivefastigheter, moms

Öre kWh.penningvärde. per
FastigheterStoraStora

industriervärmeverk

19931992 19941992 1993 199419941992 1993

33,2 37,5 3623,5 15,4 13,827,123,5 28E01
27,8 30,3 29,920,3 10,6 10,722,2 22,920,3E05

30,727,8 31,5l8,2 14.0 12,820,6 19,718,2Gasol
28,425,4 28,018,2 9,9 9,821,821,3Kol 19,3

9,8 9,810,912,1Biobr.

Källa: NUTEK

förändradeföljd denskedde år 1993prisförändringarDe avvar ensom
Skatteomläggningenökade importpriset.och detenergibeskattningen

höjningför industrin ochkoldioxidskatternasänkninginnebar enaven
nedsättnings-energiskatten, liksomsamtidigtövriga användare,för som

tilldock inte hänsyntabellenindustrin.slopades för I atttassystemet,
nedsättning bådeficktill år 1993framenergiintensiva industrinden av

energiskattebelastningendelmed denkoldioxidskattenochenergi- av
priset före årförsäljningsvärdet. faktiskaDet1,2 %översteg avsom

vadgenomsnittligt lägresåledesindustrienergiintensiv änför1993 var
tabell 9.1.framgår avsom

underexklusive skattskogsflisförgenomsnittliga prisetDet
bränsle ochMWhvärmeverk 109 krtillför leveranser1994år pervar

ochbränslen, pelleterförädladebränsle.kr MWh Förför industri 98 per
kri genomsnitt 143till värmeverkpriset för leveransbriketter, pervar

tillFör leveranseroch frästorvstycketorvPrisernaMWh bränsle.
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bränsle.värmeverk respektive kr116 104 MWhvar per

på9.3 Pris fjärrvärme

Fjärrvärmepriset varierar mellan olika beroende de lokalaorter
förutsättningar gäller for värmeproduktionen. Det genomsnittligasom
fjärrvärmepriset inkl. moms 40,5 kWh år 1994. Underörevar per
andra hälften 1980-talet priserna i realt oförändrade,stort settav var
medan de under början 1990-talet har sjunkit såväl realtav som
nominelltz.

redogörelse för variationerna i fjärrvärmepriserna finnsEn i
underbilaga till delbetänkandet6 Ny elmarknad SOU 1995:14. Där
konstaterades skillnaden i priser exkl. mellan olikamomsatt
fjärrvärmemarknader 100 % år 1993. Priset exkl. lågmomsövervar

kWh3.i intervallet 25-55 Det kunde inte påvisas något sambandöre per
mellan fjärrvärmeföretagens priser och i Sverige fjärrvärmeverkenvar

belägna. kunde konstateras sambandDäremot mellanär ett svagt
prisnivå och företagens storlek, där de små fjärrvärmeföretagen

ha högre priser detenderade änatt stora.

Internationella bränslepriser framtiden9.4 i

prisutvecklingen deframtida på internationella energimarknadernaDen
föremål för olika bedömningar. främstkoncentreras tillIntressetär

oljemarknaden, beroende priset oljapå till delatt stor styr
prisutvecklingen för övriga fossila bränslen. Sambandet betingas
huvudsakligen de fossila bränslena substitut till varandra iutgörattav
många användningsområden.

Källa: NUTEK

Prisuppgiftema baseras på statistik från SCB. Enligt Svenska
Fjärrvärmeföreningen priset för medlemsföretagen år 1994 i genomsnittvar

kWh inklusive44,6 öre per moms.

Svenska Fjärrvärmeföreningens uppgifter.
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Olja

svår förutsäga.har visat sigoljemarknadenPrisutvecklingen på attvara
förutom bedömningarpåverkarFaktorer är, avprognosernasom

antagandenproduktionskostnader, bl. vilkaochtillgångefterfrågan, a.
Sådanauppträdande.dominerande producentemasdegörs omsom

producentledetsgrundosäkerhetsfaktorantaganden utgör stor aven
förhållanden.oligopolartadeochkartell-

med efterfråganräknarfrån år 1994 IEAlångsiktsbedömningsin attI
tillåret fram år 2010.med 1,8kommerolja växa procentatt om

betydligt långsammareefterfrågan änOECD-ländernas växaväntas
användning iöka sinutvecklingsländernagenomsnittet, medan väntas

industrialisering ochfortgåendeförväntadtaktsnabbare enp.g.a.
från övrigaväntade utbudettill dethänsynstandardtillväxt. Med tagen

fördubbla sinmåsteOPEC-ländernamedräknar IEAproducenter att
uppnås påbalans skall kunnaförtill år 2010produktionnuvarande att

omfattande kapacitets-mycketskulle krävamarknaden. Detta en
föreligger vissdet i dagOPEC-länderna,utbyggnad i atttrots

Iraksuppkommaskulle kunnatillskottochöverkapacitet ett genom
OPEC-ländernaberoendeIndustriländemasmarknaden.återinträde på av

ibakgrund IEA:söka. dennaskulle åter Moti Mellanöstern antas
US-dollar till 28öka från 17råoljapriset påreferenskalkyl att ca

denna nivå.stabilisera sig pådärefterförfat år 2005US-dollar attper
bedömningar ochaktuellatillgången påår 2010tiden bortom ärFör

WorldBranschorganisationen Energybegränsad.oljeprisetscenarier för
uppskattningarscenarier från år 1993i sinaredovisarCouncil WEC

uttaladeför 2020. Ingaoch -försörjning årenergiförbrukningför
gjordabedömningarnaredovisasoljeprisantaganden varauppgesmen

iredovisarfat. WECUS-dollarmellan och 40utifrån priser på 25 per
vadfor IEAoljeförbrukning år 2010 gör.lägre total änreferensfallet en

falli flertaletscenariearbetesitt använtEG-kommissionen har i
fat år 2000,US-dollarUS-dollar till 19ökar från 16oljepriser persom

år 2020.US-dollaroch 29US-dollar år 201026
räknarExempelvissjunkande oljepriser.pekar påAndra prognoser

oljepris på US-gasindustrin med 15internationella olje- ochden ett
WEC-konferensen.vid denenligt Shells inläggfatdollar senasteper

främstblirprisutvecklingenlångsiktigadenAvgörande för
Betydandeutbudet.begränsaförmågaproducentländernas att

uteslutas.kan inteprisfluktuationer
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Kol

Priset kolpå har efter oljekriserna under 1970-talet, då kolpriset nära
följde oljepriset, i allt högre grad kommit baseras kostnader föratt
brytning och vilka undre för prisutvecklingen.utgörtransport, gränsen

bestämsDen oljepriserna. detövre Inom angivna intervalletgränsen av
priset aktuella marknadsförhållanden.sätts av

Utvecklingen på den internationella kolmarknaden har i högre grad
vad gäller för olje- och gasmarknaderna kännetecknatsän som av

konkurrens. delEn koncentrerad till några fåärstor av reserverna
länder, främst KinaUSA, och Ryssland, produktionen väsentligtärmen
mindre koncentrerad oljesidan. Tillgången på kol mycketän är stor
i förhållande till den aktuella förbrukningen. Priset denpå expanderande
världsmarknaden tenderar bestämmas produktions- ochatt av
transportkostnader för amerikanska producenter. Under år harsenare
importpriset till Västeuropa legat kring 40 US-dollar ton.per

i sin studieIEA kolpriserna i skulle kunnaVästeuropa stigaattanger
till omkring US-dollar55 år 2005, eftersom efterfrågeökningentonper
i USA komma medföra behov ökade investeringar. Iantas att ett av

kan subventionerVästeuropa kolbrytningen komma avvecklasattav
med högre importbehov följd, betydande delävensom om en av
kolanvändningen i elsektom kan komma Denersättasatt av gas.
betydelsefulla från Ryssland och Polen kommaIEAexporten antas av

minska. Världsbanken produktionskostnader år 2005att anger som
importpris i Västeuropa ungefär 50 US-dollarmotsvarar ett ton.per

På grundval dessa antaganden kan uppfatta intervallet 55-60av man
Västeuropa4.US-dollar tak för kolpriserna iton ettper som

Naturgas

Gaspriserna i reglerasVästeuropa vanligtvis i långsiktiga kontrakt där
de ofta relateras till priset konkurrerande bränslen. finnsFör ävengas
kopplingar till olja i produktionsledet. Historiskt har gaspriserna, med

viss eftersläpning, följt oljeprisemas utveckling. framtiden kanIen
gaspriserna komma i utsträckning bestämmas konkurrensenstörreatt av
mellan olika producenter och nätägare.

4 Se Radetzki, "CoalM., Europe: Implications of dismantled Subsidies",
SNS Energy Day 1994.
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labil.kan karaktäriserasPrisbildningen i Västeuropanaturgas som
överskott kanRyssland hariföljd fallande konsumtionTill ett somav

hurAvgörande för framtidenuppstått.utlandsmarknaden äravsättas
transmissionsleden kan kommaochproducent-koncentreraderelativtde

gradgaspriset i högreöka kanutvecklas. Skulle konkurrensenatt
for utvinning och Ikostnaderbaseraskomma transport.att

korridorförhandlingar inomprisbildningenimportledet avgörs enav
prisernatak bestämsochdessa kostnaderbestårgolv avvarsavvars

bränslen.konkurrerande

prisantagandenEnergikommissionens

har inte någraarbeteEnergikommissionensförInom ramen
redovisade bedömningarhärbakgrundutarbetats. Motprisprognoser av

iantagits ökaOljepriserna harprisantaganden gjorts.enklaställethar i
fat år 2020.US-dollarUS-dollar till 28dagens 17takt frånjämn perca

US-dollar årtillfrån US-dollar 5740öka tonKolpriserna antas perca
Nordjökustenkontinentalaöka vid denpriset2020. För antasnaturgas

vilket innebärUS—dollartill MBTU,3,75US-dollar att2,50från enper
förutsattss. degjortsantagandenharoljepriset Detillkoppling omsom

förbetydelseutveckling harbränsleprisernainternationella
inbördeskraftslagenselproduktionen och föriproduktionskostnaderna

utvecklingenföljabiobränslen har antagitsPrisernakonkurrenskraft.
bränslena.fossilaför de

prisbildningenutveckling ochElprisets9.5

Sverigeipå elmarknaden

för el.olika priserdelmarknader medantaliexisterar SverigeDet ett
vilketråkraftpriset,kalladeofta det såelpristalarNär avsesomman

tilliligger sinRåkraftprisetstamnätsnivå.elpriset på turdefinieras som
återförsäljare.ochslutliga kunderbetalasför de prisergrund avsom

överföring ochförkostnaderfrämstMellanskillnaden utgörs av
elefterfråganochproduktionskostnadernaadministration. Eftersom

tidsdifferentieringförekommerochåret dygnetvarierar över aven
genomsnittlig nivå året.oftast över"elpriset"Medpriserna. enavses

5 kWh.UnitThermal 290BritishMillionMBTUEn



250 Priser på el och bränslen SOU 1995:139

Priserna på marknaden för högspänd kan för vissa kunder, t.ex.
industrier och distributörer, ligga råkraftpriset. På marknaden förnära
lågspänd distributionskostnaderna betydligt högre och råkraftprisetsär

35-40andel priset till slutkunderna följaktligen relativt lågt, % avav
priset exklusive skatt för hushåll elvärme. Relationen mellanett utan
olika elpriser visas i tabell 9.2.

ElpriserTabell 9.2 år 1994, kWh, löpande priser.öre per

Exkl. Inkl. punktskatt
skatt och moms

Råkraftpris 23 23
industriElintensiv 24 24
industriMellanstor 29 29

Elvärme 4 61
Hushållsel 60 89

Priserna inkluderar såväl fastaAnm. rörliga avgifter.som
Produktionsskatter förekommer för vattenkraft och kärnkraft. Den
ljanuari höjs dessa skatter, vilket kan1996 medföra höjningar av
råkraftpriset till /kWh.2 öreupp ca

Årsförbrukningl GWh abonnerad140 och effekt 20 MW.
Årsförbrukning2 GWh50 och abonnerad effekt l0 MW.
Årsförbrukning kWh.25 000

4 Årsförbrukning kWh.2 000

Källa: NUTEK

Råkraftpriset har i längre tidsperspektiv visat realt fallandeett en
tendens se figur Under 1970-talet9.4. råkraftpriset dock på grundsteg

höjda oljepriser för sedan sjunka i början 1980-taletattav av som en
följd överkapaciteten i kärnkraftverken. Prisökningarna åren 1990 tillav
1992 kan förklaras det ökade avkastningskravet Vattenfall.påav
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råkraftpriset åren kWh,Utvecklingen 1973 1994,9.4Figur öreav per
penningvärde.års1993
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konsumentprisindextill fasta priser harVid omräkning använts.Anm.
industri reduceratutifrån elpriset till elintensivRåkraftpriset beräknatär

elintensivstorkraftnätet. Uppgifter föröverföring påkostnader förmed
från Vattenfall.industri hämtadeär

Källa: NUTEK

följtför olika kunder har iexklusive skattElpriserna stort sett
ökningar underrelativt kraftigautveckling, vilket innebärråkraftprisets

1980-talet.priser under börjanrealt fallande1970-talet och av
ökat successivt.priset till kund har Förandel det slutligaSkatternas av

elskattenutveckling år 1993bröts emellertid dennaindustrins del när
elkonsumtion skärptes kraftigt århushållensBeskattningenbort.togs av

avspeglas i elpriset seinfördes, vilketmervärdesskatt1990 när
och 9.6.figurerna 9.5
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Elpris för elvärmekundFigur 9.5 åren 1970 1994, l993 års-
penningvärde, kWh.öre per
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konsumentprisindexomräkning till fasta priser harVidAnm. använts.
kWh år.gäller för typkund konsumerar 20 000Priset peren som

Källa: NUTEK

styrningen elmarknaden varit förhållandevisSverige har den statligal av
via ägande Vattenfall. delliten och skett främst Enstatens storav av

kommunal regi, vilket har påverkat bl.a.eldistributionen sker i
till följd den kommunala självkostnads-på lågspändprissättningen av

principen.
detsin storlek varit normgivande gällerVattenfall har närgenom

råkraft har därförtariffsättning elmarknaden. Prisnivånpris- och
avkastningskrav Vattenfall iindirekt regleratstidigare statensav

Vattenfalls prisledarskap. Principerna för fastställandetkombination med
utveckling.tariffer har varit centrala för elprisernasVattenfallsav
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Elpris för mellanstor industri årenFigur 9.6 1970 1994, 1993 års-
penningvärde, kWh.öre per

50 -

Elpris inkl. skatt40

30

Elpris exkl. skatt20

10 -

0
l r l I I I I I v | g1970 1974 1978 1982 1986 1990 1994

konsumentprisindexomräkning till fasta priser harVidAnm. använts.
typkund abonnerad effekt ochPriset gäller för med 10 MWen enen
GWhkonsumtion år.på 50 per

Källa." NUTEK

Vattenfalls prissättningsprinciper1980-talet kan beskrivasbörjanFrån av
kortsiktigenligt marginalkostnad medprissättning statenssom

budgetrestriktion. beskrivsDessa principer iavkastningskrav som
ekonomisk styrning Vattenfallpropositionen prop.av m.m.om ny

Avkastningskravet höjdes till undersuccessivt 12 %l987/88z87.
perioden 1989 1991.-

investerings-har via Vattenfall inflytandeStaten även överutövat
Investeringarna styrdes tidigareverksamheten inom elsektorn.

kraftindustrins för optimal dimensioneringhuvudsakligen kriterier avav
efterfråganreservkapacitet. kriterier har varit utformade så påDessa att

tillfredsställes vissa vilket har medförtenergi och effekt inom attramar,
mycket hög.leveranssäkerheten inom det svenska elsystemet varit För

fastställdes investeringarnas omfattning ochVattenfalls del såväl
inriktning finansieringen riksdagen.som av

produktionskapaciteten itill mitten 1970-talet expanderadeFram av
i med den mycket snabbt ökande efterfrågan el. Underelsektorn takt
uppstod viss överkapacitet, vilket till del kan förklaras1980-talet en en

forcerade byggandetkärnkraftsfrågans hantering, fram de tvåavav som
ledde överkapacitetsista framgår figur 9.4 dennareaktorerna. Som av
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1980-talet. Sedan mittendelenrealt underföllelprisernatill störreatt av
betydelse,kapacitetsexpansioninte skett någonhar det1980-talet avav

visstkärnkraftsreaktorer. Ettbefintligaieffekthöjningarförutom
utökningtillkommit viahar därutövertillskottmarginellt aven

statligttill följdinvesteringarkapacitet ochvattenkraftens avgenom
biobränsleeldad kraftvärme.iinvesteringsstöd, främst

elmarknadenpå denElpriset9.6 nya

det gällerförändringarantalhar närår ägtUnder ett rumsenare
inflytandet påstatligatidigarefunktionssätt. Detelmarknadens

januariefter den 1992,minskat kraftigt lVattenfall harelmarknaden via
verksamhetenmedanstatligt bolag,Vattenfall blevhuvuddelendå ettav

svenska kraftnät.Affársverkettillfördesstorkraftnätetmed över
och med denfortsätter ielmarknadenpåFörändringsprocessen

Samarbetetårsskiftet 1995/96.kraft vidträder ielmarknadsreform som
förutsättsprisernaochmed konkurrensproducenternamellan ersätts

tidigareoch inteoch efterfråganutbudbestämmaskomma att avsomav
produktionskostnaderna.

priser kanochavsättningi frågaosäkerhetenökadeDen om
för denochavkastningskravhögreleda till ett stoppförväntas

debranschen underkännetecknatharöverutbyggnad senastesom
överbryggastill delmarknaden kanOsäkerhetenårtiondena. en

kontraktstidertill allt längretendenskontrakt. Enlångsiktigagenom
också kunnat Ettelmarknaden harreformeringen annatinför noteras.av

förvärvaosäkerhetenminska ärproducenterna attför attsätt
ökatochårunderhar också skettdistributionsföretag. Detta senare

marknaden.koncentrationvertikals.k.graden av

elbörsnordiskEffekter på priset gemensamav en

överläggningar.förföremålnordisk elbörs ärFrågan gemensamenom
konstateradesjunii 1995energiministrarnasnordiska attVid de möte
ekonomiska ochelsamarbetenordisktfungerandeväl storaett ger

etableraochSverige Norgefördelar.miljömässiga att enavser
utgångspunkt i samarbetetelbörs medförhandelsplatsgemensam

Stortingetförutsättningkraftnät. UnderSvenskaochmellan attStatnett
elhandelnhurtill propositionsamtycke densittbehandlar och omger
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med Sverige skall organiseras, den norska regeringen nyligen harsom
lagt fram, kommer den börsen kunna börja fungera denattgemensamma

januari 1996.l
Utgångspunkten den marknadsplats Statnett Markedär att som

organiserar i skall utvecklas tillNorge svensk-norsk börs. Finska ochen
danska aktörer skall också kunna handla Statnetts Markeds
handelsplats. begränsningar finns förDe finska och danska aktörersom

delta i elutbytet ligger främst i de regelverk och deatt
marknadsförhållanden gäller i dessa länder. Finland harIsom en ny
elmarknadslag införts, frågan bildandet stamnätsbolagettmen om av
med övergripande för det nationella elsystemet ärett systemansvar ännu

heller fråganinte löst. Inte ägandet utlandsförbindelsemaär om av
problemavklarad. dessa funnit sin lösningNär Finland kunnaväntas

elutbytet börsendelta i på på villkor och Sverige.Norge Isamma som
Danmark har det inte skett några ändringar i regelverket på
elmarknaden.

Införandet elbörs kommer innebära förändradeattav en gemensam
förutsättningar för elutbytet mellan de nordiska länderna. Gränstarifferna

tillämpats vid handeln mellanhar Norge och Sverige kommer attsom
för den kortsiktiga handeln. framtidenbort kommer sannoliktItas

elhandeln ske börsen. Handeln underlättasöverattmerparten attav av
FinlandSverige och har med punkttariffer.Norge, system

såvälelbörs, till vilken producenter återförsäljare och kunderEn som
elpriset.tillträde, skapar information Därmed kommer prisernahar om

handelntillfälliga inverka på priserna i långsiktigavid den att nya
elbörs kankontrakt. Priserna på dock variera mycket kraftigt,en

med andelspeciellt i vattenkraft, där utbudet beroendeärstorett system
vattentillgången. Kopplingen till kontraktspriserna handlar därförav

främst hur signalerna från elbörsen tolkas långsiktigt och hur deom
förväntningarna den framtida utvecklingen elmarknaden.påverkar påom

elbörsen får inverkan på elpriset i Sverige via denFörutom att en
blirökade konkurrensen, den direkta prispåverkande effekten handelnav

då elmarknaderna blir alltmeri Norden integrerade. Skillnadernastörre
mellan länderna förväntas blii elpriser kan utjämnade följdsom en av

ökade elutbytet.det Som konstaterades i delbetänkandet elmarknadNy
finns det i flestaSOU1995: 14 Norge de år elöverskott, på grundett av

produktionen baserad vattenkraft. Prisernapå på råkraft i Norgeäratt
normalt lägre den svenska elmarknaden. ökad integrationEnän
mellan elmarknaderna i Sverige skulleoch Norge därmed leda till en

nedåt de svenskapå elpriserna. Vid låg vattentillrinning kanpress
i emellertidpriserna Norge stiga mycket kraftigt och via elbörsen

prisfluktuationerkommer dessa påverka priserna i Sverige.även att
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värmekraftsbaseradeelutbyte mellanfördelar ifinnsDet ettstora
vattenkraftsbaseradeochoch Finlandi Danmarkdesystem som --

utnyttjasregleregenskaper kanvattenkraftensbl.a. attsystem, genom
också. ökadreservkapacitet minskar Ensamlade behovetbättre. Det av

därför lägre totalaelmarknaderländernasnordiskaintegration de gerav
för hålla lägredärmed förutsättningarochproduktionskostnader att

utnyttjas bättreproduktionsresursemadeelpriser. Eftersom gemensamma
del skjutaskraftproduktion tillinvesteringar ihandel, kanvid enny

prisökningar.i framtidataktenvilket dämparframtiden,
påverkasländernade nordiskaelutbytet mellanförFörutsättningarna

skatter.inga sådanaDanmark finnsproducentledet.i Iskatternabl.a. av
norskavattenkraftsproducerad 1,5 öreskatt påharNorge peromen

kärnkraft.vattenkraftsåvälproducentskatterSverige harkWh. som
bränslen ipåkoldioxidskattermedharFinland systemett

dessutomkämkraftsskattvattenkrafts- ochelproduktionen, samt en
importskatt.

kolbaseradeframför allt deFinland hariöppnandetEfter nätenav
importerad el,medkonkurrensenhävda sig ifått svårtkraftverken att

fast kraft frånavtalantali bl.a.resulteratvilket exportett avom
pennianläggning 4,3kolbaseradfinskiKoldioxidskattenSverige. en
kWhpenniimportskatten 2,2medanörekWh 6,4 ärca perper

elproduktionenförskattesystemetomläggningöre. Enca 3,3 av
Finland.idiskuteras nu

nordiskadepågårministerrådetNordiska översynInom aven
skatternahurkartläggningelområdet. Enpåskatterländernas av

förslaggenomföras. Ettmiljön håller påochpåverkar konkurrensen att
eventuelltkommerenergiområdetmiljöavgiftersamordning attavom

1996.framläggas sommaren

kort siktpåElprisutvecklingen

grad huri högåren berordeunderutvecklingElprisernas närmaste
Elmarknadenpraktiken.fungera ikommerkonkurrensenväl att

producentsidan s.k.koncentration påhögmycketkännetecknas av en
företagenmellanpriskonkurrensaktivoligopolmarknad. En en

skulledetliggertill prisledaoligopolmarknad kan näraett somsom
Å för kartell-finns riskandra sidankonkurrensmarknad.råda en

beteendevarandrasrelativt lätt förutsägakanprisbildning. Företagen
gäller bl.a.detsamarbetathartidigare närdeeftersom
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prissättning.produktionsplanering, investeringar och Genom begränsaatt
producentema hålla högre priser. dominerande företagetutbudet kan Det

helägt mycket viktigt hurVattenfall DetAB, är ärär staten.som av
kommerdetta bolag att agera.

elmarknaden,konkurrensutsatta delen dvs. produktion ochDen av
övervakas främst Konkurrensverket.försäljning, kommer Föratt attav
kunna i specifik situation,Konkurrensverket skall vidt.ex.agera en

prisökningamaprishöjningar, krävs det kan visasomotiverade att att
ställning eller konkurrensbegränsandemissbruk dominerandeberor på av

skall särskilt övervaka utvecklingenKonkurrensverket påsamarbete.
marknader.avreglerade

lagts Konkurrensverkethar regeringsuppdrag påDärutöver ett att
årligen.elmarknaden och redovisa sina iakttagelserfölja utvecklingen på

Även följa utvecklingenfått regeringens uppdragharNUTEK att
samråd med bl.a. Konkurrensverket. detta uppdrag ingårelmarknaden i I

och redovisa bl.a.i strukturen inom elproduktionenfölja förändringaratt
vertikal integration. Vidare ingår bedömaomfattning och effekter attav
effekter det gäller förhindra s.k.ellagstiftningensden när attnya

nätverksamhet och andra sidanmellan å sidan åkorssubventionering ena
Villkoren för elleverantörers inträdehandel med el.produktion och nya

nordiska elhandelns betydelse förskall följas.marknaden Denpå
bedömas.konkurrenssituaionen bör

de pågåendeframtida elprishöjningar minskarförRisken genom
förnordiska länderna och de former handeli deelreformema nya som

elbörs medför. ökade integrationeninrättandet Den avgemensamav en
producentemaselmarknaden kommer minska denordiskaden att stora

utländskanationella marknaderna. Genomdedominans på att
svenska marknaden ökarmöjlighet komma på denfårproducenter att

nedåt priserna.det påoch uppstårkonkurrensen en press

siktpå längreElpriset

främst hur elanvändningenutveckling på längre sikt beror påElprisets
sammanhang företagensproduktionskapaciteten utvecklas. dettaoch I är
Ävenbetydelse. utrikeshandeln ochinvesteringsbeteende centralav

påverkarmarknaden viktiga faktorerkonkurrenssituationen är som
nordiska ochIntemationaliseringen denframtida elpriset.det av

dennafår betydelse, takten ielhandelneuropeiska ärstor processmen
kommer elprisernas nivåpolitiska beslut. På siktberoende attav

sinanläggningar, vilka iproduktionskostnaderna ibestämmas turnyaav
bränsleprisemas utveckling.beroende bl.a.är av

9 15-1380
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kommissionensutgjort underlag förharbedömningarEnligt som
taktöka, i långsammareelanvändningen änkommer änarbete att om

produktionskapaciteten kommerperioder.tidigare Hurunder att
kärnkraftverkentaktberoende i vilkengradi högutvecklas tasär urav

drift.
minskarproduktionskapacitetenoch/ellerstigerefterfrågan påNär

produktionskapacitet. Genomknapphet påtilltagandeuppstår atten
marknaden.skapasoch jämviktökar elprisetstigerbristkostnaden

utökaföretageninvesteringskriterier kommervedertagnaEnligt att
till nivåstigaelprisema förväntaskapaciteten motsvararnär somen

drift,itidpunkt de kananläggningar vid denförkostnaderna tasnya
idvs. marginalkostnaden.långsiktiga Dettamotsvarande dennivåen

kapacitetingenframförhållning. Omochförutseendeförutsätter ny
ledtidergrund långaexempelvis påsituation,sådanitillkommer aven

marginalkostnaden.den långsiktigapriset stigaosäkerhet, kaneller över
prissättninggällerdetkommerpraktikeni närföretagenHur att agera

konkurrenssituationen. Påberoende bl.a.investeringaroch är enav
marknadspriset.påverkainte självaföretagenkonkurrensmarknad kan

gäller bl.a.detbeteendederasbestämmerförhållande närDetta
svenskaoligopolmarknad, deninvesteringar. Påochprissättning somen

förmöjligheterochincitamentfinns däremotråkraft,förmarknaden
investeringsbeteendetochPrissättnings-strategiskt.företagen att agera

förutsägbart.likadärför inteär
inbördesantal producenter. Detlitetoligopolmarknad finnsPå etten

påverkar tillföretags beslutstarkt. Varjemellan dessa storberoendet är
frånPotentiell konkurrensagerande ochandra företagens omvänt.del de

ocksåmarknaden,sig påetableratänkas ärkanaktörer, ensomnya
kommermarknadslösningamaför hurAvgörandepåverkansfaktor.viktig

varandra.harinformation företagenvilkenbl.a.äratt ut omse
möjligheteroligopolmarknad harföretagen attEftersom en

liggakan kommarisk för prisetfinnsmarknadspriset attpåverka atten
beteendesådantkonkurrens.vid perfekt Ettrådaskulledetöver som

motverkaskunnatidigareborde,sidaföretagens nämnts,från avsom
nordiskadeintegrationökadochkonkurrensövervakning aven

elmarknaderna.
praktikeniinvesteringsbeteende kanprissättnings- ochFöretagens

baserade påmed prisbanorprisutveckling jämförtmedföra lugnareen
fall ingetframför allt i detgällermarginalkostnad. Detlångsiktig

investeringsbehov uppkommernäraliggandei tidenomfattande och som
kärnkraften. Enavvecklingbeslutexempelvisföljd avomaven
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strategisk anledning för de etablerade elproducentema inte utnyttjaatt
möjligheterna till prishöjningar fullt kan aktörerut stängaattvara nya

delbetänkandet elmarknad,se Ny SOU 1995:14. orsakEnute annan
till återhållsamhet med prishöjningar kan kostnadsstrukturen inomvara

medförbranschen, ganska blygsamma prisstegringarävenattsom ger
till högaupphov vinster med åtföljande risk för politiska ingripanden,

form beskattning.exempelvis i av
Utformningen beslut kämkraftsavveckling kan påverkaettav om

elprisutvecklingen och investeringsbeteeendet. Faktorer bl.a.som
tillstånd för anläggningar, beskattningen, ersättningsfrågan och våranya
grannländers agerande utvecklingen elprisema svårgör äratt attav

Möjligheterna till importförutse. den nordiska börsen kanöverav
kämkraften°.förändras vid avvecklingkomma den svenskaatt en av

det gällerHuvudfrågan elprisemas utveckling hur snabbtnär är
deelprisema påverkas högre produktionskostnadema iav nya

anläggningar och hur genomslaget blir. kan förekommaDetstort
skillnader i bedömningar takten i prisökningama, knappastav men av

långsiktiga prisnivån.den framtida På längre sikt torde, i avsaknad av
reglering, fullständigomfattande anpassning elprisema tillenen av

produktionskapacitetkostnaderna för oundviklig.ny vara

kunderElpriser för olika

ellagstiftning träder i kraft den januari skallEnligt den 1 1996som
skiljas från elförsäljningsverksamhet. Användarnaöverföringen av

framtiden ha minst två avtal, för nätanslutningen medkommer i att ett
kraftleveransenoch för med elleverantören.nätoperatören ett

verksamhet starkt reglerad och nätföretaget kan endastNätoperatörens är
effektiviseringsåtgärdergenomföra sådana hos kunderna kansom

kostnader nätdriften.minska företagets för
har framförts farhågor ökad konkurrens påDet attom en

alltelmarknaden skulle framför elkunder med stabiltstörre ettgynna
kunder fåförbrukningsmönster. Mycket talar för sådana kommeratt att

förhandlingsläge, detfördelaktigt sannolikt endast aspektärett men en
förutsättningar konkurrensutsattade på den marknaden.som gesav nya

6 norska propositionen organisering handeln med SverigedenI avom
meld anförs det oppstårST ll, 1995-96, 14 "Dersomatt stornr s. og

kraftsektorema ivarig obalanse i utvecklingen och Sverige, vilNorgeav
dette må få konsekvenser for organiseringen handelen deav og ramer
myndigheterna för denne".sätter
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eltariffematroligenelmarknaden kommerdenPå attnya
alltframföri dag,utsträckningi högre närtidsdifferentieras än

fördet bästakapacitetstaket.sig Det sättetförbrukningen ärnärmar
signaler inedföraproducenterna systemetatt om

ivariationer kanvariationer.produktionskostnademas Dessa större
tillvidare från leverantörernaförastidigareutsträckning än antas

hushållaökade möjligheterinnebär dettakundernaslutkundema. För att
lågkostnadstidema. Genomtillsina ettuttagstyraatt avgenom

samladedriften deteffektiviserastariffsystemkostnadsriktigt av
elsystemet.

till sigknyta kundernaintressefår starktEnergileverantören attett av
långsiktigaerbjudskundernakan sketider.för längre Det attgenom

förstintressanttill leverantörenrelationsådankundernaavtal. För är en
motprestation från leverantören. Eninnefattar någonerbjudandetnär

utgifter förtill minskadeexempelvis ledamotprestation kansådan
elleveranser.förframtida kostnadernadesäkerhetökadtilleller omen

långsiktigt avtaltecknaha intresseoftakanKunderna att ettav
inköp medövrigaföredrarbasleveranser, görabeträffande attmen

spotmarknaden.eller påavtalkortsiktiga
intensifieradehänföras till deneffekt kanstimulerandeYtterligare en
utvecklingmöjligkonkurrensen. En äruppstårkundkontakt genomsom
differentierasalltmerinom elsektomsaluförstjänsterockså deatt som

Möjligheternakundkategorier.olikahosönskemålentillför att anpassas
detkundinriktade strategieroch till görlösningarskräddarsydda atttill
påinvesteringsmönstretföljerintemarknadendelarkan uppstå somav

i övrigt.elmarknaden
följas NUTEK.elmarknaden skallUtvecklingen nämnts avsom

och övriganättarifferelpriser,redovisa hurbl.a.uppdraget ingårI att
Faktorerskilda konsumentgrupper. ärutvecklas förleveransvillkor som

dedramöjligheterkonsumenternasde små nyttastrategiska för att av
Mätkostnademasbevakas.skallinnebär,reformenförändringar, som

prissättningdet gällerredovisas.särskilt Närskallutveckling av
belysas ochglesbygdskundemaförsärskilt utvecklingenskallnättjänster

redovisa sittskallkunder i NUTEKmedjämförelse tätort.görasen
årligen.uppdrag
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Elpriser9.7 i andra länder

jämförelse mellan elprisemaEn i Sverige och i andra länder kan vara
intressant främst två skäl. Dels kan prisskillnader mellan länderav
indikera vilka förutsättningar finns för handel med el, dels har desom
betydelse för industrins konkurrenskraft. Jämförelseobjekten i detär
första fallet Sveriges grannländer och i det andra fallet de viktigaste
konkurrentländema, vilka del inte ligger i Europa. dockDet ärav en

fåsvårt fram relevanta prisuppgifter, eftersom tillgänglig elpris-att
statistik endast omfattar slutkunder exklusive den elintensiva industrin.

reglerasde elpriser och andraFör villkor i specialkontraktsenare som
löper under lång tid och hemliga.är

elpriser till slutkunderDe publiceras för olika länder kansom ge en
indikation produktionskostnadema och priserna i tidigare liggandeom

övrigtled, det i svårt få information i flestadeär attsom om men som
sammanhang den intressanta jämförelsenonnen. bör dock haMan iär

råkraftprisetåtanke mellan och priset till slutkunden ligger mängdatt en
form överförings-pålägg i och distributionskostnader, skatter,av

avgifter varierar kraftigt mellan länderna. kanDet svårtetc. attsom vara
grundval statistikenpå indelning i högpris- och lågprisländer,göraav en

förekommaeftersom det kan korssubventionering mellan olika
kundgrupper. vissa länder industrin,I generellt eller enbart storgynnas
industri, och i andra hushållen. de flesta länder följsI dock priserna för

hushållenindustrin och åt.
Jämförelser elpriser mellan länder försvåras också prisernaattav av

varje land skiljer sig mellan regionerinom och mellan kunder olikaav
därförstorlek. kan svårt finna uppgifter för jämförbaraDet attvara

typkunder. EU-ländema finns relativtFör detaljerad statistik för industri
hushåll i olika storleksklasser.och de elkrävande industriemaFör mest

publiceras dock inga uppgifter. Sverige och de övriga EU-ländemanya
har inte börjat till statistikorgan.EU:s helaFörännu rapportera
OECD-området publicerar OECD/IEA genomsnittliga priser på
aggregerad nivå för industrin och hushållen. Elföretagens internationella
organisation, International Union ofUNIPEDE Producers and

ofDistributors Electrical årligenEnergy leveransstatistik förpresenterar
femtiotal länder.ett

figur redovisas uppgifterI 9.7 industrikundemas elpriser i ettom
urval länder år 1995. Alla avgifiselement inkluderade, de fastaär även
och effektberoende. Priserna i beskattning, eftersomär stort sett utan
elskatten flertalet aktuellai de länderna mycket låg eller obefintlig.ärav
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länder,i vissajanuari 1995denelpriser lIndustrins9.7Figur
öre/kWh.
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mellanstorbenämnsstatistikenielkunderförgällerUppgifterna som
10förbrukningmedindustrikunderdvs.industri,och omenstor

isaknaselförbrukare stort settår. FörGWh störrerespektive 70 per
avtalkundersgrund för sådana ärtillliggertarifferuppgifter. De som

förkundenenskilda görden attanpassningardeofficiella,ibland men
affarshemlighet ochförblirförmånligapå sätttariffenutnyttja mest en

betalas.prisdetdärmed även som
gällerindustrikundemaför deredovisas störstaprislägstaDet som
liggerelprisemaprovins därkanadensiskadentordeQuebec, varasom

ochSverigeoch Polen. ISydafrikaförocksåpriserLågalägst. noteras
deKanada, iihögrerespektive 45 änpriserna 35 procentFinland är

Ihögre.till 220ändaländerna procentövriga upp
förelprisemaFinland de lägstaochSverigeharfigurenEnligt

särskiltländerövrigamedjämfört ärSkillnadenindustrin i Västeuropa.
iprisernavilkaförindustrikundema, restenmindreför de avstor

Skandinavien. Föri störrehögtdubbelt såliggeroftastVästeuropa som
Exempelvis harmindre.betydligtskillnadernadockindustrikunder är
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länder exempelvis Belgien, Frankrike och Nederländernasom
förhållandevis låga priser för den industrikundstörsta redovisas isom
statistiken.

Även Östeuropai ligger priserna lågt, begynnandemen en
marknadsanpassning energiprisema i dessa länder talar för högreav
priser i framtiden. I Japan elprisema mycket höga.är

börDet observeras prisspridningen ofta mellanatt olikaär stor
områden och kraftföretag inom land. Prisskillnaderna kansamma
hänföras bl.a. till lokala produktionsöverskott i kombination med ett
otillräckligt överföringsnät. Det inte hellerär ovanligt att
överenskommelser elleveranser också köp elkraft,änannatom avser av
vilket kan elpriset fastställa.svårtgöra att

Det måste vidare påpekas internationella jämförelser bliratt svåra att
på grund växelkursändringar.göra underlagsbilagaI redovisasav en

källor7.uppgifter från flera vissaI fall föreligger betydande skillnader
mellan uppgifterna för kundkategori i land. orsakEn tillsamma samma
detta kan prisuppgiftema har samlats på olikaatt Därtillsätt.vara
kommer uppgifterna sannolikt vid olika tillfällen har omräknatsatt efter
gällande växelkurser. De årens svängningar påsenaste stora
valutamarknadema internationella prisjämförelsergör osäkra.

viktigEn aspekt det gäller bedöma den svenskanär elintensivaatt
industrins konkurrenskraft jämfört med utländska företag är att egen
produktion vanlig i dessa branscher iär andra länder.av
Elkostnadema för företagen behöver relateradedärför inte direkt tillvara
elpriset. I många länder kontinenten,på exempelvis i Tyskland och
Italien, industrins produktionutgör väsentlig andelstörreegen av en

den totala elproduktionen i Sverige. Industrins elproduktionän skerav
i första hand i mottrycksanläggningar, i länder med höga elprisermen
förekommer produktion medäven och kol inaturgas egna
kondensanläggningar. Endast del elbehovet täcks i många företagen av

inköpt el. Företagets elkostnader blir då lägre vad tariffemaängenom
utvisar. Kostnaderna för egengenererad i många fallutgör övreen

för elpriset i företagets förhandlingargräns med elleverantören.
finnsDet exempel på det i vissa länder förekommer särskiltatt

elpriser för viss elintensiv industri.typgynnsamma av

7 Underlagsbilaga 22
.
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länderolikaindustrin ielintensivaför denElpriser

ingenfinnsindustrin nämntsinomelforbrukamadeFör somstora
villkorandraochelprisetbestämsföretagdessatillgå. Förstatistik att

Nivånelleverantören.medkontraktutformadeindividuellti
genomsnittligafrånväsentligtsigskiljakontrakt kandessaieltariffema

basindustrinsvenskadendelarindustrikunder. Förföreltariffer stora av
utländskadeochbetalardeelpriserdemellanrelationenär

konkurrensförmåganbetydelse föravgörandeelpriserkonkurrentemas av
marknaden.internationelladen

harelpriserindustrinselintensivadenundersökningEn av
enkätundersökningutförtsEnergikommissionenuppdrag genom enav

ochskogs-metallframställnings-,inomföretagsvenskatill
utomlands. lämnatsharUppgifterdotterbolagmedkemisektorema

motsvarandedelsdotterbolagen,utländskadedelsavseende
företag.tioomfattadeUndersökningenSverige.iverksamheter
tabellenhar iländerolikaiElprisematabell 9.3.iredovisasResultatet

genomsnittligaangivnaVattenfall ABtill denförhållandeiangetts av
Sverige.iindustrielintensivförprisnivån

anläggningarnaundersöktai deprisernatabellenframgår ärSom av
tilltvåungefärÖsterrike, Storbritannien treochTysklandSpanien,i

Tjeckien,Belgien,ianläggningarnaSverige. Förihögregånger än
30-60prisnivånligger procentFrankrikeochFinlandBrasilien,Holland,

i Norge,anläggningarnaSverige hariprisersvenska. änLägredenöver
nivåungefärprisetliggerChileIsland. IochKanada, USA samma

Sverige.isom
frånuppgiftermedvälundersökningendel stämmerFör Norges
MW75på 62,5effektbehovmedindustriElintensiv ettkällor.andra -

norskatill 913intervallet 9itotalprisjuli 1995den 1betalade ettper
enligtelpriserlägreharindustriföretagöre9. ännunorskaVissa

Statkraft.statligadetmedkontraktlångsiktiga

industri.elintensiv8 forElkostnaderÖhrling, Lybrand,Coopers

9 Oslo.Centralbyrå,Källa: Statistisk
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for elintensiv industri år 1995. Index, Sverige 100.Elpriser9.3Tabell

SpridningIndex

90- 144100Sverige
Belgien 157

91-273139Brasilien
102Chile
135Finland

100-153133Frankrike
149Holland
86Island
68Kanada

1049 28-1Norge
3 15Spanien
178Storbritannien
156Tjeckien

145-315200Tyskland
34-15669USA

Österrike 293

förgenomsnittför elprisemaindexDet utgör vägtAnm. ettangessom
undersökningen. deomfattats Ivarje landanläggningar ide som av

anläggningar.förekommer färrespridningländer där ingen än treanges,
novemberihar skett enligt valutakursersvensk valutatillOmräkning

1995.

Öhrling, industri.elintensivElkostnader förLybrand,Källa: Coopers

svenskakonkurrentländer för denKanada, viktigaochUSAI ärsom
kraftigt ochdelstatermellan olikaindustrin, varierar prisernaelintensiva

undersökningenenligtligger prisetFrankrikemellan olika företag. För
anläggningar liggerenskildaihögre i Sverige,genomsnitti än men

Även i Brasilien,elpriset. Norgedet svenskanivåpriset på somsamma
mellan olika företag.priserna kraftigtde noteradeTyskland varieraroch

förelintensivundersökningen såledesbild framgår ärDen attavsom
eller lågt.högt Devarkende svenska elprisemaindustri ligger extremt

lägre elprisemade högre och deintervall mellanligga i ettsynes snarare
basindustrin viktigasvenskaför denländerna. vissai de undersökta I

de priserKanada och USA,konkurrentländer, såsom Norge, är som
Sverige.priserna iväsentligt lägrei undersökningenframkommit än

med försiktighetemellertid tolkasUndersökningsresultatet bör av
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flera skäl:
tillverkningföretag medendast svenskaUppgiftslämnare är

förtill grundanläggning liggerfrån endastUppgifterutomlands. en
indexen.redovisadedeflera av

deavtalskonstruktionersådanaföretagen haraktuellade attFlera av
variera från år till år.kanelprisemagenomsnittliga

valutakursen.förändringar ikänslig förJämförelsen är
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energiintensiva industrin10 Den

industriproduktion brukarEnergikrävande definieras sådansom
kostnaderna för energiinköptillverkning där betydande andelutgör en

förädlingsvärdet. branschersalu- eller där den energikrävandeDeav
produktionen återfinns främst och pappersindustri,är gruvor, massa-

och stål- och metallframställning, kemisk basindustri jord-järn-, samt
stenindustri. Omkring deoch 114 000 595 000av personer som

1993 branscherl.industrin fanns i dessa energikrävandearbetade i år
Även inom andra branscher, exempelvis livsmedels-, ochträvaru-

förekommer energikrävandeverkstadsindustrin processer.
energikrävande branschernaförstnämdaDe utgör merpartentre av

basindustrintraditionella råvarubaserade svenska kännetecknasden som
ochbl.a. hög kapitalintensitet mycket andelatt storav en avav

företagen därför huvud-produktionen svenska verkarDeexporteras.
företag frånkonkurrens med andra länder internationellsakligen i en

Även kemiska förmarknad. den energikrävande basindustrin är utsatt
konkurrens. jord- och stenindustrin producerashård internationell I

material används inom den inhemska byggnadssektom.främst som

Strukturomvandlingen10. 1

i det svenska näringslivet understrukturförändringar harStora ägt rum
förändringar har inneburit omställningar förårtiondena. Dessade senaste

energikrävande industrin för övriga branscher. Industrinssåväl den som
produktionen och sysselsättningen har successivtandel den samladeav

tjänstesektoremas andel har vuxit. Mellan årenminskat, medan 1970
sysselsättningen i de varuproducerande sektorerna medoch 1993 sjönk

genomsnitt år och deras andel den totala sysselsättningeni 2,1 % avper
minskade från knappt till47 % 30 %.ca

har det skett betydande förskjutningar inomDärutöver
framför allt från arbetsintensiva och skyddadeindustrisektom, de

1 och mineralbrott tillverkningsindustri SNI 2+3Sysselsättning i samtgruvor
industristatistik.enligt SCBzs
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ditkapitalintensiva sektorn,kunskapsintensiva. Dentill debranscherna
produktion,andel industrinsbehållit sinharbasindustriema hör, av

ochsysselsättningen.andel Iminskat sin20 %, massa-avmenca
basindustrinden kemiskastålindustrin ochochpappersindustrin, järn-
ökatunder perioden 1970-1993 äni värdetermerproduktionenhar mer

har gåttproduktionen imedangenomsnitt,ii industrin gruvoma
genomsnittligt ihar minskatsysselsättningen äntillbaka. mer

stålindustrin och långsammareoch änoch jäm-gruvindustrin
kemiskadenpappersindustrin ochochigenomsnittligt massa-

sysselsättningenochproduktionenvisas hurtabell 10.1basindustrin. I
1970-1993.under periodenbranschervaruproducerandeutvecklats ihar
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Varuproduktionens ochTabell 10.1 sysselsättningens tillväxt och fördelning 1970-
1993. Förädlingsvärden till producentpris arbetade timmarsamt

Produktion Sysselsättning
Tillväxt Andel i Tillväxt% i Andel i% %

år% 1970 1993 1970 1993per
Kapitalintensiv varuprod. 1,4 6,2 3,5 -2, 7 4,5 2,5

Gruvor -1,4 0,7 0,3 -3,3 0,5 0,2
och massaind.Pappers- 2,9 1,8 1,3 -1,8 1,3 0,9

Baskemisk- och plastind. 2,5 0,7 0,7 -0,7 0,5 0,4
stålverkochJärn- 1,5 2,0 0,6 -4,4 0,61,6

Dryckesvaruind. -0,8 0,3 0,4 -3,1 0,3 0,1m.m..
lcke-järnmetallverk 1,4 0,7 0,2 -2,3 0,3 0,3

varuprod.Kunskapsintensiv 2,3 8,9 8,0 -1,0 7 7,4
Maskinind. 1,3 3,5 2,5 -1,7 3,7 2,7
Elektroind. 4,2 2,0 1,2 -0,7 2,1 1,4
Transportmedels ind. 0,4 1,9 2,2 0,1 2,1 1,4

ind. 4,0 0,2Instrumentvaru 0,5 2,4 0,2 0,4
Läkemedelsind. 4,4 0,7 1,2 -0,6 0,6 0,5
Raffmaderier 4,1 0,6 0,4 0,6 0,1 0,1

Arbetsintensiv varuprod. -0,4 8,5 4,4 -2,8 8,9 5,0
Konkurrensutsatt
livsmedelsind. 2,0 0,5 0,7 -1,6 0,6 0,4
Sågverk 0,7 0,9 0,4 -3,3 0,9 0,4m.m.
Träñberind. 1,0 0,5 0,3 -1,2 0,4 0,3m.m.
Gummivaror -2,7 0,4 0,2 -4,9 0,4 0,3
Plastvaror 2,3 0,3 0,3 0,0 0,3 0,3
Metallvaror 1,1 2,6 1,7 -1,5 2,6 1,9
Textil- och
konfektionsind. -4,2 1,9 0,4 -7,0 2,4 0,5

-7,0 1,0 0,2Varv -5,9 0,9 0,2
4,6tillverkningsind. 0,4 0,2 1,0Annan 0,5 0,7

varuprod.Skyddad 0,3 19,1 12,4 -2,4 23,8 14,5
Skyddad livsmedelsind. -0,3 ,l,1,5 -2,0 1,7 1,2

sågverk-0,8Trävaruind. exkl 1,3 0,7 -2,9 1,7 0,9
Grafisk ind. 0,6 1,8 1,7 -0,6 1,7 1,6

och skogsbrukJord-
fiske 4,9 2,20,5 -4,2 7,6 3,5samt

Byggnadsind. 0,7 8,5 6,2 -1,9 9,8 6,8
Jord- och stenvaruind. -2,1 1,1 0,5 -3,7 1,2 0,5

Energi 2 2 9 05 4
Varuprgduktion 1,0 44,9 31,5 -2,l 46,8 30,4
Tjänsteproduktign inkl.
offentlig sektor 2,2 55,1 68,5 0,9 53,2 69,6
Hela ekonomin 1,8 100,0 100,0 -0,3 100,0 100,0

LångtidsutredningenKälla: 1995:41995. SOU
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branscher redovisassysselsatta i vissa åren 1980 och 1993 iAntal
helhet minskade antalet sysselsatta underindustrintabell 10.2. För som

med vilket 32 %perioden 1980-1993 270 000över motsvararpersoner,
den energikrävande industrin sjönksysselsättningen år 1980. Iav

med neddragningarna inom järn- ochsysselsättningen 39 %. Störst var
arbetstillfällena, motsvarandedär hälftenstålindustrin, nära överav

och jord- och stenindustrinanställda, försvann. Gruvorna30 000
neddragningar ochdrabbades på 40 %. Inomöver pappers-massa-av

antalet sysselsatta med drygt 18 vilketindstrin minskade 000, motsvarar
den kemiska basindustrin sjönksysselsättningen år 1980. I30 % av

medsysselsättningen 22 %.

branscher årensysselsatta i energikrävande 1980AntalTabell 10.2
och 1993.

Förändring19931980
%1980-1993Bransch

087 -6 396 -47mineralbrott 13 443 7ochGruvor

ochMassa-, pappers-
-30955 42 463 -18 49260pappersvaruind.

gödselmedels-Kemikalie-,
-2216 062 -4 48320 545och plastind.

412 -44stenvaruindustri 906 15 494 -1227Jord- och

inääáilååårlâ°°h -4932 509 -31 114063 649

energikrävandeSumma
-39-72 883186 498 113 615industri

Övrig -29-199 079industri 679 991 480 912

-32-271 962totalt 866 489 594 527Industrin

Källa: SCB
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Under perioden har skett förändringar1980-93 det gälleräven stora när
antalet arbetslösa, totalt och i olika branscher. Från tidigare haatt
varierat med konjunkturen kring internationellt låg nivå harsetten
arbetslösheten i den svenska ekonomin ökat dramatiskt under början av
1990-talet. industrins del redovisas i tabellFör 10.3 arbetslösheten för

samtliga industriförbund och för vissa förbundLO:s åren och1980
1993.

Arbetslöshet LO-förbundi vissa ochTabell 10.3 1980 1993. Procent av
antalet medlemmar.

Arbetlöshet i %
Fackförbund 1980 1990

2,6 13,8Gruv
1,3 9,1Pappers

Metall 1,4 14,6
Industrifacket 2,6 14,9

industriforbundSamtliga 1,7 14,1

bl. sysselsattaTill industrifacket hör inom kemisk industri jord- och1 samta
stenindustri.

Källa: AMS

också skett strukturförändringar inom de energikrävandeharDet stora
bl.a. produktsammansättningenbranscherna, beroende på har ändrats.att

branschernaUtvecklingen inom nâgra beskrivs nedan.av

och pappersindustrinMassa-

Strukturomvandlingen under de årtiondena har inneburit densenaste att
svenska och pappersindustrin har gått ökadmotmassa- en
förädlingsgrad färre produktionsenheter.och Produktionenstörremen

utsträckningsker i högre tidigare i integrerade anläggningar. Därmedän
del pappersproduktion medananvänds för i Sverige,störreen av massan

andelen avsalumassa har minskat. integrerade produktionen medförDen
väsentligt lägre energianvändning och tillverkasänen om massa papper
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ske främst denEnergibesparingen kanolika anläggningar.i attgenom
föreskulle till torkninghaånga använts transportav massasom annars

användas till torkningpappersbruket kantill papperet.avnu
förskjutning från kemiskinneburithar vidareUtvecklingen massaen

massatillverkning,inom mekanisk TMPtill de elintensiva processerna
Vid100 %.vedråvaran högt,utnyttjandetoch därCMTP, är näraav

energi,används mindre inköptmassaframställningkemisk men
pappersproduktionenAndelen ibetydligt lägre.vedutbytet returpapperär

År användesdet40 %1994%.15 returpapperär somca avvarca
också.mängdvissimporterat. En returpapper exporteras

mitten 1980-massaindustrin har sedanochsvenskaDen avpappers-
företagsköpverksamhet utomlands, främstexpanderat sintalet genom

omkringoch 40antalet sysselsattaHälftenfusioner. procentoch avav
utomlands.finnsförproduktionskapaciteten papper nu

produktionpappersindustrinsoch%,delen, 80Större massa-avca
År miljonerexporterade Sverige 8utomlands. 1994 tonavsätts ca

med totaljämföramiljoneroch 3 attnära ton enmassa,papper
påochmiljonervärlden på 70i massaexporttonpappersexport caenca

världens tredjeefter Kanada och USASverigemiljoner30 ärton.
svenskaVärdet denoch exportenexportörstörsta massa. avav papper

kronor, vilketmiljarderår 1994 55och närapapper varav massa
Sveriges%knappt 12 varuexport.motsvarar av

huvudsakligen, tillochsvenska avsättsDen exporten papperav massa
Västtyskland,främst imarknaden,västeuropeiskapå den%,80ca

produktionenskerkontinentenFrankrike. PåochStorbritannien av
i betydligtpappersbruk ochintegreradedel i icke ärtill storpapper

har denTysklandbaseradSverige på störstagrad ihögre returpapper.än
ochSverigeföljtinom 20 %,för EU,marknadsandelen avpapper

Finland på %.och 12Frankrike på 13 %
produkter bestämspappersindustrinsochPriserna avmassa-

relativtPriserna fluktuerarvärldsmarknaden.utbudoch påefterfrågan
l990-talet.nedgång i börjanefteroch påkraftigt vägär avupp ennu

priserna påEftersomunder år 1996.förväntasprisernautplaningEn av
utvecklingenkortfibrig massaföreller ECUUS-dollar ärisättsmassa

dollarntill främsti förhållandevärdekronans storden svenska avav
branschen.lönsamheten iförbetydelse
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metall/framställningochStål-

påbörjadesstålindustrinsvenskadenomstruktureringomfattandeEn av
1980-talet.helaunderfortsatteoch1970-taletbörjanunder av

ned-företagsammanslagningar samtinnebarStrukturförändringama av
produktionsenheter.tillkoncentration störreochläggningar

ochspecialiseringökadmedförtocksåharOmstruktureringen enen
successivthandelsstål harAndelen"nischprodukter".olikapåsatsning

specialstål,i dagbeståriproduktionen, mätt% ton,45minskat. avav
tillbidragitharkolhalt. Detta attmed högstålstål ellerlegeratdvs.

börjansedanpriserfastaiökatproduktionsvärde harbranschens av
ligger pådagstål ihandelsfärdigtproduktionen1970-talet, atttrots av

undernedgångefterår 1974tonnivå 4,5ungefär ensomsamma
1980-talet.

uträckningistâlverkensvenska är stordeiProduktionen
deniväsentligt högrestålElanvändningen ärskrotbaserad. tonper

stålverkensmalmbaserade. Avi denproduktionenskrotbaserade än
elektrostålugnar,iskrotomsmältningför%åtgick 28elanvändning av

de flestatillverkningför typerbehövsDessa avljusbågsugnar.s.k. av
specialstål.

ochsvenska järn-denspecialiseringochrationaliseringDen som
internationellabranschenstillhar lettgenomgåtthar attstålindustrin

tioårsperioden. Fördenunderstärkts senastekonkurrenskraft har
ochgodprodukterstålindustrinsefterfrågannärvarande är

1980-talet harslutetSedankapacitetstaket.liggerproduktionen nära av
ägandetutländskadetmedförtdelvisbranschen attOmstruktureringen av

ökat.stålföretagensvenskai de
%ungefär 80säljs export.produktionstålverkensochjärn-Av

fjärdedelardit exportenmarknaden Västeuropa treär avDen största ca
respektive 11för 181993svarade årStorbritannienochTysklandgår.

harstål till USASverigesstålexporten.svenska exportdet% avav
Österni Fjärranmarknadernamedan1980-taletmittensedanminskat av
knappt1994exportvärde årStålindustrinsbetydelse.iökathar var

svenskaden%drygt 6vilketkronor,miljarder motsvarar30 av
varuexporten.

icke-jämmetallverken är storas.k.deochFerrolegeringsverken
företags-efteri dag,bestårFerrolegeringsbranschenenergiförbrukare.
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nedläggningar under den tioårsperioden, endast företag.senaste ettav
Ferrolegeringsverkens produkter, ferrokisel, ferrokrom användsm.m.,
inom järn- och stålindustrin vid framställning specialstål.av
Produktionen mycket elintensiv.är Exportandelen i den svenska
produktionen hög och konkurrensenär världsmarknaden kommer
främst från företag i länder med låga elpriser, exempelvis Kanada och
Sydafrika.

Branschen icke-jämmetallverk sysselsatte i Sverige år 1993 7 700ca
och domineras två företag. Produktionen består främstpersoner av av

aluminium, koppar och bly och mycket elintensiv.är Liksom for
ferrolegeringsverken konkurrenterna koncentreradeär till länder med
låga elpriser, Norge, Kanada och Island.som

Elintensiv kemisk industri

elintensivaDen kemiska industrin består antal heterogenaett stortav
verksamheter. Kännetecknande verksamheternaär i princip gåratt påut

förädla någon råvara. viktigasteDeatt råvarornatyp olja, salt, luftärav
och el. Till de elintensiva delbranschema hör produktionenmest av

klor-alkali och klorater. De svenska klorattillverkama har isyrgas,
huvudsak expanderat produktionen utanför Sverige. elintensivaDe mest

delbranschemazkemiska sysselsatte 3 800 år 1993.ca personer

Strukturomvandling och export

Basindustriema för betydande del den svenskasvarar en av
Skogsindustrin, järn-varuexporten. och stålindustrin och dengruvorna,

kemiska industrin exkl. läkemedel stod tillsammans för tredjedelca en
den svenska år 1993. Därutöver finns ocksåvaruexporten energi-av

intensiv varuproduktion för inom exempelvis verkstadsindustrin.export
I tabell 16.4 visas den svenska fördelad påvaruexporten varugrupper.

2 Industri för oorganiska kemikalier SNI 351 l l och industri för ochoxogen
andra industrigaser SNI 113.
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importeradevärdetminusexportvärdetNettoexportandelen av
genomsnitt,industrin iibasindustriemai änhögreinsatsvaror är

inhemska råvaror.förädlarutsträckningidepåberoende storatt
och19803 förnettoexportandelarvisarför årUppgifter massa-
ochjärn-föroch samt50 %påpappersindustrin över gruvoma

genomsnittindustrin iFör%.30-40stålindustrin på var
15%.1980nettoexportandelen år ca

fördelad1993årSveriges10.4 export varugrupper,Tabell
kronormiljoner

AndelVärde
i %Mkr
17,266166Skogsvaror

3.814 829trävaror
2,38868massa

10,268239papper
10,038 913Mineralvaror
0,82863järnmalm
5,834722stålochjärn
1,66 260metallericke-jäm

10,741 584Kemivaror
1,45685föreningargrundämnen,
4,495816läkemedel
2,38 779plaster
3,413 155Energivaror
3,193911oljeprodukter

49,1190 474Verkstadsvaror
9,637 457Övriga varor

100,0245388TOTALT
SCBKälla:

basindustriemafrånförskjutninginnebärstrukturomvandling,En ensom
genomsnittligadenmedföraskulleindustrin, attdelarandratill av

Bilagedelkämkraftsavvecklingen.underindustrin3 elintensivaSe Den
1990:22.SOU
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bortfallimportandelen inom industrin ökar. För kompensera detatt av
exportintäkter, skulle bli följden minskad produktion isom av en
basindustriema, skulle det krävas betydligt produktionstillskottett större
i andra branscher.

10.2 Energi- och elkostnader

tabellI 10.5. redovisas uppgifter de branscher eller delbranscher därom
energikostnaderna höga i förhållande till produktionsvärdet.är Fem
branscher svarade år för drygt1993 hälften industrins energiinköp,av

för endast fjärdedel saluvärdet och femtedelmen en av en av
förädlingsvärdet i hela industrin. I genomsnitt motsvarade
energikostnaderna i dessa energikrävande branscher omkring 6 % av
saluvärdet eller förädlingsvärdet.13 %ca av

Även inom de energikrävande branscherna finns arbetsställen ärsom
mindre energiintensiva, likväl det finns vissa arbetsställen medsom en

energiintensiv tillverkning. Av tabell framgår10.5 drygtextremt att
arbetsstéillen‘.40 000 arbetade vid energiintensivapersoner

finnsDet energiintensiva arbetsställen utanför dessa branscher,även
Årde ofta små. arbetade1993 omkring lO 000 vidärmen personer ca

energiintensiva200 arbetsställen i andra branscher de återfinnsän som
i tabellen

4 energiintensivtEtt arbetsställe definieras här kostnaden för inköptaattsom
energivaror överstiger 6 % produktionens saluvärde eller 14 %av av
förädlingsvärdet.
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energikrävandeisysselsättningochEnergikostnad10.5Tabell
1993industribranscher år

sysselsattaAntalEnergikostnad
energiintensivavidAntalandelEnergi- avsom

arbetsställensyssel-Förädl.Salu-kostnad
BAvärdevärdemilj. kr sattaBransch

ochGruvor
70433594087712,58,4665mineralbrott

Massa-,

pappers-
och pappers-

994"’20559204634215,67,16644varuindustri
Kemikalie-,
gödselmedels-

829309830621610,34,8248plastind. 1och
ochJord-

66437124494159,16,1773stenvaruind.
stål-Järn-,

metall-och
9319132509 93213,95,04602verk

energi-Summa
122428604161511313,36,18109ind.krävande

52 327240515275944,82,642717totaltInd.

energikostnadensaluvärdet, B%° energikostnaden 6A av
förädlingsvärdet.14 % av

grafiskiarbetsställenenergikrävandevidW sysselsattaInklusive
industri.

Källa: SCB

Ävenelkrävande.ocksåallmänhetibranscherna ärenergikrävandeDe
arbets-ochdelbranscherelkrävandeåterfinnsbrancherdessautanför

förädlingsvärden samtochsaluvärdenredovisas10.6tabellställen. I
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elkostnademas andel därav år 1993 för elintensiva arbetsställen. Med
elintensiva arbetsställen arbetsställen där elkostnadema minstutgöravses
3,5 saluvärdet,% vilket ungefär dubbeltär högså andelav en som
genomsnittet för industrin helhet. Betydligt högre elkostnadsandelarsom

vad framgår deän branschvisa genomsnittssiffror, redovisassom av som
i tabell finns10.6, i vissa delbranscher, framför allt inom kemisk bas-
industri och metallframställning.

Tabell 10.6 Saluvärden, förädlingsvärden, sysselsättning el-samt
kostnadsandelar för elintentensiva arbetsställen år 1993.

Salu- Förädl. Antal Elkostnadsandel
värde- värde syssel- % forádl.av
milj. kr milj.kr saluvärde värde.satta

Elintensiva arbetsställen
branscherna:inom

Gruvor och mineralbrott 8455 3 901 42 30 7,2 10,8
Pappers- och massaindustri 40 294 16 478 23 514 7,6 18,5
Elintensiv kemisk industri 1735 2 041 3 986 9,5 24,0
Järn-, stål-, ferrolegering 9078 4 143 7 999 6,0 12,8
lckejämmetallverk 1 497 619 1 431 16,8 40,5
Elintensiv Verkstadsindustri 2 957 1 608 4 753 5,7 10,6
Övrig elintensiv industri 2347 3 554 6 307 4,9 10,0

Summa elintensiva
arbetsställen 71 907 32 344 52 220 7,4 16,4
Icke elintensiva
arbetsställen 608 019 327 972 542 307 1,0 1,8

INDUSTRIN TOTALT 679 926 360 316 594 527 1,7 3,1
Källa: SCB

Energi- och elkostnadens andel förädlingsvärde respektive saluvärdeav
mått hur känsligaär arbetsställenaett i bransch kan fören vara

energiprisförändringar. En uppfattning hur prisförändringamagrov om
kan påverka konkurrenskraft, driftöverskott och löneutrymme ges av
dessa andelar. Energiprisemas genomslag på vinster och sysselsättning
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arbetsställenaenergiintensiva ärdehurdockpåverkas även av
enskildautanför detochinomverksamheterandraintegrerade i

företaget.
elkostnademaselprishöjningarför ärkänslighetenindikatorSom

Förädlingsvärdetrelevanta.denförädlingsvärdetandel mest angerav
förädlings-Medbearbetningen.uppnåsvärdeökningden genomsom

för råvaror,kostnadernamedminskatsaluvärdethärvärdet avses
bl.a.såledesinnefattarFörädlingsvärdetenergivarorhalvfabrikat, etc.

därarbetsställendeFörföretagsvinster.kapitalkostnaderlöner, samt
alltsåförädlingsvärdet bördelbetydandeelkostnadema motsvarar aven

ochlöne-minskatpåtagligtinnebäraelprishöjningbetydande etten
försäljningsintäkter.oförändradevidvinstutrymme

andelelkostnademas10.6tabellframgår är avSom av
svenskadenbranscher utgöri dehögaförädlingsvärdet som

starktdebranscher ärdessaför är attbasindustrin. Gemensamt
hårdmedmarknaderinternationellaverkarochexportinriktade

ökadeövervältraMöjligheterprodukter. attoch homogenakonkurrens
därförfinnsproduktenprisetslutligadetpåproduktionskostnader
priser,variationermedcykliskastarkt storaBranschema är avinte.

åren.mellanvinstmarginalerochproduktion
basindustriemaexportinriktadeför dekonkurrensförmågaFörsämrad

kompenserastidigare kunnatproduktionskostnader harökadeföljdtill av
möjlighet kommersådansvenska kronan. Endendevalvering avgenom

inom EU.samarbeteti detgår inSverige monetärafinnasinte att om

Sysselsättning10.3

andelenlandetisysselsättningen ärtotalatill denrelationiSett
liten.relativt Drygtarbetställenelintensivaochenergi-vidsysselsatta

arbetsställens, vilketsådanavidsysselsattadirekt000 är50 personer
eller 1,5industrisysselsatta, procentallationdelomkring cautgör aven

dock ihararbetsställenaenergiintensivalandet. Deisysselsattaallaav
därigenomföretagoch andraunderleverantörertillrelationersin somtur

syssel-direktautveckling. Deenergiprisemasindirektpåverkas av

och 10.7.10.65 i tabellernadefinitionenEnligt
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sättningseffektema ökade kostnader för energiinköp underskattarav
därför totaleffektema. Dessutom de regionala skillnadernaär stora,
varför sysselsättningseffektema kraftigt ökade energipriser kan bliav
påtagliga för vissa delar landet.av

Direkta och indirekta sysselsdtmingseflekter

SCB har gjort beräkningar sysselsättningseffektema förändradav av en
slutlig efterfrågan på industriprodukter, också inkluderar desom
indirekta effekterna produktionsförändringar i bransch påav en

branscherfi.sysselsättningen i andra Utifrån nationalräkenskapsdata har
alla sysselsatta fördelats efter de slutprodukter de har bidragit tillsom

producera. För varje bransch haratt sysselsättningen delats iupp
produktion för slutlig användning och produktion insatsvaror tillav
andra industribranscher. Därigenom kan effekterna beräknas av
förändrad produktion i bransch på sysselsättningen i de övrigaen
branscher, för sin försäljning beroende den förstär angivnasom av
branschen.

tabellI 10.7 redovisas resultatet dessa beräkningar. Uppgifternaav
för varje bransch eller delbransch hur många sysselsatta totaltanger som

berörs produktionsförändring i branschen, den direkta effektennärav en
sysselsättningen i branschen beräknas beröra 100 Enatt personer.

minskad produktion i exempelvis järnmalmsbrytningen till följd av-
resulterarminskad efterfrågan eller ökade kostnader isom-

uppsägningar 100 i jämgruvoma leder enligt beräkningarnaav personer
till ytterligare 70 blir arbetslösa.att ca personer

Enligt beräkningarna drabbas i genomsnitt dubbelt så många personer
de direkt berörda arbetslöshet neddragningnär personal-som av en av

styrkan sker vid arbetsställe. För verkstadsindustrinett effekternaär
något mindre, medan de för vissa energikrävande branscher betydligtär
högre. För och pappersindustrin och metallindustrin ungefärmassa- tre-
faldigas sysselsättningseffektema de indirekta effekternanär inkluderas.

6 Underlagsbilaga 20
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i vissaår 1993indirektochdirektsysselsattaMedelantal10.7Tabell
sysselsatta.direktantaltillförhållandeiindustrini helaochbranscher

sysselsattaantalTotalt
sysselsattadirekt100Bransch per

168Jämmalmsgruvor
196Icke-jämmalmsgruvor
169mineralbrottochAndra gruvor

368Massaindustri
308pappindustriochPappers-
246Träñberplattindustri

214Kemikalieindustri

293ferrolegeringsverkstålverk,ochJärn-
241stålgjuterierochJärn-

123ämmetallindustriIcke-j

165Verkstadsindustri

197totaltIndustrin,

SCBKälla:

sigskiljerspridninggeografiskaindustrinselkrävandeochenergi-Den
elkrävandedenvisarTabell 10.8landet.ifördelningindustrinshelafrån

1993.7Av 00088delokalisering år sompersonerlänsvisaindustrins ca
00032återfannsbranschernaelkrävandedeiarbetade ca1993år

bergslagsläneni%2600023ochnorrlandsläneni%36 ca
län. DenKopparbergsochÖrebro, VästmanlandsVärmlands,

dessaisysselsättningendelbetydandeindustrinelkrävande utgör aven
%62sysselsatta,landets26 %arbetade camenDärområden. avca

i dessaåterfannsbranschernaelkrävandei desysselsattaallaav
områden.

ochbranscher;följandedefinierats gruvorhärindustri har7 Elkrävande som
icke-industri,kemiskelintensivpappersindustri,ochmineralbrott, massa-

ferrolegeringsverkochståljäm-,jämmetallindustri samt
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Tabell 10.8 sysselsättningen i elkrävande industri år 1993. Fördelning län.
Sysselsatta i elkrävande prod. Antal syssel-
Antal Andel Andel totaltsattaav av

syssels. syssels.
totalt i industrin

Stockholms län 3 499 0,5 4,4 777 456
Uppsala län 1 824 1,5 17,6 123 935
Södermanlands län 4 188 3,9 22,5 107 941
Östergötlands län 3 258 1,9 9,3 173 403
Jönköpimgs län 1 333 1,0 5,1 133 672

Kronobergs län 1 590 2,0 9,3 78 193
Kalmar län 1 311 1,3 6,0 101 323
Gotlands län 152 0,6 6,2 24 992
Blekinge län 1 501 2,4 10,3 62 556
Kristianstads län l 816 1,5 8,4 121 413

Malmöhus län 2 669 0,8 5,4 332 232
Hallands län 2 450 2,1 17,8 115 778
Göteborgs och Bohus län 2 421 0,8 4,5 315 836
Älvsborgs län 3 996 2,1 10,7 192 339
Skaraborgs län 1 170 1,0 4,3 120 250

Värmlands län 7 799 6,6 36,6 117 452
Örebro län 3 688 3,2 16,7 115 620
Västmanlands län 2 054 1,9 8,5 109 204
Kopparbergs län 9 141 7,8 46,5 117 745
Gävleborgs län ll 032 9,2 46,1 119 269

Västernorrlands län 7 382 6,7 45,9 110 422
Jämtlands län 434 0,8 9,7 56 534
Västerbottens län 8193 3,5 28,6 109 340
Norrbottens län 9 086 8,2 67,4 111 220

Hela riket 87 613 2,3 14,7 3 748 125
Källa: SCB

Den elkrävande industrin har betydelse förstörst sysselsättningen i
Gävleborgs län, där den svarade for drygt 9 % den direktaav
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länKopparbergsochNorrbottens1993.sysselsättningen år I var
deBlandomkring 8 %.industrielkrävandesysselsatta iandelama

ibetydelseindustrinelkrävandedenhade störstövriga länen
arbetadesysselsattadedär %Värmlands län 6-7ochVästernorrlands av

branscher.i dessa
naturligafall inte någramångaioch kommungränser ärLäns-

industrianläggning ielintensivarbetsmarknader. Enavgränsningar enav
spelarsaknasisysselsättningaralternativa natur-där settbruksort, stort

vad densysselsättningenden lokalaroll för änbetydligtligtvis störreen
inkluderaocksåstorstadskommun. Förlåg idenskulle attgöra enom

denundersökningingåendeutförthar SCBaspektdenna avmeren
syssel-totalaför denbetydelseindustriproduktionenselkrävande

arbetsmarknader.lokalaochkommunerregioneri olikasättningen
arbets-lokalatill totalt 109har kommunernaBland aggregeratsannat

marknader.
arbetspendlings-faktiskadestatistikharavgränsningenVid över

därunderlagsbilagabeskrivs iMetodenutnyttj separatats.strömmama en
helhet redovisastabell 10.9i sin Iredovisasundersökningenockså

hade1993arbetsmarknader år änlokalade 14uppgifter mersomom
Undersökningenverksamhet.elkrävandeisysselsatta%10

i figur 10.1.sammanfattas
Hylte,Hällefors,Munkfors,Hofors,arbetsmarknaderlokalaI sex

arbetsmarknadenpåfemteoch AvestaHagfors än personvarmervar
lokaladessaochproduktion år 1993. Varelkrävandeisysselsatt en av

förhållande-allaharkommun. Deendastarbetsmarknader utgörs enav
befolkningensysselsattabruksortskaraktär. Denochfå invånarevis är av

i riket. Ensysselsattaalla0,8 %endastregioneri dessa utgör avca
skullearbetsställenaelkrävandevid desysselsättningsminskning
andratillUtpendlingenkommuner.i dessaföljderallvarligasannolikt få
vilketunder %,10angivna kommunernai delågkommuner var

utanförsysselsättningalternativfåpraktiska svårigheterindikerar att
kommunen.

syssel-elkrävandedenarbetsmarknader därlokalaBland de åtta
femåterfinnssysselsättningentotaladen10-20 %sättningen utgör av

HedemoraArjeplog,Kiruna,Gällivare,bruksortskaraktärkommuner av

8 Underlagsbilaga 21
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Örnsköldsvik.och Kommunerna Bengtsfors och Dals-Ed bildar
tillsammans lokal arbetsmarknad, omfattar relativt få sysselsatta.en som

båda övriga lokalaDe arbetsmarknadema Gävle och Nyköping
omfattar tillsammans kommuner med sammanlagt 90 000sex ca
sysselsatta. dessaTrots arbetsmarknaders storlek arbetar änmer var
tionde de sysselsatta inom elkrävande industri. minskandeEn syssel-av
sättning i den elkrävande industrin skulle där innebära kvantitativastörre
problem, samtidigt arbetsmarknademas storlek torde innebära störresom
anpassningsförmåga och möjligheter skapastörre ersättnings-att
sysselsättning, jämfört med de lokala arbetsmarknadema bruksorts-av
karaktär.
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elkrävandesysselsatta ihög andelmedarbetsmarknaderLokala10.9Tabell en
industri.

syssel-Andel
syssel-Antali elkrä-Lokal satta

totaltindustrivandeKommuner sattaarbetsmarknad

4 57937,3 %HoforsHofors
1 840%27,3MunkforsMunkfors
3 32725,1 %HälleforsHällefors

649423,2 %HylteHylte
6 ll721,7 %HagforsHagfors

767920,6 %AvestaAvesta
603919,3 %GällivareGällivare
3881117,3 %KirunaKiruna
569114,3 %ArjeplogArjeplog
847613,2 %HedemoraHedemora

62 083%12,5jävleGävle
Alvkarleby
Sandviken
Ockelbo

6 83911,9 %BengtsforsBengtsfors
Dals-Ed

26 33411,4 %NyköpingNyköping
Oxelösund
Örnsköldsvik 42224Örnsköldsvik 10,7 %

179 36414,9 %Summa

Källa: SCB

arbetarpersoner000sysselsatta ca 180landetsfemKnappt procent av
de%där 10arbetsmarknaderlokala ändessa 14inomoch bor avmer

lokala28industrin.elkrävande Inominom denförvärvsarbetande arbetar
elkrävandesysselsatta i dende%arbetar 5arbetsmarknader än avmer

förvärvsarbetandedenindustrin 15 %600 000Knappt personer, av
regioner.dessasysselsatta iSverige,ibefolkningen var

9 Underlagsbilaga 21.
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Figur 10.1. Andel sysselsatta i elkrävande industri. Redovisning per
lokal arbetsmarknad.
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Risker och miljöeffekterll

Inledning1.1l

skallinnebär detdet svenska energisystemetOmställningen att.av
medför negativaenergikällor, i minsta möjliga mångrundas på som

beskrivits i tidigare kapitel.Tillförselalternativ harmiljön.effekter på
utgångspunktema.utbud och pris varit de viktigasteefterfrågan,harDå

för olikaoch leveranssäkerhetenhandlat tillgången påAnalysen har om
el- ochproduktionskapacitet, faktorerbränsleslag, behovet styrsomav

energiefterfrågan etc.
miljöpåverkananvändningensskall tillförselns ochkapitletdet härI

klimat,betydelse förmed fokus energikällomasbehandlas påriskeroch
katastrofrisker.‘ bildheltäckandeSyftet inteförsurning och är att enge

för- och nackdelarnabeskriva de viktigastekortproblemen, utan attav
behandlaskapiteltillgängliga. 12energikällor Idemed ärsom

miljöeffekterkapitel beskrivs vissaingående och i 15klimatfrågan av
modellkakyler.omställningsalternativ med hjälpnågra av

allmänhet.risker ienergisystemensdiskuterasavsnitt 11.2I
ingående.nackdelar beskrivs i avsnitt 11.3fördelar ochKärnkraftens

olikanackdelar medavsnitt för- ochbeskrivs i 11.4På sättsamma
i avsnittkortfattat 11.5.Vattenkraften behandlasbränslen. mera

olika miljöeffekter ochoch jämföramed värderaProblemen mäta,att
utredningarutgångspunkt i tidigaremedi avsnitt 11.6diskuterasrisker

Avslutningsvis dras någraområdet.internationella studier påoch
avsnitti 11.7.slutsatser

energisystemetmedRiskerna11.2

inträffar medhändelseinnefattar skeende därriskBegreppet ett enen
medför konsekvenserförsumbar ochintesannolikhet, är somsom

fullständiginträffar medönskvärda. händelseicke Enuppfattas somsom

‘ underlagsbilagaSe även
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önskvärda konsekvenser betecknas knappastvisshet eller med som en
risk.

undvikas och andra risker kan minskasVissa risker kan t.ex.genom
åtgärder. Vissa risker förknippadebeteendeändringar eller andra medär

vulkanutbrott och översvämningar. Andranaturliga händelser, t.ex.
trafikolyckor eller oljeutsläpp, förbundna med mänskligtrisker, ärsom

sitt beteendeIbland kan den enskilda människanhandlande. genom
förhållningsättetför risker. gäller tillpåverka sin utsatthet Det t.ex.

undvikabilåkande Andra risker svårare ellertobaksrökning, är attosv.
eller motåtgärder. Hit hörbeteendeanpassningminska t.ex.egnagenom

Individenskämkraftsolyckor.klimatförändingar ochförrisken
handlandesig de kan påverkasanpassning till risker egetgenomvare-

politiskt agerande betingasexempelvisindirekteller avgenom -
riskattityd.individenstill risken, dvs.inställningen av

förenad med risker förproduktionen energiAnvändningen och ärav
inträffaoönskade händelse kan kändOfta denmiljö och hälsa. är som

konsekvensen till sinintill visshet, medanförutsedd medeller näst
från förbränningenkänd. Svavelutsläppofullständigtomfattning är av

försurande vilkasexempelvis till nedfallolja lederkol och ämnen,av
delvis kända.liv och hälsa endastoch djurseffekter på ärväxters

miljöpåverkan,kontinuerligresultatetSådana risker är varsav en
vanligtvis inteblir betydande,efter handlångsiktiga verkningar men

cancerfall,gäller dekatastrofala.omedelbart Detsammauppfattas som
bilavgasutsläpp.till följduppkommer avsom

luft-utsläpp ochför begränsainternationella samarbetetdetI att av
kritiska belastningsgränser,arbetat med s.k.harvattenföroreningar man

föroreningarhur belastninguttryck förvilka storantas somavge
skadeeffekter på siktbetydandekan bära utan attnaturen mer

naturvetenskapligbaserade påbelastningsgränseruppkommer. Dessa är
miljöpåverkanslag"tål". vissavad Förforskning ärnaturen avom

effekter saknas.icke önskadeoch förotillräckligkunskapen gränsen
organiskaoch vissaradioaktivitet, tungmetallergällerDetta t.ex.

föreningar.
riskerna föri vilka fallEnergikommission undersöktesårsI 1977

framtidaavgörande för valetskulle kunnakatastroferstörre avvara
dammras, brottidentifierades bl.a. påriskerenergisystem. De varsom

radioaktivautsläppmed supertankers ochskeppsbrottgasledningar, av
kämkraftsanläggningar.frånämnen

därefter aktualiseratskatastrofrisker harFrågan avom
Händelseroch Tjernobyl.Mile Islandreaktorhaveriema i Three som
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tidigare ansågs hypotetiska inträffade. Haverierna föranledde utredning
kärnkraftens risker i Sverige och säkerhetshöjande åtgärderav

genomfördes. Samtidigt konstaterades skillnaderna iatt
grundkonstruktion mellan de svenska verken och den grafitmodererade
Tjernobylreaktorn betydande.var

Även inverkanfrågan de s.k. växthusgasernas klimatet, ochom
följder denna påverkan kan få för livsbetingelserna jorden,de som

under Effekterna klimatförändringarnaaktualiserats år.har ärsenare av
omfattning till sin fördelning i tidosäkra såväl till sin och ochsom rum.

klimateffekterna skiljer sig också väsentligt från andraRiskerna med
risker med energisystemet.

men händelse till negativaSannolikheten för ovanlig ledersom
huvudsakligen olika medkonsekvenser kan uppskattas allasätt,tre

första metoden statistiskt uppskattadeuppenbara svagheter. Den är
subjektiva och denandra expertbedömningarsannolikheter. Den är rent

Endast denprobabalistisk säkerhetsanalystredje s.k. PSA.
användas för utifrån empiriskt underlagförstnämnda metoden kan att ett

olycka. Negativa konsekvenser till följdFöruttrycka risken aven
omvandling kan i vissa fall uppskattas medenergitillförsel och

metoder. Eftersom katastrofer och vissa slagstatistiskatraditionella av
för traditionellaförekommer blir dock underlagetsällanolyckor

beräknaotillräckligt. kan då användas försannolikhetskalkyler PSA att
händelsekedjor aldrig har inträffat i sin helhet ochförsannolikheten som

empiriskt underlag kan läggas till grund föringetdär följaktligen en
jämföra olikasannolikhetsberäkning. negativa effekterAttreell av

uppskattats med olika metoder, innebär särskildavilka harenergislag,
översiktjämförande olika energislag med avseendeproblem. En av

tabell framgår där deti 1.1. Det svårtkatastrofer l äratt att ettges
risker.meningfullt jämföra energisystemetssätt

lO l5l380
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riskerna med kärnkraft och de fossila bränslenasFramför allt är
så speciell karaktär de svårligen låter sig jämförasklimatpåverkan attav

Även effekternavetenskapligt beskrivningen ärsätt.ett av
definieras klimateffekternaproblematisk. tabellen exempelvisI som

olikaoch jämnt socialt fördelade. själva verket kan områdenglobala l
olika och den sociala fördelningen kan bli mycketdrabbas mycket

ojämn.

olika energislag med avseende på katastrofer.11.1 Jämförelse mellanTabell

Skadetyp Geografisk Social Tids- Sanno-Energislag
fördelning likhetfördelning fördelning

Omedelbar SällsyntPersonskada LokalVattenkraft Jämn
skadadammras Ekon.

bränslenFossila
Utdragen TroligNaturskada GlobalKlimatpåverkan Jämn
process

Lätta petro-
leumbränslen:

Omedelbar SällsyntLokalPersonskada JämnBrand efter stort
utsläpptransport/
tankningsolycka
Gas

Omedelbar SällsyntLokalPersonskada JämnGasutsläpp

Olja:
OvanligYrkesrisk. OmedelbarPersonskada LokalUtvinnings-

olycka
OvanligUtdragenRegional Ekono-NaturskadaOljeutsläpp

misk process
skada

Kol:
Omedelbar OvanligLokal YrkesriskPersonskadagruvolyckaStor

Kärnkraft
avsnitt 11.3Reaktorhaveri se

i Sverige.dock aktuelltrisker för katastrofer,vätskefomi,iLNG ärnaturgas gersom

Underlagsbilaga 30.Källa:
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Kärnkraft1 1.3

klimatproblemet och försurningen eller andrainte tillKärnkraften bidrar
fossila bränslen. kräver intemed Denmiljöproblem hänger sammansom

bränsle, vilket de indirektaomfattande gör ävenatttransporter av
små.effekterna är

gruvdrift medför brytning lokalaövrigLiksom vid av uran
strålningsnivå andrauranmalm har högremiljöeffekter. Eftersom än

vidtas radon i luft, radium isärskilda åtgärdermåstemalmer, mot vatten
direkt strålning.avfalloch samt mot

skadorkärnkraftsproduktion består i huvudsakMiljöeffekter avav
Sönderfallradioaktivitet.utsläppuppkommakan avavgenomsom

joniserande strålning, vilken skadarupphov tillprodukterradioaktiva ger
DNA-molekyler.indirekt eller direkt skadalevande celler attgenom

misslyckas medcellen vid delningkan leda tillDNASkador attatt
försvinna vidkan därförkromosomantal.sitt Kromosomerfördubbla

vilketihop fel såbrottstycken kombinerasellerdelningen sätt,
stråldoser dörVid mycket högaupphov tillkansmåningom cancer.ge

slutar fungera.drabbadedecellerså många attmestatt organen
frånbefolkningenskulle kunna nåstrålningDen ettsom

eller partiklar.radioaktivafrån utsläppkärnkraftverk kommer gaserav
Alfa- ochgammastrålning.alfa-, beta- ochskilda slag;Strålningen är av

radioaktiva i kroppen,får defarligbetastrålning ämnenaär om man
densärskilt farlig eftersom nårGammastrålningenfödan.med ärt.ex.

bly,Några centimeteri kroppen.och förmåri luftenlångt tränga
den.eller någrabetongdecimetertjock vatten stopparmeter
internationellastrålningtill följdförRiskfaktorer av anges avcancer

strålskador harRiskfaktorn förstrålskyddskommissionen, ICR. sena
vid tillfällen.räknats några1950-taletsedan upp

Avfall frånkapitelbeskrivits iAvfallshanteringen har
med avfallet ochtusentals Riskernaradioaktivt i år.kärnkraftverk är

relaterade till det mycket långaframför alltomhändertagandedess är
följdprodukter, tillradioaktivaUtsläpptidsförloppet. ettt.ex. avav

för strålning,människor och miljögrundvattnet, kanläckage i utsättaut
aspekt harexempelvis födan. Enindirektdirekt eller somannangenom

finnas tusentalssamhälle kommervilkendiskuterats är atttyp somav
slutförvaret måsteoavsiktligt intrång iAvsiktligt ellertiden.fram iår

förhindras.
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Utsläpp radioaktivitetav

kärnkraftverk under normalradioaktivitet från svensktUtsläppen ettav
utsläpp frånriktvärdedrift mycket små. SSI attär anger som

allmänheten fårdrift inte någon individ blandkärnkraftverk under till
och Under årenmSv/person år. 1993dosbidrag 0,1är större änsomge

och Oskarshamnfrån Barsebäck, Forsmarkoch utsläppen1994 var
Utsläppen frånriktvärden SSI.demindre %1än satts avsomav

kvardröjande effekterför närvarandeRinghals påverkas av enav
ochRinghals Utsläppen år 1993 28 % åribränsleskada år 1993 var

riktvärde.SSI:s1994 43 % av
Sverigekärnkraftverken i harpersonal vidDosbelastningen hos

dockjämförelse. harinternationell Dosernalågt vidtidigare legat en
i med övriga länders.och ligger nivåårökat under nusenare

ombyggnads-omfattandeökning härrör från deHuvuddelen dennaav
orsakerkokarvattenreaktorerna. Andraäldreskett i dearbeten harsom

reaktorernasprovningsverksamhetomfattningenökadedenär av
kontrollställs högre kravanläggningarna åldrasprimärsystem. När

kollektivdoseni tid. s.k.förändring Denbegynnandeupptäckaför att
ungefär nivåvilketmanSv,till knappt 20uppgick år 1994 sammavar

år 1992.som

katastrofiiskerKärnkraftens

föremål för uppmärksamhet.har varitreaktorhaverierförRiskerna stor
vartill kommerfåtal fall,förekommit endast iharSådana haverier ettett

ochomvärderatsefter handmed kärnkraft harRiskernaantal tillbud.
värdering1979:86Närförläggningsutrednings SOUårs1970 av

undervärderingframstårriskerna numera som en
amerikanska s.k.denhar genomförts medberäkningarradEn

kvantifiera deutgångspunkt, förmetodRausmussenrapportens attsom
bygger pådrift. Metodikenkärnkraftensförbundna medrisker ärsom

användssäkerhetsanalysprobabalistisksannolikheterkonstrueradeatt
med årssamband 1977händelseförlopp. Ibeskrivaför att

beräkna bl.aförgjordes fleraarbeteEnergikommissions attansatser
haveri medförhärdsmälta. Sannolikhetenför s.k.sannolikheten etten

utomordentligt liten.bedömdeskonsekvenserallvarliga vara

2 Underlagsbilaga 3
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Reaktorsäkerhetsutredningen, SOU 1979:86 tillsattes eftersom
olyckan i Harrisburg, kritiserade den bedömning gjordes 1977som av

Energikommission. Osäkerheten i beräkningarnaårs hade inte betonats
tillräckligt. Säkerhetshöjande åtgärder föreslogs, vilka sedan kom att
genomföras filtrerad tryckavlastning.

PSA-beräknade sannolikheten for reaktorhaveriDen med svåraett
flera faktorer,konsekvenser beror på haveriet härdsmälta,ärt.ex. om en

haveriförloppet hur skyddsanordningarna fungerarhur och vilketut,ser
geografiskaväder råder. Reaktorns placering kan ha betydelsestorsom

för konsekvenserna.

Reaktorolyckor

kända kärnkraftolyckoma de inträffade i Harrisburg ochDe ärmest som
eller allvarliga olyckorTjernobyl. Ytterligare antal mindra harett mer

fall brister säkerhetsrutinertill inträffat, i många har tydliggjort isom
effekter tidigare inte varit kända ochoch teknik visatsamt som

skärpningar säkerhetskraven.därmed föranlett av
första kända reaktorloyckan inträffade år 1952 i experiment-Den en

vidKanada där drogs misstagreaktor i några ut ettstyrstavar av
snabbt3. följd däravreaktoreffekten ökade mycketexperiment, varpå En

oberoende andrasnabbstoppsystem heltblev bl.a. krav ärett som av
system.

i Windscale England visadeReaktorolyckan i oktober i1957 att
frigjordes reaktor kunde spridasradioaktiva överämnen storaur ensom

mark långt från spridningskällan.och förorena luft, ochområden vatten
Idahoorsak till olycka i liten reaktorprototyp ibidragandeEn en en

riskernatillräckligt medvetna medintefalls operatörernaatt var omvar
ledde till personal avled, tydliggjordeOlyckan, bl.a.reaktorn. attsom

säkerhetskulturens betydelse.
ordentliga säkerhetsanalyser alla konstruktionerVikten göraatt avav

olycka i reaktor där gjort vissademonstrerades vid smärreen en man
dock inte hade dokumenterats.konstruktionsförändringar, som

skyddZirkoniumplåtar hade motmonterats extrasom ensom

kärnkraftverk placerat i kapslar i reaktortankenBränslet i äruranet ett- -
beskrivas långabränsleelement. kan Föri form Dessa stavar. attsomav

värmeutvecklingen i bränslet,reglera neutronflödet, och därmedkunna
mellan bränsleelementen dåanvänds bl.a. s.k. skjutsstyrstavar, mansom

dras då vill effekten skallönskar effekten skall minska eller ut attatt man
öka.
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blevmed följden bränslepatronernalossnade vidhärdsmälta attett test
hade dokumenterats detmonteringen inteöverhettade. Eftersom var

reaktorn hade demonterats.till olyckan innanorsakensvårt avgöraatt
Harrisburg i USAIslandThree MileReaktor i2 nära var en

el.effektkunde leverera 880 MW Dentryckvattenreaktor ensom
inträffadeoch åri 1978 oväntatstartades ett stopp.ett senaremars

missöde ireningsarbete komUnder ettvatten ettett genom
tillmedfördevilkettryckluftsystem, matarvattenpumparnaatt
förautomatiskt ochsnabbstoppadeReaktornstannade.ånggeneratorerna

ångblåsningsventil. Denöppnadesövertryck iminska systemetettatt en
vilket leddefastnade i läge,lägei normaltdock inteåtergick öppetutan

börjadeoch reaktornprimärsystemetströmmadetill utatt vatten ur
felaktigadentimmar upptäcktestvåefter drygtkoka. Först

lyckadesefter snabbstoppettimmaravblåsningsventilen. Sexton man
huvudcirkulationspump kylningen återdärefter kundeochstarta en

startas.
fannvia TV-kamera,kunde studeras,småningomsåskadornaNär

hade inte gåttsmält. Härdsmältanhadehärdendelenövreatt avman
klarlagt.intetill tankbrottmarginalentanken. Hur ärigenom stor var

mycket litenochädelgasernade radioaktivaMindre 10 %än enav
högstaomgivningarna. Dentilljod frigjordesradioaktivmängd

blev 0,7utanför anläggningenindividenskildtill någonstråldosen ca
bakgrunds-naturligaårsdosen från denmindrevilketmSv, änär

strålningen.
april i1986inträffade den 26kärnkraftsolyckanhittillsDen värsta

grafitmodereradeTjernobylreaktorernaUkraina.i ärTjernobyl
Ignalina i Litauenfinns ireaktortypreaktorer. Sammalättvattenkylda

såfungerarPetersburg. Reaktortypenutanför Szt attoch i Sosnovy Bor
vid högtreaktivitetenden s.k.minskningellerökningliten aven

stabilt. Vidreaktorn gårsjälvbegränsande ochblireffektuttag
reaktivitetenförändringkommerunder 20%, atteffektuttag aven

Enligtkontrollera.och svårblir instabilreaktornsjälvförstärkas och att
låg effekt.köras medfår reaktorn intesäkerhetsbestämmelserna

spänningsregleringssystemvidKatastrofen utlöstes test ettett somav
sådrift första gången,iinnan reaktornskallegentligen göras tas men

reaktorer. VidandragenomförtsLiknande hadehade inte skett. test
säkerhetsmarginalen.under den angivnaliggaeffektuttagetkom atttestet

dethadeskulle omintetgörasäkerhetssystemetförhindra testetFör attatt
tillflödetökadeförsöketkopplats Underautomatiska snabbstoppet av.

snabbt ochmycketkärnklyvningorsakakundeneutroner somav
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inte hejdas.kunde Reaktorn exploderade ångtrycket ochprocessen av
frilades.härden kort stund kom andraEn explosion. Luft ficksenare en

fritt tillträde till härden och reaktorn brann.
följandeUnder de dagarna försökte släcka branden frånman

helikoptrar. Invånarna i omgivningarna evakuerades. Utsläppet av
radioaktiva pågick under dagar innan10 lyckades släckaämnen man

och utsläpp radioaktivabranden ämnen.stoppa av
följdernahittills kända Tjernobylolyckan, såväl i SverigeDe av som

underlagsbilaga‘.i f.d. Sovjetunionen, beskrivs i separaten

Konsekvenser kärnkraftsolycka Sverigeiav en

möjliga konsekvenserna radioaktiva utsläpp från svenskDe av en
SSI5.kärnkraftsreaktor i händelse svårt härdhaveri har belystsettav av

risken för olyckor beskrivas med urval tänkbaraEnligt studien kan ett
inklusive det tänkbara, med tillhörandeolycksscenarier, värsta

konstruerade sannolikheter. kunna riskbildFör görsatt presentera en
syfte undersöka vilka skilda händelseförloppPSA-studier i vägaratt ett

analys ingår människans roll och felhandlande.sådankan I äventa. en
identifierai första hand avsedda behovPSA-studier är att av

säkerhetsförbättringar.
Även klarlagd osäkert vilkariskbilden kan väl kan detvara varaom

bör dras, det gäller val exempelvisslutsatser när avsom
fråga vilket flera olycksscenarierberedskapsstrategi. möjligaEn är, av

fallet" med hänsynriskbilden skall deti "värstarepresenteraansessom
de olyckorna långt mindre sannolika de mindretill bl.a. är änvärstaatt

allvarliga olyckorna. Säkerhetsanalys med ingår i återkommandePSA en
reaktor reaktorägaren ålagdsäkerhetsgranskning varjesärskild ärsomav

granska och tilloch SKI hargenomföra att rapporteraatt som
regeringen.

vilkahaveriförlopp beskrivits, kanstudien någral har antas vara
dels då derepresentativa för samtliga svenska reaktortyper,

förutsläppsbegränsande fungerar delsavsett, antagetettsystemen som
har olika väder- vindförhållandenfall". Vidare inverkan och"värsta av

visar de fall de utsläppsbegränsandestuderats. Beräkningarna iatt
fungerar fullt blir konsekvenserna jämförelsevisåtgärderna ut

begränsade. Beroende på vindriktning skulle mellan några få och 50ca

4 Underlagsbilaga
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tid framöver tillinträffa i under allcancerdödsfall kunna Europaextra
inte såmellan kraftverkslägenaSkillnadenolyckan.följd är stor, menav

lägen.vid övrigaantal fallBarsebäck någotvidutsläpp änstörreett
kilo-de 10skulle påverkas inomLivsmedelsproduktionen närmaste

beredskapszonenBoende i den s.k.liten omfattning.dock imeterna,
under utsläppet.inomhusskulle behöva stanna

endast sååtgärderna fungera,utsläppsbegränsandeSkulle de attmen
de totalamaximalt %uppfylls dvs. 0,1%-utsläppskravet0,l av

det vidkanreaktorhärden får släppas ut,iradioaktiva ämnena
förväntasinte helleroch vindriktningväder inget regngynnsamt mer

framöver.för all tidcancerdödsfall i Europaenstakanågraän extra
till ytterligare 20 100kunna ledaväder skulleförekommandeVanligt -

förekommandeVid sällankraftverk.oberoendedödsfall i avcancer
dödsfall, förantalet 200stigervädermycket motogynnsamt upp

lnomhusvistelseförväntas.skador kanakutakanske 500. IngaBarsebäck
iområdenvindriktningen. Vissamil iantaltillbefogadär ettut

gravidaochföre molnpassagen. Barnbörvindriktningen utrymmas som
den förstaundereventuellt evakuerasbörkm20bor ännärmare

närhetenbli ikan vidjodMarkbeläggningenmånaden. stor avregnav
sker vidutsläppetkanmilradie l0reaktorn. Inom regnman, omaven

innebärjodbeläggningräkna med attbetessäsong,under somen
kmz område måste000l0kanske 5 000inomboskapen stortett -

förresterandeunder helaersättningsfoder säsongmed attutfodras
användas.skall kunnamjölken

konsekvensernablirutsläppsbegränsande åtgärdernainte deFungerar
akutdödsfall iantaluteslutasintekanallvarligare. Detbetydligt ettatt

siginträffa. skulle dåkan Detstrålningssjuka röra personer somom
kilometrerna.de 5uppehållit sig inomharutsläppet närmasteunder

ochmarkennedskulle fallaradioaktivt materialmängderStora ge
källan kanmil frånlivsmedel. till 200via Utbestrålningtillupphov

sigvindvidtill följd dosernacancerdöda röraantalet omgynnsamav
ochnormala väder-Vidunder år.hundratal 50några mer

dödsfall0002 000 8antalet stiga tillkanvindförhållanden emotupp -
dubbla.uppgå till detkanskefallenför i det mestatt ogynnsamma

Förbränning1.4l

bl.a.beroendeföroreningar,medför utsläppbränslenFörbränning avav
reningsteknik.förbränningsteknik ochbränslekvalitet,bränsle,typ av
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föroreningarna redovisas i tabell nedan.de viktigaste 1 1.2Utsläppen av
redovisade föroreningarna kan också förekomma utsläppdeFörutom av

ammoniak,metaller, kolväten, lustgas m.m.
viktigaste orsaken tillsvavel- och kväveoxider denUtsläpp ärav

kan leda tilloch Försurning markenförsurning mark vatten. avav
skogsdöd,och i fallskogstillväxtminskad värsta attgenom

Försurningmetaller i marken frigörs.lakas ochnäringsämnen avur
fiskar slås Utsläppalger, plankton ochvattendrag kan leda till ut.att av

påverka människors hälsa.medföra korrosion ochsvavel kan ocksåbl.a.
härrörsvavel- och kvävenedfallet i SverigeochMellan 20 %l0 av

utländska källor.kommer frånsvenska utsläpp, medanfrån resten

bränsle.olika bränslen räknatUtsläpp från MJ11.2Tabell per

StoftNOX SC02
mg/MJmg/MJg/MJ mg/MJ

70 056 30Naturgas --
100 15150 25 591 30Kol -- -

2525 100 576 30 150Olja ---
152100 20 540 5Biobränsle ----

värmeverk.40-150 i mindrel
värmeverk,i mindre2 5-50

NaturvårdsverketKälla:

olja ochmindre miljöpåverkantabellenframgår änSom naturgasgerav
diskuteras i kapitel 12.koldioxidutsläppKlimateffekterkol. av

Svavel

svavelinnehåll.från bränsletssvaveldioxid härrörUtsläppen av
bränslekvalitet ochbränsle ellerbytekan minskasUtsläppen avgenom

särskildsvavel reglerasUtsläppenrengasrening. genomavgenom
minskningartill ytterligareSvavelskatten stimulerarsvavellagstiftning.

i Sverigei fasta anläggningarfrån förbränningUtsläppenutsläppen.av
åruppgicktotala utsläppentill 36 000 Deuppgick år 1994 ton. samma

till 00097 ton.
långvägaGenevekonventionensig tillanslutitSverige har om

sinaSverige har reduceratluftföroreningar LRTAP.gränsöverskridande
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ocksåräknat från 1980 års nivå, vilketsvavelutsläpp med 80 % ärca
i detSverige åtagit sig klara till år 2000den reduktion att

svenskaundertecknades i Oslo år 1994. Desvavelprotokoll som
effektmindre på 1950-talet, främsti dagutsläppen änär avsom

lågsvavligaretill alltoljeanvändning och övergångminskad
och uppgår tillfrån förbränning oljaUtsläppenoljeprodukter. gasav

har så gjort sedan år 1991. Somsvaveldioxid, ochdrygt 20 000 ton
försumbar. Utsläppensvavelhalten itabellframgår ll.2 är naturgasav

nedfallet idet totalaomkring tiondelföri Sverige avca ensvarar
länder.från utsläpp i andranedfallet kommerSverige. Resten av

Kväveoxider

oxidation bränsletsvid förbränningbildasKväveoxider avgenom
viktigaste faktorernaförbränningsluften.i Dekväveinnehåll och kvävet

kväveinnehåll,bränsletskväveoxiderbildningenpåverkar äravsom
i härden vid höguppehållstidenförbränningstemperaturen, temperatur

kan minskasKväveoxidutsläppenförbränningen.luft vidmängdensamt
och rökgasrening.åtgärderförbränningstekniskagenom

uppgickSverige årfasta anläggningar iförbränning iUtsläppen från
drygt %vilket l0till drygt 40 0001994 motsvararton, av

bidrar medtransporsektorn,källantotalutsläppen. Den ärstörsta casom
bidrarförsurandekväveoxidutsläppenutsläppen. Förutom är%80 attav

fotokemiska oxidanterbildning s.k.övergödningen ochockså tillde av
skadororsaka säväl hälsoeffekterkanmarknära ozon,t.ex. somsom

förhöjdavidbefarasHälsoeffekter kan ocksåväxtlighet.
ikvävedioxidnivåer tätorter.

medskall minskakväveoxidutsläppenmålsättningensvenskaDen att
uppfyllas.kunnatoch har inte1980 1995mellan åren%30

endast 13 %.och med 1994fram till årMinskningen är ca
Till ochkväveutsläppen.totalaför de43 %Vägtrafiken ca avsvarar

utsläppsberäkningarnatillförlitligheten iförtsdiskussionharfrån omen
utsläppenframförtBilindustriföreningen harvägtrafiken.avseende att

ochberäkningar,Naturvårdsverketsmindrebetydligtskulle attänvara
underskattad.därför skullekväveoxidutsläppenminskningen varaav

beräkningsmetodernaSynpunkternadelNaturvårdsverket har tagit av
dessa,medhållerverketinformeratoch översynatt menen avom

bedömtsstatistiken inteofficiellarevision densnabbnågonatt varaav
bli resultatetkanutsläppenviss minskningnödvändig. En avav
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översynen.,
finns protokoll frånInom LRTAP år 1988 utsläppäven ett om av
innebär utsläppenkväveoxider. år 1994 skulle stabiliserasDet påatt

Samtidigtårs nivå. med undertecknandet protokollet uttryckte1987 av
tiotal länder däribland Sverige sin avsikt minska utsläppen medett att

till räknat från s.k. den30 % år 1998, något år 1980 86 s.k.ca av -
NOx-deklarationen.

Staf

förbränning olja och fasta bränslen följer alltid viss mängdVid enav
vilka därför Stoftet bestårstoft med rökgaserna, måste ochsotrenas. av

Mängden stoft och dess sammansättning i utgående rökgaseraska.
förbränningsutrustning, bränslets sammansättningpåverkas typen avav

reningsteknik används.densamt som

Metaller

bränsletsmetaller vid förbränning beroendeUtsläppen är avav
stoftreningsteknik används. Vidmetallinnehåll vilkensamt som

metaller kadmium,förångas flera kvicksilver,förbränning t.ex.som
och zink. Då rökgastemperaturen sjunker kondenserararsenik, bly

stoftpartiklarna, där metallerna binds tillmetallerna på merparten av
förekommerkvicksilver och i viss mån kadmium istoftet. Endast

metaller från gaseldning försumbart.gasform. Utsläppet ärav

K olväten

förbränning medför utsläpp olika kolväten.Ofullständig Dessaav
optimeringbegränsas styrning ochutsläpp kan avgenom

förbränningsförloppet. Vid förbränningsanläggningar utsläppenärstörre
ved villapannor kan utsläppenmycket Vid eldning med inormalt små.

vedeldningenbetydande det bedöms den småskaligadäremot bli och att
flyktiga organiskalandets totala utsläppför 25 %emot av avsvarar upp

och till delUtsläppen sker framför allt vintertidföreningar VOC. stor
utanför tätorterna.

och många bidrar i varierandekolväten cancerframkallandeFlera är
oxidanter.grad bildningen s.k. fotokemiskatill av

mål utsläppen flyktiga organiskahar ställtRiksdagen attsom av
bedömsmellan och 2000.skall minska med 50 % åren 1988 Detämnen
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målsättning.dennaklarasvårt attsom

Restprodukter

flygaska,restprodukter i formfastauppkommerförbränningVid av
Deponeringavsvavlingsprodukter.bottenaskaochslagg samt av

avfall.inblandningdeponiernormalt iskerrestprodukter annatutan av
skall ske på sådantdeponierutformning sättLokalisering och yt-attav

eller långmiljöförstörning kortmedförintegrundvattenpåverkanoch
sikt.

Därmedskogen.återföras tillbör kunnaskogsbränslenfrånAska
askåterföringmedkretslopp. Försökinäringsämnentillgodogörs ett

rörandefunnitskunskapsluckor harantal år. Desedanpågår ett som
täckas.håller påfrågeställningarekonomiskaochtekniskabiologiska, att

Ännu skogsbränsleaskan.dockdeponeras merparten av

bränslenmedKatastrofiisker

skada. Fleravållaexplosionerkraftigakanoljeutvinning storaVid stor
Kjelland-AlexanderVidoljeplattformar.vidinträffatolyckor har

krävdeAlpha-olyckan 165Piperochomkom 123katastrofen personer
delvislångsiktiga ochinträffat medhartankerhaverierradliv. En

och fauna.för florakonsekvenserokända
kolbrytningsamband mediförekommerGruvolyckor och avras

enligtnaturgasanvändningmedriskerna ärjord.under De största en
medförenadeEnergikommissionårsför 1977genomfördesstudie som

Återupptiningen ledakanLNGvätskeform.inedkylddvs.LNG avgas
medföraskulle kunnabefolkningscentravilka i ettolyckor,till svåra

erfarenhetsmässigt intevållarRörbundendödsfall.antal naturgasstort
olyckorf.lika svåra

offer orsakadesmednyligen 700" Rysslandinträffade iolyckaDen avsom
gasolledning.läckandeen
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Vattenkraftl 1.5

fördelen inteenergikällor,andrajämfört med mångaVattenkraft har, att
Miljö-avfallsproblem.utsläpps- ellertill någraupphov störrege

Vattenkrafts-betingade.lokalt och regionaltställetiproblemen är
påverkatlandskapsbilden ochförändringarmedförtutbyggnaden har av

friluftslivet.rörligafisket och det
Vattendragsutredningen, iutredning,1993tillsatte ärRegeringen en

särskiltvattendragför vilkakriterierundersöka ärsyfte att som
delbetänkandet SOUlämnade utredningenapril 1994skyddsvärda. I

Även skallenergiproduktionförvärdevattendragens1994:59.
energiintresset.skallBevarandeintressetundersökas. vägas mot

vidpåverkanminskaförsökundersökningar ochpågår attDet
exempelvisVattentillrinningen kanvattenkraft.utbyggnad anpassasav

minska effekternasåför på växt-naturliga årsrytmen sätttill den att
kan delvisnäringstillförselniförändringarEffekterdjurliv.och av

kompenseras7.

katastrofiiskerVattenkraftens

vattenkraftsanläggningmöjlig vidkatastrofallvarligaste ärDen ensom
dessafåtaldammar. EttSverige finns 6 000dammbrott. I ansesär avca
dammbrottvid dammbrott. Fyradödsfall1000förorsakakunna änmer

Noppikoskiskedde i1930-talet, detsedanSverigeinträffat i senastehar
dammbrott kommerdessainträffat. Tillhardödsfall ett1985. Ettår

skulleSuorvadammenbrottår 1983. Etti Suorvatillbud,antal t.ex.
översvämmades efter 12-varvid Bodenkatastroftillledakunna storen

städernadelartimmar Stora23Luleåochtimmar20 senast avsenare.
följd.förödelseomfattandemedöversköljasskulle kunna somen

miljöeffektervärdera11.6 Att

värderaochförmetodernahardecennierna mätadeUnder attsenaste
framgångsrikt dagfinns iDetutvecklats relativthälsoriskerna

tillupphovförväntasmiljöföroreningarförgränsvärden när ge

7 Underlagsbilaga

Environment,Electricity and the8 SymposiumSenior ExpertSe t.ex. on
1991.IAEANo.Issues PaperHelsinki 1991, Key
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hälsoproblem, människors och individuella känslighetäven om vanor
betydelse. Etablerade metoder för värdera och jämföraockså har att

betydelsemiljöriskernas relativa och kostnader saknas däremot.
skäl kunskapen otillräcklig det gäller miljöpåverkanEtt är närär att

svårigheterna utforma enhetliga kriterier förutsläpp. Ett ärannat attav
effekternaskall och värderas, eftersom beror såvad mätassom av

faktorer. sig dessutom värdera och direktmånga Det rör attom
miljöproblem mycket olika slag ingrepp irangordna t.ex. naturenav -

uranmalmeller landskapsbilden vid brytning kol eller ellerav
uppförande Vattenkraftverk, försurning mark och vatten,av av

kärnkraftsolyckorklimatförändringar, uttunning ozonlagret och svåraav
den i Tjernobyl.som

framtidaenergisystemet innebär bl.a. denOmställningen attav
tilloch användningen skall utformas med hänsynenergiförsörjningen

principiellmiljön. möjligsäkerheten och belastningen på En
samtliga energiformer eller bränsleslagutgångspunkt är att genom

reglering skall bära kostnaderna for de negativabeskattning eller externa
energislag medföranvändningen respektiveeffekter på miljön som av

effekter.s.k. internalisering externaav
kostnader ocheffekter i detta sammanhangMed externa avses

människoruppstår förintäkter när annan gruppen grupp av ensom
ekonomiska aktiviteter, och desociala eller utövarutövar som

energislagenshärav. olikainte bär konsekvenserna Deaktiviteten
delar de kostnader åsamkaseffekter tillutgörs störreexterna somav

producerar ochmiljön beaktas demsamhället och utan att av som
Effekternainte inkluderad i priset.energi, dvs. kostnadenkonsumerar är

likavälnaturliga och planerade miljönskador denfysiskaär som
naturupplevelser.till rekreation ocheffekter möjligheternapå

priser bränslen, ochekonomiska kalkyler påTraditionella värmeav
beakta dessa effekter.intehar tenderat att

internationellt intresseeffekter har väcktFrågan stortexternaom
syftat till framhar intresset främstunder år. Europal att tasenare

internationella miljöskatter,utforma förslag tillunderlag för att en
förEuropeiska unionen, subventionerenergipolitik för helastrategisk

katastrofriskerfördelningsprinciper för Iförnybara energislag, m.m.
effekterkraftföretagen skall beaktakräver fleraUSA externastater att

handlat hur mycketbeslut. har debatten främsti planering och Där om
hur mycketfor effekterna,kraftföretagen skall betala samt av

miljölag-indirekt redan belastar företagenkostnaderna genomsom
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stiftningeng
miljöeffekterinternaliseringfråganintroduceradesSverigel avom

miljön.prisboken Sättår 1968Erik Dahménprofessor utgavsomav
omfattning belystvarierandeutredningar istatligahar flerSedan

Biobränslekommissionenmätproblem. Deochvärderings- senaste var
Kärnbränslefondsutredningen.° Kämbränslefondsutredningen hadeoch

kostnaderna förtotalaredovisa deuppgiftenålagtsdirektiveni att
verkenslutförvaringrivning ochkärnkraftverkfrånelproduktion samt av
alltföruppgiftenkonstateradekärnbränslecykeln,inklusive att varmen

och ltidsramdessinomföromfattande att resurser.rymmas
frågan.skulleEnergikommissionen övervägaföreslogsbetänkandet att
särskildföreslogsBiobränslekommissionentill attbilagal enen

samhällsekonomiskadeberäknauppgifttillskulle fåutredning att
realiserats. Dedock inteFörslaget harenergislag.för olikakostnaderna

internaliseragällerdetsvårigheterna externametodologiska när att
ochforskareblandoch kändaanalyserade experter.väleffekter är

harhuvudsakligenÄven industriländer,andraliksomSverige,om
miljömålen harför nåekonomiskastyrmedelandra attutnyttjat än

skatter,ochavgiftermiljörelateradeflera t.ex.införtsårsenare
harSverigekväveoxidavgiften.koldioxidskattensvavelskatten, samt

land. Iavgifter någotochskattermiljörelaterade än annatflernumera
haradministrativaochekonomiskastyrmedelbeskrivskapitel 13 som-

energiområdet.Sverige påianvändsochanvänts
värderingarbaserade påavgifterochskatterdessafalli något ärInte

utsläpp.respektiveföljdtilluppkommerskadekostnaderde avsomav
utifrånanalyseratssammanhangi olikaskatternapånivånharDäremot

miljöproblemenundvikaförkostnadernaochmöjligheterna att genom
grundsinhadeavgifterochskatterdessaInförandetrening.t.ex. av

miljönvärdebetänkande SättMIAMiljöavgiftsutredningensibl.a.
förförutsättningarnaanalyserauppdragMIA:s1990:59. attSOU var

miljöpolitiken.styrmedel iekonomiskautnyttjaomfattningökadiatt
införtsharavgifterochskatterhur dekunskapvissfinnsDet somom

bränslen.olikaanvändningenpåverkardecennietdetunder senaste av
gällerdock.saknas Deteffekterstyrmedlens t.ex.helhetsbildEn av

miljöpåverkan,vissa formerberörendastmiljöskatterföljden att avav
inteeffektermiljöskadliga ärbetydelsefullakanskeandramedan mera

långsiktigomfattandeheller någonintepågårskattebelagda. Det

1994.OECD,Extemalities,andRisks9 Choices: Costs,GenerationPower

° 1992:90.SOU1994:107,SOU
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forskning eller försöksverksamhet i Sverige i syfte och värderamätaatt
energislagens relativa effekter. för arbetetInom medexterna ramen
miljöräkenskaper har dock Konjunkturinstitutet och Statistiska
Centralbyrån i pilotstudie sökt beräkna svavelnedfallets kostnader ochen

ekonomi."återverkningar svensk
de fall externaliteterna har internationellI omfattning, vilket gälleren
svavel- och kväveoxider, uppstår naturligtvis frågan hur skador it.ex.

andra länder skall eller kan internaliseras. kan tänkas ske inomDetta
vilketför internationella avtal, i någon mån har skett svavel-ramen

och kväveoxidmrådena. det gäller koldioxidutsläppensNär verkningar
klimatet kostnaderna mycket svåra uppskatta. Därför detär äratt

beräkna nivån koldioxidskatt, syftarmycket svårt tillatt atten som
avspeglar de samhällsekonomiska kostnaderna för användning fossilaav
bränslen.

Även det möjligt fastställa skatt effektivattvoreom en som vore
utifrån dess kriterier, kan nivån sådan de allmänna kravattvara som
ställs på styrmedel blir svåra uppfylla, kraven påatt t.ex.nya
konkurrensneutralitet och kostnadseffektivitet både i Sverige och
internationellt. Skatterna utsläpp får därför utifrån andrasättas

exempelvis de upphov till volymmässigkriterier, så att ger en
Stabilisering eller minskning användningen fossila bränslen iav av
Sverige. detta skulle utveckling kunna erhållasPå sätt ärsomen
kostnadseflektiv, givet just detta mål. kan kostnadseffektivitetenDäremot

från europeisk eller global synvinkel ifrågasättas, eftersomsett
jämförelsevis högakostnaderna för reducera de svenska utsläppen äratt

för klimatet oberoende utsläppskällornasoch skadeverkningarna är av
lokalisering.

problem vilket internaliseringen deEtt är sätt externaannat av
uranbrytningeffekterna skall begränsas i tid och Vid t.ex.rum.

effekter strålning. beskattninguppkommer Enexterna p.g.a. av
Sverige, i syfte åstadkomma internalisering deuranimporten i att en av

brytningen, skulle visserligen kunnakostnader uppstår videxterna som
medföra avvägning inbegriper dessa effekter svenskagörsatt en som av

effektiva dock beskattningen infördes iföretag. Det mest vore om
medförde anpassningsåtgärder. beskattningbrytningslandet och där En

åtgärder i brytningslandet, innebär försäljningen kani Sverige, utan att

l miljöräkenskaper,Konjunkturinstitutet och Statistiska Centralbyrån, Svenska
lägesrapport 1994.en
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innebär förbättringdetta någonandrainriktas på avnämare, utan att av
tillämpasstyrmedel börillusterarariförhållandena Detta attgruvorna.

möjligt.skalldetså "nära" styras somsom
Sverige har haftintroducerats iharoch miljöskatterenergi-De som

utifrån deharmotiv, demiljömotiv och fiskala prövatsbåde ävenmen
effekternagäller bl.a.stynnedel.ställs på Detkravallmänna nyasom

konkurrenskraftnationellinternationell ochinkomstfördelning, samtpå
har varitflera principersåledesadministrationskostnader. Det är som

införandet skatter,beslutochutformningvägledande vid avomav
regleringar.administrativaavgifter och

Kärnbränslefondsutredn ingen

sitt slut-Kärnbränslefondsutredningenpresenteradejuni 1994I
kämavfallskostnader SOUframtidafinansieringSäkrarebetänkande av

debl.a. "redovisasina direktivskulle enligtUtredningen1994:107.
byggande tillprojektering ochelproduktionen frånförkostnadernatotala

kämbränslecykeln".inklusivekärnkraftverkslutförvaringochrivning av
åtskilligauppgiftendockkonstateradeUtredningen att rymmer

stodden tidochkompliceraddelvisfrågeställningar, attnatur, somav
frågansbehandlingtillfredsställandemedgavinteförfogandetill aven

alla delar.
genomgripandeinnefattastudiesådanutredningen börEnligt enen

metodfrågor.diskussionmedproblemanalysgrundläggandeoch av
börkostnadervilkafrågeställningarexempel på ärNågra typer somav

vilka kostnaderkostnaderhistoriskarelevansenurskiljas, samt somav
ilämpligagäller detfrågordag. Andrapåverka i attmöjligaär att

samtidigt redovisakärnkraftsproduktionförkostnader attredovisa utan
elproduktion.föroch/eller intäkterelproduktionkostnader annanav

ochkostnader börhuruvida icke-monetära mätasfråganberördesVidare
fall hur.i såochredovisas

arbetsmaterial,bl.a. framKärnbränslefondsutredningen etttog som
Utredningen konstaterarfrågan.kringdebattför fortsattutgångspunkt en

deeliminerareducera ellergrundläggande problemet- externadet attatt
skallhurområden komplicerasandrapåliksomkostnaderna av man-
finnsstrålskyddsområdetkostnaderna. Justdebestämma externa

effekterna,beräkna demöjlighetervissautredningen externaenligt att
omöjligtfortfarande detstrålning,joniserande är attfört.ex. men

människor olikaberorkostnaden. Detta ärobjektivt bestämma att
värderar riskerochuppleveroch dessutomstrålningkänsliga för denna

skall riskerkänslige Hurpå denkostnaderna baserasSkallolika. mest
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för olika sjukdomar värderas Skall frånutgå "verklig" ellerman
upplevd risk

Beräkningar den kostnaden för strålning från kärnkraftexternaav
radiologiskt arbete försvårasoch strålningen från dessa källor ärattav

så mycket mindre den normala strålning Därförän ärsom omger oss.
det svårt de effekterna till följd driftenavgöraatt externaom av av
kärnkraftverk orsakar några ytterligare sjukdomsfall vadutöver som
orsakas den s.k. bakgrundsstrålningen.av

strålning från kärnkraftverkFörutom i drift uppkommer andraett
effekter till följd elproduktion i kärnkraftverk. En ärexterna av

vidjoniserande strålning uranbrytning. konstaterade utredningenHär att
fördet svårt vidta åtgärder internalisering dessaär att externaen av

effekter Sverige.i Sådana åtgärder bör vidtas i det land där
uranbrytningen sker. Vidare kan olycka i kärnkraftverk leda tilletten

radioaktiva släpps omgivningen. vid olyckaAnsvaretämnenatt ut en
regleras i Sverige atomansvarighetslagen kapitel Utredningense 5.av
sammanfattar diskussionen på detta område med någon bra metodatt att
kvantifiera de kostnaderna för kärnkraften med hänsyn tillexterna
olyckor inte finns. förhållande emellertid inte unikt förDetta är
kärnkraften, gäller all verksamhet kan leda till skador.storautan som

Internationella studier

Insikten flera miljöproblem inte bara lokala,är ävenutanattom
globala, har lett till omfattande internationelltregionala och ett

under 1990-talet avseende globala hot från klimatförändringarsamarbete
försurningen mark och pågår rad projektoch Detvatten.av en vars

mål förbättra möjligheterna värdera ochär mäta,attattgemensamma
effekter. få kunskap förjämföra risker och Syftet bättreär att

förutformningen energipolitiska strategier och utarbeta attav program
minimera negativa effekter.

initierades år för byggaProgrammet DECADES 1992 att upp
jämförelserdatabaser och utveckla metoder för mellan olika energikällor

för elproduktion.
genomförs i samarbete organisationer,mellan tioProgrammet

EG-kommissionen,däribland IIASA, IAEA, OECD, OPEC, UNIDO,
och oktober hölls symposium i Wien, därUNEP IBRD. I 1995 ett

projekt inom för redovisades.pågående programmetramen
Externe-projektet. Studien genomförsdessa EG-Ett av var av
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syftar till utvecklaochenergidepartementetochkommissionen USA:s att
olika energislagensbeskriva deochsystematisktmetoder för mätaatt

hittills harochsedan år 1991Projektet har pågåtteffekter.externa
publiceratseffektiviseringsstrategieroch fyraenergislagsjurapporter om

kommissionen. ipublicerats USAharLiknande rapporterav
hittillsRedovisningenförhållandena.amerikanskabeträffande de

medgår vidaremiljöeffekter och arbetethälso- ochomfattar attnu
säkerhet iochsysselsättningeffekterbelysa andra

energiförsörjningen.
exempelvisbedömamöjligtdet intestudienEnligt ettattär om

detgår"miljövänligare" Däremot monetärtenergislag attän ett annat.är
klimatpåverkande viktigasteeffekterenskilda ärvissavärdera varav-

dock mycketOsäkerheternaluftföroreningar. ärhälsoeffekteroch av
klimatförändringar.värderingengällerdetsärskilt närstora, av

metoderutvecklinglett tillstudien harslutsatsviktig ärEn att aven
därigenomResultatenanläggningar.enskilda väntasvärderaför att

framtidaexisterande ochförbättraavseendeni fleratillbidrakunna att
metoder förenhetligautvecklingenanläggningar. Dessutom antas av

draframtiden kunnaimöjligheternavärdering öka att mera
slutsatser.övergripande

utvecklamöjligthar varitdet inteocksåkonstaterar attFörfattarna att
intentionernadetkatastrofer,förriskervärderingen atttrots var en avav
enligt studiendetkärnkraftengällerpåbörjades. detNär ärprojektetnär

ochallmänhetensskillnaden mellanochtidsforloppenlångade
enhetligautformadet svårtuppfattning,kärnkraftsindustrins gör attsom

värderingsmetoder.

2 Project,"Externe"Cyclesof FuelExternalitiesCommission,European
1994.
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Sammanfattande11.7 slutsatser

Sveriges energisystem på många effektivt och miljöacceptabell.är sätt
Utsläppen föroreningar relativt små, eftersom elproduktion iärav
huvudsak sker med vattenkraft och kärnkraft. Riksdagsbeslutet om
kärnkraftsavveckling skall bakgrund kärnkraftens potentiellamotses av
risker för miljö och hälsa, vid eventuell olycka. Vid vanligt.ex. storen
drift medför kärnkraften mycket små eller försumbara negativa effekter.
Samtidigt kan konsekvenserna bli omfattande, olycka inträffar. Omen
kärnkraften med i huvudsak fossila bränslen,ersätts t.ex. naturgassom
ökar i stället koldioxidutsläppen.

På miljöområdet, där osäkerheterna problemens karaktärär stora om
relativa betydelse, tillämpasoch försiktighetsprincipen. En

kärnkraftsavveckling i Sverige skulle dock knappast öka riskerna för
klimateffekter. heller skulleeffekterna klimatpåverkanInte minskaav

behöll kärnkraften.Sverigeom
Riskerna for kärnkraftsolyckor i Sverige kan minska, attgenom

reaktorerna successivt Dock kvarstår potentiella risker för miljöstängs.
och hälsa samtliga svenska reaktorer eftersom det finnsäven stängs,om

antal reaktorer i länderna omkring. avveckling denEnett stort runt av
svenska kärnkraften dessutomkan lands kärnkraft.ett annatgynna

hur risker effekterFrågan och skall värderas ochexternaom
internaliseras i prissättningen inte har, vad gällerDenär ny.

Energikommissionen.kärnkraftsolyckor, behandlats i tillrapporten
Kärnbränslefondsutredningen konstaterade uppgiften alltföratt var
omfattande för inom dess tidsram och latt rymmas resurser.

föreslogs Energikommissionen skulle frågan.betänkandet övervägaatt
bilaga till Biobränslekommissionen föreslogs särskildI atten en

få tillutredning skulle uppgift beräkna de samhällsekonomiskaatt
kostnaderna för olika bränsleslag. Förslaget har dock realiserats.inte

Sverige har i hög grad efter internalisera miljökostnadersträvat att
lagstiftning, regler ekonomiskaoch styrmedel, svårigheternatrotsgenom

styrmedlen till kostnaderna för miljöskadan eller föratt anpassa
Ävenreningsåtgärden. Sverige, liksom industriländer,andraom

huvudsakligen har utnyttjat andra styrmedel ekonomiska för nåän att
miljömålen, införts avgifterhar år flera miljörelaterade ochsenare
skatter, svavelskatten, koldioxidskatten kväveoxidavgiften.t.ex. samt

13 Underlagsbilaga 25.
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miljörelaterade skatter ochflerSverige hartillhar lettDet att numera
styrmedelbeskrivskapitel 13land.avgifter något Iän annat -

i Sverigeoch användsharadministrativaekonomiska och använtssom-
energiområdet.

följdenstyrmedlens effekter,helhetsbildfinns ingenDet avex.av
andramiljöpåverkan medanformerberör vissaendastmiljöskatteratt av

effekter intemiljöskadligabetydelsefulla, ärkanskehar mera
elleromfattande forskningheller någonpågår inteskattebelagda. Det

energislagensvärderaochsyftei Sverige iförsöksverksamhet mätaatt
svårigheternapraktiskametodologiska ocheffekter. Derelativa externa

analyserade ocheffekter välinternaliseragäller ärdet externanär att
internationellaoch denforskare ochblandkända experter

betydande.områdetförsöksverksamhetenoch ärmetodutvecklingen
jämförelseochrörande värderingkunskapmed dagensdetOm av

möjligtenergislag, inteskilda monetärteffekter är attexterna av
styrmedeldiskussionnödvändighetmeddessa, måstebestämma omen

ochbeskrivitsharprincipersådanautgångspunkt frånmedske ovansom
önskvärdauppfattasmiljöeffekter attrisk- ochfrån de somsom

reducera.
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Klimatfrågan12

Växthuseffekten12.1

utstrålningenbegränsareller klimatgaser,kallade växthus-Så avsom
Härigenom påverkasatmosfären.återfinns naturligt ijorden,frånvärme

skulle jordensdessa klimatgaserrymden.värmebalans med Utanjordens
solenergieftersom del denomkring 30°C lägretemperatur en avvara

fortfarandeatmosfärenhålls kvar i Detjorden ärträffar gaserna.avsom
kan kommasnabbtoch hurmyckethur attosäkert temperaturen

vilkaochväxthusgaserutsläppenföljd ävenförändras till avav
få väderleken.temperaturförändringar kan påverkningar sådana

koldioxid,vattenånga,klimatgasernabetydelsefulla ärDe mest
klorfluorkarboner. olikastabila Deolikakvävedioxid, samtmetan, ozon

direktaväxthuseffekten varierar. Förutomtillbidragväxthusgasernas
effektersvårbedömda indirektadelvisiblandeffekter har ävengaserna

klimatet.
luften vidochatmosfärennaturligt iförekommerKoldioxid upptas ur

aktivitetermänskligaförorsakadeUtsläppfotosyntes.växternas av
uppodling och frigöringfossilbränsleanvändning ochfrämst avgenom

koldioxidhalten iökatbundet kol harväxtlighetochi marktidigare
har1980-taletUnder30omkringmedatmosfären procent.

Koldioxidår.halvomkring ärökat medkoncentrationen procent peren
ovannämndaövrigamindrelångtväxthusgas änpotent gaser, mensom

viktigastedenutsläppsvolymernadeframstår stora somgenom
klimatpåverkande gasen.

frånkoldioxidutsläppennuvarandefemtedelar defyraUngefär av
Fossilabränslen.fossilaförbränningfrånverksamhet härrörmänsklig av

femtedelar, denomkring fyrahuvuddelen,förocksåbränslen avsvarar
verkningsfullinnebärvärlden.energiförsörjningen i Dettatotala att en

energianvändningeninriktasmåstekoldioxidutsläppenbegränsning av
centrala delaråstadkommasmåsteomställningarmycketoch storaatt av

får därför imålsättningarochEnergipolitiska insatsersamhällslivet.av
koldioxidutsläppen.betydelse förlängden stor

utsläppocksåförorsakade utsläppenergianvändningen ärAv av
olja ochkol,utvinningvidförekommer naturgas.metan, avsom
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utsläpp har beräknatsSådana uppgå till omkring de totala20 procent av
mänsklig verksamhet orsakade utsläppen metan.av av

klimatpanel IPCC avslutade december omfattandeFN:s i 1995 ett
analysarbete. sin sammanfattande bl.a.I konstaterar panelenrapport att
medeltemperaturen på jorden har ökat mellan ochmed 0,3° C 0.6° C

förrasedan slutet seklet och det osannolikt denna förändringäratt attav
helt har orsakats naturliga variationer i klimatsystemet, ävenav om en
sådan förklaring inte kan avfärdas. inte heller klarlagtDet är om
väderleksvariationerna har ökat eller minskat under det senaste

betydelsefulla förändringar inträffatårhundradet, har i vissaäven om
världen. utgångspunkt för bl.a.delar Med i scenarierav

energianvändning räknar klimatpanelen med möjlig ökningen av
atmosfärens medeltemperatur mellan och tillpå 1,5 C 4° C nästa

Ävenvärldshaven har bromsandesekelskifte, inverkan.atttrots en om
atmosfárens koldioxid-stabiliseras eller minskas kommerutsläppen

lång tid. stabiliseringinnehåll öka under mycket En omedelbaratt av
dagens nivå skulle enligt IPCC innebära koldioxidhaltenutsläppen att

stabiliserai flera hundra är. koldioxidhalten vidfortsatte öka För attatt
nivå fordras reduktion utsläppen med 60 80nuvarande procent.aven -

Åtgärder klimatförändringar kommer därför observerbaramot att ge
effekter först lång sikt.på

luftenpartiklar i aerosoler dämpar instrålningen tillFörekomsten av
växthuseffekten. motverkande effektmotverkar därförjorden och Denna

de direkta växthusgaseffekterna.omkring 30kan procentmot avsvara
atmosfären begränsaduppehållstid i till veckor,Aerosolernas är men en

luftföroreningar,sker i form främstkontinuerlig tillförsel av genom
fossila bränslen.förbränning av

Verkningar klimatförändringarav

klargöra ochbefarade klimatförändringarnas effekter svåraDe är att
Temperaturförändringarna sannolikt fördela sig ojämntprecisera. skulle

Antarktis, skulle fåjorden. Vissa områden, havenöver t.ex. runt
kontinentalabegränsade temperaturhöjningar medan andra, exempelvis

inland halvklotet, skulle kunna för väsentligtpå störreutsättasnorra
Förändringarna oberoende jorden utsläppenförändringar. är av var

växthusgaser sker.av

CambridgeSecond 1996IPCC Assessment Report.
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decennium skulleCuppvärmning på 0,2 C 0,3Redan peren -
framför alltför ianpassningsproblem ekosystemenbegynnandeinnebära

nederbördensärskilttempererade områdena,i deskogar ävenom
världen kunnajordbruksproduktionen iskulleförändras. Totalt sett

odlings-fördelningen godageografiskauppräithållas, den avmen
betydligt.kunna förändrasbetingelser skulle

och undermed mellan 20 80skulle kunna stiganivå nästaHavets cm
i lågläntamänniskor, bosattamiljontalsskulle kunnasekel. Det göra

hemlösaz. skulleSveriges kustVattenståndsförändringar längsområden
fortfarande pågåendedenmotverkasdel kommatill viss att av

landhöjitingen.

klinzalförändringarförKos/nader

omfattningosäkra till sinklimatförändringarEffekterna är samtav
uppskattaförsöklikvälfinnstid och Detfördelning i att grovtrum.

fåtal studierförändringar.sådana Ettförknippade medkostnader ärsom
fördubblingvideffekterför globalakostnadernagjortshar avenav

Skadekostnadernagenombrott.industrialismenssedankoldioxidhalten
för deBNPtill tvåtillkalkylerdessauppgår enligt procent aven

värden förhögrefyra gångeroch tillländernaindustrialiserade upp
fördubblingskulle sådanhelhetvärldenutvecklingsländerna. För ensom

OmBNP.3förlust 2innebärakoldioxidhalten procent avavenav -
tiden uppkommerfram idecennierligga fleraskador förutsättsdessa

välfärdgenerationershur olikai dag ochvärderasskallhur defrågan
ifrågasattharminstvarandra. Inteskallinkomsteroch vägas mot man

människoliv,värderingarolikaländervisouttalade ochde somav
framtidavärderinginnehåller.kalkyler Endessavissaåtminstone avav
framtidavanligtvisintäkterkostnader och attgörs genom

kandiskonteringsprincipdiskonteras. Dennabetalningsströmmar
lågtfårkostnaderframtidainnebärdå den ettifrågasättas storaatt

tiden. Valetfram itillräckligt långtliggerdenuvärde avom
värdering Nuvärdet denviktigdärförinnebärdiskonteringssats aven

beräkningarurvalklimatpanelensiskadekostnadenmarginclla avanges

åtgärdsstrategier.globalahotbild och3 analysförändras. EnklimatJordens av
1995:96.SOUNaturvårdsverketochKlimatdelegationen

och2/95Klimatdelegationen,3 klimatarbetet.Kostnadsbedömningar i rapport
CambridgeGlobal Commons.Managing theWilliam D.Nordhaus,

London 1994.ochMassachusetts
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ligga mellan och1 25 koldioxid. Flertaletöre uppskattningarper
ligga i den nedre delen detta intervall. Kalkylerna för deanges av

framtida skadorna ofullständiga och värderingarna deär av
kostnadselement ingår i dem med nödvändighet mycket spekulativa.som

bakgrundMot svårigheterna i ekonomiska värderaatt termerav
effekterna utsläpp, kan knappast skadekostnadsberäkningar denav av

diskuterats här betraktas tillräckligt underlag förtyp ettsom som
klimatpolitiska beslut. Därtill osäkerheten i kostnadsberäkningamaär
alltför stor.

12.2 Koldioxidutsläpp

Koldioxidutsläppen från förbränning fossila bränslen har ökat sedanav
industrialiseringen fart under 1700-talet. Efter andra världskrigettog
accelererade utsläppsökningen. Huvuddelen den koldioxid harav som
tillförts atmosfären förbränning fossila bränslen har tillkommitgenom av
sedan dess. figurl 12. 1 redovisas hur de globala utsläppen koldioxidav
har utvecklats och hur utsläppen fördelade bl.a. ursprungsbränslen.är
Sedan 1950-talets början har de globala utsläppen ungefär fyrdubblats.
Prisstegringarna i samband med oljekriserna har inneburit iavbrott
denna tillväxt.
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koldioxid från fossila bränslen.Världens årliga utsläppFigur 12.1 av
Miljoner koldioxid.ton
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12.3 Utsläppsutveckling för koldioxid i Sverige, OECD-ländernaFigur
och utvecklingsländer Index l970100
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Outlook, Paris och OECDKällor." World 1995, NUTEKIEA, Energy
Energikommissionens beräkningar.Environmental 1993Data samt

kärnkraften.och scenarier förUtsläppsutvecklingarna BA representerar
fullständig avveckling till år 2010. Seårs driftstid och40 BA enanger

kapitelvidare 15.

koldioxid från energianvändning år 1992 tilluppgick utsläppenTotalt av
delenlitet antal länder förmiljarder Ett22 störreton. avsvararca

och RysslandKina 23 procent 14utsläppen: 10 procent, USA
minskat under deindustrialiserade ländernas andel harprocent. De

början till 48decennierna från i 1970-talets57 procentprocentsenaste
helhet såvälförhållande till produktionen har för världen1992.år I som

koldioxidutsläpp minskat under deenergianvändning senastesom
decennierna.

de globala utsläppen till 0,3Sveriges andel uppgår nästan procent.av
påverkar således iFörändringar de svenska utsläppen koldioxidav av

varkenväxthuseffekten eller konsekvenserna därav,sig inte nämnvärt
Sverige svaradehelhet eller for Sverige.för världen Isom

för ungefär det samladekoldioxidutsläppen 80 antropogenaprocent av
minskade deväxthuseffektenbidraget till år 1990. Sammantaget

till med 40koldioxidutsläppen under åren 1970 1992svenska nära
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utsläppsminskningarna har skett inomfig 12.3. Dese störstaprocent
energisektorn.industrin och i

År uppgick de svenska utsläppen koldioxid enligt Sveriges1990 av
ton".till Klimatkonventionen till totalt 61,3 miljonernationalrapport

transportsektorn för omkring milj. bostäder ochsvarade 23Härav ton,
värmeverkför milj. och och för milj.lokal uppvärmning 11,5 7ton

capita innebar detta de svenska utsläppen svaradeRäknat attton. per
hälften genomsnittet inomungefär OECD.mot av

har genomfört antal alternativas.k. oljeklubben, IEA,Den ett
utsläppsutvecklingen fram till år 2010. Avför den framtidaberäkningar

angivna förloppenfall i figur till år 2010 .redovisas två 12.3. Dedessa
förbehåll. indikerar dockmed många Denaturligtvis tolkasfår

och behovet aktiv ochväxande betydelseutvecklingsländernas av en
betydelsefulla minskningarsamordnad politikinternationellt avom

åstadkommas.skall kunnautsläppen

Åtgärder motverkakostnader föroch12.3 att

klimatförändringar

inträffa skilda delarkomma ikanklimatförändringarDe att avsom
effekter harorsakar dessade utsläppoberoendevärlden är somvarav

klimatförändringarnabetydelse förheller någonalltså inteharskett. Det
Åtgärderna kan emellertidförändringar vidtas.dessaåtgärder motvar

miljö.ekonomi ochskilda konsekvenser förvittavseenden haandrai
andra utsläpp.samtidig reduktionleda tillkan deExempelvis aven

svaveloxider olika värde beroendeutsläpp harMinskningar t.ex. avav
de sker.jordenvarav

effekternasynnerhetåtgärdskostnaderna, iaspektviktigEn är som
åtgärderna.till finansieringenoberoende medverkanalladelas avavav

denkoldioxid,diskuteras främst fråganföljande ärdetI somom
knytning tilldirektharochväxthusgasenviktigaste ensom

energipolitiken.
koldioxid ikoncentrationökandeeller hejdabromsaAtt aven

följande vis:huvudsakligenskeatmosfären kan

4 sina beräkningar ochrevideratNaturvårdsverket har i rapporten senare
utrikesinklusivemiljonertotalvolym 60redovisat transportertoncaen
bebyggelsesektommiljonertransportsektorn för 25svaradehärav ton,ca

miljonerför ton.värmesektom 7och el- ochmiljonerför 9,5 ton caca
Stockholm 1995klimatpåverkan. 4459,minskad RapportSverige mot
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fossila bränslen, kol, olja ochanvändningminskad naturgas.av-
koldioxid i skog och markdvs. ökningkolbindning, upptaget avav-

och
jordenkoldioxid i havet eller underoch lagringåtervinning av-

för biobränslen.koldioxid. gällerupphov till DettaFörbränning ävenger
takt ochbiomassa nybildas växer iförutsättningUnder att samma

nettotillskottsker, uppkommer dock ingetförbränningenomfattning som
i kapitelfråga redovisas 7.till atmosfären. Dennakoldioxidav

koldubbelt mycket grundämnetungefär såEnergikol innehåller somav
från kol tillvarför övergångenergienhet,räknatnaturgas gasenper

reduceras tillenhet energi kanproduceradutsläppeninnebär att per
ungefär hälften.

eller byteförnybara energislagfossilbränslen tillfrånövergån ettEn g
för olikakostnaderna detill delbestämskol tillfrån stornaturgas av

övergångdag innebärbränsleprisutvecklingen. Idvs.bränslena, enav
båda brän-möjlighet användahari anläggningarfrån kol till attsomgas

ofta investerings-nyinvesteringar utfallerVidmerkostnader.slena ofta
beräkning visarfördel.kolalternativens Entillkalkylerna att

koldioxidutsläppmindredetta erhållaförmerkostnaderna sättatt
europeiskakoldioxid i vissakgmellan ochtill -6 +17uppgick öre per

länders. valutsläppsminskningarkostnader förUppskattade genom av
koldioxid förkguppgår till 60 70stället förflis i örebränsle, pergas, -

koldioxid jämfört medkgkondensproduktion och 35 40 öre per-
fastbränsleanlägg-Befintligakraftvärmeproduktion.naturgasbaserad

biobränslen, vilkettillfrån kolvissa fall gåttredan iningar har över
övergångtillräcklig för sådankoldioxidskattdagenstyder äratt en

användningssidan. Iindirekt påverkaskan ocksåUtsläppen
minskad oljeeldningåstadkommakanbostadssektorn att enman genom

isoleringsåtgärder, uppnåflerfamiljshus,villor ochi t.ex. engenom
kostnad.till låg eller ingenkoldioxidmilj.reduktion tonen

Åtgärderna kan därförförnyelse ochtill bebyggelsensdelvis knutnaär
minskasocksåUtsläppen kanmed denna.genomföras i takt genom

antyderpotentialkalkylerunderhåll. S.k.driftstillsyn ochförbättrad att
minskningmotsvarande pååtgärderprivatekonomiskt lönsamma en

identifieras kapitel 14.koldioxid kan semiljonytterligare tonett par

5 1994:140.genomförande SOUGemensamt

6 Underlagsbilaga 28.
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Bindning kol i skog och växtlighet har varaktighetav annan en som
löpande underhåll och återkommandeberor på plantering avverkningnär

försker. förutsättning nettoökning kolbindningEn alltsåären av
mark. minsttillgång i utvecklingsländerna där avskogningenInte är

föromfattande kan beskogning begränsasutrymmet annatav
förmarkutnyttjande livsmedelsproduktion. Sverige motsvaradeIt.ex.

kolbindningen i skogen tillväxten minus avverkningen påett upptag- -
milj. koldioxid år På några års sikt avverkningen34 1990.ton antas

tillväxten med minskad svensk nettobindning följd.sig Närnärma som
gäller kostnader för bindning kol i biomassadet av genom

skogsplantering föreligger rad uppskattningar internationellam.m. en av
organisationer7. Kostnaderna låga vid jämförelse med refereradeär ovan

kg koldioxid.skattningar. uppgår till något eller någraDe ören per
kol svensk jordbruksmark detta uppgårKostnaden för binda i på sättatt

koldioxid, potentialen for ökattill ungefär kg6 öre upptagper men
begränsads. heller kostnaderna for bevara dennaIntebedöms är attvara

Uppskattningama bör dock betraktas medbindning till fullo beaktad.
inte alltid hur långvarigförsiktighet eftersom detviss anges

bli.kolbindningen antas
koldioxidåtgärd klimatförändringar dentekniskt möjligEn ärmot att

sedan deponerasrökgaserna ochbildas vid förbränning, tvättas ursom
ellerunderjordiska håligheter, uttömdaelleri havsdjup t.ex. gas-

Åtgärder liggerslag i allmänhet någotdettaoljekällor. ses som somav
begränsas tillgängligtoch potentialenfram i tidenlångt utrymme.av

och inriktningen konkreta insatserfördelningenOmfattningen, motav
mellan behovetberoende avvägningblirväxthusgaser av en av

merkostnader tidigarelagdaförändringar och deskyndsamma som
innebär.del samhällets realkapitalutbyteinvesteringar och av en av

period, tills tillväxt ochoch skogsvård kan underSkogsplantering en
medåtgärder förenadei balans,avverkning biomassa ärär somvaraav

perspektiv sådana åtgärderlångsiktigtkostnader.låga I ärett
koldioxid. fossilastabilisera atmosfärens halt Deotillräckliga för att av

koldioxid tillför tillförselndelenbränslena större avavsvarar
klimatstrategidärför globalatmosfären. eller måsteFörr somsenare en

koldioxidhalt inriktas i huvudsakatmosfärenssiktar sänkapå attatt

7 1994:140 sid 121-122SOU

8 Miljökapitaljordbruksmark. AB.Kolbindningspotentialen i svensk
September 1995.
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bränsleneller utvinningen fossilapåverka användningen av

kostnadskalkylerMakroekonomiska

klimatförändringar kanför politikUppskattningar kostnader motenav
modeller.starkt förenklademakroekonomisk nivå medpåäven göras

modells.k.bl.a. genomförts med OECDzs GREEN-kalkyler harSådana
utsläppen iför stabiliseraskattenivå krävsvisa vilkenför attatt som

världennivå.ländergrupper 1990 års Föri vissavärlden och som
koldioxidkgskatt behöva uppgå till 14sådanhelhet skulle öre peren

följande femtiounder detill drygt det dubbladärefter stigaochår 2000
begränsaförvidare kostnadernaBeräkningarna visaråren. attatt

region itill tio högre igångerutsläppen kan än en annan.envara upp
verkningsfullskulle därmed blistrategiglobalEn ommer

oberoendeminstdär de kostarutsläppsbegränsningarna kan ske av
landsgränser.

åtaganden ochdifferentieradeskeskulle kunnaDetta genom
eller s.k.överlåtbara utsläppsrätterför s.kunderlättas systemav
attraktivahar mångaSådanagenomförande. systemgemensamt

regelverk ochkringländerförutsätteregenskaper att enasmen
förursprungliga utsläppsrätter. Ettåtaganden ellerfördelning systemav

landutsläppsökningar iväxlinggenomförande, dvs. ettgemensamt en av
betydandemedförutses förenatkanminskningar i annat,ettmot vara

Å möjligaskulle denandra sidankontrollproblem.ochtillämpnings-
kostnadsbesparingen stor.vara

globaltfördelningsverkningarnavisar ocksåKalkylen ettatt av
särskilt deutvecklingsländernaskulle missgynnaskattesystem

godtagbarviktenunderstryker därförenergiexporterande och enav
geografiskabegränsning detoch åtgärder.insatser Enfördelning avav

urvaletinnebäraåtgärder förutsätts vidtas kanvilketområde inom att av
följd.åtgärdskostnader Ommed högreminskartänkbara åtgärder som

9 måste minskaoch överalltsamtidigtinnebär inteDetta att man
föreffektivitetsskäl kan talaSamhällsekonomiskafossilbränsleanvändningen.

verkningsfullförenlig medutsläppökning kanatt envaraaven
Ökade koldioxid iutsläppexempel kan belysa detta.klimatpolitik. Ett av

naturgasutvinnning kan balanserasnorsksamband med exportatt avav en
ochgår från kol tilldärkontinenten medgertill attnaturgas gasman

utsläppen.därmed minskar
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utvecklingsländerna lämnas utanför kretsen länder inom vilkaav
ske, innebäråtgärder detta kostnaderna för uppfylla globalaantas att att

Ävenutsläppsmål åtgärder enbart i industriländema ökar. inomgenom
denna effektiv fördelning åtgärder viktig för nåär attgrupp en av

möjliga effekt de insatserstörsta görs.av som

klimatkonvention12.4 FN:s

Klimatkonventionen ramkonvention. signerades under Rio-Denär en
konferensen och har ratificerats länder.år 1992 140näraav

grundenKonventionen lägger för internationellt samarbete påett
klimatområdet. förpliktar sig uppnå vissa generelltParterna att
formulerade mål, nämligen minska utsläppen växthusgaser, ökaatt attav

växtlighetsådana i s.k. sänkor skog och ochupptagen annanav gaser
till klimatförändringar.underlätta ekosystemens gradvisa anpassningatt

möjligt för gå vidare inom konventionens ochDet är parterna att ram
förhandlingar ytterligare förstärka och precisera sina åtagandengenom

klimatförändringarsambanden mellan ochi ljuset rönav nya om
efter den förstaSådana förhandlingar har inlettsväxthusgaser.

Berlin vårenpartskonferensen i 1995.
innehåller inte kvantitativa ellerKlimatkonventionen några

åtaganden begränsningar utsläpp växthusgasertidsbestämda om av av
Medlen för åstadkomma utveckling i riktningför enskilda parter. att en

preciserade. Konventionenklimatpåverkan inte hellerminskad ärmot
möjligheten samordna relevanta ekonomiska ochpekar dock på att

för uppnå målen. Industriländerna har iadministrativa instrument att
åtagit sig ledningen vad gäller insatser klimat-konventionen att ta mot

åtgärder vidtas skall förenliga med hållbarförändringar. De som vara en
utveckling.ekonomisk
försiktighetsprincipen avsaknaden fullständigs.k.Den attanger av

säkerhet inte får skäl underlåta vidtavetenskaplig ett att attvara
åtgärder allvarliga skador hotar. principnödvändiga En annanom som

åtgärder för motverka klimatförändringarkonventionen är att attanger
kostnadseffektiva. åtaganden i artikel Enligtskall Parternas angesvara

skall industriländema föra nationell politik och vidtadenna artikel en
motverka klimatpåverkan. åtgärder skallåtgärder för Dessaatt motses

ekonomiska"olikheter i utgångslägen, strukturbakgrund parternasav
individuella omständigheter... såväl behovet rättvisaoch andra som av

bidrag till den globala detta mål".lämpligaoch strävan mot
Åtgärder andragenomföras med exempelviskan gemensamt parter,

genomförande. Industriländerna skalls.k. rapporteragemensamtgenom

l5-l380ll
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liksomåtgärdsprogramklimatpolitikens inriktning,nationelladenom
harsänkor.och i Dessaprognostiserade utsläpp rapporterupptag nu

Även klimat-Berlinpartskonferensen i 1995.förstagranskats den omav
åtaganden förkvantitativabindandeinnebär någraintekonventionen

uttalat avsikterOECD-ländersamtligaharenskilda attnästanparter
koldioxid. Mångafrämstklimatpåverkandeutsläppenbegränsa gaser,av

målsättningkvantifieradSverige uttalatlikhet medhar iländerna enav
beträffande vilkaskilja sigMålen kanutsläppen.stabiliseraattom

fallvissamålsättningen.innefattas i Ikoldioxid görförutom somgaser
koldioxid-för beräknadeavdrag denSverige,tilli motsats t.ex.man,

måletandra fallskogsbruk.och Ii jord-upptagningen som enanges
förbasårandraVidare förekommerinvånare.utsläppvolym per

slutår år 2000.och andra1990målformuleringen år änän

klimatområdetpåpolitikensvenska12.5 Den

år.under Deförsti Sverigeklimatpolitik har förtsuttaladEn senare
oljeberoendet, harminskaSverigesträvandena ienergipolitiska att

Energi-mål.klimatpolitiskamedhandhand iemellertid gått
kärnkraftensenergiförnybarstimulanseffektivisering, samtav

fossilbränsle-minskningkraftigtilllettutbyggnad har aven
koldioxidutsläppen.därmed ocksåochanvändningen av

denandra länder,från fleraskillnad övervä-tillkommer,SverigeI
uppvärmnings- ochfrånkoldioxidutsläppengande delen transport-,av

frånkommerutsläppenmindre delEndastindustrisektorerna. aven
ielproduktionen.
beskattats.bränslenfossilatidsedan långSverige harI

gasolkol,olja,punktskattKoldioxidskatten naturgas,tas ut som en
ochindustrisektorn 36förkgtill 9uppgårbensin ochoch öre pernu

utgår ingenelproduktionanvändare. Förövrigaförkgöre per
återfinns ibeskattningenredovisningkoldioxidskatt. En närmare av

kapitel 13.
Även nivåkoldioxidbeskattningtillämparNorge som svararen

länderna,nordiskai dehar, förutomKoldioxidskattersvenska.denmot
nivåoftaoch dåeuropeiska länderi fleraföreslagits som ger enen

Även med hänsynkoldioxidutsläppen.minskningbegränsadmycket av
skattenivånsvenskadenfossilbränslen, framstårbeskattningövrigtill av

jämförelse.internationellvidhög ensom
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1991 års energipolitiska beslut

De energipolitiska riktlinjerna år 1991 innefattade strategi fören
minskad klimatpåverkan. Enligt denna borde arbetet det nationella
planet utformas så Sverige kan pådrivande i det internationellaatt vara
arbetet. strategin framgårAv bl.a. att

"Ett EG och EFTA-mål, kan breddas tillgemensamt som senare
övriga Europa och OECD, bör de samladeattvara
koldioxidutsläppen år 2000 för de berörda ländergrupperna inte får
överstiga nuvarande nivå för därefter minska. Sverige haratt
tillsammans med övriga EFTA-länder nått principöver-en
enskommelse med EG utarbeta position vadattom en gemensam

Åtagandengäller Stabilisering koldioxidutsläpp. inom dennaav ram
fördelasbör kostnadseffektivt och rättvist mellan ländernajFormema

för detta blir föremål för förhandlingar inom ochEG EFTA."senare
mellanEtt samarbete västeuropeiska länder kan enligt överens-

kommelsen innehålla förslag till samordnade ekonomiskaäven
Östeuropastyrmedel, stöd till åtgärder i Strategin motm.m.

klimatförändringar utformasbör så Sverige tillsammans med övrigaatt
västeuropeiska länder kan pådrivande i det internationella arbetet.vara

klimatstrategiVidare svensk måste åtgärdsinriktad.attanges en vara
skall omfatta samtliga klimatpåverkandeDen och samtligagaser

samhällssektorer. klimatstrategin läggsI vikt vid det internationellastor
arbetet.

arbetet förinternationella"Det uppnå globala förmålatt
klimatpåverkan börbegränsningar frånutgå internationelltettav

gäller mellanrättvist industriländerDetta och utvecklings-synsätt.
den industrialiseradeländer inom världen.även Kravenmen

länderna bör ställas så kan vidtas på kostnadseffektivtåtgärderatt ett
och rättvist med hänsyn till bl.a. nuvarande utsläpp invånaresätt per
och till tidigare åtgärder minskathar utsläppen."som

Energiöverenskommelsen innebar år 1991 tanken på bindandeatt ett
nationellt mål för koldioxidutsläppen svenskafrån källor Detövergavs.
framhölls särskilt åtgärder koldioxidutsläpp från elproduktion såatt mot

möjligt måstelångt samordnas övriga ländermed i Västeuropa.som

1993 års klimatpolitiska beslut

Riksdagen beslöt år ratificera1993 klimatkonvention.FN:s denIatt
klimatpolitiska proposition konstaterade regeringen någon situationatt
där Sverige inte skulle kunna uppfylla sina förpliktelser enligt
konventionen inte kunde förutses. Klimatkonventionens bestämmelser
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omorientering ellerdirekta kravnågrahellerinnehöll inte en
uttalade dockRiksdagenpolitiken.svenska attdenprecisering enav

bränslenfossilakoldioxidutsläppen frånbordestrateginationell attvara
nivå år 2000till 1990 årsklimatkonventionenmedenlighetistabiliseras

minska.därefterför att
beslutet.klimatpolitiska Deti detocksåutomlandsInsatser togs upp

väsentligt i denperspektivetinternationella ärdetkonstaterades att
detutgår frånStrateginenergiområdet.förklimatpolitikensvenska

ikoldioxidutsläppenminskaförmarginalkostnadernafaktum attatt
utvecklings-igrannländer ochvårade i fleramedanhöga,Sverige är av

samhällsekonomisktdetinnebärlåga. Detta äri dagländerna attär mer
Svenskakostnaderna lägre.därinsatser ärSverigeför göralönsamt att

bibehållentill kravmåsteklimatförändringarinsatser mot anpassas
Vidvälfärd.ochsysselsättningkonkurrenskraft,internationell en

jämförelserklimatstrategi måste görassvenskutformningnärmare av
Sverigeundvikaländer förandraåtgärder i attvidtagna attfaktisktmed

konkurrentländer.börda våraekonomisk änväsentligtsig störrepåtar en
i proposi-ocksåfördelningrättvisochKostnadseffektivitet angavsen
såväl förklimatstrategisvenskbetingelser förviktigationen ensom

i enlighetframhöllsSärskiltinternationellt.landetinominsatser som
minskaföråtgärderenergiöverenskommelse attårs attmed 1991

med övrigasamordnasbörelproduktionkoldioxid frånutsläppen av
s.k.bestämmelserna gemensamtkonstateradesVidare attEuropa. om

någonsågintekonventionensinnebar partergenomförande att
insatser.samordnadeochansträngningarnationellamellanmotsättning

detpåländer sättandramedsamverkabordeSverige
möjlighet för.klimatkonventionen öppnat

ibl.a.klimatpolitiska insatserenergiproduktion ochmiljövänligFör
miljsammanlagt 233omgångari olikahar avsattsbaltiskade staterna

NUTEK. Iadministrerasochkanaliserasinsatserkr. Dessa av
föreslagitregeringenhar1995/96:25 etttillväxtpropositionen prop.

inriktats påharinsatsermilj. kr. NUTEK:s50ytterligaretillskott
konverteringfjärrvärmebl.a.effektiviseringutsläppsreducerande samtav

deenligtvisarVerksamheten utvär-biobränsleeldning.tillpannorav
till relativtkan uppnåsutsläppsreduktionergjortsharderingar attsom

kostnader.låga
möjlighetendvs.genomförande atts.k.Frågan gemensamtom -

utsläppsreducerandeåtgärdergenomföraländerandramedtillsammans -
miljösamarbete. IinternationelltförKommitténanalyseratshar av

1994:140genomförande SOUbetänkande Gemensamtkommitténs
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redovisades för- och nackdelar med sådana insatser. Tillämpnings-
problemen betydande. föreslogKommittén bl.a. friståendeär en
utvärdering den klimatpolitiskt motiverade verksamhet NUTEKav som
bedriver i Baltikum fortsatt försöksverksamhet borde inriktassamt att en
på studera de tillämpningsproblem och kriterier förenade medäratt som

genomförande.gemensamt

12.6 Omställningen energisystemet ochav

klimatpolitiken

Omställningen energisystemet har avgörande betydelse för svenskav
klimatpolitik. Transportsektorn för den delen destörstasvarar av
svenska utsläppen koldioxid. kärnkraftsavveckling skulle dockEnav

från el-innebära utsläppen och värmesektorema skulle ökaatt
väsentligt. särskilda åtgärder skulle de totala svenska utsläppen tillUtan

tolvföljd avveckling reaktorer räknat kunna innebäragrovtav en av en
utsläppen mellan och dessa ungefärligaökning 50 100 procentav

kärnkraften helt med respektivetal bygger på ersättsatt gas-
utsläppsökningar kan begränsas riktadekolkondensverk. Dessa genom

vindkraft, vattenkraft biobränsle-styrmedel och i den uträckning och
kärnkraften.anläggningar kan utsläppsvolymer,eldade Deersätta som

ifråga ungefär tillskulle kunna komma återgångmotsvarar enannars
femtioprocentigRäknat capita innebärunder 1970-talet.nivån per en

motsvarande drygt genomsnittet för medlemsländerökning nivå EU:sen
ungefärfördubbling innebär nivå motsvarandemedan enen

OECD-länderna. På längre sikt ökar utsläppengenomsnittet bland
fossilbränslen. scenarier försärskilt det fall kärnkraften med Dei ersätts

för kommissionenenergiefterfrågan redovisatNUTEK har gersom
utsläpp från fossilaföljande utveckling för utsläppen. Volymerna avser

industriellaexklusive utrikes sjöfart ochbränslen processer.
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fossila bränslen i Sverige vidKoldioxidutsläpp från12.1Tabell en
ekonomisk tillväxtrespektive högkärnkraftsavveckling och lågpartiell

miljonerindustriella ton.sjöfart ochutrikesexklusive processer

2020 20202005 200520001995
LågLåg HögHög

13,712,8 15,214,013,4Industri 12,4

20,6 17,64,25,1Elkraft 2,7 5,1

7,16,9 7,16,4 6,86,1Fjärr-
värme

32,4 30,927,925,6 28,023,2Tran-
sporter

9,1 9,17,67,610,2 8,6Bostäder

78,484,459,461,554,6 59,1Summa

genomsnitt 2,33 %BNP-ökning itillväxtHögAnm." mot ensvarar
år.1,96 %låg tillväxtår och mot persvararper

NUTEKKälla."

tillväxtekonomisklåghög, respektiveScenarierna, representerarsom
illustrerari drift år 2020,förutsättskärnkraftenhälftenoch där varaav

framför allt iskekommakanutsläppsökningar transport-attantasatt
blir ökningen itio årenelproduktionssektorerna. De närmasteoch

Sedan kommer,elsektorn.idubbelt såtransportsektorn stor somsom
frånutsläppenkärnkraftsproduktionen,minskningföljd avav en

beräkningarnaiflerdubblas. NUTEKelproduktionssektorn attantaratt
påverkartillämpasstyrmedeldeåtgärderytterligareinga än nusom

måttligt årökar utsläppenperspektivetkortaredetutvecklingen. 1 men
uttaladeriksdagensväsentligtförväntade utsläppende överligger2020

56med respektivenivå 45dagensoch överstiger procent.mål
uppdrag beräknatEnergikommissionensKonjunkturinstitutet har

underskulle bli år 2010utsläppenhurkonsekvenserochkostnader av
redovisasberäkningarkämkraftsavveckling. Dessaförscenarierolika en

kärnkraftsanläggningamafallet därAi kapitel 15. I antasutförligt vara
utsläppen tilldriftstid ökarfyrtioårigasindrift underi antagna

till år 2010samtliga reaktorerAvvecklaskoldioxid år 2010.milj.75 ton
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ökar utsläppen enligt denna kalkyl till 101 milj. långsamEnton.
avveckling enligt alternativ innebärC utsläppen år 2010 uppgår tillatt

milj.86 ton.
fall harEtt studerats målsättning tioprocentigannat ärsom en om en

minskning koldioxidutsläppen till år förenad2010 med avvecklingav en
hela kärnkraftskapaciteten. Kalkylen visar sådan minskningattav en av

utsläppen skulle innebära åtgärder motsvarande ytterligareen
koldioxidskatt på 117 kg koldioxid dagens nivå.öre Skulleutöverper
detta koldioxidmål bibehållas kärnkraftskapaciteten förändratsutan att
behövs skatteökning på kg75 koldioxid. Dessa talöre ären per
naturligtvis endast indikativa. skattenivåDagen uppgår till 36 kgöre per
koldioxid respektive för9 industrin. Kalkylen också vid handenöre ger

kostnaderna för minska utsläppen i denna omfattningatt att är av
storleksordning de för den kämkraftsavvecklingen.antagnasamma som
eller det andra målet påverkar inkomsterna likaDet ungefär mycket.ena

samtidigt upprätthållande bådaEtt målen ökar den totalaav
inkomstminskningen med omkring 50 procent.

Således uppgår minskningen BNI år jämfört2010, med ettav
beräknat fall där kärnkraften kvar och ingen koldioxidrestriktionär
tillämpas till miljarder17 kronor vid avveckling koldioxid-utan
målsättning och miljarder kronor23 vid tioprocentig minskning utanen
avveckling. upprätthållande bådaEtt målen BNI-minskning påav ger en

miljarder kr.63
dockKostnaderna kan bli lägre andra länder vidtarantas ävenom

koldioxidutsläpp,långtgående åtgärder exempelvismot attgenom
koldioxidskatter elproduktionharmoniserade införs.

frånKostnadsberäkningar Statistisk sentralbyrå i illustrerar hurNorge
påverkarinternationellt samarbete kostnaderna för koldioxidreduktion.

kalkyler belyser värdet elhandel.Dessa Enöppenav en gemensam
nordisk avgift på 35 norska kg koldioxid i el- och värmesektornöre per

tillräcklig förskulle stabilisera utsläppen från dessa sektorer förattvara
hela Norden. möjlighetenOm till handel begränsas ökar också de
sammanlagda utsläppen. Koldioxidavgifter elproduktion ökar värdet

vattenkraft och andra förnybara energislag.
syfte belysa del ekonomiska aspekterna s.k.att rent gemensamt

genomförande har studie gjorts med kostnadsjämförelse fören en
åtgärder i Sverige och Estland under olika förutsättningar om
kärnkraftens framtid. I räkneexemplen Sverige och Estlandattanges

tillsammans genomföra tjugoprocentig reduktionattgenom en av
utsläppen till år jämfört med2020 år 1990 skulle kunna minska
kostnaden med till miljarder14 kr, jämfört med fall då7 Sverigeett
uppfyller målsättningen åtgärder endast svensk bottenpå räknatgenom
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1995. Sverige köperinnebär dettakalkylen ettIår attnuvärdei
årligenkoldioxidmiljoner4svarandeutsläppsutrymme tonmot av

inaturligtvis densammablirklimatförändringarnaEffektenEstland.
kostnadsminskningenavvecklad blirkärnkraftenfallen. Om ärbåda

räkneexempel.teoretisktKalkylenmiljarder kr. ärtill 40 ett20större,
tillmöjlighetbetydelsen gemensamtillustrerarBeräkningarna av en

falli deutsläppsrätterhandel medinternationellellergenomförande en
kvantifieradebaseraskommaskulleprotokollframtida att

reduktionsâtaganden.

klimatpolitikEU:s12.7

uppnåUtsikternaimedlem EU. attSverige gemensamenär nu
energipolitiskaårsuttryck i 1991tillkommerklimatpolitik som

Även förförutsättningarna t.ex.medlemskapet.påverkasriktlinjer av
regelverk.ochbeslutEU/EG:spåberorkoldioxidskatter

EG:sministerrådsmötevid attbeslutade år 1991EU-länderna ett
2000.nivå årårsvid 1990stabiliserasskullekoldioxidutsläpptotala av

hurelleråstadkommasskulleStabiliseringdennahurbeslutNågot om
fattats.inteharmedlemsländernapåfördelasskulleanpassningen

åtagandenasrörandeintressennationellaskildaharMedlemsstaterna
struktur ochenergisystemensbakgrundkanfördelning, mot avsessom

energi-SpanienochTyskland ärexempelvissammansättning. I
delvisochinhemskpåbaseraddelartillförsörjningen stora

medkolkolproduktion. Genom ersättasubventionerad att gas som
länderi dessakan storautanelproduktioneni främstbränsle man

sådanaenergienhet. Förkoldioxidutsläppenminskakostnader perav
utsläppnationellareduktionproportionellkanländer vara meraven

kärnkraftsproducerad ochandelarmedländerför störreacceptabel än
reduktionskostnader.högrejämförelsevisdärför

SAVE,hushållningsprogrametinnefattarklimatstrategiEU:s
ochALTENERenergislagförnybara ettintroduktionförprogrammet av

inom EU-koldioxidutsläppförövervakningsprogramövergripande
ochenergi-kombineradeförslagstrateginiingårländerna.Vidare om

bränslen.fossilaenergiinnehåll iochkol-baserade påkoldioxidskatter
tillFörslagetbeskattas.förslagetÄven enligtskullekärnkraftochvatten-

° Underlagsbilaga 29.
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innehöll villkorsbestämmelsekoldioxid-/energiskattdirektiv enom en
OECD-länder genomförförst andraskatten införsinnebar närattsom

ministerråd kunnatinteåtgärder. Hittills har EU:smotsvarande enas om
nivå energi- ochkoldioxid/energiskatt. påtill Denförslagnågot
motsvarande 20har diskuterats inom EUkoldioxidskatten, örecasom -

förinte tillräckligsekelskiftet bedömskoldioxid vidkg attvara enper -
Införskall kunna uppnås.koldioxidutsläppen inom EUstabilisering av

konstatera intekunde EU-kommissionenBerlinkonferensen utanatt man
utsläppenstabilisera år 2000åtgärder skulle kunnaytterligare utan att

med mellanöverskrida års nivåkomma 1990 5stället skulleidessa att
enpreliminär från EG-kommissionenEnligtoch 8 rapportprocent.

uppställda mål. förhand-klara Imedlemsländernahälftenbedöms av
bekräftades dockBerlinkonferenseninförlingsmandatet

stabiliseringsmålet.
förhandlingar denSverige ideltarmedlem i EU närmareSom omnu

klimat-klimatpolitiken. Fråganeuropeiskadenutformningen omav
och Sverigesmedlemsförhandlingamaiintemålpolitiska togs upp

konventionen, där EUåtaganden är ärrespektive part,EU:s gentemot
tillSverige skall bidravilken måntill varandra.förhållande Ifristående i

fråga.därför ocksåstabiliseringsmålnuvarande öppenärEU:s en

den förstaefterUtvecklingen12.8 parts-
i Berlinkonferensen

under våren 1995.Berlinhölls iförstaKlimatkonventionens partsmöte
åtagandenindustriländemastillframkom ärPartskonferensen att

efterför tiden åråtagandenformulerabehöverochotillräckliga att man
fram tillledainlettsförhandling har ett2000. En avsessomny

skallFörhandlingarnaformuleras.åtagandenytterligareprotokoll,där
reduktions-ochbegränsnings-kvantifieradeformuleratillsyftaockså att

protokollbindandejuridiskoch Ett2010 2020.för åren 2005,mål nytt
olika ländernastill dehänsynochindustriländernaomfattaskall ta

och förmågaförutsättningarkonventioneniinklusive EU, är partsom
klimatpåverkan.minskaansträngningenglobalatill denbidra attatt

belysninginnefattaprotokollsförslaget kanmedArbetet aven
vilket innebärförslagen,konsekvensermiljömässigaekonomiska och av

beaktas.åtagandena kanfördelningrättvisfråganatt avom en
förhandlingsprocessenhelaunderdiskuteratsfråga harEn somannan

utomlands ochåtgärdervidtakunnaskallför hurformerna parternaär
till godoutsläppsminskningamasigfå räknaskalloch denärom

fast-skulle haåtgärderför sådanaKriteriergenomförande.gemensamt
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Överenskommelsen i ställeti Berlin innebärpartskonferensen.ställts av
omedel-genomförsaktiviteterpilotfas för startasgemensamtatt somen

förutsättning förkrediteringframtida Enbart. Frågan öppen.ärenom
ländervis definieradeharnaturligtviskrediteringsådan är att parternaen

länder kan kvittas.i andravilka insatseråtaganden mot

framtidaFördelning insatserav

de sker.klimatet oberoendeverkningar påKoldioxidutsläppens är av var
ske medalltså intekanåtgärder böravvägning sättasEn av var

klimat-fördelning.geografiska Nyttanverkningamasutgångspunkt i av
gjortde någraoch oberoendesamtliga ländertillfalleråtgärder av om

därförklimatkonventioneniangivitsprincip ärinsatser eller En som
sådanförkostnadseffektivitet. Ettefter ansatsargumentsträvan enen

låga kankostnadernaåtgärder därgenomföra ärär attatt genomman
principmöjliggör ivis.effektivt Dettaanvända insatta ettresurser

långsiktigttillskulle kunna bidraochutsläppsreduktioner tro-större en
efterfinansierasskulle kunnainsatserpolitik. Sådanahållbarvärdig och

länderna.industrialiseradedehandi förstaförmåga, dvs. av
kostnadseffektivitet tillemellertid inte gjortharKlimatkonventionen

Industri-fördelning.och insatsernasåtagandenprincipen förden enda
skallutvecklingsländernaochsärskiltpåtagit sigländema har ett ansvar
för-de åtagandeninnefattasintei Berlinbeslutetenligt man nusomav

längesåprotokollsförhandlingamaaktuella är ännudehandlar I nuom.
proportionellaochåtagandenkvantifierade ut-ländervisafrågan om

minsk-Proportionella ländervisafråga.släppsminskningar öppenen
ansträngningamaför hurformermöjligafleraendastningar är en av

finansielladenkonventionens Huroch fördelas påskall bäras parter.av
Även begreppeträttvisefråga.deltillfördelasbördan är stor omen

bör fördelas,skall ellerbördornavisar på hurkostnadseffektivitet inte
kostnadseffektivaförrättvisa ochmellankopplingdetfinns utrymmeten

framgångsrik globalförAvgörandeklimatproblemet.lösningar på en
sikt deltar iländer långjordensflertaletklimatpolitik är att av

ansluta sigViljanklimatgaser.utsläppennedbringamed attarbetet att av
klimatgaser kanutsläppenmed begränsaarbetetaktivatill det att av
uppfattasbördornafördelningenrättvishurbero på vara.antas av

bördan kandelalltförskulle fådefinnerLänder stortaatt avensom
motverka klimat-medarbetetglobalautanför detställa sigvälja attatt

effektiv klimat-förreduceraskullevilketförändringar, utrymmet en
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politik.
Motsättningen mellan skilda uppfattningar vad ärom som en

"rättvis" fördelning bördorna kostnadseffektivoch lösning påav en
klimatproblemet kan minskas väsentligt handel med utsläpps-attgenom

eller genomförande tillåts. internationelltMoträtter gemensamt ett sam-
anförsarbete sådant slag utbrett tillvaratagande kortsiktigtatt ettav av

kostnadseffektiva reduktionsmöjligheter skulle kunna den lång-äventyra
siktiga anpassning livsstil, strukturell utveckling och teknikutveck-av
ling, nödvändig för konventionens långsiktiga syften skallär attsom

genomföra och finansiera förhållandevisuppnås. Genom mindre kost-att
investeringar i utvecklingsländerna skulle industriländerna kunnasamma

underlåta genomföra i längden nödvändiga anpassningar i detatt egna
uppfattning faster mindrelandet. En sådan vikt vid den överföring av

finansiella och beprövad eller teknik för energianvändningresurser ny
samarbetsformeroch -tillförsel sådana Minskade kostnadersom rymmer.

kort siktför utslåppsreduktioner skapar dessutom potentielltett
för forskning och utveckling teknik, under alla för-utrymme av ny som

hållanden blir viktigt inslag i klimatpolitik möjliggör håll-ett en som en
bar utveckling.

för framtidenStrategier12.9

propositionklimatpolitiska det vid1993 årsI närmare ut-attanges en
svensk klimatstrategi jämförelser medformning måste görasav en

åtgärder i andra länder för undvika Sverigefaktiskt vidtagna påtaratt att
ekonomisk bördaväsentligt våra konkurrentländer.sig änstörreen

energiöverenskommelsen bör kraven länderna ställas så åt-Enligt att
kostnadseffektivt och rättvist med hänsyngärder kan vidtas på sättett

och till tidigare åtgärdertill bl.a. nuvarande utsläpp invånare somper
utsläppen.minskathar

avrapporteringen till regeringen uppdrag utarbeta under-l ett att ettav
svenska belyser effekterna utformafrån utgångspunkterlag attavsom

Naturvårds-protokoll, redovisar Klimatdelegationen ocholika slag av
ytterligareföljande tänkbara principer för protokollverket om

åtaganden z

capitabegreppet bas,Per som

hotbild och globala åtgärdsstrategier.klimat förändras. analysJordens En av
Klimatdelegationen och Naturvårdsverket SOU 1995:96.
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bas,nedskärningarProcentuella2: som
flexibelt basår,medkompletterat2a: 2

överlåtbaragenomförande ellermedkompletterat2b: 2 gemensamt
utsläppsrätter,

koldioxidskatter,Harmoniserade
åtgärder-standarder ochtekniskaGenerella

växthusgaser.för övrigaåtgärderSpecifika

alla dei principramkonventionKlimatkonventionen är rymmersomen
internationellaFleraredovisar.uppställningdennaansatser som

reduktionerlikaprocentuelltfrånutgåttmiljöområdet harprotokoll på
ochtillämpaenkelprincipovan. Denna är attprincipen 2utsläppav

klimatområdet,kostnadseffektiv påinteemellertidkontrollera. Den är
imycketoch dessutomvarierande storamycketkostnadernadär är

tillföraprotokoll. Genomandraaktualiseras i atttill deförhållande som
vilkafrånvälja basårsjälvaprotokollspartemaförmöjlighet atten

anslutning tillvinnakanberäknasskall störreutsläppsutvecklingen man
kväveoxidprotokollet. Föriutnyttjatsharprotokoll. Denna ansatsett

tillanslutningunderlättamöjlighetsådanskulleSverige enen
förenadberäkningarredovisadeenligtprotokollet, voreovanannarssom

förenade medkostnader. minskningarProportionellahögamed
ocksåinnebärgenomförande att ettellerutsläppsrätter gemensamt
fåförmodaskan störrekostnadseffektivt ochblirprotokoll enmer

tillledaÄven kankoldioxidskatterharmoniseradeanslutning.
visatharinom EUförhandlingarna attåtgärderkostnadseffektiva men

förutsätterharmoniseringsvårframkomlig. Endenna ärvägäven
förundantagsreglerellerövergångs- attformockså någonantagligen av

protokoll.sådantiskall deltaenergifossilandel ettmedländer stor
gällerdeteffektivitetsnorrner, närochstandarder t.ex.Tekniska

Problemenfram.ofta försförslagbilar,förbränsleförbrukning är som
tillräckligvinnaförlågtkan komma sättas attkravenbestår i attatt

ellersedanutveckling,teknisktillincitamentochanslutning normeratt
sådanamåsteförsvagas. Dessutomkan kommauppfylltsväl attkrav

förskatter,åtgärder, attmed andrakompletteras t.ex.regler en

från 1970räknatutsläppenreduktiontioprocentig2 skulleExempelvis aven
Konjunkturinstitutetsenligtår 2010kämkraftsavvecklingvidnivåårs en

på tioutsläpp attminskning procentkravinnebäraberäkningar av
basår.användsår 199040medjämföra procent somomca
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användning energiminskadfaktiskt skall resultera ieffektivisering av
minskadedärmed utsläpp.och

Naturvårdsverkets uttalasochKlimatdelegationensI attrapport man
capitamellan utsläppentänka sig konvergenssikt måstelång peren

Utvecklingsländema tänkes sigländer i världen.olika närmamellan
Ävenovanifrån.industriländemaunderifrån ochnivådenna

innebär ländervisinvånare,utsläppenreduktionsmål, persom avser
medföra betydandekanbegränsningar.kvantitativa Detta

förandra fördelningarjämfört medeffektivitetsförluster ansvaretav
för.minskningsåtagande påkvantitativa sättmotsvarande samma som

gäller förlikhet med vadutsläpp.minskningar Iprocentuella somav
begränsaseffektivitetsförlustemaåtagande kanform ettdenna genomav

möjligheter byta elleranpassningssystem,internationellt attrymmersom
modell 2b.enligtdvs.utsläppsreduktionerkvitta över gränserna,

målvariabel, talarinvånarehar utsläppprotokollMot ett sompersom
fåbetydande problemerbjudasannolikhet skullemed attdet storatt

sådan Detindustriländemafrämstade ansats.accepteranågra att enav
högreväsentligtcapitautsläppfrämst USA, änkanske ärgäller vars per

capitavolymermål angivet iinnebärOmväntgenomsnittet. ett per
vissskulle erhållautvecklingsländerna,för attfördelar ett utrymmesom

väljer imålnivåvilkennaturligtvis påberorStorleken ettväxa man
KlimatdelegationenNaturvårdsverket ochslag.protokoll detta angerav

kolutsläppsnivå på 0,9vidklimatförändringarförlågrisknivå tonenen
kol för Sverigemedjämföras 2kvot kan2050, Dennacapita år tonper

Kina.förför och 0,6EUUSA, 2,5för5,3 tonår 1990, tonton
utsläppcapita ochefter utsläppfördelningmellanSkillnaden peren

utsläppenminskningtjugoprocentigvidskulleBNP-enhet, avenper
reduktionsbeting på 13vidkommandesvensktförinom EU ettvara

procent.möjlig ökning 28ochprocent en
Även deutfall vilket antyderskildavittländer erhållsför andra

reduktionsåtaganden inomfördelaförenade medsvårigheter är attsom
acceptabelt för allaEU parter.sätt ärett som

för hurriktlinjerendast enklafördelningsexempel utgörDessa
harhänsynländervis. Ingenfördelasskulle kunnautsläppsreduktioner
sigfördelarutsläppenreduceraförkostnadernatill hurtagits att

ländervis.
reduktions-fördelningkostnadseffektivBetydelsen avav en

beräkningar denredovisarstudieframgårkostnadema avsomenav

Underlagsbilaga 28.
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EU.kostnadsminimerande fördelning reduktionsåtaganden inomav
Utsläppsminskningarna faller huvudsakligen de nordeuropeiska

länderna med undantag Nederländerna, medan Sydeuropa tillåts attav
öka sina utsläpp. ländervis Stabilisering,En där alla länder stabiliserar

förutsläppen sig, beräknas enligt dessa kalkyler bli femtio gångervar ca
dyrare, eller i absoluta tal miljarder70 ECU.nästan

kostnadseffektiv fördelning insatsernaEn också upphov till vittav ger
skilda kostnader för medlemsländerna och betydande spridning i denen
ländervisa fördelningen utsläpp capita. europeisktEtt gemensamtav per

för capita skulle således intemål utsläppen enligt denna kalkylper vara
detkostnadseffektivt skulle uppnås för ochvart ettom av

medlemsländerna.
själva verket kan varje kvantifierad målsättning för utsläppen vidI

framtida tidpunkt uppnås inte bara olika fördelningaren genom av
mellan deltagandeutsläppsminskningar länder, också olikautan genom

utsläppsfördelningar tiden. Kostnaderna för uppnå framtidaöver att ett
begränsningsmål blir beroende hur detta sker tiden.överav
Utsläppsförändringar och nivåer kan till tillgänglighet tillanpassas

utveckling, till avvägning denteknik och teknisk även gentemotmen en
insatsernormala förnyelsen samhällets realkapital. Värdet tidigaav av

tidigareläggning investeringar.får balanseras kostnaden förmot en av
medger också helt andra slag åtagandenKlimatkonventionen änav

utgångspunkt i ländervis fördelade utsläppsbegränsningar.de sintarsom
helt i enlighet med konventionen i stället träffasåledesDet är att

överenskommelser eller bindande protokoll,upprätta t.ex.avsersom en
koldioxidskatter eller andra styrmedel ekonomisktharmonisering avav

fördela åtaganden efterreglerande slag. också möjligteller Det är att
i stället för basera dem på historiska eller aktuellabärkraft eller BNP att

skulleHarmoniserade koldioxidskatter inomutsläppsnivåer. EUt.ex.
kostnadseffektiv dessutom mildrautsläppsreduktion ochmöjliggöra en

komplikation för internationaliserad elhandel nationella målden somen
för reduktion utsläppen innebär.en av nu

slutsatserSammanfattning och12.10

till följd förbränning bidrar till den s.k.koldioxidUtsläpp avav
koldioxidväxthuseffekten. Förändringar atmosfárens halt ochav av

4 Underlagsbilaga 28
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förändringarandra s.k. växthusgaser kan orsak till jordensvara en av
få ochklimat, kan konsekvenser allvar vidd det svårtännu ärsom vars

bedöma.att
Klimatsystemet Uppehållstiden för koldioxid i atmosfärenär trögt.

år. Vidare fungerar världshaven buffert förberäknas 100vara ca som en
klimatförändringar. innebär vi inte haroch Detta ännuatttemperatur-

långsiktiga effekten den höjning atmosfärens halthela densett av av av
också effekternaredan inträffat. innebärväxthusgaser Det att avsom

minskad användning fossilaklimatförändringar,åtgärder t.ex.mot aven
Stabiliseringmärkas först långt fram i tiden.bränslen, kan En av

till följd den långadagens nivå kommerkoldioxidutsläppen av
atmosfären leda till koldioxidhalten fortsätteruppehållstiden i att att att

överskådlighundra under tidår. Föröka i åtminstone attett par
förorsakarkoldioxid till nivå inteatmosfärens haltreducera somav en

koldioxidutsläppklimatförändringar måste alltså världensallvarliga
bör ske främstvilken takt sådan minskningminska. och iVar är enen

från klimatsynpunkt intepolitisk fråga eftersom detekonomisk och
koldioxidvarifrån utsläppen kommer.rollspelar någon av

för den delenoch alltjämtIndustriländema har störstasvarat svarar
förbränningen fossilakoldioxid härrör frånde utsläpp avsomav

koldioxid-Utvecklingsländernas bidrag till atmosfärens ökadebränslen.
uppodling och förändrad markanvändning.främsthar orsakatshalt av

befolkning omkringfjärdedel världens 70använderdagI avenca
energianvändningen i deinvånare harenergin. Räknatprocent perav

stabiliserats ellerunder de decenniernaindustrialiserade länderna senaste
användningen fossila bränslen.detta DennaSärskilt gällerminskat. av

mångdubbelt högrefrån nivåsker dockminskning änären som
invånare i utvecklingsländerna. mångaIenergianvändningen avper

biomassa denandra slagfortfarande ved ochdessa länder är av
energikällan.viktigaste

industriländema endastMedanFramtiden annorlunda ut.ser
utvecklingsländernatill kanbedöms öka sina utsläpp år 2010marginellt

Fortfarande skulleenergianvändning.fördubbla sinkomma änatt mer
betydligt lägre ianvändningen invånareemellertid änvaraper

utvecklingsländernas ökadeavvägning mellanindustriländema. En
koldioxid förutsläppenenergi och målet begränsabehov attatt avav

bli mycketklimatförändringar kommerallvarligamotverka att en
klimatkonventionen i krafthar iIndustriländemakomplicerad process.

i insatseråtagit sig ledningenoch sin förmågasitt motatt taansvarav
skallföljande skadeverkningar.klimatförändringar och därav Hänsyn

och behov.omständighetertill utvecklingsländernasockså tas
konventionenbör enligtindustriländernas åtagandenBeträffande man
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finns skillnader mellan ländernabeakta det med avseende påstoraatt
förutsättningar och möjligheter. Behovetutgångspunkter, rättvisav en
ländernas bidrag tillfördelning strävandena motverkaattav

betonas konventionen.klimatförändringar också av
oljersättningSverige har omfattande minskat sina koldioxid-genom

kraftigt de decennierna. Kostnaderna för ytterligareutsläpp senaste
från års nivå därför höga jämfört med andra länderminskningar 1990 är

ökade utsläpp fram till och efter detta år medaneftersom de flesta sina
minskat sina. avveckling kärnkraften skulleSverige alltså har En av

reduktioner i Sverige. globala ellerfortsatta långtgående Frånförsvåra
långtgående Sverige knappastutgångspunkter åtgärder ieuropeiska är

Åtaganden formuleradefrån klimatsynpunkt.kostnadseffektiva som
nackdelar utifrån dennaproportionella reduktioner utsläpp har klaraav

synpunkt
utsläppsreduktioner skulle kunna minskaför svenskaKostnaderna

ellerökat samarbete inomantingen Europa genom engenom en
genomförande andra länder med lägres.k. itillämpning gemensamtav

genomförandereduktionskostnader. formerDe gemensamt somav
allvarliga tillämpnings-dock förenade meddiskuteratshittills har är

klimatkonventionenenligtKriterier för sådan tillämpningproblem. en
saknas ännu.

hälftenSverige i dag drygtcapita utsläppen iRäknat är avper
skulleavveckling kärnkraftenOECD-ländema.genomsnittet för En av

den kärnkraften meddenna kvot uppåt i månnaturligtvis påverka ersätts
utsläppstak räknatkraftproduktion. fördelningfossilbränslebaserad En av

internationell politikförmöjligen bli riktmärkecapita kan ett enper
medfå länder högasannolikt skulle svårigheterdet möta attäven om
fördelningOckså sådansådant mål.capitautsläpp att acceptera ett enper

medden kompletteraseffektivkan göras attansvaret genommerav
viktigakreditering. Sverige kan lämnainternationella utsläppsrätter eller

för utvecklaväxthuseffekten verka ochbidrag till insatser attmot genom
tillämpningåtgärder,styrmedel och andraeffektiva t.ex. aven

genomförande. Sverige harochöverlåtbara utsläppsrätter gemensamt
bl.a.områden i detta sammanhang,kunskaper viktigaockså goda om

energislag skogsvård. NUTEK:sförnybaraenergieffektivisering, samt
tillämpningBaltikum, medmotiverade insatser iklimatpolitiskt aven

kanexempel på åtgärder,befintlig teknik,väl beprövad och är som
samarbete, inriktat påinternationelltfungera i ärett ensom

klimatstrategi.kostnadseffektiv
kvantitativa åtaganden förinnehåller inte någraKlimatkonventionen
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länder har själva formulera kvantifieradeenskilda Många valtparter. att
koldioxidutsläppen. Emellertid kommerför begränsningmål en av

politikkunna uppfylla sina mål med denländer inteflertalet att som nu
förhandlingarpartskonferensen i Berlin harförstabedrivs. Efter den om

åtaganden inletts.ytterligare
utformning skall enligt 1993klimatstrateginssvenskaDen närmare

jämförelser medproposition ske bakgrundklimatpolitiskaårs mot av
Sverige påtarländer för undvikaåtgärder i andrafaktiskt vidtagna attatt

minst fårbörda konkurrentländerna. Intesig väsentligt större änen
betydelse.dåutvecklingen inom EU stor

nödvändigtvis formuleras iprotokoll behöver inteframtidaEtt
innefattakan iställeteller målsättningar. Detkvantitativa termer

Ävenkoldioxidskatter.styrmedeltillämpningåtaganden t.ex.avom
gäller tillämpning,problem detsådan närstoraansatser rymmer

för minskasamförstånd. Kostnadernainternationelltstabilitet och att
lika ellerberäkningarenligt vissa våraSverigeutsläppen i storaär av

påverkasKostnadernakärnkraftsavveckling.förkostnadernaänstörre en
klimatkonventionenprotokoll underåtaganden isvenskahur ettav

utformas.
högklimatförändringar iför vidta åtgärder ärKostnaderna motatt

inriktningOmfattning ochtakt åtgärder vidtas.i vilkenberoende pågrad
behovetavvägningberoendeblirkonkreta insatser av avav enav

tidigarelagdamerkostnaderdeåtgärderskyndsamma gentemot som
realkapital innebär.del samhälletsoch utbyteinvesteringar en avav



:rm
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Styrmedel i energipolitiken13

Styrmedel13.1

styrmedel alla dedefinition innefattar statligagenerellmycketMed en
hushållFör påverka företag ochstatsmakterna vidtaråtgärder attattsom

styrmedlet inte funnits.ha gjortde skullebeslutfatta andra än om
politiska önskemål.uttryck förkonkretaStyrmedlen är

och administrativa. Tillekonomiskadelas iStyrmedlen brukar upp
och avgifter.bidrag, skatterStyrmedlen hörekonomiskade t.ex.

och regler.styrmedel lagarAdministrativa är t.ex.
Samhället kan finansierastyrmedel.andrafinns dockDet typer av

utvecklingen iför påverkainformationutbildning ochforskning, att
riktlinjer kan ocksåenligt vissaplaneringriktning. påönskad Krav

särskildaetablerandetstyrmedel, liksombetraktas ett avsom
individernaspåverka företagens elleruppgiftmedorganisationer att

riktning.i vissbeslutsfattande någon
dessaexempel de flestaområdet finnsenergipolitiskaPå det av

styrmedlen varierat.såväl målen Detharårenstyrmedel. Genom som
översiktkortfattadkapitelavsnittet i dettaföljande ärnärmast aven
deenergiområdet understyrmedelanvändningen senasteav

styrmedel. Avsnitt 13.4gällandebeskrivsavsnitt 13.3årtiondena. I nu
andra länder.styrmedel och styrmedel iEG-kravenöversiktär aven

och medel imellan målförhållandetdiskuterasavsnitt 13.5I
styrmedel.energipolitiskabör ställasoch de kravenergipolitiken som

energi- och miljö-i tidigarestyrmedelsförslagvissaBehandlingen av
avsnittdiskuteras i 13.6Slutligenberörs också.utredningarpolitiska

styrmedelsalternativ..aktuellanågra

sedanstyrmedelmål ochEnergipolitiska13.2

1970-talet

Sverige.energipolitik iuttaladingen1970-talet bedrevstillFram
näringspolitikenden allmännadelEnergiförsörjningen snarast avvar en

säkeråstadkommafrämsthandladeenergipolitikenoch att enom
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energi till företagen och hushållen. byggatillgång billig Att ut
eldistributionen konkreta uttryck för politiken.vattenkraften och var

särskilda styrmedel införts för1900-talet hade nåRedan i början attav
stiftades för reglera eldistribu-ellag och vattenlagdessa mål. En atten

Vattenfallsstyrelsenutbyggnaden vattenkraften. Kungligationen och av
genomföra utbyggnaden. I slutet 1960-taletinrättades för att av

följd konflikter mellan utbyggnads- ochvattenlagen tilländrades av
naturvårdsintressena.

förändringarskedde Sverigevärldskriget iEfter andra stora
energianvändningenökadeMellan åren 1955 och 1972energiområdet.

kraftigtökade oljeanvändningen påSamtidigtmed % år.5nästan per
påverka densärskilda medel förved och kol. Någrabekostnad attav

dock inte.infördesutvecklingen
samladeenergifrågan föremål för1970-talet blevbörjanI merav

styrmedel.kopplades olikatill dem Enöverväganden ochpolitiska
oljekrisen år 1973,första s.k.faktor denutlösande somvar

energiförsörjningen ochden svenskaosäkerheten idemonstrerade
frånimporteradesenergislagberoendetmed detriskerna ettstora somav

den totalasvarade då för drygtOljan 70länder.fåtal procentett av
utbyggnadeninleddabörjade den justSamtidigtenergitillförseln. av

politisk fråga.och blevifrågasättaskärnkraften att en
styrmedel. Målenenergipolitiskafleratid infördesVid denna attvar

energisparkommittéoljeberoendet.och Enenergikonsumtionenminska
olikauppgift informerahade tillbl.a. sättinrättades, attatt omsom

statliga bidrag tillformerenergianvändningen. Olikaminska av
energisparplanen prop.den s.k.infördes. Genomenergihushållning

energisparplanerkommunalastöd tillstatligtinfördes1977/78:76 ett
också fastenergihushållningen ladesförmålenergirådgivare. Ettoch -

minska medbyggnaderna skullebefintligai deenergianvändningen
infördes kravbyggnormernade statligapå 10 år. loch 30 %mellan 25

bebyggelsen.energikonsumtionen i Dettill hållasyftade att neresom
påbörjades.energiforskningsprogramstatligaförsta i raden av

kraftigt gång.oljepriset Ett1970-taletslutet ännuI steg enav
ochenergipolitiskt mål,centraltoljeberoende blevminskat ett nya

förbidrag till investeringartill. Blandstyrmedel korn attannat gavs
och elpannor.kol,inhemska bränslen,oljan med värmepumparersätta

därtill fjärrvärmesystemen,handi förstariktadesBidragen
Bidrag1970-talet.totalt vid slutetoljeberoendet nästan gavsavvar
individuellaför på såfjärrvärmen,bygga ersättaockså till sättattutatt

fjärrvärme.medoljepannor
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koloförändrad påden ihöjdes, medanoljaSkatten stort sett var
infördes, hadeenergibeskattningendå1950-talet,Sedan slutetoch el. av

1980-taletbörjan påfiskala syften.haft Ifrämstenergibeskattningen
styrmedel.energipolitisktviktigtocksåbeskattningenblev ett
infördes år 1977,energiplanering,kommunalLagen somom

planerakommunernakravinnehållatill attändrades år 1981 ettatt
också.fastbränslelagen tillkoms.k.oljeanvändning. Denminskadför en

mindreocholjepannor,byggaförbjudetdetEnligt den storaatt nyavar
stimulerabränslen. Förtill fastaställaskunna attmåste ompannor

då tillgångenåretunder tideroljaistället föranvändningen av
skatt.frånavkopplingsbara elpannors.k.förbefriadesgodvar

nyinfördaoch depågoda tillgångenoljepriserna,denhögaDe
oljeanvändningeneffektdramatisktillsammanshadestyrmedlen en

sjönkoch 1985Mellan åren 19801980-talet.hälftenförstaunder av
fastaAndelentill under 40 %.drygt 90fråni fjärrvärmenoljeberoendet

tillökade från några överelpannoroch procentbränslen, värmepumpar
olje-för densvaradekolpannor störstafåRelativt%.50 storamen

oljan främstuppvärmningindividuellmed ersatteshusersättningen. I
hadehushållningsåtgärderochEldrivnamed elvärme. värmepumpar

betydelse.också stor
råolja.påhalverades priset19861985och vårenVintern -

Särskiltkraftigt.sjönkfastbränsleeldadedeiLönsamheten pannoma
utbyggnad.underfjärrvärmesystemdedet förblevbesvärligt som var

och derasbränslen,inhemskaproduktionsinbaseradeflestaDe
oljeeldningenindividuellatill denförhållandeikonkurrenskraft

försvann.
bedömde1980/81 :90proposition prop.energipolitiskaårs1981I

Mångaår.med %realt 2skulle stigaoljeprisernaregeringen peratt
investerings-baserade sinaochprisgarantiuppfattade detta som en

mångakrävde bl.a.sjönksedanoljeprisernaden. Närpåkalkyler
återfjärrvärmenskulle höjas, såoljaskatten på attfjärrvärmeföretag att

Skattenoljeeldningen.individuellamed denkonkurrerakunnaskulle
oljan.prisfallet påkompenseradedetmycketsåintehöjdes, attmen

både fysisktkraftigtminskat såhadeoljeberoendeSverigesEftersom
fortsättaangelägetlikainte längredet attsågsekonomisktoch som—

ökathade dessutomFörsörjningstryggheten attoljeersättning. engenom
olikaMellanöstern. Defrånimporteradesoljandelmindreallt av

medelsatsadesIställetminskade.oljeersättningtillbidragen mer
utvecklaförutvecklingochforskninggenerell attochgrundläggande

energislag.nya
energipolitikenochTjernobyliolyckaninträffade1986aprill

oljeberoendetoch dyradetmedProblemetkaraktär. storaändrade var
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stället inriktades politiken det möjligt avveckla1 göraöver. att att
kärnkraften.

Efter hand har också de miljö- och klimatpolitiska målen blivit
centrala i energipolitiken, vilket har avspeglat sig i styrmedelsbesluten.

påtagliga uttrycket för detta höjning kolden skattenDet ärmest av
genomfördes i början koloch l990-talet. Skattennaturgas som av

högre år och skatten fördubblades.blev gånger 19912,5 naturgas
höjdes skatten på eldningsolja med mellan ochSamtidigt 15 30 %. För-

genomfördes den allmänna energiskatten sänktesändringarna attgenom
koldioxidskatt infördes.samtidigt ensom

styrmedel13.3 Dagens

energiområdet finns fortfarandeflesta styrmedel harDe använtssom
planering och statliga riktlinjer harform. Betydelsenkvar i någon av

s.k.och 1980-talen. relativt styrmedelned sedan 1970- Ett ärnytttonats
förbetydande delteknikupphandling, är programmeten avsom

8.energianvändning kapiteleffektivare se

Regleringar, m.normer m.

betydelsehar fortfarandetillståndsgivning ochLagreglering, stornormer
lokaliseringenminst det gällerutformning, inteenergisystemetsför när

energianvändningenkapitel ochproduktionsanläggningar se 4av nya
frånutsläppenfinns också reglerarbyggnader. Deti normer somnya

kärn-och svavelinnehållet i bränslen. Förförbränningsanläggningar
verksamheten.särskilda lagar reglerarkraften finns flera som

Skatter

med skatterhar alltmer inriktatsenergipolitiska styrningenDen att
möjligt påverkarenergisystem så liteavgifteroch styra mot ett som som

miljörelaterade skattervärlden har flestSverige det land imiljön. är som
År tilluppgick intäkter från sådana skatteroch avgifter. 1993 statens

inkomsterna ikronor, dvs. drygt 10 %miljarder50nästan av

Underlagsbilaga 18.
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delen skatteintäkterna kommer frånstatsbudgeten. Den största av
energiområdet.

Skatterna energiområdet har dock i många fall inte tillkommit
med syftet fiskala skäl. vissa fall dettadet primära I äratt styra, utan av

beträffande skatten äldre vattenkraftverk. Andramycket tydligt, t.ex.
styrande och fiskala syften. Avgiften utsläppskatter ha bådekan av

funktion, eftersom helahar däremot renodlat styrandekväveoxider en
återförs till dem har betalat in den.avgiften som

Gällande skattesatser

fallgäller i dag i vissaredovisas de skattesatsertabell 13.1I samtsom
gälla fr.o.m den januari 1996.beslutade 1de ändringar är attsom

servicenäringarnaelektrisk kraft för hushåll ochEnergiskatten på är
därkommuner i Norrland och Bergslagenförutom i vissaöre/kWh,9

betalasoch värmeförsörjning 6,8öre/kWh. el-,den I3,7är vatten-gas-,
januarinämnda kommunerna.förutom i de Den 1öre/kWh i elskatt

skattskyldiga.kategorieröre/kWh för dessaskatten med 0,51996 höjs
elskatt.växthusnäringen betalar ingenochIndustrin

bränslen, och deoch koldioxidskatterna pågällandeDe energi- som
tabell Varkenjanuari 1996 visas i 13.1.gälla från den 1kommer att

koldioxidskatt.med energi- ellereller belastasbiobränslen torv
koldioxid.utsläppti genomsnitt öre/kgi dag 33,4COZ-skatten är

öre/kg koldioxid.detta, d.v.s 8,4betalar endast 25 %Industrin av
energiskatt.betalar ingenIndustrin

till i genomsnitt 36koldioxidskattenjanuari 1996 uppgården 1Från
öre/kg.industrin får betala 9koldioxid, föröre/kg utsläppt utom som

öre/kWhYpå bränslenSkattesatser13.1Tabell

1996"1/1Idag Fr.o.m.

CO2-skatt EnergiskattEnergiskattCO2-skattBränsle

5,910,49,9 5,9E01
5,49,69,2 5,4E05 samt

restolja
3,312,1Kol 11,4 3,3

7,4 1,76,7 1,7Naturgas

energiskattoch ingenkoldioxidskatten,Industrin betalar 25 % av
i inflationen.indexuppräknas medskall dessutomSkatterna
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Svavelskatt vid både el- och värmeproduktion. kol ochFörtas torvut
bränslet.skatten kr/kg svavel i Skatten eldningsolja med30är tas ut

kr/m3 för varje tiondels viktprocent, motsvarande öre/kWh.0,927 ca
under viktprocent svavelskattVid svavelhalt 0,1 ingentas ut.en

utsläppen får avdrag i bränsle-Anläggningar görasom renar
deklarationen.

januari miljöavgift på utsläppSedan den 1992l tas en av
vid el- och värmeproduktion. Avgiften 40 kr/kgkväveoxider ärut

totala inbetalda beloppetkväveoxid räknat N02.NOX Detsom
avgiftsskyldiga till deras nyttiggjordatill de i proportionåterbetalas

mg/MJ bränsle,Medelutsläppen år 1992 95produktion energi. cavarav
mg/MJ bränsle.bränsle och år 70mg/MJ 1994år 1993 78 caca

tillanvänds för fidrrvdrmeleveranserfossila bränslenFör som
januariefter skatteomläggningen den 1993industrin ltogs samma

industrin. ansågsgäller for användning inom Dettaskattesats ut som
julibiobränsleanvändningen i fjärrvärmen. Sedan den l 1994missgynna

forkompensation på öre/kWh allaschabloniserad 9betalas därför en
fjärrvärmeanvänds för produktionråtallolja,bränslen, förutom avsom

kopplad tillKompensationen såledesindustrin.tilllevereras ärsom
skattebelastningen.den verkligaoch inte tilllevereradmängden värme

värmeproduktion iförbränsle åtgårfossilaPå det ettsom
energiskatt. det bränslekoldioxidskatt halv Påkraftvärmeverk samtuttas

sig iinte skattelproduktion någonförbrukas vid ut,tas varesom
beskattas ikondensanläggningar, eftersomellerkraftvärmeverk

därvid till den internabränslet hänförs %konsumtionsledet. 3 5Av -
beskattas.kraftverket ochförbrukningen i

for el- ochskattesystemetoch konsekvensernaUtformningen av
i avsnittdiskuteras 13.6.värmeproduktionen närmare

infördeskW,vattenkraft, för anläggningar l 500Skatt på änstörre
medSkatten 2statsfmansiella skäl.huvudsakligen öreår 1983 tas utav

l977byggdes under perioden 1973verkkWh. För ges ensomper -
anläggningar byggda efter åröre/kWh och förskattenedsättning l

nedsättning.totall977 ges
vattenkraftsskattenhöjningnyligen beslutatRiksdagen har avom en
motsvarande ned-till öre/kWh, medfrån 4januari 1996 2den l
blir därmed 4för verk byggda fore år 1973Nettoskattensättningar. öre

Verkverk byggda åren 1973 l977.öre/kWh forkWh och 2 somper -
nedsättning.erhåller fortsatt total Förefteruppförts år l977har att

omläggningregeringen aviseratstyreffekter harolämpligaundvika en
1994/95:203.vattenkrafien. Sefastighetsskattproduktions- tillfrån prop.
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el.produceradöre/kWh0,2kärnkraftsskattennärvarande ärFör
öre/kWh.till 1,2januari 1996den 1höjs frånSkatten

Tillskattefri.vindkraftselegenproducerad ärFörbrukning somav
nedan.öre/kWh setilluppgår 9miljöbonussäljs lämnas somen

stödochBidrag

stöd påstatligtformerolikafunnitsdetår harmångaUnder av
tillbidraglämnades1980-talenoch t.ex.1970-Påenergiområdet.

ienergihushållningsåtgärderenergihushållning,information om
ochfjärrvärmeutbyggnadfastighetsskötare,utbildningbyggnader, avav

inhemskaförfjärrvärmesystem,hopkoppling pannorav
kraftvärme-förprojekteringförädlingochutvinning torv, avav

tilllämnatsinvesteringsbidragharår 1991Sedananläggningar.
kr/kW,000biobränslen 4medeldaskraftvärmeverk attavsessom

%solvärmeanläggningar 25ochinvesteringen%vindkraftverk 35 av
till stöden.kronormiljarder1,3Totaltinvesteringen. avsattes caav

1996medoch årentillskulle löpabidragenavsiktenbörjan attFrån var
Regeringen harförbrukade.redanhuvudsakimedlen äreller 1997, men

kronormiljoner100ytterligareföreslagit1995/96:25 attprop.nyligen
tillmycketoch likavindkraftverkiinvesteringartillstödföranslås

isolvärmeanläggningar.investeringar
ochblockcentraleranslutaförbidrag attdessutomfinns ettDet

fjärrvärmenät.befintligatillsmåhus
till el-driftstödett1994 nämntsjuliden 1Sedan ovan,somges,

kWh. Bonusenmiljöbonus på 9s.k. örevindkraftverkiproduktion per
i sinfår göraelleverantörenavdragformi ettlämnas somav

elenergiskattvilkenfår dras oavsettBeloppet somdeklaration. av
verkligen ut.tas

forprogrammetharbidragen satsatsidanVid staten pengarav
ochutvecklingforskning,energianvändning ocheffektivare

kapitel 18.demonstration se

utbildningochInformation

harenergiområdetpåinformationsinsatsernastatligadedelEn stor av
har1973åroljekrisenförstadenSedanenergi.medhushållninggällt

olikaförochenergihushållningsinformation typerför avmedel avsatts
deutnyttjaskall kunnaenergianvändamaforutbildningsprogram att

energieffektivisering.tillfinnsmöjligheter som
inriktatsutsträckningökadistatliga insatsernahar deårUnder senare
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olika verka för konsumentproduktersätt försesmot att medatt
uppgifter energiförbrukning eller uppgifter produkternasom om
miljöpåverkan i dettaInsatser slag administeras bl.a.stort. av av
Konsumentverket. Verksamheten består bl.a. provning och metod-av
utveckling, energimärkning och underlag för uppföljningsamtnormer

teknikupphandling. Information kommunala konsument-av ges
vägledare och allmänheten, och förhandlingar sker med näringslivet
för förbättra marknadsföring och garantivillkor.att

Även vidtar informationsåtgärderNUTEK del desom en av
teknikupphandlings- och demonstrationsprojekt inom förramen

för effektivare energianvändning.programmet

13.4 Energiskatter i Europam.m.

Gemensamma regler punktskatter EUinomom

Under de åren har omfattande arbete inompågått i syfteEUsenaste ett
samordna medlemsländernas punktskatter excise duties.att uttag av

iArbetet har resulterat harmoniserade regler fr.o.m. den januarilatt
1993 finns vad gäller beskattningen nämligentreav varugrupper,
alkohol och alkoholhaltiga drycker, tobaksvaror mineraloljor.samt
Medlemsstaterna har möjlighet skatter andra produkteräventaatt ut

de omfattas den harmoniserade regleringen, dock underän som av
förutsättning sådana skatter inte hindrar det fria handelsutbytetatt
mellan de enskilda länderna.

Ministerrådet har utfärdat direktiv punktskatter mineral-tre om
oljeprodukter åligger de enskilda medlemsstaternaDet harmoniseraatt

lagstiftningarsina nationella i enlighet med föreskrifterna. De nya
Österrikemedlemsländerna Sverige, Finland och inför 1995 tvungnavar

genomföra motsvarande harmonisering sina nationellaatt av
lagstiftningar.

Sverige omfattas samtliga mineralojor punktskatt. Skatt skallI tasav
endast i den mån de skattepliktiga produkterna användsut som

motorbränslen eller för uppvärmningsändamål. Vidare skall andraäven
kolväten beskattas de avsedda bjudsanvändas, tillnär är att ut
försäljning eller används för uppvärmningsändamål. Undantag dockgörs

2 Direktiv 92/12/EEG, 92/8l/EEG och 92/82/EEG.
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förkolvätenoch liknande fastabrunkol,för kol, naturgas.samttorv
hindras, emellertidhandelsutbytet intedet friaförutsättningUnder äratt

ochprodukter.beskatta dessa Naturgasoförhindrademedlemsstaterna att
Sverigebeskattningsregler ikol omfattas inte EU:s ärmenav

mineraloljeprodukter. sådanEnskattepliktiga sätt somsamma
aktuella EG-föreskrifterna i deinteomfattas dockbeskattning nuav

direktiven.
fall dåbeskattning, dvs.fråntvingande undantagvissafinnsDet

debiterasSkatt får inteskatt.inte fårmedlemsländerna t.ex.utta om en
motorbränsleändamålför andraanvändsmineraloljeprodukt än som

också möjlighetuppvärmningsändamål.Medlemsländernaföreller ges
fall dåfrån skatt i debefrielsenedsättning ellertillämpaatt av

sigområden.angivna Detsärskiltinom vissa rörförbrukasmineraloljor
i kraftvämie-ochframställningforförbrukningt.ex. avom

förfritidsfartyg,privatasjöfart medinrikesföranläggningar, änannan
miljövänligautvecklingtekniskpilotprojekt förjärnvägsdriñ, för av mer

förnyelsebarafrånbeträffande bränslensynnerhetiprodukter
och växthus-jordbruks-inomanvändningförochenergikällor

näringarna.
industriellasärskilt angivnavissamedlemsländerna, förVidare får

lättdieselolja,lägre skattesatserändamål, tillämpakommersiellaoch
lägreintefår dockfotogen. Skattenoch sättaseldningsolja, gasol, metan

enskildatillåtamöjlighetfinns dessutomDetminiminivåerna. attän
befrielseellernedsättningarytterligaretillämpamedlemsländer att av

redovisadetidigareföljer devadmineraloljorskatt på änfrån som av
vid beslutMinisterrådetenhällighet idockkrävsreglerna. Det om

erhållitländerolikaundantagexempelSomundantag.sådana som
användningför privatbränsleochgasol, metan,kan naturgasnämnas av

allmännalokalabränsle för persontransporter.och fartygflygplan samt
produkterför olikagällerminimiskattesatsernafastlagdaDe som

motsvarande produkterskatternasvenskatabell 13.2. Deframgår av
marginal.med godnivåerflesta fall dessai deöverstiger

syfteiinom EUtid pågåttlängreunder attharArbete en
energi-samladbestämmelseråstadkomma uttag enom avgemensamma

mineraloljoromfattaskulleenbartkoldioxidskatt, inte utanoch som
utförligtbehandlaskraft.elektrisk Dettaochkolbränslen,också naturgas

i kapitel ll.
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EU’Minimiskattesatser inom13.2Tabell

Ändamål enligt Uppvärmningprodukt DrivmedelSlag av
artikel i8.3
direktiv
92/81/EEG

ECUECU SEK SEKECU SEK

Blyfri bensin
2,76 0,287 2,760,287 2,76 0,287literper

Blyad bensin
0,337 3,240,337 3,24liter 0,337 3,24per

Dieselolja och
eldningsoljalätt

0,018 0,170,170,245 2,35 0,018literper

Fotogen
00,018 0,17 00,245 2,35literper

Tjock
eldningsolja

13 12513 12513 125kg1000per

Gasol och metan
036 346 0960kg 1001000per

9,60 SEK.växelkurs ECUAnvänd l
" vattenbyggnad, offentligaochbyggnadsarbeten,Stationära väg-motorer,

utanför allmänanvändning i fordonarbeten, väg.

europeiska länderEnergiskatter i

för beskattningharmoniserade reglerinomfinns EGframgåttSom ovan
skattermöjlighetMedlemsstaterna harmineraloljor.bl.a. utatt taav

harmoniseradedende omfattasprodukterandrapå änäven avsom
hindrar den friasådana skatter inteförutsättningunderregleringen att

länderna.och tjänster mellanrörligheten av varor
det kanEU-länder visarSkattesatser i olikajämförelse mellanEn att

skattesatsernaskillnader i såväl nivåförekomma samtStora
tabellframgår 13.3energibeskattningen. Somomfattningen äravav

Endast Sverige,inomi de flesta länder EU.befriad från skattstenkol
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användningNederländerna skatt påFinland ochDanmark, tar ut av
användareDanmark föri Sverige ochstenkol. Skatten är, utom

länder.högre i övrigaflera gångerindustrin, än
Även de flestaländerna mellanskillnaderna Iför är stora.naturgas

Skattebelastningen påskattländer ingeneuropeiska naturgas.uttas
övriga länder därSverige ihögre i än naturgasavsevärtärnaturgas

Tyskland.Nederländerna ochItalien,Finland, Frankrike,beskattas, dvs.
bränslenkoldioxidbeskattningenallt den svenskaframförDet är

Europeiska länder.med övrigajämförtskillnadernade storasom ger
införtNederländerna harochDanmarkFinland,Endast Norge,

koldioxidbeskattning.
det inteländer, räckeri olikaskattebelastningenjämföraFör att

Danmark erhåller bl.a.energibeskattningen. Itittaenbart t.ex.att
koldioxidskatt.och halvenergiskattåterbetalningindustrin av

praktikendärmed i EU:sliggerindustrinförSkattebelastningen
endastskatt påItaliengäller oljor.det I utminiminivå naturgastasnär

landet.delarnaihushållsförbrukningvid avnorra
industrinsförskattingeneuropeiska länderflestade uttasI

8 %industrin elskattdockTyskland betalarelanvändning. I ca aven
elpriset

EU-länderna påiskattersammanställningTabell över13.3 är en
respektivedieselolja och lättblyfri bensin,nämligenbränslen,vissa

visarochomfattar ocksåSammanställningen Norge,eldningsolja.tjock
länderna.de aktuellabeskattas ikol ochvad måni naturgasäven

styrmedelAndra

styrmedelolikalång radharvisari 13.2avsnittgenomgångenSom en
iförhållandenaundersökningåren. En ettSverigeiprövats avgenom

styrmedeltillämpatde iländer visar typerantal stort settatt avsamma
regler ochoch bidragformer skatterOlikaSverige. samt normeravsom

dominerar.
aldrigellersällanstyrmedelpåockså exempeldockfinnsDet som

Sverige eller planerkrav påDirekt statlig styrningihar använts genom
Nederländerna.Frankrike ochDanmark,förekommer iåtgärderför

3 Underlagsbilaga 22.

4 Underlagsbilaga 23.
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SEKSkatter vissa bränslen i europeiska länderTabell 13.3

Slag bränsleLand av

Blyfri Diesel- Tjock StenkolLätt Naturgas
bensin olja,driv- eldnings- eldnings- per

liter medel olja olja kg1000per per per
liter 1 kg1000 1000per

miniminivå 2,64 2,25 166EG, 120 - -
ZBelgien 121 1653,68 2,57 - -

Danmark
mervärdeskatt-- sky1diga3 2,70 2,44 160 190 145 -
övriga 2,70 2,44 2 110 2 370 1 118 --

Finland 1,65 170 160 94 91 /3,4
m31000

4 9,54/2,94 667 142Frankrike 4,61 — 5MWh

2,216 268 390Grekland 3,38 1 --
127Irland 3,29 2,83 455 - -

0,15 /3,38 3 380 450Italien 4,35 - 7MWh

22,096 1212,70 462Luxemburg - -
Nederländemag /280 97 894,75 2,84 550

m31000
‘°94,33 3,15 451 451 451Norge -

2,61 2 610 472Portugal 3,60 - -
H1043,22 2,34 684Spanien - -

2180 140Storbritannien 3,40 3,32 - -
Sverige

tillverknings-- /2,82 239 252 208 177industri 3,91
m31000

889/2,82 1 519 1 599 1 071övriga 3,91- m31000

M /172,98 384 144Tyskland 4,70 - 5MWh

Österrike 422 1302,65 1,97 - -
energi 1994:85.skatt på SOUKälla: lagNy om

sida.Noter: Se nästa
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Statlig prisreglering i form garanterade priser och garanteradav
avsättning för från vindkraftverk förekommer i Danmark,t.ex.

Staterna och Tyskland. Storbritannien finnsFörenta I särskild för-en
pliktelse Non Fossil Fuel Obligation, for deNFFO regionala kraft-
företagen köpa viss mängd producerad medatt är änannaten som
fossila bränslen. Bestämmelsen infördes i första hand för att garantera

frånavsättningen kärnkraftverk, tillämpas också for bl.a.av men
och vindkraft. Kraftbolagen får for ersättningnärvarande för devatten-

merkostnader drabbar dem. Ersättningen finansieras med särskildsom en
produceras fossilaskatt på med bränslen. stimuleraFör attsom

effektivitet och teknisk utveckling används form auktionsför-en av

till tabell 13.3.Noter
Skattebeloppen aktuella 1993-01-01 vad gäller Osterrike, 1994-03-08 förl är per
Danmark, för Frankrike1994-01-11 1994-01-01 vad gäller övriga länder.samt per
Använda växelkurser: ECU 9,20 SEK; 100l BF 22 SEK; 100 DKK 120
SEK; 100 140 SEK; 100 FF 140 SEK; 100 DRA 3,25 SEK;FIM 1 IRL

100 0,50 SEK; 100 LFR 22 SEK; 100 430 SEK; 10012 SEK; LIT HFL
100 ESC 4,50 SEK; 100 5,80 SEK; SEK;NOK 110 SEK; PTA l UKL 12

480 100 OS 65 SEK.100 DM SEK;
den januari 1991 inte någon skatt på lätt eldningsolja2 Medlemsstater, 1 tog utsom

för uppvärmning Belgien, Luxemburg och Portugal får fortsätta med detta, dock- -mindre kontrollavgift SEKunder förutsättning de 5 ECU ca 46att tar ut en omm3. ställning till ökning kontrollavgiften inför den januariRådet skall 1ta en avper
1995.

till återbetalningMervärdeskattskyldiga all erlagd energiskatt3 rättäger samtav
betalda koldioxidskatten, dock vad motorbränslen.hälften den Deavserav

eldningsolja ochför stenkol nettobeloppen för danskaredovisade beloppen avser
finns möjligheter till ytterligare skatte-mervärdeskatteskyldiga. Härutöver även

näringsverksamheter. får docklättnader för energiintensiva Vad gäller eldningsolja
miniminivå underskridas. Skattesatsen för dieselolja-drivmedelinte EG:s avser

dieselolja beskattas med motsvarande 2,32 SEK liter.allmän dieselolja. Lätt per
eldningsoljatjock svavelhalt 2 % skattenSvavelhalt 2 %. För4 är mot-vars

svarande 196 SEK.
industriella förbrukare, årsförbrukning överstiger miljonerTas endast 55 ut av vars

motorfordon med motsvarandekWh. används för drift beskattasNaturgas som avm3.86 SEK 100per
särskild minimiskattesats beträffande dieselolja används6 En gäller, som som

övergångsvis Grekland och Luxemburg. till och med den 31drivmedel, för Fram
minimiskattesatsen för dessa länder motsvarande 1,80 SEK.december 1994 är

endast vid hushâllsförbrukning i Italien.7 Skatten tas ut norra
belopp innefattar punktskatt och miljöskatt. Vad gäller kol och8 Angivna naturgas

miljöskatt vid årsförbrukning överstigerendast För 10tas ut. naturgas tas en somm3.m3miljoner skatt motsvarande 59 SEK l 000ut per
industrier erlägger lägre skatt.Skattebeloppet 1 000 liter. Vissa9 typeravser av

stenkol den cementindustrin.Skattefrihet gäller dock för förbrukning i norska10 av
kommunal skatt dockll En 1,5 % tas ut.om

12 Skattebeloppet l 000 liter.avser
Svavelskatt kan tillkomma beträffande samtliga produkter13 Förutom naturgas.
diesel- och eldningsoljor miljöklass Bloppen avseendedieselolja-drivmedelavses

tillverkningsindustrin föreldningsoljor och i avrundade. Skattenärsamt naturgas
m3från till kg.tjock eldningsolja omräknad densitet 1 liter 0,95är ton

Angiven skatt uppvärmning. Förbrukning for framställning beskattas14 avser av
kg.med motsvarande 264 SEK 1 000per

förbrukning motsvarandeAngiven skatt uppvärmning. Annan beskattas med15 avser
228 SEK MWh.per
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in. säljare erbjudericke-fossila kraften köpsfarande den Dennär som
kontraktet.budet fårdet lägsta

frivilligamycket på åruppmärksammatsstyrmedel ärEtt senaresom
eller kraftindustrin.mellan och näringslivet Deöverenskommelser staten

energianvändningen i elleråtgärder för minskakan gälla attt.ex.
Industrins motiv för ingåkoldioxid från industrier.utsläppen attav

därigenom får koldioxid-bl.a. deöverenskommelserfrivilliga är att
kaninförs utsläppensådana skatter intenedsatt, ellerskatten att om

överenskommelserfrivilliga åtgärder. Sådanaminskas kraftigt genom
Nederländerna ochFrankrike, NyaAustralien, Japan,bl.a. iförekommer

Överenskommelser syftaroch kraftföretagmellanZeeland. staten som
Frankrike,energislag finns iförnybaraanvändningenökatill t.ex.att av

Österrike. del istatliga bidragOfta ingårochNederländerna som en
överenskommelsermed frivilligafördelöverenskommelsema. En

vilkasjälva fåraktörernareglertvingande avgöraframför attvaraanses
öka förkan intressetgenomföras. På såska prövaåtgärder sätt attsom

tekniska lösningar.utvecklaoch nya
andra länderstyrmedel ianvändningenerfarenhet frångenerellEn av

for uttalatstyrmedel nåmed olikapaketofta ettattanväntär att man
inte minstväsentligt,framhållsformuleras tydligtmål. måletAtt som
utvärderaochföljaeffekternamöjligtdetför mäta samtgöra attatt upp

styrmedlen.
ochmellanöverenskommelserfrivilligaharSverige statenI av
förbl.a. inomomfattning,begränsadiindustrin prövats ramen

ramavtals.k.energianvändning. Dessaeffektivareförprogrammet
underlagsbilaga5.ibeskrivs en

funnits för företagmöjlighetunder tidDanmark har attl genomen
bränsle-återbetalningenergibesparingsåtgärder erhållaavtal avom

skallsuccesivtenergibeskattningen,Enligt denbeskattning. somnya
koldioxidskatt 2,5skalloch 2000,1996införas mellan åren omen

processerfbränsleförbrukning iförindustriniöre/kg C02 tungauttas
öre/kg.Återbetalning endastskattebelastningen blir 0,3kan så attges

Underlagsbilaga 14

räknas i° tillverkningsprocesserallaprocesser""Tunga är upp ensom
ellerintealltprocesser"lista. ärsärskild "Lätta tungaär processersom

utsträckninginnefattar iprocesser"uppvännning. Listan "tunga storöver
iindustri". Vadtill "lätthänförasSverige brukari somsomprocesser,

Danmark.iindustri" finns knappastSverige benämns "tung
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lätta uppgår koldioxidskatten till öre/kg, med möjlighetFör 9processer
till Uppvärmning beskattastill reducering 6,8 öre/kg. med 60 öre/kg.

Momsskatteskyldiga betalar ingeni Danmark skatt el. El-
användningen omfattas därför inte möjligheterna till nedsättningav

energibesparingsåtgärder.genom
energibeskattningen, träder kraft vid årsskiftetdanska iDen som

"notifierats". betyder1995/96, har anmälts till EG-kommissionen Det
eller enskiltkommissionen godkänt Om något landinte systemet.att

reglerna kommer deföretag överklagar prövas.att

Statsstödsregler EUinom

det integenerellt förbud statsstöd inomfinns inget EU,Det ärmot men
konkurrensenföretag eller viss produktion såtillåtet vissa attatt gynna

handeln mellan medlemsländerna påverkas. EG-snedvrids och den fria
för fallet. myckethar så Detkommissionen äravgöra äratt omansvar

visst stöd tillåtet ellerenkla på fråganfinnasvårt ärettatt omsvar
varför statsstöd notiñeras hosEU-reglerna, måsteenligtförbjudet

Kommissionen.
statsstöd påverkarförbjuder generellaRomfördraget som

riktning, EG-kommissionen kani negativkonkurrensen gemen
Statstöd kanaktiviteter då särskilda skäl föreligger.vissaklartecken för

europeiskt intresse. haallmänt Attdettillåtas ettt.ex. vara avansesom
energisystem har Kommissionendiversifierat ansetts ettett varaav

liksom energibesparings-för hela gemenskapen,med intresseområde
oljeanvändning ochförutser ökandeKommissionenåtgärder. etten

från Alternativa, inhemskafrämst Mellanöstern.importberoende,större
skäl tillåtavilket kanminskar importberoendet,energislag attettvara

statsstöd.
miljöarbetet.roll i det europeiskaspelar viktigOlika stödforrner en

betalar" inte kan"förorenarenprioriterade principendenNär attom
enligtden bästa lösningen,fullt kan subventionertillämpas nästut, vara

för stöden skaparEftersom det finns riskKommissionen. att
för miljön dekonkurrenssnedvridningar fördelarnamåste uppväga

för stöd skallför konkurrensen,eventuella negativa konsekvenserna att
bl.a. investeringar och tillfälligaberättigat. Reglerna omfattarkunna gavara

generellt inte tillåtet ochdriftskostnader. Driftstödsubventioner ärav
förutsättningar kan stöd tillsärskilda fall. Under vissaerhålls endast i

reglerna.energiforrner omfattasalternativa av
sektor förinom speciellfinnas konkurrensmåsteDet att etten

fall innebär stödhandeln, vilket i mångakunna påverkastatsstöd ska att

l2 5-1380
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kan medges.teknologi eller till industriutvecklingtill nyav ny
energi,utvecklingen alternativ såsomstöden tillsvenskaDe av

biobränsleledadesolvärme,vindkraft ochinvesteringsstöd till
energiforskningenergiteknikfonden och tilltillkraftvärmeverk, stöd är

tvåinträde i gemenskapen. Deföre Sverigesstatsstöd fanns senare,som
EG-kommissionen.notifierats hosinvesteringsstöden, harintemen

styrmedelpå13.5 Krav

ochfler mål finnssvåraregäller detGenerellt är att styraatt som
från den Enskiljer sigutvecklingenönskvärdaden spontana.mer

skedde i börjanenergisystemetomställningmed denjämförelse somav
måltydligt uttalatprimärt ochfannsillustrativ. Då1980-taletpå är ett

och denproblemetgrundläggandeoljeanvändningen. Detminskaatt-
Energi-oljepriserna.kraftigt höjdadeutlösande faktorn var

minska sinintressedärförhadekonsumenterna attegetett av
riktning, ochverkade istyrmedlenstatligaoljeanvändning. De samma

goda tillgångenTack denutvecklingen.denunderstödde spontana vare
oljamöjligheterdetpriser fanns ersättarelativt lågatill attstora

fick viktigförbränning. Koletfrånöka utsläppensamtidigtutan att en
ökad förbränningmiljöproblemtill oljan. Deersättningroll som ensom

medmöjliga bemästraitill ansågskol ledde attsettstort varaav
gicksamverkadefaktorerdessaåtgärder. Genomtekniska att

oljeprisernahade sig. Närvad mångasnabbare väntatomställningen än
styrmedelomställningen.kraften i Dedockföllsedemera avtog som

drivaförtillräckligaeffekt intehaft atthadetidigare stor var
riktning.vidare iutvecklingen samma

komplicerad.energisystemetomställningenaktuella ärDen meravnu
förena. Attdelvis svåramål, ersättaviktigaflera ärfinns attDet som

målkonflikt,koldioxid innebärutsläppenökakärnkraften attutan enav
påtagligt ökaenergislagförnybaramedproducera utan attoch att

iutvecklingstarkEnproduktionskostnaderna spontanär annan.en
måletfalletvilketinte,mål finns när attdessariktning varmot var

miljöfrågor ochförintresseallmäntfinnsoljan. Det ettersätta en
denomställning isamhälle. Enkretsloppsanpassatsträvan mot ett

kostnader.ökade Desikt,på kortdock, åtminstoneinnebärriktningen
därförmåsteenergisystemetställaförkrävsstyrmedel att varaomsom

målkonfliktema.vilketkraftfulla, accentuerar
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Allmänna krav på styrmedlen

förutsätternödvändiga åtgärder för ställa energisystemetMånga att om
och långsiktiga investeringar. sådana investeringar skallFör attstora

krävs de ekonomiska förutsättningarna någorlunda säkrarealiseras äratt
gäller minst styrmedlens utformning.och förutsägbara. krav inteDetta

misstänker eller bidrag kommer-att ändrasinvesterare skatterOm atten
för anläggning,tillförlitlig kalkylgår det inte göraatt t.ex. en ny somen

lång tid.skall utnyttjas under
hittills har inteekonomiska styrmedel harDe använtssom
har ändrats gånger ochstabilitet. Skatterna mångakarakteriserats av

slag anläggningar har införts och tagitsinvesteringsbidrag till olika av
bort.

kol bränsle kanske denför användaFörutsättningarna äratt som
bidrag tilltill detta. början 1980-taletillustrationen Itydligaste gavsav

skatten kol fördubblades årbyggde kolpannor. påden När änmersom
föralla ekonomiska förutsättningardock iförsvannl991 attstort sett

Effekten blev likartad förmed kol.producera värme naturgasen.
ofta styrmedlen förlorarvillkoren ändras blirResultatet attattav

principExempelvis skulle driftbidrag istyrförmåga.mycket sinav
förstastyrmedel investeringsbidrag. Eneffektivarekunna änsomvara

skall få avsedd verkan det kandriftbidragctförutsättning för är attatt
fördärför inte finnas riskinvesteringskalkylerna. fåri Deträknas att

därförsynpunktinvesterarensplötsligt upphör. Urdet är ett
osäkert driftbidragnormalt bättreinvesteringsstöd närän ett -

bort.betalats kan det inteinvesteringsstödet väl har ut tas
styrmedel dekrav ekonomiskagrundläggande på ärEtt att

stabila.långsiktigt trovärdiga ochdempåkonstrueras görsättett som
traflsdkerhet.till styrmedlenskonflikt förhållandetydlig ifinnsHär en

skattfaktiska effektenförhand denbedömasvårtDet är att av en
marknadsprisereller ändradeTekniska förändringarbidrag.eller ett

viss anläggningar, såförutsättningarna förkan ändraenergi sorts atten
kan det liggaeffekt planerades. Dåfår exakt denstyrmedlet inte som

förutsättningarna.styrmedlet till de Menhandstillnära att nyaanpassa
stabilitet, vilket i sin kantill styrmedletsminskar också tilltrondå tur

därför olyckligtsin verkan.det förlorar mycket Detinnebära äratt av
bör iställetekonomiska styrmedel. Målenkvantitativa mål tillkopplaatt

inriktningar.formuleras som
sådan energikonsumtionskäl bör skatter på ärAv somsamma
uppkommer lätt misstanken defiskala syften. Dåpriskänslig inte ha att

kanomöjliga förutse.statsfinansiella skäl Dettahöjaskan är attsomav
eller tvingasig skulle lönsamma,i och förinvesteringarhindra varasom
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riskpremie förinvesteringaronödigtfram sortsstora ensom
skallmotiverade skatterfiskaltskattehöjningar. Omoförutsedda tas ut

påverkaskonsumtion intesådandet skeenergiområdet bör som
prisändringar.mycketså av

grundosäkra påuppfattasstöd kanochOckså bidrag avsom
omfattarstödprogramOm störrestatsfmanserna.tillkopplingen ett

andrafinansierasyftedras ned imedlenriskenfinnsbelopp attatt
det stödhand gällerförstautgifter. permanentangelägna I av mer

de på någoteffektiva börskallbidragdenkaraktär. För sortensatt vara
dock intebehöverAlla bidragperiod.längrefast förlåsassätt en

bidraggällerdetframåt. Närmånga årunderåtagandeninnebära t.ex.
inte likadetutvecklingsprojektochdemonstrations- ärenstakatill

sådanaSyftet medsida.frångarantierlångsiktigamedviktigt statens
kommersiellt intressantteknikentillskall bidrade görastöd attär att

stöd.utan
skalldestyrmedelgenerellt krav är attEtt varaannat

god miljövärdetinnebärresurshushâllningGodkostnadseffektiva. att av
användningenbeaktas vidskalldettabeaktas.miljöpåverkan Föroch att

olikamarknaden påi sättingreppsamhällets görsresurserav -
stynnedel.ekonomiska Detslagoch olikaregleringlagstiftning, av

styrmedeldetväljaprincipmål, iför andraliksomfall, attgäller i detta
kostnad, ellersamhällsekonomiskatill lägstaeffektvissensom ger

kostnad.till giveneffektmöjligastörstaomvänt enger
innebäradministrativalikavälekonomiskastyrmedelAlla som --

skatt,administrerabidrag,finansierakostarkostnader. Det ettattt.ex. en
kommer konsumenternasTill dettaregel.efterlevnadenkontrollera av en

styrmedletdel effekterundvikaförsökaantingenförkostnader, att aven
dvs.tillsyftarstyrmedletdet. styra,till Ju attsigeller meranpassa

för konsumentendetdesto lönsammarebeteendet, ärdetändra spontana
fårstyrmedletriskenocksåfinnsstyrmedlet. Dåkringå attförsökaatt

syftet.motverkariblandochavseddainteeffekter somvarsom
produkterliknandeellertalloljaanförsoftaexempel närärEtt som

högaoljepannor. Trotseldas iförSverigetillimporteras att
kanskadligatill utsläppmedför ämnentransportkostnader avsom --

biobränsle kanskattefritttalloljaneftersom ärlönsamt, ettdet somvara
förbyggaAlternativetbefintligaden atteldas i pannaen nypannan. -

blir dyrare.flisinhemsk -
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Målkonflikter

flera mål, och därmeduppfyllelsenstyrmedel kan påverkaEtt av
exempel problemetfrånmâl och Ettsamtidigt ärett annat.mot ettstyra

för elproduktionanvändsfossila bränslenbeskatta attutanatt som
konkurrenskraft.industrinsoch försämraelprisernasamtidigt driva upp

istimulera elproduktionsamtidigtproblemetEtt är attannat
biobränslen. Fleraanvändningökadochkraftvärmeverk aven

konflikter.försökt sådanaårenunder deutredningar har senaste
bl.a. olikaföreslogs1982:16energi SOUbetänkandet SkattI
industrin,energiintensivatill denenergiskatteråterföraförmodeller att

tillförhållandekonkurrenskraft isinskulle förloraden inteså att
förslagdenkritikgenerell ärkonkurrenter. Enutländska typenmot av

administration.ochkontrollomfattandede kräveratt
betänkandetiföreslogKISindirekta skatterförKommittén

mm. spillvärmenbl.a.1989:35SOUmervärdeskattReformerad att
produktion iförbeskattasskullekondenskraftverken attfrån gynna

iavstyrkte förslagetMIAMiljöavgiftsutredningenkraftvärmeverk.
1989:83miljöpolitiken SOUstyrmedel iEkonomiskadelbetänkandet

föreslog MIAskälhöjda elpriser. Avtillledadet skulleför att samma
elproduktion.bränslen förkoldioxidskattskulledet inte uttasatt

tilldelskraftvärme,dels tilldriftstöd,utredningenföreslogIstället ett
atmosfären.ikoldioxidhaltenökarinteelproduktion som

förmodellerolikadiskuterades MIAAndra förslag varavsom
elproduktion ochtill vissaskatternedsättningochåterföring typer avav

elproduktion ansågstill sådaninvesteringsstödelanvändning, samt som
i dessaförslaglämnade fleraUtredningenmiljösynpunkt.önskvärd ur

frågor.
framtidenförBiobränslenslutbetänkandeBiobränslekommissionensI

skullestyrmedelflerabehandlades1992:90SOU gynnasom
investeringsbidrag,biobränslen. Demedelproduktion var

återföring.medkoldioxidavgiftochkoldioxidskattproduktionsbidrag,
för finans-,företrädaremedarbetsgrupparbetade1993Under år en

mednaturresursdepartementenochmiljö-närings-jordbruks-, samt
åtgärder förföreslåSyftetkraftvärme.beskattning attfrågan varavom

utbyggnadförsvarbarekonomisktförhindereventuellaundanröjaatt en
docklyckadesbiobränsle. Gruppenanvändningochkraftvärme avav

1994:28kraftvärmebeskattning DsFörändradIinte rapportenenas.
genomfördes.förslagenförslag. Ingetolikatvåpresenterades av

utrednings-omfattandedet,genomgången trotsSlutsatsen är attav
enkeltutformasvårtvisat sighar ettflera omgångar, attiarbete vara

närings-och demiljöpolitiskadeförenarstyrmedelmedsystem som
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styrmedelgäller utformningenmålen.politiska Detsamma av som
biobränslen.kraftvärme och elproduktion medsamtidigt kan stimulera
kombineras.flera styrmedelflera mål måstedet handlarEftersom om

blir lätt alltförflera styrmedeluppbyggtEtt ärsystem avsom
effektivitet- dvs. destabilitet ochförlora ioch riskerarkomplicerat att
styrmedel.bör ställaskravengrundläggandeviktiga som
för Sverige införablir allt svårareproblem detliknandeEtt attär att

exempelomvärlden.motsvarigheter i Etthar någrastyrmedel intesom
kolkondenskraftverkproduceras iför importriskenär om ensomav

Miljö- ochinföras i elproduktionen.skullekoldioxidskattsvensk
koldioxideftersom utsläppenbliskulleklimateffekterna värre,snarast av

svenskaeffekterna på dendet kommerfråga. Tillrenodlat globalär en
konkurrenskraft.industrins

skattenedsättning förreglernaUtredningen översyn omavom
betänkandet Konkurrens-pekade iväxthusnäringenochindustrin m.m.

högaproblempå de1991 :90energibeskattning SOUneutral som
industrin. dettill för Ikan ledakoldioxidskatterenergi- ochsvenska

skatternamedproblemetutredningen ocksåsammanhanget atttog upp
till ländertill utsläpp flyttasupphovverksamheterkan göra att som ger

med lägre skatter.
samordnasstyrmedlenproblemsådanalösningenstabila är attDen

arbete medårsedan någrapågårEUländerna. Inommellan
finnslösningnågonkoldioxidskatter,energi- och mengemensamma

restriktion förviktiginnebär problemetTills vidaresikte.inte iännu en
restriktionsådani Sverige.införa Enstyrmedel gårvilka att annansom

internationelladegjort iSverigede åtagandenår som
nedsättningstyrmedel,frihandel. Vissaöverenskommelserna somom

handelshinder.uppfattasskatter, kanåterföringeller t.ex. somav

ställaförStyrmedel13.6 att om

elproduktionen
utsläppnågraiSverige skerelproduktionen iEftersom utanstort sett av

befintligavställningochelanvändningökadinnebärkoldioxid, avenen
Utgångspunktenutsläppen ökar.risk förproduktionskapacitet attstoren

denminimeradärförstyrmedeldiskussion strävanför attär enomen
atmosfären.i Enkoldioxidhaltentillbidragelproduktionensframtida

så likabelastassådana utsläppallabörgrundläggande princip attvara
gradi höguttalad såkommerTill dettamöjligt. strävan att somensom
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det möjligt utnyttja underlaget för fjärrvärme till elproduktion iär
kraftvärmeverk.

Nedan behandlas antal förslag till styrmedel framförtsharett som
med dessa syften. kommer framgå de och harDet olikaatt att ettvart
för- och nackdelar.

för elproduktionKoldioxidskatt eller -avgift på bränslen

koldioxidskatt bränslen för elproduktion det styrmedel iEn är som
effektivt. samhällsekonomiska kostnaden forprincip Denär mest
internaliseras i elpriset, och informerautsläppen kan då på så sätt

deras konsumtion innebär kostnader i formelkonsumenterna attom av
skatten eller avgiften densammakoldioxidutsläpp. Förutsatt äratt

används den kostnadseffektivaoberoende hur bränslet styr motav
genomförsminska utsläppen. billigaste åtgärdernaåtgärder för Deatt

först.
internalisera kostnadergenerell svårighet medEn ärexterna attatt
samhällsekonomiska kostnaderna förnivån, dvs. defastställa den rätta

slag diskuteras iorsakar. Problem dettaskador utsläppende avsom
framgår där det inte möjligt bestämmaochkapitlen 12. Det11 är attatt

eftersomutifrån nationella förhållanden,kostnadsådanen
fråga.genuint globalväxthuseffekten är en

deibland andra skäldet här slaget motiverasAvgifter än attavav
utsläppensamhällsekonomiska kostnadernadeskall avspegla som

för de åtgärderbestämmas kostnadernaNivån kanorsakar. attt.ex. av
från anläggningar.minska utsläppen vissaförkrävs typeratt avsom

effekt bränsleanvändningendendå bestämmasmåsteDen somav
alternativatillgången tillEffekten sin påberor ieftersträvas. tur

följeroch de kostnaderkostnaderna för dembränslen, användaatt som
möjligheterna förläggaharminskad användning. Dessutom attenav

betydelse förel, utomlandsel, eller användningenproduktionen avav
effekter.beskattningens

elproduktionenkoldioxidskatt iavgörande problemen medDe en
klimatpolitiken ochsamordningensåledes den internationellagäller av

vidta enskilda svenskaekonomineffekterna den svenska attav
bränslen förenergipolitiska beslut innebar bl.a.åtgärder. års1991 att

samordning med övriga länder ii avvaktan Europa,elproduktion, på en
svenskahänsyn till denkoldioxidbeskattningbefriade frånbör avvara

nordiskaundvika problem i detoch förindustrins konkurrenskraft att
kraftutbytet.

billigare deskattfossila bränslenElproduktion med änär utan
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därför leda till högrekoldioxidskatt skullealternativen. Enförnybara
skulle slåkraften skulle produceras. Detoberoende hurelpriser, av

produktionskostnader ochindustrinselintensivadensärskilt hårt på
flyttar utomlands. Omned ellerindustrier läggstillledakunna att

fossilabaseras påelproduktionentill länder därflyttarindustrierna
motverka sittskullekoldioxidskattsvenskmöjligtdetbränslen är att en

koldioxid ökar.utsläppende globalatillsyfte och leda att av
skullekoldioxidbeskattningsvenskeffekt attEn varaenavannan

eller heltskulle minskaselhandelsutbytetnordiskadetmedfördelarna
skulle öka intresseti SverigeelproduktionskostnaderHöjdaförsvinna.

elproduktionfossilbaseradoch finskfrån danskel. Elimporteraför att
el, och skatteninhemskmotsvarandeinhandlabilligareskulle änattvara

elpriserna idrivalågmycketintedenskulle uppvarom --
bli ökadesannolikt ocksåeffektenskullegrannländerna. Sammantaget

koldioxid.utsläppglobala av
billigareinförselavgifter hindrasmåMöjligheterna är att avgenom

gårdet knappastanledning till dettafossilproducerad el. attEn är att
Vidinväl harden nätet.elens matatsnäravgöra enursprung
Sverigetilltorde importenursprungskontrolldyrbar,ochordentlig,

biobränslebaserad el.säljerproducenterviakommer omvägaratt ta som
elproduktionen, harkoldioxidbeskattning ivissharFinland, ensom

allskattgenomsnittligläggaproblemetlösaförsökt attatt engenom
förhållandeimissgynnaskolkondensfinskmedför ändåelimport. Det att

Finland föriElbeskattningenländer.andrakondensproduktion itill ses
medproblemundvikaforskäl, ocksådettanärvarande attöver menav

elbörs.nordiskhandeln på en
koldioxidskattengenomsnittligadenutifrånfastställa skatteuttagetAtt

till dethänvisningmedunderkänts EUtidigare attharproduktioneni av
från andraprodukterreglerRomtraktatetsstrider attmot om

produkter.inhemskahårdarebeskattasinte får änmedlemsstater
ungefärelproduktion börkoldioxidskatterSlutsatsen är att vara

dem ska kunnasyftet medföromvärldeniSverigeilika attstora som
harmoniseradeöverenskommelsepåavvaktanuppnås. I omen

utnyttjas.styrmedelandradärförbörkoldioxidskatter

elproduktionenkoldioxidskatt påtillAlternativ en

kraftproduktionen kanenergi-/koldioxidskatt påalternativ tillEtt varaen
praktikenidenelkonsumtionskatten sånuvarandehöja den attatt
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skulle haelprisden effekt på konsumenternasmotsvarar som
och koldioxidskattenergi-hade kunnatuppkommit uttaom man

befriad frånsedan år heltkraftproduktionen. Industrin 1993bränslen i är
formkombineras med någonelkonsumtionsskattenelskatten. Om av

tillinte upphovtill elproduktioneller bonusåterforing gersom
omvänd eller "negativ"fungerakoldioxid kan detta som en

koldioxidskatt.
denskulle kunna bestämmasnegativ koldioxidskattforNivån aven

skulle uppkommakraftproduktionfossilbränslebaseradskatt omsom
koldioxidbeskattning.energi- ochföremål förgaskombikondens vore

marginellablir detgaskombikondens troligenkan motiverasValet attav
Med dagensproduktionssystemet.framtida svenskadetkraftslaget i

och koldioxid-skulle energi-förbrukareicke-industriellaförskattenivåer
utgångspunkter kanAndrakWh el.till 16uppgåskatten öre perca

skattenivåer.eller lägretill högresjälvfallet leda
signalenergi-/koldioxidskatt konsumenternasådan fiktivEn enger

energi.elektrisk Dettaanvändningökadmiljökostnaden geravenavom
elvärme.konvertering Etthushållningfördrivkrafterökade samt av
och driftelhushålls-användningen ärskulle kunnaproblem att avvara

påverkas i högrekanelvärmeanvändningenmedanprisokänslig,ganska
kombipannorbefintligaolja itillkonverterasgrad. elvärmenOm

storlek vidungefärkoldioxidutsläppuppkommer somsammaavav
tala förkangaskondenskraftverk. Dettaproducerad ianvändningen av

elvärmen,delolja bör Enbeskattningenockså över.att avseav
konverteradblikan dock förväntasavkopplingsbarainklusive pannor,

sådanaoch ieldrivna markvärmepumparellerbiobränslen,till naturgas
påtaglig.koldioxidutsläppeneffekten påfall blir meraav

bränslenkoldioxidskattenochenergi-helt kunnaFör ersättaatt
höjdfrånintäktendelskullekraftproduktion,föranvänds enavensom

koldioxidfrifrånstöd tillanvändaselkonsumtionsskatt kunna som
ungefärfåenergikällordessaDärmed kanproduktion. samma

beskatt-föremål förkraftproduktionenkonkurrensfördel voresom om
ning.

fjärrvärmesystembyggs ikraftvärmeverk,biobränsleeldadeNya som
vidkonkurrenskraftigavärmeproduktionskapacitet, ärbehövsdär det ny

biobränslebaseradiinvesteringarmedanöre/kWh el,stöd på 5ett ca
värmekapacitetbehovfjärrvärmesystemelproduktion i utan nyav

kunnaföröre/kWhpå 12bonus attbehövauppskattas caen
vindkraft skullepriser. Förvid dagensnaturgaskondensmedkonkurrera

nuvarandedenöre/kWh förtill 18behöva uppgåstödet att motsvara
vattenkraftmiljöbonus. Nyinvestesteringsstöd ochkombinationen av

medkonkurrerakunnapremie förinte någonallmänheti attbehöver
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finns vissaunderlagEnligt kommissionenskraft.andra slag av ny
kanutbyggnad ochförundantagnavattenkraftprojekt, inte är somsom

kWh;underproduktionskostnad 30till örebyggas ut peren

kondenskraftochkraftvärmeBeskattningen av

kostnadsrelationernaocksåpåverkarkoldioxidbeskattningenochEnergi-
kondenskraft. frånvaroIochkraftvärmefossilbaseradmellan av

skullekraftproduktion,föranvändsbränslenfossilabeskattning somav
kWhmed 6premierasbehövanaturgasbaserad kraftvärme öre perca

gaskondens-producerad ilönsamhetuppnåför att somsamma
värmeskatten påfiktivaden6kraftverk. Dessa öre motsvarar

koldioxidskatterna.energi- ochfornivågaskondenskraftverk vid dagens
koldioxidfritillutgåockså behövadåpremie skulleMotsvarande

konkurrenskraftenskall förlorainte gentemotför denelproduktion att
kraftvärme-innebäraskullekraftvärmen. Dettagasbaserade attden
föregåendeidiskuterasproduktionsstödtill detläggspremien som
behövafalli såbiobränsleeldad kraftvänne ettskulleTotaltstycke.
skulle detvindkraftkWh el. Förminst 11produktionsstöd på öre per

18stödtotaltmed öre.räcka ett om ca
skulle kunnakraftvärmebonustill att taalternativmöjligtEtt varaen

kraftvärme-ivänneproduktionenpåkoldioxidskattenochenergi-bort
vilketskatt,frånbränsleanvändningenhelabefriasDärmedverk.

kondenskraft. Enfossileldadmedkraftvärrnefossileldadlikställer
bränslen förfossilabeskattningendocknackdel attär av

detberoende påvariera ärkommervärmeproduktion att renom
ellerenskildahetvattencentraler ochivärmeproduktion, pannor, omsom

kraftvärmeverk.iochproduktionsamtidig värmefrågadet är avom
kraftvärmeverk fåfossileldadevärmeproduktion i attkommerDessutom

baserasvärmeproduktionrenodladframförfördelklar somen
problem. Svaretnågotdettaoklart störreutgörbiobränslen. Det är om

bådamellan dekonkurrensytaegentligfinns någondetberor om
såledesbehöveralternativsådantEffekternaproduktionsforrnerna. ettav

ingående analys.föremål forbli meraen
kraftslagenförnybaradestödjaväljerOm enatt genomman

avtrappninganledningdet finnas övervägakanproduktionsbonus, att en
lönsamhetentordeMed tidendriftår.antalvisstefter någotstödetav

eventuellthögre. Ettblirelprisnivåntill följdöka attkomma att av
stöd.fortsatttala försidanandrakan åreinvesteringarbehov störreav
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Produktionsbonus eller investeringsbidrag

kraftvärrnebonus koldioxidpremiemed och skulle för denSystemet
biobränslebaserade kraftvärmen innebära övergång från investerings-en

till produktionsbidrag. vindkraft utgår för närvarandebidrag För en
kombination investeringsbidrag och produktionsbonus. Produktions-av

flera fördelar framför investeringsbidrag. bättrestöd har Det ger
för driftdrivkrafter för teknisk utveckling liksom optimal redanav

svårighetanläggningar. Produktionsstödet kan vidarebyggda utan
läge någon gång iframtidentill det uppstår, EUnya som omanpassas

energi-/koldioxidskatt. alternativet medbeslut Ifattar om en gemensam
vindkraft och biobränslebaseradskulle producenterinvesteringsbidrag av

obligatoriskdubbel kompensation infördäremot få EUatt om en
energi-/koldioxidskatt.

investeringsbidragdock vid jämförelse medProduktionsstöd har
stödet kommerkan känna sig osäkranackdelen investerarnaatt om

avskrivningstiden. risk bör dock kunnaunder hela Dennabeståatt
utformas befrielse från ellerlångt möjligtreduceras stödet så som enom

fallet den miljöbonuselkonsumtionsskatt. Så medrestitution är somav
hos ökaråtnjuter. Trovärdighetenförnärvarandevindkraften systemet

politisk enighetgenomföras i bredkan såreformendessutom attom
alternativ kanblir långsiktigt bestående.den Ettmarknaden litar på att

framtida kostnader föranvänds för täckafondera attatt pengar somvara
och koldioxidpremie.kraftvännebonusutbetalning av

Kostnader

utformasoberoende detstöd givetvisKostnaden för ärett somav om
påverkas däremotKostnadenproduktionsbidrag.investerings- eller av

ellerkoldioxidpremienavtrappningsreglernastödnivån, samt om
kraftvärrnebonus.medkombineras en

finansieringelanvändningen förkoldioxidskattför påKostnaderna en
illustreraskoldioxidpremie kankraftvärmebonus ochmedsystemetav

Nedanstående räkne-antaganden.beräkningar utifrån vissagenom
förvad behövshögreskatten inteexempel bygger på änsättsatt som

konsumtionsskattlägrestödet. innebärfinansieringen Det germenenav
med skattelhushållning jämförtincitament tillmindrenågotett en som
Vidaregaskondens.skatten förden fiktivabaseras på antas att

koldioxidpremien blir 7kWh,kraftvännepremien till 6sätt öre attper
vindkraft. Vattenkraftenförkraft ochbiobränslebaserad 18för öreöre

eftervindkraften 10vidarestödet.icke omfattas Det attantasantas av
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TWh, TWhkraftvärmen till 10TWh och 15tillbyggts 1år ut varav
bränslen.med fossilaoch TWhbiobränslenmed 5produceras

miljarder kronor år.tillskulle då uppgå 1,8stödetKostnaden för perca
de ökadetordeefter 10 år,stödetvidareOm trappasantar att caavman

kraftverk itill följddärefter uppkommerkostnader tasattav nyasom
successivt lägreleder tillavtrappningendeldrift till uppvägas attstor av

heltblir mindrekraftverken. Kostnadenför de äldrekostnader om man
kanbefintliga kraftverk.för Dettaundantagdelviseller gör varanu

med någon formuppförtsanläggningen harfall därimotiveratsärskilt
investeringsbidrag.av

måsteelkonsumtionsskattenbaserasheltfinansieringenOm
kWh.medhöjas 2,2åren10 öreunder deskatten närmaste perca

servicenäringarhushåll,påskattenbaserad påBeräkningen tas utär att
el.användning EttindustrinsinteochTWhtotalt 80 avm.m.

finansierakärnkraftselbeskattningalternativ kan att enavgenomvara
de årligamycketnedan hurillustration visaskostnaden. Somdel enav

hushållfor olikaskulle ökaårefter 10elkostnadema typer omav
förSiffrorna gränsplus övremedhöjs 2,2skatten öre enangermoms.

konverterings-ochdel hushållnings-eftersomkostnadsökningen, en
skatteökningen.till följdbli lönsammakanåtgärder av

öre/kWhmedelskattehojning 2,2vidKostnadsökningen en

kr688Äldre kWh/år00025med elvärmesmåhus
kr495kWh/år18 000med elvärmesmåhusEnergisnålt
krkWh/år 138hushållsel 0005enbartmedlägenhetStörre

behövas. Sammaskulle knappastkontrollapparatomfattandeNågon
vindkraftentillmiljöbonusutbetalningforanvändsi dagsystem avsom

bränslevilketkontrollvisstillämpas. Enkunnaskulle troligen somav
behövas.troligenskulle däremotkraftvärmeverkenianvänds

förenlig med EU:smodellendiskuteradeden ärovisstDet är nuom
ochbeskattnings-snarlikdockDanmark harregler.nuvarande en

bonuskraft fårbiobränslebaseradochvindkraftdärpremiemodell, en
ochhos EUnotifieratsmodellen hardanskaöre/kWh el. Dendanska27

medlemsländer.från andrainvändningarmedintehar mötts
stödetmodellenanförasskulle kunna är attproblem emotDet som

emellertidelproduktion.koldioxidfri Detta ärimhemsktillutgårendast
regelverk. Omgällandeutgå enligtkunnastöd börvilketsyfte tillett

konkurrens-dock EUzsomfattning kanblirstödverksamheten störreav
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videlproducenterbehandlinglikformigoch kravenregler enav
aktualiseraselhandelöppen

teknikutvecklingStöd till

förbättrasiktpåstyrmedel ärmed de nämnts attSyftet ovansom
utsläppenökarintepåproduceraför sättförutsättningarna ettatt som

deteftersomanläggningar,sådanaingasikt behövskortkoldioxid. Påav
kärnkraftverkfleradag. Omproduktionskapacitet irelativtfinns gott om

finnsteknikdenfall måstesåkapacitet. Idockkrävsställs somnyav
utnyttjas.dagtillgänglig i

ochbyggamöjligheterbegränsade vatten-finnsdet attEftersom nya
kraft-biobränsleeldademedaktuelltblidetkommervindkraftverk att

dagtillgänglig ikommersiellt ettteknikvärrneverk. ärDen gersom
pågårSamtidigtvärmeunderlag.givetvidutbytelågtrelativt ettav

åtminstoneelutbytetdärbiobränsleförgasning,s.k.utvecklingen av
deninnanminst 10 årdröjadocktordeDetdubbelt såteoretiskt stort.är

alternativ.kommersielltförutveckladtillräckligt ettatttekniken är vara
flerabyggsdetkrävastorde detsituation attsådannåFör att en

teknikenutvecklaochkunnasyfteianläggningar, testaattfullskaliga
skälAvvdettautvecklingen.fortsattai denerfarenheternatillvaraoch ta

värmeunderlagetteckna attinteivärdefinnasdet att genomkan ett
kraftvänneverk.konventionellatillstödge

medförgasningsteknikenutvecklingmöjliggöra t.ex.För att aven
lång-bättre,teknik kankommersielltillbiobränslen meramenenen

de-ochutvecklingtillstödmedelstatligaanvändasiktig, väg attvara
skekunnaskullekraftvärmeteknik. Det att t.ex.monstation genomnyav

medanläggningarsådanaantaldelbetydandefinansiera ett nyaaven
utvecklingsprogram.långsiktigtförinomintervall, ettnågra års ramen

bränsleanvändningochel-industrinsBeskattning av

tillhar lettår 1993genomfördesskattesystemetförändringarDe somav
och elskattenergi-betalar samt attlängretillverkningsindustrin inteatt

tidigaredenfjärdedeltillsänktsharkoldioxidskattenförnivån aven
förändringdennaindustri harenergiintensivoch/ellerel-nivån. För
utlandet iikonkurrenterderaseftersomlättnad,påtagliginneburit en

medföretagochbranscherFörsådana skatter.erläggerallmänhet inte
betydelse.mindredäremotSkattebefrielsenenergikostnadsandel ärlåg av
incitamentinte harindustrinmedförtharSkattebefrielsen att samma

bränslen.fossilaochmedhushållasamhällssektorerandra attsom
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lederDetta indirekt till vårt land kommer tvingas vidta relativtatt att
mindre lönsamma åtgärder i övriga sektorer för klara miljömålen.sett att

relevant fråga därför skattenedsättningEn skulle kunnaär om en ges en
sådan utformning drivkrafter för hushållning inom industrinatt samma

inom andra samhällssektorer upprätthålls.som
alternativ kan sökaEtt minimera de negativa effekterna påattvara

hushållningen begränsa nedsättningen/skattebefrielsen till deattgenom
brancher verkligen har höga el- och/eller energikostnader. Det ärsom

inte självklart servicenäringarna skall erlägga skatt medant.ex. att
verkstadsindustrin som har ungefär energikostnadsandel skallsamma

befriad.vara
Danmark har infört bygger överenskommelserett system, som

mellan enskilda företag och den danska energimyndigheten
Energistyrelsen. inom energiintensiv fåProcesser industri kan skatten

symbolisknedsatt till nivå företaget genomförmot atten
Ävenenergihushållningsåtgärder med kortare avskrivningstid fyra år.än

icke-energiintensiva medges viss inte likamen storprocesser
företaget genomförnedsättning hushållningsåtgärder medmot att en

båda fallenavskrivningstid högst år. Därtill kommer i attom sex
företaget beakta energieffektivitet vid inköp utrustningskall samtav ny

hushållautbilda och motivera de anställdaatt med energi.
räknas enbart vid skattSom energiintensiva på 50processer som en
koldioxid leder till finansiell bördadanska kronor tonper en som
förädlingsvärdet och minst saluvärdet.minst 3 % 1 %motsvarar av av

räckvidd högst och Energistyrelsens beslut kanAvtalen har 3 åren om
överklagas till nämnd bestående för industrinrepresentanter samtav
jurister och tekniker. danska modellen för differentieradDen
koldioxidskatt har notiñerats hos EU-kommissionen.

Överenskommelser dansk modell förutsättning förav som
sannolikt det alternativ den lägstaskattenedsättning är som ger

industrin drivkrafterfinansiella kostnaden för den betydandetrots att ger
för hushållning med och energi. Begränsningsreglema behöverannan
dock utformas exakt i Danmark. Sverigeinte på Isättsamma som vore

mellan ochdet naturligt energiintensivsätta gränsenatt annan
annorlunda.tillverkningsindustri

anledning inte industrinsfinns ocksåDet övervägaatt om
bör bli föremål för beskattning i Sverige. denelanvändning på Närnytt

avskaffades det huvudsakliga skälettidigare skatten år 1993 attvar man
skulle de dåvarande nedsättningsreglemabedömde inteEU accepteraatt

EG-kommissionen har inte invänt den danskaför elintensiv industri. mot
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den inreDanmark i fördragetdockbörmodellen. Det attnoteras om
industrinenergiskatter förnedsättatillerkäntsmarknaden har rätten att

Sverige har intesamhällsekonomiskt befogat.detfinnermanom
motsvarande rätt.

energikostnadsandel, skall hastorlek ochalla företag,Om oavsett
överenskommelsermednedsättning itillmöjlighet systemett om

bli ganska Etteffektiviseringsâtgärder, kan sätt atttungrott.systemet
tillbegränsakostnaderna kanadministrativa rättendereducera attvara

energikrävande, Idefinierade,vältill vissanedsättning processer.
gällatillbegränsardet innebäraskulle systemet attpraktiken att man

andelprocentuellvissenergikostnadermedverksamheter över av
forädlingsvärdet.elleromsättningen

jenergiintensivaickedenbeskattningökadintäkterDe avensom
kunnamedföra skulleskullebränsleanvändningochel-industrins

Effekternaarbetsgivaravgifter.sänktai formnäringslivettillåterföras av
närvarande Skatte-förskatteväxling utredskalladsåsådan avenav

uppdragredovisa sittskallKommittén1994:04.Fiväxlingskommittén
1996.juniden 30senast

kärnkraftBeskattning av

kärnkraftverkielproduktionbeskattasjanuari 1996med den 1ochFrån
ellerfiskalkan antingenkWh el. Skatten rentmed 1,2 öre somsesper

infördesbörjanfrånmiljöriskerkämkraftensspeglaravgift somsom en
Sannoliktoljeersättning.förinvesteringartillstödfinansieraförden att
skull blirdenfördetskattenhöja utan attfinns attett utrymme

skullesådan skattmaximalt. Enkärnkraftverkenutnyttjaolönsamt att
Skatteintäktemaelprisema.påslå igenomdelvis direktellerheltdock

tillbidragformerolikafinansieraanvändas förskulle kunna att nyaav
produktionsanläggningar.

syftetuttaladedetmedanvändasockså kunnaskulleBeskattningen
gårdet intemycketsålönsamhet attkämkraftverkensminska attatt

anläggningarna vidaredrivaförkrävsinvesteringarde attmotivera som
naturligas.k.denpåskyndaskullesäkerhet.bibehållen Detmed

inteskerdvs. den när ägarnakärnkraftverken,avvecklingen somav
skulleSkattendriften.fortsättalönsamtdetbedömerlängre är attatt

effekt.sådanför fånuvarandedenhögre attbehöva änavsevärt envara
medanledningargumentation,enligt denna attdärför,finnsDet en

försyfte begränsakärnkraften i utrymmetbeskattningenöka atttiden av
ökarskattkämkraftsreaktorer. Eni äldrereinvesteringarlönsamma som

därfördrift harireaktornför varje årkWh ärbeloppmed visstett per



368 Styrmedel energipolitikeni SOU 1995:139

också diskuterats i sammanhanget.
Införandet sådan styrskatt medför dock kraftbolagenattav en

kostnaden sina kunder, inklusive elintensivaförsöker övervältra den
omfattning dettaindustrin. vilken möjligt avregleradI är en

Åtminstone de elkonsumenterna torde kunnaelmarknad oklart.är största
helt eller delvis slippa ifrån prishöjningar till följdFörhandla sig till att

till riskökar. höjd skatt kan också komma leda förskatten En attattav
fossilbränsleproducerad el. finns också, bakgrundDetimport mot avav

kärnkraften osäker, risk förkostnadsutvecklingen i är attatt en
åtgärderna införs alltför tidigt.höjas ytterligareelprisnivån kan om

investeringar kan förfinns rad olika och småDet görasstora somen
kärnkraftverk, vilkasdriften och säkerheten iupprätthålla ettatt

bara slårfrån fall till fall. utforma skattlönsamhet Attavgörs en som
skulle effekterna blimöjligt.del dem knappast Tvärtomärmot aven

få"för låg" skatt skulle inteomöjliga förutse. Ennärmast att annan
skatten å andraelpris och ökade skatteintäkter. Omhögreeffekt än ett
flerainnebära reaktorerskulle den kunnaför högsidan blev att

för elförsörjningenmed allvarliga effekterstängdesomedelbart somav,
höja skatten,sedan successivtfrån låg nivå ochutgåföljd. Genom att en

kunnaskulle de problementill reaktoremas ålder,förhållandeit.ex.
har denökar snabbare priset påskatten intebemästras. Så länge än

skulle"övervinster"skatt på dehuvudsak karaktäri annarssomav
förökar sannolikhetenhöjs i snabbare takt,denuppstå. Om att

Medsina kunder.övervältra kostnaden påkommerkraftbolagen att en
längre siktinga reaktorerökande skatt slåssuccessivt genast,ut men

finnsdet inte längreså hög skattalla drabbaskommer attatt av en
dem i drift.reinvesteringar i syfte hålla Detför fortsatta attutrymme

olika reaktorernaexakt dei förvägskulle dock inte närsägaatt
stängdes av.

omställningsfondEn

behöverslag har beskrivitsdetStabiliteten i ett system ovansomav
omställningsfond,införamöjlighetEn är attgaranteras. somen
och/eller skattelkonsumtionsskattfinansieras enengenom

modellen medbeskrivits skulle denkärnkraftsel. Som antagnaovan
koldioxidpremie kunna finansierasochkraftvärmebonus genom en

kWhkWh. avgift 2konsumtionsskatt på 2 En öreöre t.ex. perca per
fondalternativt tillföraskullekärnkraftsproducerad en ca
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reala avkastningen blir någraår. denmiljarder kronor Om1,4 per
innehålla 20skulle fonden, ingaår görs,uttagprocent caomper

efter år.miljarder kronor 10
skulle dettidsbegränsad gåtänktEftersom bonusen attär att vara

driftstöd med investerarna.angående utbetalningkontraktupprätta av
dessutom kunnarisk skulle kontrakteninvesterarnasminskaFör att

berättigade tilltill andra producenteröverlåtbara ärgöras somav
kontraktstiden löpervindkraftverk havererar innanbonus. Om ettt.ex.

underbonusenha värdeskulle kontraktettill ända motsvararettut som
form statliginnehållaDå skulleåterstående åren.de systemet en av
ökaskulle i sig kunnaTidsbegränsningenriskpremie. systemets

bedöma behovetfrån början kanredaneftersomstabilitet, staten av
för utbetalningarna.ellerfinansiering, gränssätta övreen

de ökadeplacera den delocksåmöjlighet kanEn att avvara
särskild fond.kärnkraftskatten i Detfrånhärrörstatsintäktema ensom

samma kämavfallsfonden.modell den s.k.ske enligtskulle kunna som
kämkraftsföretag, ellervarjeinrättas förfondskulleAntingen enen

kWhavgiftskulle 2för alla. Som örenämnts t.ex. perengemensam
kronor år.tillförs miljarderfonden 1,4innebära att perca

därmedreaktor ochvillkärnkraftsföretag stängaDet somensom av
möjlighetskulle haolycka inträffar,förminska riskernaskulle attatt en

delvis finansierahelt ellerfonden förerhålla bidrag att nyaur
skulle förvaltasreglera hur fondenelproduktionsanläggningar. För att

medkunde finansierasanläggningarvilkenoch övervakas, typ somav
tydligaskulle det behövasansökaskulle hafonden, rätt att etc.somvem

lag.särskildsannolikt i formbestämmelser, enav
reaktorertiden ställakärnkraftsföretagen medförIncitamenten att av

produktions-Dels ökarkonstruktion bli höga.med dennaskulle
finnsläggs till, delsavgiftenför kämkraftsverkenkostnaderna attgenom

förkapitalkostnademadelerhålla försvarligmöjlighet att enavenen
möjlig-behållerKraftföretagenelproduktionsanläggning.ersättande

skall ställasreaktorernaplanera ochsjälva förheterna avgöra näratt av.
medkärnkraftsreaktorernadet fördelsamhället ersättsFör är en om

mindrefåavställning bör dessutomKärnkraftensanläggningar. ennya
helt elleranläggningarnadeelprisnivånkraftig inverkan på nyaom

medel.med fonderadedelvis bekostas
kärnkraftskatten kan intefrånintäkternaeventuell fonderingEn av

kraftvärmebonus ochmeddiskuteradetidigaredet systemetersätta
sådanaberorkraftproduktion. Detkoldioxidfripremier till att

tillkommande, delvisellerexisterandeantingen redananläggningar,
kärnkraftverk.driverdeandra företagkommer änägasatt somav

kärnkraftverk skabolagfråganuppkommer ocksåDärmed ägerom som
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använda fonderadeha möjlighet både medel och erhålla den bonusatt
premier skulle tillkomma andra producenter.och de Ensom annan

kämkraftbolagensviktig fråga fonder endast skall användas förär om
kraftproduktioninvesteringar i eller de också skall kunnany om

användas för stimulera konvertering elvärme och effektiviseringatt av
elanvändning. frågor bör bli föremål för fortsatt analys.övrig Dessaav

antal viktiga frågor besvaras förYtterligare måste modellattett en
nödvändigtslag skulle kunna aktualiseras. Exempelvis detdetta ärav -

långsiktigt skall stabil institution tydligtför den att ettatt vara en -
intäkts-skapas kan bestå under lång tid, ocksåregelverk t.ex.omsom

därför omsorgsfullt utredningsarbete innanförändras. krävsbasen Det ett
detta slag skulle kunna genomföras.konstruktion aven
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Åtgärder ochminska el-för14 att

bränsleanvändningen

Inledning14.1

medvikten hushållningenenergipolitiska riktlinjer betonas1991 årsI av
samtliga verksamhets-energianvändning bör präglaeffektivenergi. En

samhället.iområden
målenergipolitiskt sedanenergi har varit viktigtmedHushållning ett

År riksdagen med vissabeslutade1970-talet. 1974 ett programom
miljonermedelsram knappt 250åtgärder inomenergibesparande en om

huvudsak stöd till investeringarinnefattade ikronor. Programmet som
har radmed energi. Sedan desshushållningbättresyftade till en

energihushållningen med sesyfte stimuleravidtagits iåtgärder att
ochkapitel 13.8

energianvändningeffektivåtgärder försärskildaDe somen
innefattar stöd tillfortfarande i kraft,ochbeslutades år 1991 ärsom

ochenergieffektiva produkter,teknikupphandling system,processerav
bostäder och lokaler,energieffektiv teknik idemonstration av

pilotanläggningarenergieffektiva demonstrations- ochdelfinansiering av
utvecklingindustriföretag,inriktad information tillenergiindustrin,inom

informations- ochutvecklingenergideklarationer samt avav
undervisningsmaterial.

medenergieffektiviseringmedövergripande målet ärDet att,
möjligt.effektivt Genomsåvälfärd, utnyttjabibehållen somresurser

ochkostnader minskaskan samhälletsanvändning energieffektiv av
delvisi energipriset,effekter, avspeglasintenegativa externa som

undvikas.
där denständigt pågåendeEnergieffektivisering är processen

produkterofta leder tilloch ökad kunskaptekniska utvecklingen att nya
med högre energiåtgång. Enmotsvarande äldreoch storersättersystem

skerspeciell styrning detpågårdel denna attutan engenomprocessav
också leder till högreo.d,företag, hushållförnyelse i som

rskr. l974:l8Obet. 1974:CU21,1974269,Prop.
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Exempelvis den befintliga bebyggelsenenergieffektivitet. väntas
energisynpunkt under de kommande decennierna iförbättras ungefärur

industribranscher kommer tidigaretakt tidigare. Många somsamma som
energianvändningen tillverkningsenhet.sänka den specifikaatt per

behandlas förutsättningarna förde följande avsnittenI utöveratt
effektivisering ytterligare minska användningendenna successiva av

effektivare användning. Effektiviseringspotentialenenergi genom
skillnaden mellandefinieras i detta avsnitt antagensom en

energianvändningsnivå år resultat generell2010, ärsom av en
ekonomi, och energianvändningsnivåteknik och årutveckling enav

för åstadkommabli resultatet åtgärderskulle kunna2010 attavsom
delsenergianvändning. referensutvecklingen ingår tänkteffektivare I en

mängd effektiviseringar självmantdels betydandetillväxt, somen
energimarknadens aktörer ingagenomföraskommer ävenatt omav
potentialbedömningen ingår värderingstyråtgärder in.statliga Isätts en

insatserstyranderealistiskt resultatvad är ett avom som
formenergianvändningen medför i allmänhet någonminskningEn av

till lägresamtidigt den kan ledaeller olägenhet,kostnad somav
inriktad redovisa kända,Framställningen därför pådriftkostnader. är att

för vilkatill hushållning med energiresursernatillgängliga möjligheter
Kostnaderna värderas dock olikaintäkterna.kostnaderna lägreär än av

kostnader för derasstyrmedel används tillkommerskilda aktörer. Om
vanligtvis kostnaden förintäkt uppstår beståranvändning. Den som av

inbesparadeErfarenheter visar både deninbesparas.den energi attsom
det framtida energipriset kan svåraenergimängden och attvara

förutsäga.
för påverka energianvändningenstyrmedel kan tillämpasDe attsom

insatser för stimulerakapitel. Många formerberörs inte i detta attav
lopp. deenergi har utnyttjats under årens Förutomhushållning med

energipolitiskabeslöts i årsåtgärder 1991 ärprogramsom
förmånliga lån,byggnadsregler, planeringskrav,energibeskattning,

exempel medel kan utnyttjats föroch rådgivning påbidrag att styrasom
styrmedel kan bli aktuella behandlasenergianvändningen. De som

översiktligt i kapitel 13.
huvudsaki detta kapitel har inriktats i påFramställningen

energianvändning. enskildabebyggelse- och industrisektorernas De
hushålla energi dockföretagens möjligheter medhushållens och äratt

2 Underlagsbilaga 12



Åtgärder för minska el- 373SOU 1995:139 att

avgöranden, beror också påendast derasinte beroende utanegnaav
utformning i Exempelvis tillgångenenergiförsörjningssystemets ärstort.

priserna de tillgängliga energibärama viktiga.fjärrvärme och påtill
Övergripande värmeförsörjningen behandlas därföraspekter el- och

avsnitt.i ett separat
betydande del den totalaTrafiken för en avsvarar

åtgärderhar granskat förenergianvändningen. Flera utredningar att
syftetransportsektorns bränsleanvändning ieffektiviseraminska och att

koldioxid. arbetar kommunikations-främst F.n.reducera utsläppen av
för minskad energi-dessa frågorkommittén med bl.a. Utrymmet

trafiksektorn berörs därför endast kort.ianvändning
för debetydelsediskuteras några faktorerSlutligen är storsom av

möjligheter investera ioch företagens vilja ochenskilda hushållens att
tillgången tillenergihushållning. gäller frågoråtgärder för Det som

investeringsmedel aktörernas bedömningarkunskaper och samt av
investeringsprojekt.olikalönsamheten i

Hushållningsåtgärder i bebyggelsen14.2

energihushållningsåtgärdermöjligabedömningamaunderlag förSom av
för åtgärder igenomförts kostnadernaberäkningaromfattandehar av

lokaler3. investeringarKostnadsberäkningar har gjorts, förochbostäder
uppvärmning i detoch hushållningsåtgärder förelutrustningeffektivarei

tillbyggnadsbeståndet, från fram år 2010.âr 1993existerande
bliri vilken utsträckning vissa åtgärderBeräkningar har gjorts om

höjningkalkylränta påreal 6 %medlönsamma samt antagen avenen
öre/kWh underfastighetsförvaltare med 15-20för hushåll ochelpriset

bedömningarmöjligtUtifrån detta material detperioden. göraär att av
genomföra, vidmöjligdel åtgärdernahur ävenär attstor ensomav

prisutveckling.annan
refererande till gjorda bedömningarkostnader redovisasDe som

för lägre energianvändningmerinvesteringar krävsde ensomavser
skäl,ofta ändå måsteden grundinvestering göras annatutöver avsom

eller för bytakyl/frys, underhålla fastighetenför byta för attattattt.ex.
hushållets eller företagetsenskildauttjänt Detpanna.en

ikunna realiseras därmedför åtgärden skallbruttoinvestering äratt
gjorts utifrån tillgängligaBedömningarna harallmänhet betydligt större.
och kommande behovbefintliga byggnadsbeståndetuppgifter det avom

3 Underlagsbilaga 12
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underhåll och renovering.

Hushållsel och driftel

bostäder används förI rad ändamål. El för uppvärmning behandlasen
i de följande avsnitten. Belysning, matförvaring och hemelektronik

tillsammans för hälften användningen hushållsel.svarar av av
Driftelanvändningen används till del för ventilation i flerbostadshusstor
och lokalfastigheter belysning i lokalfastigheter.samt

Möjligheterna minska elanvändningen består främst i byte tillatt
energisnålare utrustning befintliga och installationer ändånär apparater
skall delEn dessa möjligheter, motsvarande TWh, kanersättas. 5av

under perioden komma i anspråk särskildaväntas att tas utan
styråtgärder. uppskattasDet det härutöver finns teknisk-ekonomiskatt en
möjlighet med den här elprisutvecklingen och med dagensatt, antagna
teknik, reducera elanvändningen med ytterligare i befintlig9 TWhca
bebyggelse inom femtonårsperiod.en

Investeringskostnadema för minska elanvändningen varierar föratt
dessa åtgärder. fallI många merkostnaden försumbar. För andraär
åtgärder den relativt hög. Många andra faktorerär energi-än
användningen betydelse vid beslut investeringar detta slag.är av om av

användningsnivå för driftel och hushållselEn TWh lägre5är änsom
referensnivån innebär total effektivisering på drygt 20 %,en varav
hälften beräknas genomföras redan i referensfallet. beräkningEnatt av
kostnaderna för genomföra minskning med TWh leder till5att etten
merinvesteringsbehov miljarder12 kronor under Till detta15 år.om
kommer kostnader för styrinsatser Eftersom hushållsel och driftelm.m.

upphov till del spillvärme kan besparingarna dock leda till ettger en
ökat behov tillförd under den kalla årstiden. beräkningarnaIvärmeav
uppgår detta energibehov till i genomsnitt % den minskade15 av
elanvändningen.

Möjligheterna de redovisade merinvesteringama genomförs tordeatt
i hög grad bero på aktiva insatser från i form information,staten av
standarder, normer osv.

Tekniska åtgärder förminskar värmebehov

nedan angivna beräkningarI ingår kostnaderna för minska värme-att
behovet i bebyggelsen isolering, fönsteråtgärder ocht.ex.genom
utrustning for ventilationsstyrning. åtgärderDe kräver de lägstasom
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genomföras i huvudsakbedöms kommainvesteringarna utanatt
möjligheterredan i dag mångastyrinsatser. finnssärskilda Det att

åtgärder.enklaenergianvändningenminska genom
beräknas den totalagenomförda åtgärdersjälvmantdessaUtöver

under års tid,lönsamma investeringar 15tekniskt möjliga ochmängden
minskattillavskrivningstid 20 år,med nettoupp-motsvara ettuppen

för uppnåMerinvesteringsbehovetTWh.värmningsbehov 15 attca
Åtgärderna beräknasmiljarder kronor.uppgå till 76beräknasdetta ca

underhåll till kostnaddrift ochmed bättrekombinerasdärutöver aven
medberäknadeKalkylemaår.miljoner kronor är120 enper

överskrida denfall i praktiken kani mångaåterbetalningstid som
bedömning vadrealistiskkrav. En ärenskilde investerarens av som

visar påstimulansåtgärdergenomföra med vissamöjligt att en
iTWhTWh, 2bruttovärmetillförsel 12minskning varav caav

tilldärmed uppgåMerinvesteringsbehovet skullebebyggelse.elvärmd
tidenmerkostnaderkronor. Dessamiljarder uppvägs över50 avca

marginal.fall medinköpt energi, i vissakostnader förminskade stor
dentill minskningarkaraktär lederåtgärder dennaSamtliga avav

kalla årstiden,under dendelen infallertillenergiåtgång, störresom
eleffektbehov.totaltleder till lägrebebyggelsenelvärmdai denvilket ett

befintligadriftFörbättrad systemav

och reglersystemfinns ofta ventilations-lokalerochbostadshusl som
medintervjuundersökningeffektivare. Enfungerakunnaskulle

konsekventfastighetsförvaltare tyder påenergiansvari hos attstörre enga
skulleanläggningarnadrift de befintligaunderhåll ochsatsning på av

energianvändningenminskakunna avsevärt.
effektivaretillmöjligheternatekniskadeUndersökningen attanger

minskadinnebärakande befintligautnyttjande systemen enav
Kostnadernasmåhus.tredjedel iTWh,energianvändning 7 enom varav

beräknats.detta harför
utbildningvidtaskunnaåtgärder skulledeBland är avsom

inslag.viktigtekonomiansvarigadriftpersonal ochfastighetsskötare, ett
anläggningarnakompletteringintrimning, ochDärtill krävs översyn av

byggnadsåtgärder förkompletterandeutsträckningi viss attsamt
för drift ochorganisationoptimalt.skall kunna fungera Bättresystemen

för uppnådriftstatistik behövsbättreunderhåll attsamt
effektivmedgerUtvecklingeffektiviseringarna. mätsystem, ensomav

4 underlagsbilaga 12Se
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kostnads- och energiåtgångskontroll, också viktig i dettaär samman-
hang.

Översyn och skötselbättre befintliga anläggningar kan alltsåav vara
alternativ till byggnadstekniska investeringar i syfte reduceraett att

energianvändningen. kan dessutomDet medföra effekterpositiva i form
bättre inomhusmiljö färre fukt- och mögelskador. praktikenIsamt ärav

det dock troligt den beräknade effekten skulle svår uppnåatt attvara
med drift-enbart och underhållsinsatser, bl.a. därför det svårtäratt att
nå med information till antal fastighetsägare. kombinationEnut ett stort

byggnads- och systemtekniska åtgärder bättre skötsel, drift ochsamtav
underhåll sannolikt den kostnadseffektiva handlingsvägen.är mest

Konverteringar

Ökade relativpriser kan beräknas ledapå till konvertering till billigare
bränslen och uppvärmningsformer. första hand detI i fastigheter medär
kombipanna övergång till bränsleeldning lönsam, eftersomärsom en en
sådan kanövergång investeringar. viss fortsattEngöras utan

Ävenelanvändning i kombipannor kan ske sommartid. inomantas
lokalsektom det finnaskan ekonomiskt för byte från tillutrymme
bränslen eller tilli fjärrvärme. nettokonverteringEnegna pannor om ca

tillTWh fram år 2010 kan därför beräknas ske successivt med hjälp3
måttliga styrinsatser. Med befintliga kombipannor skulle bli frågadetav

Äventill främst olja.övergång pelletter redan i dag i vissa fallärom en
kommersiellt tillgängligt alternativ. kombipannaIett ären

verkningsgraden lägre den drivs med bränsle den användsnär än när
elpanna, vilket tillfördaden energimängden ökasmåste medgör attsom
till 25 %.upp

viss konvertering mellan olikaEn bränsleslag kan också komma att
vilket inte påverkar energianvändningen. kanDetäga nämnvärtrum,

däremot förha betydelse utsläppen exempelvis koldioxid.av
Vid de aktuella prisnivåema saknas ekonomiska förmotiv att

konvertera del dagens elvärme till bränsleuppvärmning.störreen av
Åtgärder för minska värrnebehovet, reglering värmeförsörjningenatt av
och återvinning ekonomiskt fördelaktigare alternativ, ochvärme ärav
kommer troligen prioriteras fastighetsägarna. möjlighetEnatt av annan
kan komplettera medvärmesystemet värmepump.attvara en

Tekniskt finns det möjligheter befintlig elvärme medersättasett att
Åruppvärmning med bränslen. beräknas2010 eluppvärmningen i
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TWh. dessa TWh elvärmebebyggelsesektom totalt 34 Av 34vara ca
kulturhistorisktlämpliga konverteraTWh mindrebedöms 13 attvaraca

fritidshus, elanvändning sommartid i kombipannorvärdefull bebyggelse,
direktelvärmef. Resterandeefter medbyggts år 1984hussamt som
konverteras till varierandeskulle sikt kunnamängd elvärme

konverteringskostnad blir det för kombipannor ikostnader. Lägst
konverteringbeskrivits Därefter kommerlokalersmåhus och som ovan.

fall till fjärrvärme, tillbränslepanna eller i vissaelpanna till enav
pelletterñ. KonverteringkWh inkl. olja ellerkostnad 60 öre avperca

vattenburetdag installationdirektel kräver ihus med av
ochmotsvarande, skorsten,ellerdistributionssystem samt panna

tillinkl. bränsle beräknas uppgå 90Kostnadenbränslelager. öreca per
merkostnadendirektel. nivå liggerkonvertering PåkWh för sammaav

ochvattenburetsmåhus installerai nybyggtför ett systematt ett
direktelvärme.i stället föreller fjärrvärmebränslepanna

skulleTWh elvärme fram till år 2010konvertering 15En av
kronor.miljarder Eninvesteringsbehov 25-40innebära ökatett ca

andraåtgärder mindre lönsammadessadel änärstor av
styrmedel,varför troligen kraftigaeffektiviseringsåtgärder, t.ex.

skulleochanvändning elvärmeförrestriktioner värmepumpar,av
skall uppnås. Omomfattande konverteringanvändasbehöva om en

förutsättningarna förgenomförs ändrar dethushållningsåtgärder att
omfattandeoch vice Enuppvärmningssystembytasedan versa.

effektiviseringsâtgärderför andraförutsättningarnaändrarkonvertering
bebyggelsen begränsaskvarvarande elvärmdadenhus berörs. Ii de som

ÄvenTWh. den bebyggelsetill ieffektiviseringen 2möjligaden somca
dockeffektiviseringsmöjligheter,vissafinnsfrånkonverteras varav

efter konvertering.färre lönsammaär
kan minskai fjärrvärmenätbefinligaavvecklingEn värmepumparav

medskulle behövamed TWh, vilkaelanvändningen 2,5 ersättas caca
bränsle.TWh8

summeradeinräknats i dekonvertering inteomfattande harNågon
avsnittpotentialerna i 14.5.

5 underlagsbilaga 10.Se
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ökar kostnaden.
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Värmepumpar

kan alternativ förVärmepumpar effektiviseraett attvara
energianvändningen. Nyligen har för småhus med bättrevärmepumpar
prestanda tidigare tagits fram resultatän ettsom av
teknikupphandlingsprojekt. De avsedda för husvärmepumpama ärnya
med Vattenburen direktelvärmda hus och använder berg-,värme resp.
jord- eller sjövänne källa.som

Beräkningar visar de installerades ivärmepumpamaatt om nya
omfattning imycket 800 000 småhus skulle de kunna ersättastor ca

både s.k. direktel och Vattenburen och det totala resultatetvärme, att
skulle bli något minskad användning TWh och minskad1en av en

TWh7.bränsleanvändning på detta8 För krävs investeringar drygtca
miljarder kronor. Med lägre30 marknadsgenomslag, vilket skulleett

kunna innebära istället installeras i 150 000värmepumparatt av
småhusen med elpanna, skulle elanvändningen reduceras med TWh.1ca
Investeringsbehovet blir då miljarder kronor.5ca

Energianvändningen påverkas viss elanvändningavsevärt, men
eftersomkvarstår drivs med och måste kompletterasvärmepumpen

uppvärmningmed el- eller med bränsle under de kalla delarna året.av
tidigare generationen har inte alltid medförtDen värmepumparav

energianvändningenden sänkning och energikostnaderna,av av som
utlovades. generationen torde därför behövaDen värmepumparnya av

prövningsperiod, undergenomgå vilken den visar förväntadatten
energibesparing innan den vinneruppnås, spridning.större

Kalkylerna visar till de priser har angivits deäratt som nya
mycket lönsamma installera i många byggnader därvärmepumpama att

andra effektiviseringsåtgärder inte har genomförts i någon större
omfattning. småhus med lågt värmebehovFör mindreär värmepumpar
lönsamma installera.att

attraktivt alternativ för flerbostadshusVärmepumpar ochär även ett
lokaler. installeras både i nybebyggelseDe och i äldre hus. vissa fallI
kan kulturvärden hindra andra effektiviseringsåtgärder, fasadbyten,t.ex.
vilket mycket lönsamma. ellerVärmepumpargör värmepumpar annan
värmeåtervinning bör inte installeras i hus försörjs fjärrvärme,medsom
då det fastighetsekonomisktnormalt varken eller samhällsekonomisktär
motiverat.

7 underlagsbilagaSe 12.
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Andra åtgärder

ÄvenSolvärme dellösning for värmeforsörjningen. detutgör en om
tekniskt dimensionera säsongslagersystem forgår total täckningsgradatt

ekonomiska värderingar ivisar det praktiken nödvändigtäratt att
komplettera solvärmesystem med någon form uppvärmning.annan av

Solvärmeanläggningar kan utföras integrerade i byggnader, och kan
då betraktas hushållningsâtgärder eftersom de minskarnärmast som

tillfördbehovet möjlighet ansluta storskaligaEnvärme. är attannanav
solfångare till fjärrvärmesystem. Sverige finns i dag dussintalI ett
markuppställda solfångarfalt medan takintegrerade solfångare,ärresten

de flesta i småhus.varav iKostnaden i dag för småhusanläggningar kWh100 130 öreär per-
självbygge kWh, exklusive investeringsbidrag.eller med 80 öre per

kostnad för anläggningar i flerbostadshus eller forMotsvarande
kWh.försörjning fjärrvärmesystem 60 80är öre perav -

m2 ökadsolfångare på kan energitillförsel på 600En 10 4ge caen
effektbesparing kan inte användningkWh Någon inräknas vidår. avper

eftersom tillgången sol låg då väderlekensmåskalig solvärme på är är
kan kompletteras med säsongslager ochkallast. Stora systemsom

viss effektbesparing. producera TWh solvärmedärmed För 1attge en
solvärmeanläggningar skulle det krävas investeringar minst 4med

miljarder kronor.
och hushållningskampanjer viktiga åtgärder forInformations- är

kan leda till bättre hushållning med energienergihushållning. De utanen
utrustningi eller i byggnader. finnskräva investeringar Detatt ny

visar information bör kopplas till andraforskning resultat attvars
för få verkan. ökat energimedvetande böråtgärder eller insatser Ettatt

kanaliseras till direkta åtgärder eller beteendeförändringar förkunna att
betydelse för energianvändningen.få

Hushållningsåtgärder i industrin14.3

det de verkar ide branscherna typiskaFör energiintensiva är att
med låginternationell konkurrens och ofta på marknader en

finns starkt samband mellanproduktdifferentiering. många fallI ett
produktionsvolym och energianvändning. elintensiv industri gällerFör

regel väsentlig insatsvara. ansträngningarStora görsärattsom en
inom industrin för finna möjligheter effektivisera el- iatt att
användningen och olika minska elförbrukningen produceradpå sätt per

avsevärd del möjligaenhet. insatser leder tillDessa att en av
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effektiviseringsâtgärder genomförs, vilket beräkningarhar beaktats i av
i kapitelframtida energianvändning 15.

energieffektivisering andra faktorerVid beslut är änom
drifttill-betydelsefulla. Frågor produktkvalitet,energiaspekter som

underhåll, miljöskydd och måste igänglighet, vägasannat
energianvändningen förinvesteringsbeslut. företag där stårHos en

för hushålla medkostnaderna intresset energimindre del är attav
industrinsenergikrävande branscherna. Vad gäller lokalermindre i deän

förbättradlokalsektorns förtorde det finnas ett utrymme motsvararsom
Försök med laststyrning och behovsanpassning visardrift underhåll.och

verksamheter finns avsevärda möjligheter minskadet i vissa attatt
effekttoppar. Effektiviseringar kan dockenergianvändningen och kapa

innebär ökadminskad total energianvändningleda till att enen
elanvändning.

myndigheter och industriför samverkan mellanviktigt områdeEtt
pilotanläggningar inomfram demonstrations- ochvarithar att ta

industrins. osäker kanlönsamheten hos teknikNär ärny en
teknikendet finns god möjlighetmotiveradriskavlastning attom envara

uppfyllaenergianvändning och framgent kanminskadleder till gängse
har visatfinns också exempel små insatserlönsamhetskrav. Det att

åtgärder.initierat fortsattabesparingsmöjligheter, vilket harpå stora
effektiviseramöjligheternabedömningar kanDe göras attsom av

aktiv samverkanindustrin osäkra.energianvändningen i Genomär en
och utvecklingsarbete ochmyndigheter i forsknings-mellan industri och

medbedöms användningen kunna minskas 3-5pilotprojekt avgenom
energiintensivaTWh inom debränsleanvändningen med 5-10TWh och

industri motsvarande uppskattningar 1-2 TWhbranscherna. övrigI är
bränslet.och TWh1-3

gäller åtgärder denuppskattade hushållningsmöjlighetemaDe utöver
särskilda styråtgärder.effektivisering beräknas skesuccessiva utansom

ökaunderstrykas industrins energianvändning kanmåsteDet ävenatt
bidrareffektiviseringsmöjligheter realiseras. Effektiviseringendessaom

ökningstakten.då till begränsaatt

8 Underlagsbilaga 15.

9 Underlagsbilaga 12.
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Hushâllningsåtgärder14.4 i transportsektorn

möjliga effektiviseringspotentialen i fordon bedömsDen 10-50 %vara
sikt.20 års Om effektiviseringar genomförs successivt under

detperioden innebär minskning utifrån referensnivån med mellan 5en
och 25 TWh. högre siffran bör betraktasDen det tekniskasom

för effektiviseringar fordon, beaktande ekonomiskautrymmet utanav av
överväganden. viss minskningEn bränsleanvändningen skulle ocksåav

ökadkunna ske användning elfordon, vilket dock utgörgenom av en
marginell möjlighet. kan det krävs kraftigaDet styrmedel förantas att

storleksordning,infria potential denna sådanaoch åtgärderatt atten av
förstresultat relativt lång sikt.enger

fleraTransportsektom i avseenden beroende den internationellaär av
utvecklingen, vilket begränsar de nationella handlingsmöjligheterna.
Transportbehovet till delar bestämt samhällsstrukturen, därär stora av
lokalisering bostäder och arbetsplatser, distributionssystem ärav m.m.
viktiga faktorer.

Trafik- och klimatkommittén har lagt fram förslagrad i sitt slut-en
remissbehandlats.vilket nyligen harbetänkande, Kommittén föreslår

koldioxidmål förbl.a. transportsektorn, höjd koldioxidskatt iett
informationsinsatser, kompletteringtrafiksektorn, miljöklassystemet,av

bilförmân,ändrad beskattning ändrade reseavdrag, stimulansav av
forskningsinsatser rad åtgärder för användasamt atten
samhällsplanering redskap minska koldioxidutsläpp ochett attsom

kommermiljöpåverkan. Frågan vidare behandlasattannan av
Kommunikationskommittén, har regeringens uppdrag utarbetaattsom

kommunikationernanationell plan för i Sverige.en

° Se underlagsbilaga 12.

l Klimatförändringar i trafikpolitiken, SOU 1995:64
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Sammanfattning möjliga hushållnings-14.5 av

åtgärder

möjligheterna till energihushållningsâtgärderbedömningarDe av som
14.1.sammanfattas i tabellhar beskrivits ovan

Sammanställning energihushållningsmöjligheter, Twh.Tabell 14.1 av

Bränsle El Totalt

Hushållsel/driftel 5 5-
Uppvärmning 13 6 7 10 204 - - -

ökn. 3 3konverteringvarav
industri l0 3 5 8 15Elintensiv 5 - --

Övrig industri l 3 l 2 2 5- --
25 5 255Transporter - --

distributionsförlusteri produktionssystem,OmvandlingsförlusterAnm: samt
sjöfart inräknadeutrikes är

till energianvändning årEffektiviseringsmöjligheterna relateras 2010en
och succesiv effektiviseringrealpriser kapitel 15med stigande se utan

statliga insatser.
bedömningarna möjligheterna tillhar påpekatsredanSom är av

intervall. Potentialen förosäkra. Därför deenergihushållning anges som
TWhelanvändning bedöms 15-19 TWh, 3effektivare varav avservara

effektivare bränsle-till bränslen. Potentialen förkonvertering från
hänföras tillTWh, ungefär hälften kananvändning 15-51är varav

transportsektorn.
genomföra effektiviseringar enligt tabellförFörutsättningarna att

avsnitt ochbehandlas ytterligare i 14.6 14.7.14.1
hushållningsmöjligheterna redovisatsbedömningarDe som ovanav

förhållandet mellanerfarenheter det traditionellabaseras på av
Kraftföretagens och konsumenternasoch producenter.konsumenter

förutsättningarna föravreglerad marknad kan förändrabeteende på en
efterfråganExempelvis kan konsumenternas påenergieffektivisering.

förändrat beteende. också troligt mångael" leda till Det"grön är att

2 underlagsbilaga 12.Se
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elleverantörer kommer erbjuda effektiviseringstjänster för såatt att
knyta kunder till sig eller undvika prishöjningar.sätt

vad härUtöver har redovisats det möjligt reduceraär attsom
energianvändningen åtgärder påverkar tillväxt, struktur ochgenom som
konsumtionsnivå. Detta behandlas dock inte i detta kapitel.

14.6 Samband mellan tillförsel och

användning

Varje energisystem uppvärmningen byggnad hart.ex. av en en— -
tillförsel- och användarsida. vissaInom detgår välja mellanatten ramar

tillföra energi el, fjärrvärme eller bränsle och minska behovet,att att- -
isolera byggnaden. Genom de tvåt.ex. att vägaatt typernagenom av

åtgärder varandra kan de totala kostnaderna minska, förmot att t.ex.
denuppnå och komfort önskvärd. Kostnaden förrumstemperatur ärsom

energihushållningsåtgärder skall kostnaden för den minskadevägas mot
energianvändningen.

Varje åtgärds lönsamhet beror på vad det kostar tillföra energi iatt
det aktuella energisystemet. Kostnaderna för hushållningsâtgärderna
skall de rörliga kostnaderna för tillförseln, vilket enkeltvägas mot är

energitillförseln sker med olje- eller vedpanna. Såväl fjärrvärme-när en
eltaxorna består däremot normalt fast och rörlig del. Omsom av en en

kostnaden för hushållningsâtgärd jämförs med det genomsnittligaen
priset for energin kan dess lönsamhet överskattas. lägreJu
energikonsumtionen desto andel energikostnaden bestårär, större av
normalt fasta avgifter inte påverkas direkt användningen.av som av
Kostnadsriktiga betydelse för avvägningar skallärtaxor rättstor attav
kunna effektiviseringsåtgärder fjärrvärmdi bebyggelse.göras t.ex.av

faktor,Ytterligare det gäller och fjärrvärme,när är atten
kostar olikaenergitillförseln mycket under olika delar ochåret iav -

vissa fall Så kalladedygnet. och tidsdifferentierade el- ochsäsongs-av
fjärrvärmetaxor har betydelse för lönsamheten hos energihus-stor
hållningsåtgärder. Isolering minskar energianvändningen undert.ex.
uppvärmningssäsongen, och allra på vintern. Kostnaden för dennamest

åtgärder skall alltså normalt relativt höga energipriser.typ vägas motav
hus med elvärmeI kan s.k. laststyrning lönsam, denett trots attvara

inte alls minskar den totala energikonsumtionen, elpriset varierarom
dygnet.över

Hittills har tagit sin utgångspunkt i den enskilderesonemanget
husägarens beslutssituation. En aspekt kommer till uttryck vidannan en
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privatekonomiskaoch densamhällsekonomiskadenmellanjämförelse
tillförsel byggerochhushållningmellan attAvvägningenkalkylen.

och devarandraåtgärder ställsolikaförkostnaderna mot
dedesammadåbörkostnadernasamhällsekonomiska somvara

husägarenkostnader möter.som
medvetet skallenskilde husägarendenrimligt krävainteDet attattär

privat-vadenergikonsumtion ärsin änminskaförsöka sommer
bedömningsamhällsekonomiskmotiverat. Omekonomiskt görstaten en

enskildeför denkostnadsbildenresultat, kantillkommeroch annatett
bidrag.ellerbeskattningändras genom

avvikelsermedföradockkanfjärrvärmeochpåPrissättningen
kalkyler.privatekonomiska Föroch attsamhällsekonomiskamellan

ochrörliga el-detbörresursförbrukningsamhälletsavspegla
distributions-ochproduktions-rörligatill denfjärrvärmepriset sättas

täckaskostnader börfjärrvärmeföretagensel- ochkostnaden. Resten av
delenrörligafall denflestade allratorde ipraktikenavgifter. Ifastaav

samhällsekonomiskadenhögrebetydligt änenergipriset varaav
el- ochenergin. Dagensdistribueraochproduceraförkostnaden att

vad"sparvänliga" ärofta änalltsåfjärrvärmetaxor är sommer
motiverat.samhällsekonomiskt

energi-iinvesteringarförFörutsättningar14.7

hushållning

radfinnsframställningenföregåendedenframgår enSom av
energianvändningen,minskaskulle kunnaeffektiviseringsinsatser som

denågrakortfattatberörsHärlönsamma.i dagredanmånga är avvarav
hinder föridentifieragenomförandet. Genompåverkar attfaktorer som

förunderlättainriktasstyrmedelkaneffektivisering attvidtaatt
åtgärder.lönsammagenomförao.d.företaghushåll, att
energihushållningtillmöjligheternabedömningarDe somav

kalkylerekonomiskabl.a. pågrundaderedovisats är avovan
reduceradmedförmerinvesteringarilönsamheten ensom

de olikauppgifterutifrångjortsharKalkylernaenergianvändning. om
antagandenvaraktighet,ochkostnaderberäknadeåtgärdemas om

på 6 %.kalkylräntarealmedochprisutvecklingen en
produceraförskall åtgärdermarknadfungerande atteffektivtPâ en

till dessgenomförasenergianvändningen atteffektiviseraenergi eller
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kostnaderna för båda åtgärderna ungefär lika förutsattär stora, att
kunderna får "nytta" insatserna. Om det billigareär attsamma av
effektivisera producera det samhällsekonomisktän motiverat medäratt
ytterligare investeringar i effektivisering.

har hävdats investeringarDet i energieffektivisering missgynnasatt
i förhållande till investeringar i kraftproduktion. Historiskt harsettny
produktionen reglerade priser, bristande konkurrens ochgynnats av
långtgående statligt ägande med begränsade avkastningskrav. Genom de

årens förändringar, reformering elmarknaden, harsenaste t.ex. av
förutsättningarna förändrats.

Förväntningar har ställts energiföretagen de ska göraatt
avvägningen mellan produktion och effektivisering kilowatt eller

utifrån"negawatt" samhällsekonomiskt perspektiv. praktiken ingårIett
dock producenternas eller leverantörernas försäljningsintäkter också i
deras kalkyler. innebär energiföretagenDet har ekonimiskt intresseatt

effektivisera hos sina kunder först kostnaden föratt attav om
effektivisera lägre tillkommande produktionskostnad alternativtär än
inköpskostnad minus rörlig försäljningsintäkt. energiföretagenFör kan

laststyrning mycket lönsam åtgärd. Energiföretagen kant.ex. vara en
andra skäl välja bekosta effektiviseringar i samarbeteäven medattav

sina kunder, vilket beskrivs i slutet detta kapitel.av
starkaste incitamentetDet hushålla finns således hosatt

konsumenten, kan den rörliga energikostnaden kostnadenväga motsom
för effektivisering. sedan konsumentenAtt räknar med andra
kalkylräntor avskrivningstideroch producenten inget unikt förän är
energisektorn, det avspeglar bara de verkliga kostnaderna.utan

Hushållen har ofta riskvärdering företag, särskilt jämförtänen annan
med företag i branscher med investeringar. hushåll oftaEtttunga vet
inte hur länge det kommer bo kvar i bostad och räknar därföratt samma
inte med utnyttja fast investerings hela tekniska livslängd.att en
Hushållen värdesätter flexibilitet låg kapitalkostnadsandel.och Enen

faktor påverkar investeringsviljan hushållens begränsadeärannan som
möjligheter sprida riskerna.att

föreligger ocksåDet skillnad mellan hushållens och företagensen
betalningsansvar. aktiebolagsEtt begränsat till aktiekapitaletsäransvar
storlek, medan enskild individs skulder kvarstår och belastar dennesen
framtida inkomster. finnsDet alltså skäl till hushållens kalkylräntaatt
normalt högre andra investerares.är än

Vanligen privatpersoners och småföretags krediterär dyrare än
storföretagens, det föreligger också variationer mellan hushållenmen
beroende bl.a. Skattereglerpå och kreditinstitutens kreditvärderingar. Att
mindre aktörer har svårare låna gäller för de flestaän störreatt typer av

15-138013
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föroch således inget problem specifiktinvesteringar ärär som
energihushållning.investeringar i

kunskapförutsättas företag med godkan heller inteDet att ett om
dessenergieffektiviseringsmöjligheter genomför åtgärd så snarten

avkastning överstiger tänkt låneränta.lönsamhetskalkyl visar Fören som
finns risk investeraren intehänsyn till detdet första måste atttas att en

beräknade avskrivningstiden.avkastningen under hela denfår åtnjuta
företagetsallmänhet vikt vid frågorföretag iläggerDessutom stor om

betalavid skuldsättning och förmåganframför alltbalansräkning, att
tillgängligalönsamhetssituationer. AnvändningenolikaIåneräntor i av

prioriteras.investeringsmedel måste
och risker.för minska osäkerhetviktigt medelInformation är attett

förhållandenmöjligheter och de framtidatekniskainformationBättre om
underlättamedel förinvesteringsbeslutpåverkar är ett attettsom

energieffektivisering.investeringar i
kommerkonkurrensutsatta elmarknadenpå denEnergileverantören

längre tid,kunderna till sig förintresse knytaha starkt attatt ett av
reducera kundenslångsiktiga avtal ocherbjuda kundernaattgenom

iblanddet fall leverantören,investeringssituationen. Iosäkerhet i som
effektiviseramöjligheterkunskaper kunden,tekniskahar bättre än attser

effektivi-investeringar ikanenergianvändningkundens gemensamma
långsiktigabli möjligatjänar på,bådasering, parter genomsom

av knytabåde fördelligger i dettaleverantörenkontrakt. För atten
marknadsföringsinslag.och viktigttill sigkunden ett
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Konsekvenser15 omställningenav

Inledning15.1

huvuduppgift för EnergikommissionenEn belysa konsekvenserär att av
kärnkraftsavveckling för den svenska ekonomin i Vi har valtstort.en

detta utifrån beskrivning några omställningsalternativ,göraatt en av
årenbelyses i första hand för de 15närmastesom

Alternativen skiljer sig beträffande såväl takten i kämkrafts-
avvecklingen klimatpolitikens utformning då det gäller utsläppsom av
koldioxid. varieras förutsättningarnaDessutom bl.a. den under-om
liggande tillväxten i ekonomin och dess inriktning densamt

utvecklingeninternationella bränsleprisema.av
avsnittI 15.2 omställningsaltemativen i drag.presenteras grova

Kärnkraftsaltemativen har utformats för redan i utgångslägetatt
undanröja risker för akuta anpassningsproblem i energiförsörjningen. Det

kärnkrafteninnebär bli med ochatt merparten antas ersatt naturgasav
ske,avvecklingen så tid förantasatt att attges anpassa

och bygga kraftproduktionenergianvändningen i takt med avvecklingny
och efterfrågan. Beroendeökad på takten i avvecklingen uppkommer

mindre kraftiga effekter delseller mängden miljöförorenande ochmer
klimatpåverkande utsläpp, dels jämviktenpå i ekonomin. kortEn
omställningsperiod kraftig engångsökning utsläpp ochger en av av
bränsleimport.

avsnittenI 15.3 15.5 redovisas konsekvensanalyser för kärnkrafts--
avvecklingen ytterligare klimatåtgärder jämfört dagens.med Ettutan
antal räkneexempel illustrerar utvecklingen elprisema, kostnadernaav
för avveckling, produktionssystemet och utsläppen koldioxid, svavelav
och kväveoxider. Kombinationen kämkraftsavveckling ochav
begränsning koldioxidutsläppen till år 2010, diskuteras i avsnitt 15.6.av

klimatpolitiska alternativ diskuteras ensidigDe svensk,ärsom en
respektive internationellt genomförd begränsning koldioxidutsläppen.av

den analysen inslag inhemska förnybaraI energislag.störreantas ett av
dyrare vilket medförDessa de direkta kostnadernaär än naturgas, att

l Kapitlet bygger på underlagsbilaga 17.
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anpassnings-förstärker deochbliromställningenför avsevärt större
beräkningsresultateni avsnitt Någradiskuteras 15.7.problem avsom

kostnaderna uppstårökadei avsnitt 15.8. Desammanfattas attgenom
minskningenden önskvärdaåstadkommabåde förstyrmedel krävs att

exportinriktadedenexpansionunderlättakoldioxidutsläpp och avenav
ekonomin.balansproblem iundvikasyftenäringslivet idelen attav

Omställningsalternativen5.2l

koldioxidrestriktionerochkärnkraftsavvecklingKonsekvenserna av
kärnkraften haroch Förför sig treanalyseras sammantaget.var

reaktorernadrivsALTERNATIV Aanalyserats. Iavvecklingsförlopp
ochefter år 2010avvecklingen skerbetyder attunder 40 år. Det att

detta ställsi drift år 2020. Motkvarkärnkraftenhälftenungefär ärav
1998.inleds år Iavvecklingendäroch Calternativ ,Btvå

och de övrigasekelskiftetförereaktorertvåALTERNATIV B stängs
reaktor föreALTERNATIV C2004-2010. I stängsperiodenunder en

takt, såi långsammareavvecklingendärefter sker attsekelskiftet, men
drift år 2010.kvar ikärnkraftskapaciteten finnshälftendrygt av

klimatpolitiskamed tvåkombineratsharAvvecklingsförloppen
beräkningenfallet hardetklimatpolitik. Idagensalternativ utöver ena

skallSverigeikoldioxidutsläppenrestriktionenunderutförts att
andradet1990. lmed nivån årjämförtår 2010med %10begränsas

koldioxidskatt,överenskommeninternationelltförutsattsharfallet seen
avsnitt 15.6.vidare
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KärnkraftskapacitetFigur 15.1 åren 1997-2010 i de två avvecklings-
alternativ där avvecklingen påbörjas före år 2010.

1957 2000 2003 2006 2009 1997 2000 2003 2006 2009
Alternativ B Alternativ C

beräknats elpriser, investeringaralternativen har förSkillnader mellan
har utsläppen koldioxid, svavel-avvecklingskostnader.och Därutöver av

effekterna denberäknats och värderats, liksom påkväveoxideroch
koldioxidutsläppen.restriktioner för Förekonominsvenska av

empiriskamodeller vilka baseras påflera olikakalkylerna har använts,
kostnadssambandz. emellertid frånbörefterfråge- och Detstudier av

säkra mått påberäkningar inte kan någraframhållas dessabörjan att ge
möjliga beräknaeffektersådanaeffekterna. Utöver är attsom

kravvilka beror de påanpassningskostnader,dessutomtillkommer av
förmåga tillomställningen medför, ekonominsstrukturomvandling samt
kvantifiera,kostnader inte gårsvårbedömdaanpassning. Andra attsom

form ocheffekter ikan uppkomma, ränte-är avmen som
medupplåning i sambandökad statligvalutapåverkan det sker enenom

omställningenförutsättskalkylerna haravveckling före år 2010. I att
minskad konsumtion.betalas genom

förblir styrandeviktiga antagandenOsäkerheten är stor somom
därför varierats:antaganden harberäkningsresultaten. Flera dessaav

2 från bl.a.byggeri sinunderlagsbilagaSe 17, rapportertursom
UniversitetKarlsson LinköpingsKonjunkturinstitutet, Björn G samt

EkonomiberäkningarAnders Carlsson ACCO
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för lägretillväxten. Beräkningar har gjorts ochekonomiskaDen ett-
i avsnitt.vilka beskrivstillväxtaltemativ,högre närmare nästaett

relativt högeffekter beräknats för BNP-dessa harVid sidan enav
år 2001-2010.och 2,3 %tillväxt år 1995-20003 % perper

fördriftkostnader. Beräkningar har gjorts 10Kärnkraftens öre resp.-
och förnyelsekostnader för moderniseringkWh, inkl.12-15 öre per

avveckling.skulle bortfalla vidkostnaderdvs. som
ökaoljepriserna med ihuvudscenariotBränslepriserna. I antas-

drygtpriset på med 1 % år.år ochgenomsnitt 2 % naturgas perper
bränslepriser, delsför dels oförändradegjortsKalkyler har även en

bränsleprisutvecklingsnabbare
fall möjlighethar gjorts förel. BeräkningarNettoimport utanettav-

fall därmed import, förkämkraftsbortfalletkompensera annatettatt
och förTWh från år 2005från och 10TWh tillåts år 2000högst 5

för elimport.restriktion finnsfall där ingentredjeett
vattenkraftantagitselproduktionsmöjligheter harBefintliga vara:

industriellt mottryckkraftvärme TWh,kärnkraft TWh, 8TWh, 7064
kraftproduktion harLedtiderna förTWh.oljekondensTWh, 54 ny

i driftkraftproduktion inte kan kommasådana,antagits att nyvara
förrän tidigast år 2001.

bestämsfrån elprisetberäkningarna de utgårförGemensamt är attatt
förutsättningUnderomreglerad marknad.konkurrens påi atten

råkraftsprisef tilleffektivt,fungerarkonkurrensen antas att anpassas
medi anläggningar,produktionskostnaden t.ex. naturgas somnya

utbyggnad skallför sådannödvändigAnpassningen bedömsbränsle. att
stiga till densvenska elprisernainnebär debli lönsam. Det antasatt

västeuropeiska länder.flertaletråkraftpriser igäller förnivå, nusom
faktor detsvårbedömdinvesteringsbeteende närKraftföretagens är en

utvecklas, vilketpraktiken kommerhur elpriserna ibedömagäller attatt
i kapiteldiskuteratstidigare

3 oljeprisutvecklingen. harkopplats till Dethar längePriserna på naturgas
gasmarknaden kan denkonkurrensen ökar påhär. Omockså förutsätts

försvagas.kopplingen

stamnätsnivå, vilket ielpriset pådet genomsnittligaMed råkraftspris avses
elproduktion och överföringkostnaderna förprincip omfattar stamnätet.
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15.3 Alternativ årsA: 40 drifttid

Elanvändning och elpriser

jämförelse- ellerDetta referensaltemativ innebär reaktorema behållsatt
i drift under 40 år. Avvecklingen sker då successivt under perioden

belysa2010-2025. den allmänekonomiskaFör utvecklingen har tvåatt
scenarier utformats, skiljer sig åt beträffande tillväxt ochsom
sammansättning produktionen. Det innebär förstai hand attav senare
elintensiva industribranscher snabbare i det högreväxaantas
tillväxtscenariet. Elintensiv industri definieras här som summan av
branscherna och pappersindustri, järn- och stålverk samtgruvor, massa-
metallverk. Skillnaderna framgår tabell 15.1.av

Årligoch industriproduktionTabell 15.1 BNP i de två tillväxtscenariema.
procentuell förändring.

1995-2000 2000-2005 2005-2020
tillväxt:Lägre

BNP 2,3 2,1 1,8
Konsumtion 1,4 2,3 1,7
Industri 3,3 0,9 2,7
Elintensiv industri 0,9 -0,1

tillväxt:Högre
BNP 2,3 2,4 2,3
Konsumtion 1,4 2,4 1,9
Industri 3,3 1,3 3,2
Elintensiv industri 0,9 1,2 1,3
Källa: Underlag från Konjunkturinstitutet.

finns ömsesidigt mellanDet beroende elprisernas och elanvänd-ett
ningens utveckling. Allmänt kan och kalkylernasägas att prognoserna
tyder elprisema i Sverige kommer stiga väsentligt snabbareatt änatt
den allmänna prisnivån de årtiondena och efterfrågan pånärmaste att
kommer långsammare och betydligtBNP långsammareväxa änatt än
under 1970- och 1980-talen.

figurernaI beskrivs15.2 15.3 utvecklingen mellan 1970 1994- -
NUTEK:s för perioden 1995 för2020 användningsamt prognoser av-

och bränsle exkl. bränsle för elproduktion. det högre tillväxtalter-I
nativet blir elanvändningen 4 TWh högre år 2005 och TWh8ca ca
högre år Skillnaden2020. beror huvudsakligen på högre efterfrågan från
den elintensiva industrin.
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1995 2020.åren 1970 1994elefterfråganSlutlig samt15.2Figur --
och lågdistributionsförluster. Högexkl.Temperaturkorrigerad,TWh.

tillväxt.
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underlagsbilaga 17.siffror 1995iEnergilägetNUTEK, samtKälla:

förbränsleexkl.bränsle,påefterfråganInhemsk15.3Figur
och lågTWh. Hög2020.199519941970elproduktion samt --

tillväxt.
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underlagsbilaga 17.siffror 1995iEnergilägetNUTEK, samtKälla:

skisseradestillväxtalternativtvådebyggerPrisberäkningarna som
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tillväxtalternativ skisseradesPrisberäkningama bygger de tvåpå som
bränslepriserna innebär prisettidigare. Huvudscenariot för påatt

mellan ochstiger realt med drygt år 1995 2020.1 procentnaturgas per
förför högre prisalternativ,har gjortsBeräkningar även samtett

oförändrade bränslepriser.
mellan och medelpriskalkylema stiger råkraftpriset år 1997 2005l

utveckling och den ekonomiskaberoende bränsleprisernaslO %50-
medförtillväxt med hög elefterfråganstark ekonomisktillväxten. En

samtidigtsärskilt bränslepriserna ökarsnabbare elprisökningar, om
kalkylenoch tillväxt iOförändrade bränsleprisersnabbt. geren svag

kraftElefterfrågan då långsamt ochelprisökningar. växer nysvaga
tillväxten.utsträckning vid den högrebyggas ibehöver inte samma som

medframhållas, de prisbanor beräknasdock återigenbörHär att som
och investeringar utvecklasmodellkalkyler, förutsätter priserhjälp attav

elmarknaden. verklighetenperfekt konkurrens på Iråderdetsom om
producentsidan och marknads-koncentrationmycket högfinns en

råder vid perfektskilja sig från denkort siktlösningen kan på som
konkurrens.

medföra åter-företagens strategi kantalar förFlera faktorer att
kapacitetstaketgäller höja priserna.det Närhållsamhet närmarnär att

brist-kommer till stånd innaninvesteringari så fallsig krävs att
investeringsbeteende kan,höga. sådantblivit för Ettkostnaderna

förenligt med företagens strategi påsikt,kortareåtminstone envara
långsammareskulle då utvecklas någotoligopolmarknad. Elpriserna än

marginalkostnad. längrelångsiktig Påprissättning enligtrenodladvid
anpassningomfattande reglering,avsaknadtorde dock, isikt enav en

produktionskapacitetförkostnadernatillelpriserna varanyav
oundviklig.

drifttidalternativ 40 årsProduktionssystemet A:i

ökad tillförselredovisats krävstillgodose den efterfråganFör att avsom
energitillförselbedömningarredovisastabellerna l5.2-15.3energi. I av

förutsättning kärnkraften drivstill underoch elbalans fram år 2020, att
utifrån dagenssammansättning beräknadTillförselnsunder år.40 är

avgiftsystem.skatte- och
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och lågTWh.energitillförsel 1995 2020, HögTotalTabell 15.2 -
tillväxt.

202020051995
Låg HögLåg HögLåg Hög

468 501327 345 352bränslen 327Tillförsel av
varav:

259254209 212 218209oljor
1297 19 15 159naturgas

26 313028 2928kol/koks
9989 9182 8982biobränslen,torv m.m

Övrig tillfQrsel:
Vattenkraft, kärnkraft,

121121144 153 157144spillvärme och värme-
fjärrvärmeanl.,ipumpar

nettoimport av
589 622498 509471471tillförselSumma

Underlagsbilaga 17.Källa:

låg tillväxt.TWh. ochHögår 2005 2020,Elbalans15.3Tabell resp.

20202005
Låg HögLåg Hög

66666464Vattenkraft
3872 3872Kärnkraft

4,54,5 4,5mottryck 4,5Industriellt
14129,3 9,3Kommunal kraftvärme
1,62,3 1,61oljekondensBef.
0,10,1 0,10,1Gasturbin, annat

35,4 420naturgaskondens 0Ny
4 40,20,2Vindkraft

170,2161,6152,4151,1Netto
07,2 03,8Import Export-

161,6 170,2159,6tillförsel 154,9Total netto

Underlagsbilaga 17.Källa:
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Årelproduktion således i huvudsak ske medNy 2020antas naturgas.
skulle behövas 9-12 gaskombikraftverk vardera el, beroende600 MW

tillväxten i ekonomin. sådan storskalig gastillförsel behövsFör en en
utbyggnad kapaciteten till Sverige. installation kompressorerEnav av

det befintliga skulle kunna öka kapaciteteni till motsvarandenätet
vilket inte räcker för tillgodoseTWh redovisade behov.30 attgas, ovan

har därför antagits ytterligare investeringar i ledningsnätetHär görs.att
Elproduktionskostnaderna har beräknats till ungefär kWh30 öre per

naturgasbaserade kondensanläggningar,i kol- och oljebaserade
vattenkraftkondensanläggningar 1994 års prisnivå. Beroendesamt ny

bränsleprisutvecklingen kan andra prisrelationer uppstå. Kol har härpå
klimatpolitiska skäl inte primärt intresse. kärnkraftNyansetts vara avav

baserat de tidigare planerna femte finsk kämkraftreaktor,har, en
uppskattats kosta kWh. Konsekvenserna30 öreöverstrax per av en mer

sammansättning elproduktionssystemet denheterogen änav som
skulle därför interedovisas i tabell 15.2 skilja sig så mycket vad gäller

främst beträffandeelprisutvecklingen, försörjningsaspekter ochutan
Vattenkraft inhemskmiljöpåverkan. energikälla och den riskär t.ex. en

kraftiga prisökningar importerade föreliggerfinns för bränslensom
Å andra sidan innebär utbyggnad betydelsedärmed inte. etten av

miljöingrepp.väsentligt
ökade elbehov uppstår åren efter sekelskiftet tillgodosesDet som

kraftvärme.inledningsvis med Jämfört med i dag sker ökningen av
kraftvärmeverk. Investeringar i kraftvärmeverk skerelproduktionen i nya

efter Befintliga hetvattenpannor kan, dethuvudsakligen år 2010. ärom
kraftvärmemed i de fall behov investeringar ilönsamt, ersättas ett av

finns. måttlig ökning värmebehovet, bl.a.värmeproduktion En avny
bostäder och lokalerresultat förväntad ringa nybyggnation avsom av en

begränsar utbyggnadenhushållningsåtgärder i bebyggelsen,samt av
kraftvärmen.

Biobränsletillförseln under perioden, från dagensökar måttligt 78ca
till TWh Ungefär hälften ökningen sker iTWh 90 år 2005.ca av

industrin, och och elproduktion. biobränsle-i Förvärme-resten
från TWhanvändning i elproduktion sker ökning totalt 2,5 år 1994,en

TWh förbrukas hälften itill TWh år 2005. dessa 5,75,7 Av näraca
och kraftvärmeverken användes förkraftvärmeverk i industrin. Iresten

Övrigaelproduktion omkring TWh trädbränsle. bränslen förår 1994 0,2
elproduktion returlutar i industriellt mottryck trädbränslen inomsamtvar
industrin. Biobränsleförgasning kan bli kommersiellt tillgänglig i de
tidsperspektiv vi talar vilket skulle innebära ökade möjligheter attom,

biobränslen.utnyttja
energibalans detta slag resultat de förutsättningarEn är ettav av som



19955139SOUKonsekvenser396

och skatter, dagensreglertillfället, dagensförmarknadenråder på
och bränslen.för Denantagitsprisutvecklingteknik densamt som

underlagtillförseln.för Denuppfattas ärskall inte ettprognossom en
önskvärdaeller ickeönskvärdaeffekternadiskussionför avomen --

kan leda till.förutsättningarnaredovisadedeenergitillförselden som
resultera iregler kanochnuvarande skatterFörändringar enav

finnsenergislagvarjetillförseln.sammansättning Förannorlunda av
den tidssiktutnyttjningsmöjligheterna påbegränsningardock fysiska av

tillföra förnybaraMöjligheternafram till år 2010.dvs. atthär avses,som
TWhtill 1-5uppskattatsförutsättningarvissaunderenergislag har ca

biobränsleeldadefrånTWhtotalt knappt 15vattenkraft samt
investeringsstöduppförs med detinkl. dekraftvärmeverk somsom nu-

kraftvärmeverkfossileldadebefintligasamtligaförutsattfunnits att-
där dessatillforselalternativdiskuterasavsnitt 15.6konverteras. I ett

vindkraftutbyggnadmedanspråk tillsammansitagitsmöjligheter omen
TWh.5

år 2010tillAvvecklingAlternativ B:15.4

påverkar denårende 15kärnkraften underavveckling närmasteEn av
skäl:följandeSverige främstiutvecklingenekonomiska av

genomföras,skallelhushållningochelproduktioniInvesteringar som
kärnkraftsel.bortfalletkompenserar av

skall tillföras,elproduktionentillkommandefor denBränslen
importellerbiomassajordbruk/skogsbrukfrånantingen genom

kol.och/ellernaturgas
i drift, tillkärnkraften kvarfallet meditidigarestiger,Elpriserna än

industri-påverkakanelproduktion. Detförkostnadsnivån ny
sammansättning.ochproduktionen exportens

ellerförrmåsteoch tjänsterkonsumtionensamladeDen av varor
foraltemativfallet förjämfört med utrymmereduceras att gesenare

dennaförutsättskalkylernaoch import.ersättningsinvesteringar I att
förresursåtgångenökadesamtidigt denkonsumtionseffekt uttas som

"betalningen"skjuter intedvs.uppkommer,omställningen uppman
utlandsupplåning.ökadgenom

skallkraftföretagennegativt,påverkasStatsfinansema om
produktionskapacitet.bortfalletföreller delvisheltkompenseras av

och/ellerÖkad konsumtionhålla tillbakaförbeskattning, attt.ex.
riktning.delvis iverkarutsläpp motsatt
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1990-talet,avvecklas underreaktorerförutsätts tvåalternativ BI att
mellan åren 2004-2010.taktställs i jämnrestensamt att av

tillAvveckling år 2010alternativ B:Elpriserna i

fåelefterfrågan, kanoch fori ekonominallmäntTillväxten, stor
börelprisema. Detkärnkraftsavveckling påverkarhurbetydelse för en

antagandetpåkalkylerna byggerframhållasåter att om en
elproduktion slår igenomförkostnadernamarknadsprisbildning, där ny

elpriset.i
kärnkraftsavvecklingenelprisberäkningenbeskrivsfigur 15.4 närI

2010.5 medi alternativElpriset Bavslutad åroch helt1998inleds år är
avvecklingsperioden högreheladå under änliggerlåg tillväxt nästan

i drift Alt A.kärnkraften kvarmedvaritskulle havad det
i genomsnittfor periodenavvecklingochmedPrisskillnaden ärutan ca

kämkraftsel underdel bortfalletocksåinnebär%. Det10 att aven av
ochelhushållningökadövergångsperiod kompenserasdenna genom

substitution.energislagtill andraövergång

Avveckling till år 2010.alternativi B:Elpriser15.4Figur
kWh.Oreårs drifttid.låg tillväxt. A4OochHög per

Ore/kWh
40
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underlagsbilagaENMARK-modellen,från beräkningar medUnderlagKälla: se
17

.

5 ENMARK-modellen,med den s.k.utförtsBeräkningarna har se
underlagsbilaga 17.
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däremot tillväxtenOm i ekonomin mycket god och elefterfrågan högär
kan skillnaden med och avveckling bli dock underavsevärtutan större,
kortare tid. Skillnaderna mellan låg högoch tillväxt illustreras figuri

de linjerna.15.4 två BNP-tillväxten mellan åren och1995 2000övreav
har i alternativ hög tillväxtB till 3 % år under periodensatts per
1995-2000 och 2,3 % år 2001-2010, vilket halv procentenhetärper en
högre i slutet 1990-talet jämfört med det lägre tillväxtalternativetav
ALT låg tillväxt. Råkraftspriset höjsB då åren 1999 ochtemporärt,
2000, till nivå kraftigt jämviktsnivån och det uppståröveren en
"prispuckel" jämfört med efterfrågan lägre.ärom

Sådana bristproblem i inledningsskedet förstärks bränsleprisernaom
eller efterfrågan ökar snabbare vad har här.antagits Detännu än som
bör dock understrykas denna bristeffekt inte skulle bli lika starkatt om
importen kunde i tillräcklig utsträckning,av anpassas om
bränslepriserna ökade i takt eller produktionskapacitetsvagare om ny
kunde i anspråk. beräkningenI i figur ledtidema15.4tas antas vara
sådana kraft kan i bruk först år 2001 och ökad elimportatt tas antasny
inte möjlig för lösa eventuella övergångsproblem.utväg attvara en
Bränsleprisema öka med drygt % år.1antas per

Kärnkraftsavvecklingen medför elpriset ökar snabbare näratt
föreavveckling sker år 2010, jämfört med kärnkraften behålls iom

drift, eftersom och ersättande kapacitet bedöms nödvändig attny som
tillföra. Elprisberäkningarna illustrerar faktorer harnågra storsom
betydelse för höjningarna kan tänkas inträffa. Till dessa hör styrkannär
i efterfrågetillväxten, har betydelse för hur snabbt produktions-som ny
kapacitet behöver byggas, också bränsleprisemas utveckling ochmen
anpassningen på tillförselsidan. Risken för förändringarsnabba av

alltid.bränsleprisutvecklingen finns Beräkningarna i huvudsak frånutgår
antagande långsamt och kontinuerligt ökande priser på fossilaett om

bränslen. praktiken kan prisfluktuationerI uppträda på destora
marknaderna.internationella koppling mellan prisetDen ochnaturgas

olja förutsätts, kan ocksåhär ändras vid ökad konkurrenssom en om
avsättningen i Europa.gasav

kärnkraftsavvecklingenKonsekvenserna påverkas denav av om
prisökning kan förutses sker i lugn takt, jämfört med detsom om
uppstår starka svängningar. kan inteDet uteslutas kraftigaatt
prisvariationer kan uppstå, särskilt under den avvecklingsperiod som
sträcker sig fram till år 2010. särskilt betydelseAv dåärstor
kraftföretagens investeringsbeteende på den omreglerade elmarknaden,

myndigheternas tillståndsgivning. angelägetDet reglernaäven är attmen
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produktionsanläggningar utformas ochtillstånd förför prövaatt nya
tiden. ledtiderprövningsprocessen inte drarså Längretillämpas utatt

flaskhalsar under avvecklingenresursbrist och tillfälligainslagoch av
företag blirelprisökningen för hushåll ochmedföra effekternakan att av

utsträckta i tiden.kraftigare ochbåde mera

Avveckling till årAlternativ 2010B:Produktionssystemet i

avvecklingenkärnkraften avvecklad år 2010. NäralternativdettaI är
sammanlagda produktions-denoch minskar1999inleds åren 1998

Inledningsvis skermed TWh.kärnkraftverken 12iförmågan enca
avkopplingsbaraElanvändningen i deanvändningssidan.anpassning på

efterfrågan samtidigtstiger. Eftersomdå elprisetminskarelpannorna
kraftvärmeBefintligtillkommande produktion.dockbehövsökar

uppförs eller harbiobränslebaserade anläggningardeinklusive som nu
till TWh.utnyttjas fullt 9 Deinvesteringsstödmeduppförts ut, upp
med vadutnyttjas högstoljekondensanläggningarnabefintliga som

kämkraftsreaktomTWh, den andramedkalkylen, dvs. 5tillåtits i när
stängs

ochproduktionskapacitet före år 2001uppförs ingenkalkylenI ny
efter detutnyttjasoljekondensanläggningarna attäven nya

bättrehar dockanläggningarproduktionsanläggningar har byggts. Nya
oljekondensanläggningarnaProduktionen imiljödata.verkningsgrad och

har byggts,minska kapacitetverklighetenkan i när omny
kostnader förrörligamedför högrebränsleprisutvecklingen

kompenserakan delvismöjlighetoljekondensen. En attvaraannan
ielproduktionenökamed ökad import,produktionsbortfallet samt att

kämkraftverk7.kvarvarande
elproduktions-utbyggnadskeravvecklingen fortskriderNär en av

Årkondenskraftverk. 2010naturgasbaserademed ärkapaciteten
fall TWh.i detta 75gaskombianläggningarielproduktionen ca

m3mrdTWh, eller 12elproduktion 130förTillförseln näraär caav gas

möjliggöroljekondensanläggningarkapaciteten iinstalleradeDen en
utnyttjatsdock intekapacitet harpå TWh. Hela dennaelproduktion drygt 20

reservkapacitet.miljökrav och behovkalkyleni avp.g.a.

antagitskärnkraftverken 70elproduktionen iberäkningarna harI vara ca
reaktoremamotsvarande taktminskas iProduktionsförmåganTWh. tassom

drift.ur
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alternativ där kärnkraftverken går i år, kräver dettaLiksom i A, 40gas.
Skillnaden avveckling föreinvesteringar i ledningsnät. med årär att en

utbyggnaden ske snabbt. Flaskhalsproblem kan uppträda.2010 måste
kan ökad elproduktion ske med kol- ellerLiksom i alternativ A en
och kärnkraft till ungefär kostnadoljekondens samt vatten- samma som

utnyttjas fullt integaskombi. Kraftvärmen Däremot ärut.
kraftvärme de tidsperioderprisutvecklingen sådan byggs underatt ny

omfattarg. Eftersom omfattande produktionskapacitet måstekalkylen en
kärnkraftsavveckling realitetentid, kan snabb itillkomma kort en

för kraftvärme.försämrade möjligheter utbyggnadinnebära av
reaktorer under 1990-talet kan under vinternsAvveckling tvåav

effektbrist i befintligahöglasttid leda till i dagDetsystemet.
kunna tillgodose efterfrågan energi,elproduktionssystemet skulle

förstärktkärnkraftverk, det kan intetvåäven utanutan men
inte underberäknas klara effekttoppar, särskiltproduktionsförmåga att

vattenkraftens produktionsförmåga låg.år då är

alternativ Avveckling till 2010Avvecklingskostnaderna B."i

delassamhällsekonomiska kostnad kanavvecklingensFrågan uppom
i delfrågor:tre

kärnkraftenergisystemet uppkommer,merkostnader förHur stora om
genomförasomställningen kanmed ochkan ersättas naturgas

miljörestriktioneranpassningskostnader ellereffektivt, utan extra
arbetslöshetelbrist eller ökadi formt.ex. temporärav

svavel-utsläppen koldioxid, ochVilka blir effekterna av
skeoch påverkas kostnaden omställningen måstekväveoxider hur om

särskilt beträffande utsläppmiljöpolitiska restriktioner,med av
koldioxid.

räkna medytterligare omställningsproblem måsteVilka utöverman
"jämviktskostnaderna" enligt delfråga l

kan förutsekärnkraftsavvecklingens inledningsskedel attman anpass-

8 antagits byggas då värmebehov uppstår. Full energi- ochKraftvänne har
effektkreditering har gjorts. har till öre/kWh. ResultatenDen 22satts ca av

krediteringengjorts för Energikommissionen tyderberäkningar attsom
öre/kWh förnuvarande beskattning skulle behöva 26-30med attvara ca

kraftvärme skall bli lönsam bygga.att
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sker huvudsakligenningen elhushållning och övergång till andragenom
fulltenergislag, utnyttjande existerande kraftvärmekapacitetgenom av

befintlig oljekondens. Omkringoch delar år måste emellertid2005av
kondenskraftockså finnas tillgänglig medt.ex. naturgasny som

bränsle, och kostnaden för denna kan uppskattas till storleksordningen
öre/kWh.30
Olika beräkningar har gjorts "jämviktskostnaden" enligt punkt 1av

driftkostnadernas.k. producentöverskottskalkyl har förIovan. en
kärnkraften egentligen de kostnader bortfaller vid avvecklingsom

för kraftproduktion, främst baseradställts de totala kostnadernamot ny
kostnaderna ligger då i huvudsak inomskattadeDenaturgas.

intervallet miljarder kr för hela avvecklingsperioden 1998-202570 90-
kalkylränta, tabell längre fram i avsnittnuvärde 1995, % 15.45 se

15.5.
producentöverskottskalkylerna ingen hänsyn till anpassnings-l tas

kan till kostnadernaanvändningssidan. ledamöjligheter Det att
avvecklingen leder till högre elpriser och därmedöverskattas, om en

elanvändningen, eftersom kalkylen förutsätter allminskning attav
kraft. Prisskillnaden med och kärnkraftkärnkraft medersätts utanny

sammansättning, valetkonsumtionenspåverkar t.ex. genom av
Åanvändning elkrävande hushållsapparater.inomhustemperatur och av

medföra anpassningskostnadersidan kan de högre prisernaandra utöver
konsumentöverskottsförluster beräknats. Kostnads-s.k.de som

har ocksåfångar förlusten konsumentöverskottberäkningar upp avsom
producentöverskottskalkylen baratyderResultaten pågjorts. att

samhällsekonomiska jämviktskostnaden, däröverskattar denobetydligt
beaktas. beror skillnaderna ikonsumentöverskotten Det attäven

beräkningarna. dekärnkraft små i de flesta Ielpris med och ärutan av
bara under kort tid.prisskillnaden kvarstår denfall är större en

simulerargjorts med modellerKostnadsberäkningar har också som
fullständigfungerande energisystem, där alla aktörer harperfektett

morgondagens förhållande avseendeinformation dagens ochom
energi°. väsentligt lägreoch pris Då uppkommerefterfrågan på

vilka dock betraktaskostnader under 50 miljarder kr, måste som en
jämviktskostnaden.underskattning den verkliga iav

har redovisats kostnaderavvecklingskostnader hittillsDe som avser
hittills vidtagits i Sverige. detmed de klimatpolitiska åtgärder Isom

för koldioxidutsläppenföljande visas beräkningar konsekvensernaöver

9 Simulering kämkrafts-Karlsson m.fl., Linköpings universitet,Björn G. av
avvecklingen. 1995.
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kvarstår oförändrade. Därefter beskrivsdessa åtgärderom
i detför kärnkraftsalternativet C härkonsekvenserna sättsamma som

föravsnitt diskuteras kostnadernabeskrivna alternativet 15.6B. I att
koldioxid-kämkraftsavvecklingen med begränsningkombinera av

anpassningsproblem detta kani avsnitt deutsläppen och 15.7 som
medföra.

alternativ Avveckling till år 2010Koldioxidutsláppen B:i

årkoldioxid miljoner 1993. Itotala utsläppen 59De tonav var ca
frånkärnkraften avvecklas till år har utsläppenalternativet där 2010

miljoneroch värmeverk beräknats öka med 34förbränning i el-, gas-
drifttid, dåskall jämföras med alternativ 40 årskoldioxid. ADetton

beräknats till miljonermotsvarande utsläpp 5 ton.
förkärnkraften kombineras med restriktioner deavvecklingOm av

skattgenomförda exempelvis med hög påkoldioxidutsläppentotala
de tidigarebli väsentligt högrekan kostnadernafossila bränslen än

framföralltavsnitt gälleri 15.6.angivna, vilket beskrivs Detnärmare om
genomförs Sverigeklimatpolitiska åtgärdernade ensamt, utanav

tyderandra länder. Beräkningarnasamordning med att en
medföra dubbelt så högatill skullekärnkraftsavveckling år 2010 änmer

ensidigtsituation där Sverigegenomförs ikostnader, den enom
i förhållande till 1990 års nivå.koldioxidutsläppen med 10 %reducerar

ersättningrestriktionerna allvarligt försvårargivetvisOrsaken är att en
ochnaturgaskondens denkärnkraftsproducerad med exempelvis attav

förhållandekostnadsläge försämras ienergiberoende industrinssvenska,
utländska konkurrentemas.till de

har lagtsalternativ där skatthar gjorts förBeräkningar även ett en
såpriset påverka användningen,elproduktionen förpå attatt genom

tilloch konverteringsåtgärder skermöjliga effektiviserings- upp en
minskar iElanvändningsnivån denkostnad i genomsnitt öre/kWh.på 55

fråndet behövs således TWhkalkylen med TWh och 3015 ca
balansera.för utbud och efterfrågan skallnaturgasbaserad produktion att

frånavvecklad till ökade koldioxidutsläppenMed kärnkraften år 2010
mellani denna beräkning med miljonerel- och värmeverk 20 tonca

utsläppen ijämföra med ökningen1997-2010,åren att av
Årberäknades till miljoner 1993naturgasalternativet 34 ton.som

från och värmeverken miljonerutgjorde utsläppen el- 8 tonca av
koldioxidutsläpp.miljonerSveriges totalt 59 tonca
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kalkylema fram till har det inte antagits möjligtår 2010,I attvara
biobränsleeldade kondenskraftverk skulle kunna kärnkraften.ersätta

har däremot förutsätts i vissa långsiktiga kalkyler gjorts förDetta som
2020. långsiktiga scenarier tilldessa år 2020 biokondensår I antogs att

kostnad öre/kWh möjligt ersättningsalternativtill 65 påetten av ca var
tidssikten. beräkningarna hälften kärnkraftenden medI ersattes av

biokondensanläggningar vardera Investeringarnafrån 130 50 MW.ca
beräknades till miljarder kr priseri dessa 90 1995 års ochnära

tillförselbehovet biobränslen till TWh, vilket enligt235 NUTEKav
maximalt tillgängliga mängden biobränslen kapitelöverskrider de se 7

Ävenimportbehov motsvarande 50 TWh biobränslen. i dettaoch ettger
har förutsätts ersättningen förberäkningsaltemativ att resten av

kraftvärme. tillkärnkraften kommer från år 2020Fram antogs att
tillföras från vindkraften.TWh kan7

bedöma och kvantifiera riskerna försvårtDet är att storaatt
omställningskostnader skulle uppkomma via trögheter i anpassningen

strukturomvandlingen. Riskerna för "elbrist" med mycketoch temporärt
framstårföljd, i kalkylema relativt små, dåhöga elpriser som som

avvecklingen sker så långt fram i tiden och med långhuvuddelen av
den snabbareförvamingstid. innebär avvecklingen, ochDäremot

medföra under kring sekelskiftet,prisstegring den kan årenväntassom
strukturomvandling tvingas fram i den svenska industrin.snabbareatt en
omställningsproblemen i branscher ochförstärkerDet som massa-

och metallframställning. Sysselsättnings-pappersindustri, stälverk annan
i regioner starkt beroende sådankan försvåras deproblemen ärsom av

möjligt några mått dessa effekter iindustri. inteDet är att termerge
frågansamhällsekonomisk kostnad. aktualiserar emellertidDe omav

styrmedel krävas, särskilteller regionalpolitiska kanvilka närings- som
klimatpolitiskakärnkraftsavveckling kombineras medde falli en

också drabbar industrin.åtgärder som

Långsam avvecklingAlternativ C:15.5

förutsätts avveckling reaktor tredje år fr.o.m.alternativdettaI vartav en
skillnader före jämförtinnebär inte några år 2005,år 1998. Det större

sista reaktorndet föregående alternativet. år 2010 då denmed Men
ungefäri B-alternativet finns i detta alternativ 60 %stängs av

kärnkraften kvar i drift figur 15.1.se

° till Energikommissionen,Analys, 1995.NUTEK PM mars
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väsentligt mindre,omställningens effekter blirgällerAllmänt att
anpassningsproblem, vidsvârhanteradeförriskerna änliksom en

till år 2010.avveckling

avvecklingLångsamalternativ C:Elpriserna i

kalkylerna emellertidresultatenelpriserna tyderdet gällerNär attav
kan bliomställningendelenundereffekterna större av sammaav

avvecklingsalternativet, vid denlångsammarestorleksordning i det som
öre/kWh.sig 4avvecklingen. Detsnabbare rör mestom som

avveckling.alternativ LångsamElpriser i C:15.5Figur
Öre kWh.drifttid.årsA40 per

40-

35

30..

25..

zoiøa2010920.01:obszoiuzoin20.0220.01zoloo19991999 2o1o20091997

ENMARK-modellen. SemedberäkningarUnderlag frånKälla:
underlagsbilaga 17.

avvecklingLångsamalternativ C:Produktionssystemet i

motsvarande TWhkapacitet 6innebär påinledningAvvecklingens att en
Även användnings-anpassninginledningsvisskerbort. härtas en

elpannor.till avkopplingsbara Deminskade elleveransersidan genom
förstfullt TWhi drift 5oljekondensanläggningarnabefintliga uttas --

utnyttjas fulltKraftvärmeavvecklats år 2001.tvådå reaktor utnummer
här skerdrift, inte hellerförsta reaktorninnan denredan tas menur

kraftvänne till år 2010.iinvesteringarnågra ny
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förmed Vadelproduktion skeNy sagtsantas naturgas. som
och vattenkraftbeträffande kol- och oljekondensalternativ ochA B

gäller här.även
i detta fall till TWh,Elproduktion med uppgår 34naturgas ca

avvecklingstakt enligtknappt TWh år 2010. Enmotsvarande 59 gas
försnabb utbyggnad ledningsnätetalternativ medför någondetta att av

tillsammansbefintliga kapacitetinte nödvändig. Det nätetsärnaturgas
TWh Om dagensmöjliggör 30med kompressorer transport gas.av ca

vilketmängd, TWhbort från denna återstår 20användning dras gasca
gaskombikraftverk.TWh ielproduktion 12möjliggöraskulle caen

troligen förbättra möjligheternaavvecklingstakt skullelångsamEn
konkurrenskraft, det inte istärktfåför kraftvärme ävenatt synsomen

utvecklingen högretekniska gårberäkningarna. Denresultaten motav
och därmed allt bättrevärmeunderlagvid givetelutbyte ett

kraftvärmeverken.konkurrenskraft för

avvecklingLångsamAvvecklingskostnaderna alternativ C:i

avvecklingen, räknadkostnaden församhällsekonomiskaDen som
blir mindreeller konsumtionsutrymme,producentöverskott änförlust av

tabellSkillnaden illustreras i 15.4,alternativi B.hälften så stor som
antagandenunder olikaproducentöverskottförlust omavavsersom

deti densamma,driftkostnader. Bildenkärnkraftens är närstort sett
gjorts medalternativen, i de kalkylermellanförhållandetgäller som

bränslepriserna.andra antagandenoch medmetoderandra om

producentöverskott.förlustAvvecklingskostnad15.4 mättTabell som av
dvs.enligt huvudalternativet,Naturgaspriskoldioxidskatter.Dagens ca

ökningstakt.årligl %

Nuvärde år 1995
mrd kr

ALT CALT B

38kärnkraft öre/kWh 88Driftkostnad i l0
öre/kWh 3273" 12-15"

UnderlagsbilagaKälla: 17.

alternativet stigerdet högrebränsleprisema utvecklas enligtOm
dagensistället ligger kvar påmed Om dekostnaderna 30 procent.ca
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nivå, blir kostnaderna drygt lägre. Vid den långsammare20 procent
blir kostnaden i fall hälftenavvecklingen C samtliga mindre B-än av

alternativets.

Koldioxidutslappen alternativ avvecklingC: Långsami

långsam avveckling, innebär givetvis fördröjning iAlternativ C, en
alternativet med snabbare avveckling beträffandeförhållande till även

inverkan koldioxid och andra utsläpp. Skillnaden mellan dempå är
koldioxid-omkring Avvecklingens inverkanåren 2010.störst

till miljoner jämfört medutsläppen har då beräknats 12 år 29ton per
fullständig till betydermiljoner år vid avveckling år 2010. Detton per

för kombinerade samhällsekonomiska kostnadernaockså att att
sådana utsläpp blirmed kvantitativ begränsningavvecklingen aven

vilket belyses i avsnitt.väsentligt lägre, nästa

Koldioxidrestriktionen1 5.6

avvecklingenbeskrivits hur kostnaderna för kantidigare avsnitt harI
avkoldioxidklimatpolitiska åtgärder. Utsläppenmed dagensuppskattas

kärnkraftsavveckling,kraftigt vidskulle emellertid öka somen
billigastebeskrivits, dvs. med degenomförs det sätt som

gäller särskilt avvecklingen genomförsersättningsalternativen. Det om
dessautsläppen miljoner år Avtill totala 59 1993.år 2010. De tonvar

värmeverk.från förbränning i el-, ochhärrörde miljoner8 ton gas-
ersättning, blevmed huvudsakligberäkningarnaI naturgas som

från el- och värmesektorn gånger så höga år 2010koldioxidutsläppen tre
miljoner i alternativ med dendvs. omkring 25 Cår 1993, ton,som

där kärnkraften behållsavvecklingstakten. alternativ Alångsammare I
utsläppen till miljoner alternativefter år beräknades 13 I2010 ton.ca
genomförs till beräknades utsläppendär hela avvecklingen år 2010B,

värmeproduktionssektom.till drygt miljoner enbart från el- och40 ton
stabiliseras innebär detfrån övriga sektorer kanOm utsläppen att

skulle frånkoldioxidutsläpp från el- och värmeproduktion ökaandelen
de totala utsläppen i dag, till drygt år 2010.5013 procentprocent avca
uttalade klimatpolitiska målet för innebärriksdagen år 2000Det attav

nivå.från fossila bränslen stabiliseras kring 1990 årskoldioxidutsläppen
koldioxidutsläppenoch kostnaderna för begränsa kanVärdet attav
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beräknas på olika har utsläppen, i de avvecklingsaltemativHär medsätt.
beskrivits värderats med dagens skattenivåer ochnaturgas som ovan,

jämförts med klimatpanel IPCC uppskattad skadekostnadFN:sen av
för koldioxidutsläppen. värderingen kan ekonomisktDen ettses som

de svenska åtgärderna i dag. har effekternamått på Dessutom av
kämkraftsavvecklingen och koldioxidbegränsningen beräknats för hela
ekonomin, dels Sverige ensidigt genomför de begränsningarom av

Sverige Riksdagen uttalat målsättning,koldioxidutsläppen i som som en
internationellt samordnade åtgärder genomförs.dels om

koldioxidVärdering utsläppenav av

koldioxid bidrar till klimatförändringarUtsläpp den s.kgenomav
växthuseffekten. Utsläpp svavel- och kväveoxider upphov tillav ger

skador luft, och mark.föroreningar och vatten
effekter beräkna värderas.k. svåra och iDessa är attexterna

Skador till följd koldoxidutsläppens klimat-ekonomiska termer. av
påverkan kan uppkomma någon gång, osäkert i framtiden ochnär, vara

sig bl.a. effekter jordbruk och tillgångmycket länge. på påDet rör om
delar världen. kan i praktiken inte förutsäga allai olika Manvatten av

Härtill kommer värderingsproblem bl.a. berordessa konsekvenser. som
exempelvis priser efterfråge-osäkerheten på bränslen ochpå om

framtiden. detta har rad beräkningarutvecklingen i Trots en av
klimatpanel,gjorts. redovisar iskadekostnader FN:s IPCC, ett

kostnadsuppskattningar till kgrapportutkast motsvarande 25l öre per
uppskattningar ligga i den undre delenkoldioxid. Flertalet anges av
svenska skatten genomsnitt kgintervall. på i 22detta Den öre per

intervallet.koldioxid ligger därmed inom uppskattadedet
lika kostnader utsläppUtsläpp från Sverige upphov till stora somger

källans belägenhet.andra länder. Effekterna oberoendefrån är av
Åtgärder klimatförändringar i Sverige och andra länder inteärmot en
fråga för enskilda länder eller måste lösas i globaltEU, utanens
samarbete. Enligt ekonomisk teori skall koldioxidskatt påsättasen en

den marginella värderingen skadan. Om baranivå motsvarar ettsom av
för utsläppsrestriktioner, vilketmindre antal länder sigtar ansvar

exempelvis industriländema kan till början, kan den skattgöra somen
krävs för nå utsläppsmål bli högre alla länder deltar. Detänatt ett om

sidandå viktigt hålla isär marginalkostnaden förblir åatt attena
nationella utsläpp, vilken kan approximeras med de skatterbegränsa

tillämpas eller kan modellberäknas enligt vissa restriktioner, ochsom nu
uppkommer de utsläppandra sidan de skadekostnaderå extrasom av
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kärnkraftsavveckling för med sig.som en
koldioxidskattertillämpa dagensSverige kommer nästanattgenom

koldioxid-beträffande svenskauttalade målsättninguppnå riksdagensatt
Stabilisering till års nivå.dvs. 1990 Dagensutsläpp för år 2000, en

målsättning ochskuggpris dennadå uppfattasskatter kan ettsom
riksdagensför enlighet medkan krävas ihögre skatternågot att,

sekelskiftet.efterminskning årenuttalande, åstadkomma en
beräkningarfrånskilja denna skattväsentligtDet är att av

åtgärdernaklimatpåverkan. Skatternas nivåförkostnaderna avgörs attav
delvisin i Sverige och bestämsutsläppför reducera attsättsatt av

utsläppen.begränsatvidtagit åtgärdertidigare harSverige redan som
stabilisera ellerförökar kostnadernakärnkraftsavvecklingVid atten

intepåverkasbetydligt.från Sverige högst Däremotminska utsläppen
marginellakoldioxid, dvs. värderingenenhetskadekostnaderna avper

konsekvenser,utsläppsförändringar och deras nämnvärt.
kärnkraftenökarkoldioxidreduktionerfor klaraKostnaderna att om

kostnader undersådanadock konstaterasSamtidigt böravvecklas. att
reduceraskämkraftavveckling, kanmed elleromständigheter,alla utan
genomförför ochklimatkonventionen verkarenlighet medSverige iom

implemen-s.kmed andra länder, jointåtgärder tillsammans t.ex genom
tation.

delskoldioxidutsläppenredovisas värderingarföljandedetI av
genomsnitt öre/kgi 22svenska koldioxidskattdagensutifrån

skadekostnaderdeflera värderingarutifrånkoldioxid, dels avaven
i IPCC 5till enligt arbetsgrupp IIIupphovberäknasutsläppen gesom

uttryck förfrämstfår då uppfattaskoldioxid. förraöre/kg De ettsom
restriktion medan denationellvidmakthållakostnaden att senareen

faktisktvilka skador utsläppenekonomiskt måttuppskattatutgör ett
kapitel 12.vållar se

värmesektom 1997-2010från el- ochKoldioxidutsläppen15.5Tabell
kr nuvärde 1995.koldioxid. Miljarderöre/ kgvärderade till 225 resp

CALT B ALTALT A

4 9 7öre/kg C025
29l8 38öre/kg C0222

beräknas enligt IPCC,skadekostnad utsläppenöre/kg denNot. 5 är gesom
Sverige tillämpar ikoldioxidskatt i genomsnittöre/kg denmedan 22 är som

dag.
från ENMARK-modellen.med underlagKälla: Beräkningar
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också utsläppnivån innebärKoldioxidskatter på den svenska att av
värde.reduktioner harkväveoxider påverkas. Mansvavel- och Dessa ett

delvis redanvärde åtminstoneemellertid ihåg dettafår komma äratt
minskningarsvavelavgiftema. Värdetochinternaliserat i kväve- av

således mindreåstadkommesanpassning härigenomden ärutöver som
gränsvärde föravgifter, därför kandessa utgöra övreantas ettän som

dessa luftföroreningar. Dettaminskade utsläppvärdering avaven
bestående ikoldioxidutsläppen,begränsningför"mervärde" av

Effekten kväve-begränsat.främst svavel,minskade utsläpp ärav
dock betydande.transportsektornoxidutsläppen i är

koldioxidrestriktionerEflekter av

har byggt påkostnader och miljöeffekterhittillsBeräkningarna av
nuvarandemeningenoförändrad politik i denantagandet attom

bl.a.beträffande utsläppi övrigt skall gällaoch reglerskattesatser av
huravsnitt diskuteraskväveoxider. dettasvavel- och Ikoldioxid, en

Diskussionenskulle påverka resultaten.klimatpolitiksvenskförändrad
föroch kostnadernakoldioxidutsläpptill åtgärderkoncentreras mot en

politikenförutsättningarunder olikakärnkraftsavveckling om
koldioxidområdet.

koldioxid-utsläppsmålet för år 2000uttaladeriksdagen ärDet attav
nivå.dvs. årskring miljoner 1990stabiliseras 59skallutsläppen ton,

de1990-talet leder, enligtreaktorer undereller tvåAvveckling enav
denrefererades i förra avsnittet, till gränsenberäkningar attsom

långsiktigt målfinnsmiljonermed Detöverskrids 3-5 även attettton.
avsnittsekelskiftet. Kalkylerna i dettaefterminska utsläppen attavser

delssådant mål,uppfyllafördels kostnadernaillustrera ettatt
olikaunderkärnkraftsavveckling till år 2010förkostnaderna en

koldioxidutsläpp.åtgärderförutsättningar motom
kärnkraft. haroch Demedsituationen år 2010Kalkylerna utanavser

arbete medKonjunkturinstitutetsanvänds imed modellutförts somen
utnyttjats förhar modellentidigare versioniniljöräkenskaperna. I en

långtidsutredning".i bilaga till 1990 årsliknande beräkningar en
med nuvarandejämförs alternativetgäller klimatpolitikendetNär

med andraförenklade alternativmed tämligentvåskattesatser
koldioxid-beräkningsaltemativen förutsättsskattesatser. I attett av

industriländer.i övriga Dei Sverigeinförs, inte baraskatter ävenutan
tidigaretill alternativviss anknytningskattesatserna harantagna som

l och miljö,Bilaga Tillväxt Lars Bergman.1990:14,SOU
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diskuterats inom EG-kommissionen. det finns ingen direktMen
koppling till den pågående diskussionen inom klimatstrategiEU omnu
eller energi- och koldioxidskatter. Beräkningarna får räkne-somom ses

byggda antagandet åtminstone EU-ländema faktisktexempel, på att enas
Skatteregler före år 2010.gemensammaom

alternativet Sverige åtgärder fördet andra vidtar ensidigtI att
koldioxidutsläppen inom landet till bestämd nivå. Jämförtbegränsa en

internationellt samordnad politik uppkommer då helt andramed en
framför allt därför konkurrenskraften påverkas starkt föreffekter, att
den svenska industrin.delar av

jämförelser mellan olika alternativ-beräkningarna såledesI görs sex
kärnkraft.klimatpolitik kombineras med fallen med ochslags utantre

kalkylen medkärnkraften avvecklats år 2010 har den iDå ersatts ny
hushållningsåtgärder. ersättande elproduktionenelproduktion och Den

öre/kWh.naturgaskondens kostnad drygtmarginalen 30påär
TWh ochvindkraft möjlig medUtbyggnad 5antas avav vara

TWh. biobränslebaseradmed Elproduktion frånvattenkraft 5
befintliga fossileldade kraftvärmeverkkraftvärme inkl. konvertering av

TWh. för dessa alternativ liggertill Kostnadernauppgå 15antas
Ökad förutsätts däremot intekWh. importmellan och 3830 öre varaper
kärnkraften eller uppfylla miljömålen.förmöjlig ersättautväg atten

förutsättsinternationellt samordnade alternativetdetI antagna en
koldioxidskatten för industrinden nuvarande svenskafördubbling av

förkoldioxid och sänkning övrigatill öre/kg 40från 9 18 procent
Fossilbaserad kraftproduktion blifrån till 22 öre/kg.sektorer 36 antas

alternativt höjs elskatten effektbeskattad industrin så att sammasom -
åtgärderalternativet med enbart svenskauppkommer på elpriset. I antas
jämförtutsläppen med till år medSverige reducerar 10 % 2010,att

nivå.1990 års

12 vattenkraftplanen angivna projekt alla i övrigtDå har samtliga i samt
älvsträckor tagits i anspråk.ekonomiskt utbyggnadsvärda NUTEK:s

utbyggnaden till år projekt TWh kanbedömning 2005 lär att om caav
verkliga tillskottet bedöms till endast TWhgenomföras. NUTEK 0,5Det av

omprövningar gamla vattendomar kan leda till krav påtill följd attav av
ökad tappning vatten.av

kostnadernahar antagits investeringsstöd minskar forberäkningenI ett som
uppgå tillvindkraft och biokraftvärme. biokraftvärme skulle stödetFör ca

kr.miljarder8-10
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Effekter kärnkraftsavvecklingTabell 15.6 och klimatpolitik år 2010.av

Alternativ års drifttid.A: 40
Alternativ Avveckling till årB: 2010.
Alternativ Långsam avveckling.C:

Skillnad alternativ A med nuvarande COZ-skatt. pris.BNl 1995 årsmot

Elpris Elprod. C02 S02 NOX Brutto-
öre/kWh TWh kton kton mtimal-mton

inkomst
mrd kr

Nuvarande CO2-skatt
avveckling B 0 +26 0 +24 -17
avveckling C 0 +11 0 +10 -7

Internationell CO2-skatt
kvarkärnkraften A +3 -6 -1 +1 +12

avveckling B +3 -8 +25 +1 +35 -18
avveckling C +3 -7 +9 +1 +22 -8

Svensk COZ-restriktion
kärnkraften kvar +9A -7 -21 -28 -101 -23
avveckling B +51 -51 -21 -30 -103 -63
avveckling +18C -22 -21 -20 -72 -30

i referens-Nivåer
alternativet 31 160A 75 2 155- -

Nivåerna for svavel- och kväveoxider osäkra. Beräkningen utgårNot. är
historiska samband finns mellan teknikutveckling ochfrån det som

reningsgrad. Takten i den utvecklingen kan bli snabbare ellerhögre
långsammare framöver.

Källa: frånUnderlag Konjunkturinstitutet.

Effekterna på elpriser, elanvändning och elproduktion framstår i
beräkningarna mycket både kämkraftavveckling ochstorasom om
kvantitativa koldioxidrestriktioner genomförs till i Sverigeår 2010 utan
internationell samordning. Effekten den elproduktionenpå totala blir

hälften kämkraftelen fallbetydande. Endast i detta medersättsca av ny
elproduktion år 2010.

klimatpolitiska åtgärderna drar ned bränsleanvändningen relativtDe
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utsläppenbara påreducerande effekt intestarktfårkraftigt. Det aven
kärnkrafts-kväveoxidutsläppen.svavel- och Enocksåkoldioxid utan

tillupphovSkattesatser,vid oförändradeår 2010,avveckling enger
Svavelutsläppenmedkoldioxidutsläppen 40 %.de totalaökning caav

drygtökar med 5 %.kväveoxidutsläppenmedanobetydligt,påverkas
ekonomin, dvs.helaberäkningari dessautsläppenEffekterna avser

fråntill skillnad deochindustriprocesserinkluderarde transporter,även
enbartvilkautsläppsberäkningarnaredovisadeavsnitten 15.3-15.5i

värmeproduktion.för el- ochbränsleförbränningomfattar av
medförkärnkraftenavvecklingkan konstateras ettDet att aven

sinaminskaensidigt åtagit sigSverigeinkomstbortfall,betydande attom
dubbeltavvecklingensituation blirsådan nästankoldioxidutsläpp. I en

ellerkonsumtionsutrymmeminskningräknatså dyr avsom-
koldioxidskatter. Dennuvarandemednationalinkomst som-

kärnkrafts-ochkoldioxidrestriktionförkostnadensammanlagda
bruttonationalinkomsten BNItill 3 %beräknatsavveckling har nära av

1995kr år 2010miljarderskillnad 63sigår 2010. Det rör caom en
avvecklingsperiodenundersåskall tolkas BNIResultatetpris.års att

nivå på 63har nåtteffekten år 2010såpåverkassuccessivt att en
underbruttonationalinkomstenökningentotalamiljarder kr. Den varav

genomsnitt 36imiljarder kr, dvs.5402010perioden 1995 ca-
år.miljarder kr per

koldioxidrestriktioner,undergenomförskärnkraftsavveckling,En som
bränsle-ochden el-frånförsproduktionsresursermedför överatt

därnäringslivet,delarandraindustrin tillberoende tunga av
Följandekostnadsläget.förväsentligt mindrebetyderenergipriserna

medalternativi Amed nivåernajämförtproduktionsminskningar -
för dei kalkylernaframkommerkoldioxidskatter mestnuvarande -

branscherna:utsatta

pappersindustri 10och procentMassa-
metallindustri 20ochstål procentJärn- annan

13industriKemisk procent

konkurrenskrafts- ochblir naturligtvissamordninginternationellMed en
samhällsekonomiskadenliksombetydligt mindre,struktureffektema

frånklimatpolitik utgårklimatpolitiken. Enkostnaden för attsom
kostnadseffektivtskall begränsasutsläpp sättindustriländernas ett

kunnaskulleproportionella minskningarländervisaän genomsnarare
ytterligare.effekterdessabegränsa
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Anpassningskostnaderna1 5.7

Hittills har förutsatts ekonomin sig till prisrelationeratt anpassat nya
störningar. Ekonomins aktörer har förutsatts fatta beslutstörreutan om

investeringar avspeglar förändringarna energipriser och andrasom av
Överföringenpriser. mellan olika verksamheter har kunnatav resurser

ske anpassningskostnader. osäkerhetIngen framtida energipriserutan om
eller styrmedel har medfört investeringar har fördröjts. Under dessaatt
restriktioner har kostnad beräknats för omställningen.en

verkligheten uppstår kostnader för samhälletsl anpassning tilläven
förutsättningar. Erfarenheten visar det finns trögheter iatt storanya

tillanpassningen situationer. Oväntade händelser kan radikaltnya
lönsamhetsbedömningarförändra de gjorts vid investeringstillfállet.som

faktorer kanMånga omställning energisystemet både svårgöra en av
och kostsam. Till de kritiska faktorerna hör arbetsmarknadens
funktionssätt, hanteringen offentligade underskotten ochav

Ävenstabiliseringspolitikens utformning. miljöpolitiska beslut kan ha en
avgörande inverkan den ekonomiska utvecklingen. sig härDet rör om
kostnader måste beaktas de inte låter sig enkelt ellermätastrots attsom
jämföras.

utredningarTidigare statliga behandlat de samhällsekonomiskasom
kärnkraftens avvecklingeffekterna har bl.a. visat det ställsatt storaav
utlandskonkurrerandekrav på den industrin och arbetskraftens

rörlighet anpassningsförmåga.och Tidsförloppet för omställningen och
information till hushållen de kostnader förknippade medärom som

utformningenomställningen har framhållits viktiga faktorer, liksomsom
förstyrmedel fördela kostnaderna rimligtpå mellanatt sättettav

hushåll, kraftproducenter och främst tillverkningsindustrin.
viktiga utgångspunkter också förDet vår analys. har viDärutöverär

beaktat itendenserna den pågående strukturomvandlingen och viktiga
beslut kan ha ändrat de förutsättningar gällde tidigarenärsom som
konsekvensbeskrivningar gjordes. gäller avregleringenDet t.ex. av
elmarknaden.

viktig skillnad i den analysEn i dag jämfört med tidigaregörssom
konsekvensbeskrivningar behandlingen omställningens effekter påär av
löne- och prisutveckling riskerna för överhettning och flaskhals-samt
problem, bl.a. till följd investeringar i energisystemet. Riskernastörreav
för inflationstendenser och överhettning på arbetsmarknaden kan bli
väsentligt mindre under det kommande decenniet jämfört med tidigare.

har de avvecklingsalternativDessutom konstruerats för analyssom av
omställningen, utformats för redan i utgångsläget undanröja vissaatt
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anpassningsproblem.uppenbara
modellkalkylerna förutsättshar iinvesteringarnagällerdet attNär

hinnatid skall för1990-talet,underinledsavvecklingen attatt gesmen
efterfrågan.avveckling och ökadmeddärefter i taktkraftbygga ny

riskernaavveckling kanalltför snabbundvikerGenom att enman
Även detmed brist på olikaflaskhalsproblemförminskas omresurser.

ersättningsinvesteringarna,förbeloppårligarelativtsig storarör om
avvecklingsfalletrestriktiva ca2010-talet i detsärskilt i slutet mestav

sådanstorleksordningen inteår,miljarder kr att10 ärper
angelägnaundan andraallvarligt skulleinvesteringarna tränga

investeringsbehov.
underuppståändåkommeranpassningsproblemMen att

tyder15.3-15.6i avsnittenBeräkningarna attomställningen.
behöva medskullekärnkraftsproduktionen ersättashälftenåtminstone av

sannolikt intefinnstill år 2010. Detavvecklingen skernaturgas om
inhemskatillföra förnybaraochanvändningenmöjlighet att anpassa

tid uppstår i sårelativt korttill dess. Påutsträckningkraftslag i större
med ökaddenoch på sikt måsteimportökning mötaskraftigfall en
expansionför sådanförutsättningarnahur goda ärFrågan ärexport. en

kärnkraftsavveckling ochpåverkasförutsättningarnaoch hur om
industrin får bärasådantgenomförs påkoldioxidbegränsning sätt attett

exportinriktadedel deomställningskostnaden. Endel storstor avaven
elintensiva sektorerna,ochenergi-återfinns i deverksamheterna som

energipriser.höjdapåverkas av
pågårstrukturomvandlingförstärker denKärnkraftsavvecklingen som

kanelprisstegringsnabbare väntasindustrin,svenskai den att engenom
ochtill år 2010skulle skeavvecklingensekelskiftet. Omomkringåren

målsättning,riksdagensenligtbegränsaskoldioxidutsläppensamtidigt
betydandenäringslivetsysselsättning iproduktion ochpåblir effekterna

dettaomställningskostnaderna. ldelbäraindustrin får stor avenom
Någrapågår.strukturomvandlingdendrag iredovisas någraavsnitt som

sysselsättningen,ochför industrinbetydelseelprisetsdrasslutsatser om
medför.omställningenanpassningkrav pådesamt somom

Strukturomvandl ingen

alltframförstrukturomvandlingeniGrundtendenserna styrs av
ocksåomvärlden,prisutveckling iochmarknadstillväxt avmen

efterfråge- ochsnabbproduktivitetsutveckling. Enbranschernas
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prisutveckling den internationella marknaden skapar förutsättningar
för exportinriktad produktionsökning i viss sektor. Högen en
produktivitetstillväxt och god tillgång kapital och kompetent
arbetskraft ytterligare bidrag. Sektorer har högre relativger som
konkurrenskraft kan dra till sig jämförelsevis produktionsresursermer

andra sektorer.än
Tillväxten för industrin högre för näringslivet i genomsnitt.är än Det

beror den pågående återhämtningen efter industriproduktionensnu
kraftiga minskning i början 1990-talet. Från år beräknas1995av
industrin åter långsammare näringslivet totalt, och tillväxtenväxa än

bli för processindustrierna. En viktig fråga därför i vadväntas ärsvag
mån problemen för dessa branscher kan försvåras anpassnings-genom
problem och kraftiga prisvariationer under energisystemets omställnings-
fas.

Långsiktigt högre elpriser bidrar till tillväxten i elberoendeatt
branscher metall- och massaframställning hämmas och blirt.exsom

förväsentligt lägre näringslivet helhet. kanDet inte hellerän som
uteslutas förskjutning i tiden elprishöjningar, följdatt t.ex. somen av av
kärnkraftsavvecklingen, får bestående effekter produktion och
sysselsättning i delar näringslivet.av

Höjda relativa energipriser innebär krav på exportökningar främstav
två skäl. det första medför förskjutningFör mindre energi-moten
intensiv varuproduktion andelen importerade insatsvaror i importenatt

denökar. I exportproduktion Sverige har i dag nettoexportvärdetärsom
relativt högt, eftersom importandelen låg. gäller särskilt förDetär

och pappersindustrin. detFör andra medför avvecklingenmassa- av
kärnkraften inhemsk kraftproduktion i hög grad måste medatt ersättas
import bränsle. Om importvärdet stiger kraftigt dessa skäl, måsteav av

kompenserasdet ökad sådanFör exportökningexport. attgenom en
skall kunna realiseras kostnadernamåste dras ned någonstans i
produktionen, för kompensera de ökade kostnaderna för energi.att

frågaEn brukar diskuteras huruvida de fördelar Sverige harärsom
haft relativt låga elpriser, kommer försvinnaatt oavsettgenom om
kärnkraften avvecklas eller inte. industristrukturDen Sverige har tyder

elpriset fortfarandepå faktor givetvis tillsammansatt är en gynnsam -
med andra faktorer god tillgång på skogsråvara. Ment.ex.som
fördelarna minskar på sikt, kärnkraftsavvecklingen. bl.a.Detoavsett är
därför avregleringen på de nordiska och europeiska elmarknademasom

elprisutvecklingangelägna för Sveriges del, eftersom underär en
konkurrens bör dämpa prisökningar till följd kostnaderna ökar förattav

kraftproduktion. Avregleringen kan därigenom bidra till minskaattny
kraven på andra kostnadsneddragningar i industrin, kostnaderna fört.ex.
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löner.
deunderkraftigabli mycket närmasteskulleelprishöjningamaOm

utsläppsökningar utanåtgärderföljd attåren, mot10-15 t.ex. avsom
vissaskullekonkurrentländer,viktigasker iutvecklingmotsvarande av
slåsarbetsställenakemiskametallverken och ut.elintensivasärskiltde

ochkraftigt pâ-sjunkaskullelönsamhetpappersindustrinsochMassa-
kan visser-kostnadsökningendelmindreEninvesteringarna.verka av

produktsammansättningen kanochvedråvarantillförskjutasligen
har gjortssärskild studieprodukter. Enelintensivamindreinriktas mot
kostnads-tillmöjlighetermassaindustrinsochbelysaför att pappers-

sådanapåtyderResultatenskogsägama. attbakåtövervältring
begränsade.möjligheter är

elintensivadehälftenförpappersindustrin näraochMassa- avsvarar
totalt drygtde500dvs. 23sysselsättning,totalaarbetsställenas avca

sysselsättningseffektema ärindirektaDeår 1993.sysselsatta00052
industrinmed förjämförtbranschernaelintensivaför dehögrebetydligt

syssel-förEffekternakapitel lO.idiskussionenjfr.helhetsom
blidärförkanlönsamhetsminskningar avsevärtkraftigasättningen av

000där drygt 4industrin,baskemiskaochmetallverkeniänstörre
skulle beröras.sysselsatta

Slutsatser

medföra,kanenergisystemetomställningenstruktureffekterDe avsom
denföljdtillekonominiobalanserdömaallthandlar avatt omav

skulletidkortkärnkraften påskerimportökningkraftiga omsom
baseradfrämstelproduktion, naturgas.medersättas ny

förut-finnsdetexportindustriernavaruproducerandei deDet är
importenexportökningarpå närrealisera kravenförsättningar avatt

Deanalyserats.avvecklingsalternativdeenligtökarbränslen som
högrekonkurrensförutsättningar ettfårindustrier sämre genomsom

effektiviseringar,meddettakompenseramåni visskanelpris
produkter,elkrävandemindreproduktionenomställning motav

troligtoch Detleverantörer är attbakåt ägare.kostnadsövervältring mot
energi-deutföra iarbetstimmarfärrealltfinnas attkommerdet att
övrigaför degällerdetsamma ävenbranscherna. Menintensiva

trendmässigtsysselsättningeneftersomsektorerna,varuproducerande

4 Underlagsbilaga 19.
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ökar i tjänstesektorema och minskar i de varuproducerande.
Därför det inte självklartär människor kortare sikt kanatt få nytt

arbete flytta den energikrävandenär industrinatt rationaliserar,genom
dvs. från Norrland, Bergslagen och Värmland. Risken är stor att
människor blir långtidsarbetslösa på de där industrin skulle få svårtorter

hävda sig i läge med snabbt ökandeatt elpriser.t.ex. ett Det inteär
möjligt uppskatta de kostnader kanatt uppstå sådanasom genom
indirekta effekter.

Om omställningen energisystemet genomförs på sättett görav som
biobränslen till alternativ energikälla,större högat.ex.en genom

någonkoldioxidskatter på elproduktion och industri, kan i måntung
negativa sysselsättningseffekter därav kompenseras ökadgenom
sysselsättning inom biobränslehanteringen.

skattehöjningarUndantag från och andra åtgärdert.ex. syftar tillsom
kompensera del dem får de ökade kostnaderna,att kan ocksåen av som

leda till anpassningskostnadema totalt bliratt och andrastörresett att
sektorer de orsakar deän problemen får stå för delarstorasom av
anpassningskostnadema.

15.8 Sammanfattning beräkningsresultatenav

två snabbareDe avvecklingsförloppen B och skiljerC sig under tiden
fram till år från2010 alternativet med 40 års drifttid för kärnkraftverken
A främst följandepå sätt:

Elpriserna tidigare falletstiger, med behålleni kärnkraft,än till
kostnadsnivån för elproduktion. kanDet påverka industri-ny
produktionen och sammansättning. Elpriset kommerexportens enligt
beräkningarna stiga kraftigt ca 35 % den allmännaatt prisnivånänmer
de åren, dvs.15 frånnärmaste dagens 22 kWh råkraftspris tillöreca per

30 kWh åröre 2010. Skillnaderna mellan fallen med ochca per utan
kämkraftsavveckling till år 2010 gäller här huvudsakligen hur snabbt
prishöjningarna kommer. l avvecklingsscenario med relativtett låg
elefterfrågan stiger elprisema år tidigare7 8 2001än 2008,annars- -
och avvecklingens prishöjande effekt uppgår under denna
övergångsperiod till 2 öre/kWh3 råkraft. Med snabbare efterfråga:--
tillväxt kan denna prisskillnad bli den bibehålls dåstörre, å andramen
sidan under kortare tid. Slutsatsema beträffande elpriser osäkra, bl.a.är
därför kraftföretagens investeringsbeteendeatt och utrikeshandelns
inverkan på omreglerad elmarknad svåra förutse.är atten

Kostnaderna för kärnkraftsavvecklingen har beräknats på flera olika
Antagandena skiljersätt. sig då det gäller hur effektiv anpassning av

15-138014
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förkostnadernaUppskattningamamöjlig.energisystemet är enavsom
intervalletinomallmänhetialternativ B liggertill år 2010avveckling

för helanuvärde år 1995räknatkronor,miljarder9070 som-
regler.ochskattermed dagensoch2025,avvecklingsperioden 1998 -
CALTavvecklingen ärlångsammaför denkostnadMotsvarande

ochkonsumtionensamladeså Denhälftenmindre stor. varoravän
A föralternativmedjämförtreducerasellerförrmåstetjänster senare

kalkylemaoch import. Iersättningsinvesteringarförutrymmeatt ge
ökadedensamtidigtkonsumtionseffekt utdenna tasförutsätts somatt

inteskjuterdvs.uppkommer,omställningenförresursåtgången uppman
detutlandsupplåning. För externaökad att"betalningen" genom

frånupprätthållas, måstekunnna exportenskallekonominibalansmålet
industrin öka.konkurrensutsattahela den

kärnkraftenvärmesektornochel-koldioxid frånUtsläppen omav
gällandemedvärderatsharhuvudsakmed i naturgas,ersätts

öre/kg5skadekostnad 22skattadmedkoldioxidskatt respsamt en
och 1734med 5ökaberäknatsharUtsläppenkoldioxid. resp.
Värdetalternativen.deioch 20101997mellan åren tremiljoner ton

och40respektivetill 20beräknatsharkoldioxidskatterdagensmed ca
med %51995nuvärdealternativen,i demiljarder kronor tre30

blirför 22iställettill öre5värderasutsläppenOmkalkylränta.
kronor.miljarderoch 7respektive 9värden 4motsvarande

kärnkraftensmedkombinationkoldioxidrestriktioner iEffekterna av
ochtill 2010avveckling årdvs.Alternativberäknats.haravveckling

medjämförttill år 2010%med 10koldioxidutsläppenbegränsning av
ikärnkraften kvarmedalternativ Amedjämförtsharnivå,års1990

avvecklingOmkoldioxidskatter.dagensoch2010 avdrift år
bränslen,fossilaskatthögexempelvismedkombineraskärnkraften

de 70 90högreväsentligt änomställningenförkostnadernablir -
medkärnkraftsavvecklingen naturgasförberäknatsmiljarder kronor som

klimatpolitiskadeframför alltgällerersättningsalternativ. Det omsom
med andrasamordningSverigegenomförs ensamt, utanåtgärderna av

till årkärnkraftsavvecklingtyder påModellkalkylerna attländer. en
denkostnader,så högadubbeltmedföraskulle än om2010 mer

reducerarensidigtSverigedärsituationigenomförs en
nivå. Den1990 årstillförhållandeimed 10 %koldioxidutsläppen

%3beräknats närahareffekten motsvarasammanlagda av
restriktionemagivetvisOrsaken2010.år är attbruttonationalinkomsten

medkämkraftsproduceradersättningförsvårarallvarligt aven
energiberoendesvenska,denochnaturgaskondens, attexempelvis
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industrins kostnadsläge försämras i förhållande till de utländska
konkurrentemas.

Utöver eflekter möjliga beräknaär tillkommerattsom
anpassningskostnader, vilka beror de krav strukturomvandlingav

omställningen medför ekonomins förmåga till anpassning.samtsom
Andra svårbedömda kostnader inte går kvantifiera, kanattsom men som
uppkomma, effekter i formär och valutapåverkanränte- detav om
skulle ske ökad statlig upplåning i samband med avveckling ochen en
effekter på statsfinansema kraftföretagen skall kompenseras forom
bortfallet kämkrañsproduktion.av

I nedanstående tablå har de ekonomiska konsekvenserna och
ökningen koldioxidutsläppen de olika alternativen sammanfattats.av av
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klimatpolitik.kärnkraftsavveckling ochTablå. Konsekvenser av
% kalkylränta.1995. 5NuvärdeMiljarder kr.

CBA
kapacitetAvvecklad

TWhTWh 28700till år 2010fram

kostnader förDirekta
kéimkraftsavvecklingen,"

30-4070-90avvecklingsperiodenhela
mrd krmrdkr1998-2025 -

varav
avvecklingskostnader

mrdkrmrd kr 2036år 2010tillfram -

ÖkningÖkningÖkningfrån el-Koldioxidutsläppen
milj17milj34milj5

till: tonvärderade ton1997-20 l 0 ton
mrdkrkoldioxid mrd kr 7mrd kr 94öre/kg5
mrdkrmrd kr 29mrd kr 3818koldioxidöre/kg22

Anpassningskostnader
beräk-beräk-käm-kombinationvid av

ningsbarningsbarochkraftsavveckling
koldioxidrestriktion

15öre/kWh 12kärnkraften, dvs. 10fordriftkostnadenharkalkylen resp.1 I -
ställts deavvecklingbortfaller vidkostnader motdeegentligenöre som

baseradfrämstkraftproduktion, naturgas.förkostnadernatotala ny
meddrift bl.a.kondenskraft ibehovförutsesår 2005Omkring av ny

tilluppskattaskanfor dennaKostnadenbränsle.naturgas som
beräknatsharAvvecklingskostnadenkWh.30storleksordningen öre per

medersättningskraftbehovet t.ex.multipliceraårsvis att av nygenom
öre/kWh.102O30 -

miljtotalt, 8miljoner59 tonår 1993Koldioxidutsläppen ton2 varavcavar
värmesektom.ochfrån el-

koldioxidskattkoldioxid. äröre/kg Dagensskadekostnad 5Uppskattad är3
dåberäknade utsläppen,dehar naturgaskalkylenkoldioxid.kg 122 öre per

1997 2010årenochforersättning,huvudsaklig ettvart avanvänts som -
ochnuvärdeberäknats summerats.värderats,
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16 Vissa rättsliga frågor i samband med

avveckling kärnkraften ien av

Sverige

16.1 Inledning

vissadetta kapitel behandlasI rättsliga aspekter för kraftföretagenett,
bindande, beslut avstängning eller flera kärnkrafts-om en av en
reaktorer. främst frågorDet två behandlas delsär förutsätt-som -
ningarna och formerna för fattat beslut avveckling,ett statenav om en
dels frågan ersättning till kraftföretagen. Utgångspunkten förom
frågornas behandling skyldigheter enligt främstär grundlag ochstatens
den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga
rättigheterna och de grundläggande friheterna Europakonventionen.

16.2 legala förutsättningarnaDe för beslutett

avveckling kärnkraftenom en av

reglering frågan ersättningEn till kraftföretagen kan tänkasav om
legal förutsättning för beslut avvecklingutgöra etten om en av

kärnkraften. Ersättningsfrågorna behandlas dock särskilt under avsnitten
16.5 16.7.-

Sedan den januari1 omfattas1995 regleringar användningenav av

Kapitlet bygger underlagsbilaga hänvisningar26. För till litteratur och
riksdagstryck för utförligare kring de slutsatsersamt ettm.m. resonemang

redovisas hänvisashär till nämnda underlagsbilaga.som

frågor behandlasDe i kapitlet har tidigare delvis behandlats isom
departementspromemorian Ds 1988:11, Rättsliga frågor i samband med
kärnkraftens avveckling. promemoria tillkomDenna bakgrund vissamot av
riktlinjer riksdagen år hade preciserat1988 för energipolitiken. Eftersom
det förslagen i promemorian lades fram har bl.a. vissa lagändringar skettatt
och i promemorian har delvis förlorat i aktualitet.resonemangen
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mark ochgällandeendastdockrådighetsinskränkningaregendom -
denRF. lregeringsformen18 §kap.i 2reglernabyggnader av-

tvingaskaningenstyckeförsta attparagrafensnämnda numeraanges
byggnadmark elleranvändningeninskränkerallmännadettåla avatt

Ettallmännaangelägna intressen.tillgodoseförkrävsdet attnärutom
verksamhetkärntekniskdrivatillståndåterkallelse attbeslut t.ex. avom

ochmarkanvändningeninskränkninginnebäraskulle kunna avaven
byggnad.

förstaiartikel liocksåfinnsegendomsskyddRegler om
artikel hardennaEnligtEuropakonventionen.tilltilläggsprotokollet en

nödvändigfinnerlagstiftningsådan statengenomförarätt somattstat
med detöverensstämmelseiegendomnyttjandetregleraför att av

gällertilläggsprotokolloch dessKonventionenallmännas intresse.
grundlagsbestämmelseinförtsocksåharsvensk lag. Det ensomnumera

konventionen.medstridilagstiftningförbjuder§ RF23i kap.2 som
förutsättasegendomsskydd kanreglerEuropakonventionens varaom

kärnkraftsavveckling.beslutpåtillämpliga ett enom
allmänna intressenangelägnauttryckenangivnadeSåsom -

åtgärder iuppfyllerförstås,skallallmännas intressedetrespektive -
kravdekärnkraftenavvecklingåstadkomma somsyfte avatt en

innebär.uttrycken

uttrycktillkommabeslutetskall16.3 Hur

skeintekanenskildaslagaktuelltingripanden motOffentliga av nu
elleråterkallaskanintetillståndenaktuelladelag. Om omstöd iutan -

med stödkantillstånd inte vägrastidsbegränsade avförlängning av -
till.lagstiftningdärförmåstegällande lag, ny

tidsbegränsningarnasFrågantidsbegränsade.tillståndVissa är om
till.komtidsbegränsningarnahurbakgrundmåstebetydelse mot avses

kärnkraftsreaktoreraktuellasamtligaförtillståndenursprungliga gavsDe
sedanställdesbegränsningarSådanatidsbegränsningar. uppnågrautan

enligtprövadesladdningstillståndansökningarmedsambandi att om
kärnbränslekärnreaktortillföratillståndsärskilt1977:140 attlagen om

ursprungligadendockkomRinghalsfall,villkorslagen. I ettm.m.
bytetilltillståndmedsambanditill att avtidsbegränsningen gavs

förlängningarmedgettharRegeringen avånggeneratorer. senare
tillstånden.

anledninghaftresningsfall år 1990 atti tvåharRegeringsrätten
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analysera tidsbegränsningarnas betydelse. Av Regeringsrättens beslut
kan den slutsatsen dras det knappast fanns någon lagligatt möjlighet att,
i egentlig mening, tidsbegränsa tillstånden i efterhand. Tidsbegräns-
ningarna skulle däremot lagliga såsom säkerhetsmässigt betingadevara
villkor, enligt 8 kärntekniklagen§ eller äldre motsvarande bestämmelse
i atomenergilagen, varvid villkoren fått formen tidsbegränsning.av en

I sammanhanget kan nämnas regeringen i detatt senaste
tillståndsbeslutet avseende förlängning tillståndstiden för Ringhalsav
2 har åberopat endast 8 § kärntekniklagen till stöd för den nya
tidsbegränsningen. I denna paragraf behandlas endast säkerhetsmässigt
betingade villkor.

Med den angivna tolkningen tidsbegränsningarnas betydelse, kanav
tillstândshavaren inte rimligen förlängningvägras han uppfyller deom
krav lagen ställer på verksamheten. tidsbegränsadeDe tillståndensom
bör således lagstiftningssynpunkt behandlas på väsentligenur samma

de tillstånd, för vilka ingensätt tidsbegränsning gäller.som
Gällande lagstiftning 15 kärntekniklagen§ förutsätter starka

säkerhetsskäl för återkallelse tillstånd. Nytillkomna säkerhetsskäl ellerav
nyupptäckta risker skulle kunna föranleda villkor för verksamhetennya
eller, i mycket speciella situationer, återkallelse tillstånden.t.o.m. av
Något återkalla tillstånden andra skälutrymme att torde dock inteav
kärntekniklagen medge. En avveckling kärnkraften enligt riksdagensav
beslut måste således ske ingripande i form lagstiftning.ettgenom av ny

16.4 Utformningen lagstiftningav en om

avveckling

lagstiftningEn avveckling kärnkraften kan utformas olikaom en av
beroende bl.a. i vilkensätt, takt och ordning vill attman

avvecklingen skall ske. Ett tänkbar utformning i lagär att attange
samtliga aktuella tillstånd upphävs vid viss angiven tid. Om inu man
stället önskar successiv avveckling, uppkommer särskilda frågoren om
vilka krav bör ställas lagstiftningen och vilka hänsyn den börsom
tillgodose. lagstiftningsmetodEn kan direkt i lag såvälattvara ange
ordningen tidpunkterna för avvecklingen. En metod iärsom attannan
lag vissa för hur avvecklingen skall ske, i kombination medange ramar

regeringen inom dessa beslutaatt rätt återkallelseratt,ges ramar, om av
tillstånden. Valet metod och lagstiftningens utformning tordenärmareav
bli beroende avvägning mellan kraven förutsägbarhet ochav en
flexibilitet.
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därför intekanLagformenutformning.generellhalag måsteEn en
enskilt fall. Ettendastuttryckligenbeslut ettföranvändas avsersom

mellan olikaavvägningbyggerreaktorställabeslut att enenav
lagtextdirekt isvårtDetenskilda intressen. är attochallmänna ge

i lagfrihetdockfinnsavvägning. attDetsådan storföruttryck en
tänkbarfall. Enenskildabeslut ifattaregeringentillöverlämna attt.ex.

bestämdagenerelltvissalag,idärförkanmöjlighet att genomvara
ordningvilkendrift och ibörreaktorervilka taskriterier, ursomange

regeringenmedkombineraskanlösning attsådanske. Enskall gesdet
tillståndenåterkallakriterierna,angivnai lagmed deenlighetirätt att,
visst måtterbjudaskulleutformningsådan etttidsrymd. Envissinom en

flexibilitet. Omochförutsägbarhetkravenmellanbalansav
beslutregeringenskommertillstånden,återkallaregeringen rätt attges
enligtprövningRegeringsrättensförföremålblikunnaatt

förvaltningsbeslut.vissarättsprövning1988:205lagen avom
försökalagstiftarenbörväljs,lagstiftningsmetodvilkenOavsett som

till.skall gåavvecklingenhurförkriteriernapreciserai lagenatt
neutraltblir såi lagkriterierdebörMålsättningen att angessomvara

blirprecisionpåmöjligt. Kravetutformadeprecistsamtidigt sommen
ochtidpunkterframgåskalllagdirektdethögrenaturligtvis avom
kankrav,lagtekniskauppfyllerKriterier,avveckling.förordning somen

närområdet,ibefolkningstäthetålder,reaktoremaspåbyggatänkas t.ex.
inneslutningsanordningar etc.reaktortyp,

tillharkraftföretagen rättFrågan16.5 om

avvecklingvidersättning aven

kärnkraften

tillharkraftföretagen rättfråganförbetydelseväsentligAv om
egendomsskyddbestämmelserEuropakonventionensersättning omär

18 §kap.i 2reglernaenligt dedelsgällakanvad nyasamt ansessom
delsersättning,tillfallvissa rättför garanterarstycket RFandra som --

desärskilt intresse ärprinciper. Avrättsligasvenska omallmännaenligt
ändringnågoninnebärstycket RFandra18 §kap.i av2reglernanya

vidersättningtillkraftföretagens rättavseende påmed enrättsläget
kärnkraften.avveckling av
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Allmänt16.5.1 rådighetsinskränkningar och rättom
till ersättning

Vid lagligen grundade rådighetsinskränkningar huvudprincipen iär
svensk ersättning för skada interätt utgår stöd i lag. Tidigareatt utan
förefaller intresseavvägning oftast ha varit avgörande för den lösningen

lagstiftaren har valt full ersättning, ersättning med viss reduktionsom -
eller ingen ersättning alls. Ju starkare skäl från allmän synpunkt harsom
talat för inskränka användning egendom, destoägaresatt sämreen av
har hans möjligheter till ersättning varit. Varje situation dock speciellär
och det svårt härleda några allmännaär principer den skiftandeatt ur
lagstiftningen gällande rådighetsinskränkningar. Några allmänna
synpunkter torde dock kunna anläggas.

det gäller hurNär mycket den enskilde i visst fall har fått tålaett
ersättning, verkar normalt styrkan den enskildes intresse ha varitutan av

avgörande. enskildaDet intressets torde också ha varit betydelse.art av
Är detta intresse skyddsvärt det fråga miljömässigt försvarligär om en
och i övrigt tillåten användning egendomen,även utan attav
sammanfalla med det allmänna intresset, har ersättning regel utgåttsom
vid ingrepp i normal utveckling. delEn samhällsintressen t.ex.en
säkerhet, hälsoskydd och vissa miljöhänsyn har typisktansetts settvara

sådan tyngd, den enskilde har kunnat få tåla vissa ingreppatt utanav
kompensation, han i sin verksamhet har följt lagliga krav.även Iom
den samhällsintressenamån till betydande del har varit beroende av
politiska värderingar, torde dock möjligheterna till ersättning ha varit
större.

tillståndspliktig16.5.2 Ingrepp verksamhetmot

Vissa speciella problem uppkommer det gäller tillståndspliktignär
verksamhet. tillståndEtt nämligen tillståndshavaren speciellanses ge en
anledning förlita sig på han får fortsätta driva sin verksamhet.att att att

regler finns i frågaDe till ersättning vid ingrepprätt motsom om
tillståndspliktig verksamhet dock inte konsekvent uppbyggdaär -
reglernas detaljer beror ofta denpå speciella karaktären lagstiftningenav

fråga.i
till ersättningRätten har dock tidigare till väsentlig del berott

skälen för ingreppet. Det har allmänt antagits det inte föreliggerattnog
någon till ersättning vid beslut återkallelse tillstånd ellerrätt om av om
inskränkning tillståndspliktig verksamhet, ingreppet grundasnärav en
på överträdelse villkoren för verksamheten eller hänsyn till allmänav
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eller andratrafiksäkerhetbrandfara,smittofara,säkerhet,ochordning
sakenannorlunda påharsäkerhetsskäl. Manvägande settliknande tungt

organisatoriskaellerekonomiskagrundpåskeråterkallelse t.ex.när av
natunniljön hartill vägtHänsynrättvisehänsyn.elleröverväganden av

täktverksamhet.naturingreppkraftigtsågällerdet somettnärtungt pass
hushållningentillhänsynliksomhänsyn,sådanaövrigt kan sägas attI

kanskeliknande slag,intressentill allmännaochmed avnaturresursema
sådock intehar vägt tungtstorlek. Deersättningenspåverkakunnathar

enskilde.denkunnatharkompensation vägrasatt
mindreellersigvidareposition kan teTillståndshavarens mer

utformning. Mantillståndslagstiftningensbl.a.tillhänsynmedtryggad
grundersådanapååterkallastillståndetfall därskilja på somsåledesfår

lagstiftningdärfallochtillståndeti lagangivna när nyfanns gavs
tillståndet.återkallamöjligheternautvidgar att

följandekunnattidigare sägasfalliharSammanfattningsvis vart --
tillståndspliktigingreppvidersättning mottillfrågani rättom

verksamhet:
rubbaskunnatharintetillstånd,givnaredanlagstiftningen rörOm som- kompensationtill större.möjligheternaäldre lag,enligt ärsättsamma

Återkallelse tillstånd börroll.spelaringreppet storallvarligt är avHur- skärpningendastersättningtill änmöjligheter avenstörret.ex. ge
tillståndsvillkoren.

bakomliggerintresseallmännadettyngdenoch somArten av- säkerhetsskälVägandeersättning.tillpåverkakunna rättenböringreppet
skälsådanaharslag ansetts sommiljöskäl annat varaoch även av

Andraersättningen.bortfallellerreduktionmotiverakantypiskt avsett
lika tungt.inte vägaharintressen ansettsallmänna

berördadefleraförmodligenbörersättninghelt avvägraFör att
återkallelselagstiftningVidriktning.i dennatalatha omfaktorerna ny

äldreenligtåterkallas sättkunnatharintevilkatillstånd, sammaav
helstvägande,ha krävtsersättning tungtförtorde det vägraatträtt,

miljöskäl.ellersäkerhets-nytillkomna,
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16.5.3 Kärnteknisk verksamhet och till ersättningrätt

vid ingrepp berör tillståndetsom

atomenergilagen fannsI inte någon ersättningsbestämmelse. I
förarbetena uttalades någon generell regel ersättning för deatt om
förluster kunde viduppstå ingrepp inte borde uppställas; skulle detsom
i något fall framstå "uppenbart obilligt" ersättning inteattsom
lämnades, fick detta bli föremål för särskild prövning.

lagstiftning,Ny innebar villkorsskärpning, i villkorslagensom gav
till ersättning. Lagrådet framhöll de villkorrätt villkorslagenatt som

föreskrev hade kunnat ställas med stöd atomenergilagen;ävenupp av
den egentliga nyheten i lagstiftningen ersättningsrättensnarast attvar
lagfästes. Enligt villkorslagen reaktorinnehavarna tillrättgavs en
ersättning för kostnader nedlagda före de bestämmelsernasnya
ikraftträdande, däremot inte för utebliven vinst. Ersättning skulle dock
kunna utgå inte bara för anläggningskostnader för skadeståndävenutan

reaktorinnehavarna ådrog sig grund de inte kunde uppfyllaattsom av
vissa kontrakt. Ersättning skulle emellertid i stället kunna utgå för ökade
kostnader vid alternativ produktion eller för anskaffande av
ersättningskraft, ersättningsskyldigheten därigenom kunde begränsas.om

Villkorslagens bestämmelser tjänade förebild försom
lagen 1979:335 förbud under viss tid tillföra kärnreaktormot attom
kärnbränsle rådrumslagen. Ersättningsreglerna i rådrumslagen
motiverades med förbudet reaktorer i drift innebaratt mot att ta en
väsentlig inskränkning i innehavarens rådighet och kunde få omfattande
ekonomiska konsekvenser för honom. Kostnader i anledning av
dröjsmålet, inte utebliven vinst, skulle Underersättas.men samma
förutsättningar enligt villkorslagen skulle ersättning för ökadesom
kostnader vid alternativ produktion eller för anskaffning av
ersättningskraft kunna utgå. och reaktorinnehavarnaStaten träffade

överenskommelser ersättningen.senare om
atomlagstiftningskommitténsI betänkande, ligger till grund försom

kärntekniklagen, diskuterades utifrån förvaltningsrättsliggängse-
praxis under vilka förutsättningar ersättning skulle utgå vid förtida-
återkallelse tillstånd. Kommittén dockansåg det inte fanns någotattav
behov särskild lagregel härom. Lagrådet framhöll bl.a. i vadattav en
mån tillståndshavaren, vid återkallelse eller inskränkning som
föranleddes andra skäl säkerhetsskäl, med framgång kundeän göraav
gällande till ersättning osäkert; särskild utredning skullerätt var en
krävas för ersättningsfrågan i sådana fall. praktiska behovetDet av en
lagreglering föreföll begränsat, varför det enligt lagrådets mening måste
godtas särskild ersättningsregel saknades. Också Näringsutskottetatt
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ochinfördesersättning intelagregelsärskildnågongodtog att om
yttrande.lagrådetstillsärskilthänvisade

vidersättningfråganocksåAtomlagstiftningskommittén tog omupp
intetillståndenvilkaförde reaktorer,2010åravstängning senast aven

motiveradestrålskyddsskälellersäkerhets-inteNärtidsbegränsats.hade
utgåersättningeventuellkommittén,ansågborde,avstängningen en
inteersättningobilligtuppenbart attframstoddetendast när som

godatillståndshavarnastillhänsynmedmotiveradesDettalämnades.
avskrivaochverksamhetsinbl.a.förutsättningar att anpassa

Kommitténtidsgränsen.beslutadedentillhänsynmedanläggningen
aktuelladetibordeintefrågor tasdessadock uppansåg att

slutsatsengodtoglagrådet attochRegeringenlagstiftningsärendet. -
inteövrigtilagstiftningsärendet togiskulleinte menfrågorna tas upp -

uttalanden.kommitténstillställning

andra§18kap.enligt 2ersättningtillRätten16.5.4

stycket RF

kraftföretagens rättbedömningenförintresseväsentligtfråga avEn av
eventuellavilkakärnkraftsavveckling, ärvidersättningtill en

vidersättningtillgällervad rättenrättsläget,förändringar av
tänkaskanstycket RFandra18 §kap.2rådighetsinskränkningar, som

allmännadetvilkenförden,följerstycke attdettaAvinnebära. numera
sådantbyggnad på sätt attellermarkanvändningeninskränker av

fastigheten avsevärtdelberördmarkanvändning inompågående av
tillförhållandebetydande iuppkommerskada ärellerförsvåras som
tilltillförsäkrad rättskallfastigheten,deldennapå varavärdet av

bestämmasskallersättningenstadgasVidare attförlusten.förersättning
lag.igrunderenligt angessom

kanlydelsenändradedenutsträckningvilkeniosäkertDet är
vidersättningtillgällervad rättenrättslägetförändringarinnebära av

ändringarnamed attavsiktenuttalade varDenrådighetsinskränkningar.
iändringarnaområdet. Genomgällandegrundlagsfästa rättendast
itillskapatshaersättningsrättförlagstöddockkanRF ett18 §kap.2

saknats.hartidigareersättningsreglerfall, därvissaförgrundlag
stycketandra18 §kap.i 2ersättning,förgarantidenHuruvida gessom

kärnteknisktilltillståndåterkallelsertillämplig t.ex. avRF, är
rättslägetändrathargrundlagsändringenfall,i såoch,verksamhet om

osäkert.högstersättningtill ärbeträffande rätten
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Skall fasta bestämmelsens ordalydelse skall ersättning tilltaman
den, för vilken det allmänna inskränker användningen mark ellerav
byggnad, utgå vad det allmänna har för skäl för ingreppet såoavsett- -

de angivna kvalifikationsgränserna försvarandeavsevärtsnart av
pågående markanvändning inom berörd del fastigheten alternativtav
skada betydande i förhållande till värdet berörd fastighetsdelärsom av
uppnås. sådan innebörd grundlagsregelnEn skulle stå i klar strid medav
bl.a. uttalanden i förarbetena till kärntekniklagen. skulleDen också
innebära mycket längre gående till ersättning, i de fallrätten som
regeln träffar, vad gäller enligt Europakonventionen.än som

tillskapa till ersättning situationerAtt i där sådan interätt rätten en
tidigare har funnits och denna oberoende skälen förgöra rättatt av
ingreppet förefaller inte ha varit lagstiftarens avsikt. förarbetenaIatt

tillfällen uttryckligenvid upprepade det bara inskränkningarsägs äratt
byggnadsreglerande och markreglerande bestämmelser skallgenom som

omfattas grundlagsskyddet. Från såväl regeringensav som
Konstitutionsutskottets sida betonades inte utvidgaavsågatt attman

förhållandetill ersättning i till vad tidigare hade gällt.Somrätten som
tidigare, i frågasvensk till ersättning vidrätt rättensagtsovan synes om

rådighetsinskränkningar, ha fäst vikt vid avvägning mellan destor en
motiverar ingrepp ochintressen de intressen angrips. lett somsom

till den aktuella grundlagsändringen uttalades vidareförarbetena att man
precisering det egendomsskyddavsåg närmareatt ge en av som

inteEuropakonventionen Det går utläsa någon garanterad rättattanger.
under alla förhållanden konventionsorganens praxis.till ersättning Avur
framgår konventionsorganen fästerdenna praxis avgörandetvärtom att

vikt vid intresseavvägning se nedan under avsnitt l6.5.5.en
omfattas den grundlagsfästa garantin för ersättning skallFör att av

skadelidandes pågående markanvändning berörd delden inom av
fastigheten försvåras eller skall han åsamkas skada,avsevärt ärsom
betydande i förhållande till värdet denna del fastigheten.på Dessaav
kvaliñkationsgränser sig egendomliga tillämpa återkallelserter att av

kärnteknisk Kvalifikationsgränsernatillstånd till verksamhet. i fråga
tillskapades ursprungligen med tanke på ingrepp i de areella näringama

med stöd och bygglagstiftning.eller plan-annars av
lagtexts ordalydelse klartOm något motiv-säger änannaten

uttalandena, motivuttalandena mindre betydelse. En bestämmelseär av
således få vidare tillämpningsområde vad lagstiftarenkan haränett

grundlagstext kan oklar lär enligt härskandeOmavsett. synas man
mening böra tolka den efter principer vid lagtolkning isamma som
allmänhet. fråga hur den ändrade grundlags-Det är öppenen
bestämmelsen kan komma tolkas domstolarna. tolkning kanEnatt av
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tillämpliginte påstycketandra RFkap. 18 §i 2 är ettattutmynna
betydandeföreligger dockdrifttillstånd. Detåterkallelsebeslut enavom

härvidlag.osäkerhet
ersättninggaranterad tillbestämmelsergrundlagens rättOm om en

tillstånd tillupphävandeåterkallelse ellerbesluttillämpligaär avom
kvalifikationsgränsernaförmodligenverksamhet, kommerkärnteknisk

ersättning förskall såledesså falluppnås.ersättningsgarantin Iför att
i lag.grunderenligtutgåförlusten som anges

enligtersättning Europa-tillRättenl6.5.5

konventionen

har, enligtEuropakonventionentilltilläggsprotokolleti förstaArtikel l
lydelse:följandeöversättningen,svenskaden senaste

förrespekttillskall hajuridiskfysisk eller rätt"Varje person
i detegendomsinfår berövas änegendom. Ingen annatsin
i lagförutsättningardeoch underintresseallmännas angessom

grundsatser.allmännafolkrättensioch
intedockinskränker rättbestämmelserOvanstående statsen

nödvändigfinnerlagstiftningsådangenomföra statenatt som
medöverensstämmelseegendom inyttjandetregleraför att av

säkerställa betalningförellerintresseallmännasdet att av
viten."ochböterpålagor ellerandraellerskatter av

skillnad frånomfattar, tillegendomsskyddEuropakonventionens
Konventionsorganenegendom.slagsall18 § RF,i kap.regleringen 2

benämnerhurbundnaintebedömningar ettsina statvidsig enavanser
innebörd.faktiskaingreppetsanalyseraringrepp utan

offentligrättsligtpraxis visarEuropadomstolens även ettatt, om
bakomliggandeegendom, deintesådanttillstånd är att somansesom

faller inomtillståndetmedförknippadeintressenekonomiska ärsom
falliegendomsskydd, närartikelnstillämpningsområdet för vart

förväntningar förlegitimaochrimligahar skapattillståndet
Återkallelse falli sådanatillstånd har utgöraansettstillståndshavaren. av

frånkan utgåegendom.använda Man attiinskränkning rätten att enen
återkallelseregeringsbeslutoch/elleravvecklingslagstiftning ett avom

tillståndshavarensiingreppdrifttillstånd ettär attett somanse
mening.konventionensiegendomsrätt

deinnehållhuvudsakligafår sittbestämmelserKonventionens genom
tillavgöranden. Rätteni sinakonventionsorganen görtolkningar som
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inte uttryckligen i den berörda artikeln.ersättning Vidnämns nu
ingrepp kan tillåtligt gäller dock,bedömningen ettav om anses som

avvägning skall mellan de allmänna intressenenligt praxis, görasatt en
ingreppet och de enskilda intressen, vilka ingreppetmotiverar motsom

kan strida artikeln, rimlig balansriktar sig. ingreppEtt motanses om en
Europadomstolen har uttalatvid denna intresseavvägning.inte uppnås

föreligger berörda enskilda drabbasrimlig balans inteatt om av enen
och orimligt börda. ersättning lämnas påverkar detindividuell Omstor

intresseavvägningenbedömningen balansen vid rimlig,kraftigt ärav om
inte självständigt krav enligt konventionen.ersättning någotärmen

går för sådana ingreppoklartDet gränsenär var som
ingen eller endast starkt reduceradEuropadomstolen accepterar atttrots

det allmänna intresseAllmänt kan lättareersättning utgår. sägas att
betungande ingreppet föringreppet ochföranleder ärväger mersom

möjligheterna för den enskilde hävdadesto blirden enskilde, större att
beskrivasDomstolens måste docktill ersättning. synsätträtten som

har intagit mycket försiktigenskilde; domstolendensträngt mot en
varit otillåtna.gäller konstatera ingrepp harhållning detnär att att

omfattningErsättningsskyldighetens16.6

omfattning enligtErsättningsskyldighetens 2l6.6.l

andra stycketkap. § RF18

utgå för förlusten.stycket skall ersättningEnligt kap. andra RF2 18 §
"full" ersättning alla fall. dockinnebära i Dettorde inte ärDetta ytterst

ersättningsstandard grundlagenomdebatterat vilkenosäkert och
egentligen garanterar.

uppfattasuttrycket "för förlusten" sånormalt språkbruk fårMed nog
ekonomiden enskildesden försämringdet i principatt somavavser

förvisar dockmedför. Förarbetena till kap. 18 § RF2ingreppet att en
harhar varit avsikten;garanterad full ersättning intealla fall tvärtom

från införa sådanuttryckligen tagit avståndlagstiftaren att en
bestämmasskall ersättningenersättningsgaranti i grundlagen. Vidare

olikagrunder kan och ii lag".enligt "grunder Dessa ärvara,som anges
grundlagsstadgandet, utformade påförenliga medfall har ettansettssom

behöver utgå.full ersättning inteinnebärsätt attsom
vilken ersättningsnivårörande frågornaMotivuttalandena, somom

har överlämnat tilloch vad för något dengrundlagen attgaranterar
finns försärskilt belysande.i vanlig lag, inte Detbestämmas är utrymme

allatänkbar tolkningtolkningsmöjligheter.flera En är att typer av
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de skall beräknasskallskadaekonomisk sättersättas, att sommen
reduktionen går så långt,lagregel innebäri lag. Om attatt manenanges

angivandeuppfatta regelnkan sättrimligeninte ett attettsom av
sålunda tänkaskan detvissa grunder,efterförlustenberäkna att

andra stycket RF. Enmed kap. 18 §oförenlig 2regleringen annananses
skallskadadebegränsalagen kantolkning typerär att somav

skallskallvarje skadepost ersättasmedan ersättas,kompenseras, som
flytande.tolkningarnabådamellan de ärfullt Gränsenut.

lagstiftningsärendenbakgrund desvårtDet att, motär sagt avsom
regeln i kap. 18 §vad 2konstaterakvalitet,ersättningensbehandlatsom

frågasåväl igällerDettaegentligenandra stycket RF garanterar. om
ersättningenhuri frågaskallskadepostervilka ersättas omsomsom

gällandehänvisa tillfall kunnadock i vissabörberäknas. Manskall
godtas.kunnanärvarande harförtillämpasregler ansettsderätt; som

reduktionvissbedömarimligttyckasdärförkanDet att aven
liknande inomnågotförekommerdettillåten,ersättningen omsom

områden. Ennärliggande,helstandra,pålagstiftning
godtagbarasärdragsådanadockuppvisarkärnkraftsavveckling att

förenligharlagstiftning,försvåras. Den ansettsjämförelser avsevärt som
slutsatsersäkraheller någraföranleder intekrav,grundlagensmed av

och någotlagtextenstödmed visstdock,kankaraktär. Mangenerell av
förlustenför helaersättning ärförmodaförarbetena,stöd attbättre av

ersättningen iförgrundlagen atthuvudregeln, utrymmeatt germen
begränsas.kansituationervissa

grunderenligtskall bestämmasersättningenlagtextenDå säger att
medvarierarersättningsnivånden medgetyckslag,i attangessom

faktorer kanolikaradingrepp. Envid olikaförhållandenatillhänsyn
kanfaktorerSådanabedömningen.inverka påhärvid tänkas vara

ochför ingreppetskäleningreppetsförlustensegendomens art,art,art,
ofta blitordeolika faktorersammanvägningstorlek. Enreduktionens av

avgörande.
s.k.denförlusten börberäkningförUtgångspunkten varaaven

mellan detjämförelsemetodVid dennadifferensmetoden. gör enman
tillsituationekonomiskaskadelidandesdenhändelseförloppet-faktiska

följtskulle haförlopp,hypotetisktochingreppetföljd ett omsomav -
Jämförelsenförlusten.Skillnadeninträffat.hade utgöringreppinte något

sannolikafrån denalltid utgådock inte mestbehöver gynnsamma
egendomenanvändningtillåtenvidvärdetEndastutvecklingen. aven

kompensation.förföremålblikunnaanses
användasskallvärderingsprinciper närvilkafrågaEn är somannan
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förlusten beräknas. lagstiftning föreskriver ersättning efterEn vissasom
oförmånliga värderingsprinciper, taxeringsvärden eller i vissa fallt.ex.

oförenligbokförda värden, skulle kunna kritiseras med kap.2 18 §som
Bestämmelser skälig ersättning skall utgå eller liknande kanRF. attom

uppenbart det inte finns några hinderdock i allmänhet godtas. Det är att
uppskattningskälighetsbedömning går utmot som en av enen

svårberäknad skada.
skälen för ingreppet.bör kunna grundas på JureduktionEn

rimligare torde det denframstår, destoangelägnare ingrepp attett vara
Lagstiftningen avseendebära del förlusten.enskilde själv får en av

forutsträckning uttrycktycks också i vissrådighetsinskränkningar ge en
gäller ingreppintresseavvägning, särskilt detsådan när t.ex.av

farlig for miljön ellerverksamhethälsoskyddsskäl eller en ärmot som
stycket docki kap. andra RFBestämmelsen 2 18 §närboende. ger

inläsas idet kanför sådantuttryckknappast synsätt änett annat om
dockfor sådan tolkning gåri lag". Stöd"grunder ensom anges
tyckstill bestämmelsen,förarbetsuttalandenfinna ionekligen att som

fall därtill ersättning i deinte medförbestämmelsenfrånutgå rättatt
också vältolkningutgått. sådantidigare har Enersättning inte stämmer

anlagt vidharkonventionsorganendetmed synsättöverens som
Europakonventionen.tolkningen av

reduktionföreskrivamöjligheterha vissaLagstiftaren torde att aven
ersättningensforgrundernaföljdskadorförersättningen när

talar fordellag. finnsskall i Detbestämmande argument somenanges
hand tillförsäkra deni förstagrundlagsregleringenmedavsikten är attatt

Tidigareingreppet.själva objektet förvärdetekonomiskaenskilde det av
utjämnasyftat tillstycket haandra RFi kap. 18 §förefaller regeln 2 att

betydligt mindretycks iförmögenhetsöverföringar. Maneffekterna av
för hantill ersättningenskildesdentänktgrad ha rätt attatt trygga

egendomen.fåsammanhang kani olikavinst handenmister av
ersättnings-fallit utanfördelvishar sålundaFörväntningsvärden

förmögenhets-andrakonsekventhellerskyldigheten. Inte ersätter man
ersättningsskyldighetsådananledning ingrepp,förluster i även omav

expropriation.vid bl.a.förekommer
andrakap. §ersättningsstandard, 2 18denosäkertDet är somom

ersättning förtillnågoninnefattarskallstycket rättRF garantera,
justför påståegentligt stödfinns inte någotutebliven vinst. Det attatt

ändringendenalltid skulle Föreskadadenna ersättas. senastetyp avav
tillförsäkrats endastfalli vissakoncessionshavarehar18 § RFkap.2

alls.ersättninginte någonvissa fallersättning och ireduceraden
vinst. kanför utebliven Detersättningvarit meddetSärskilt sällsynt har

utebliveninkluderarändåersättning, ävenmindre påståsän att somen
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visst i lag angivetskulle kunna beräknasvinst, inte sätt, t.ex. som en
nedlagt kapital.skälig förräntning av

enligtErsättningsskyldighetens omfattning16.6.2

Europakonventionen

ersättning betalasprincip "full"praxis skall iEuropadomstolensEnligt
motiveradock fall kanegendom. finnsberövande Detvid avstegsomav

uppfylltfull ersättning kankravet påhuvudregel. Omfrån denna anses
skall åtminstone ståersättningenavvägningsfråga,i viss månär menen

fallförekommande tilleller irättighetsintrångetrelation tilli rimlig
tilltorde dockKonventionsorganenvärde.egendomens rättenanse

endastanspråkiegendomen närersättning änstörre när tassom
inskränks.denanvändningen av

till följd ingreppförutsägbar skadarimligtkanDet ettantas att aven
intresseavvägningdenersättning,berättigar tillprincipi att sommen

från dennaundantagfall kan innebärasärskildaskall ialltid göras
Europakonventionensstöd förnågotfinns inteprincip. Det att

vinst i allauteblivenersättning föregendomsskydd skulle garantera
situationer.

fall detkräver iEuropakonventionenersättningsnivåVilken ett som
ersättning underbegränsadklartstår dockosäkert.aktuella Det attär en

allmännamellanskälig balansinnebärakanförhållandenvissa enanses
särskild hänsyn tilltordeKonventionsorganenenskilda intressen.och ta

förväntningar pålegitimahaft rimliga,tillståndshavare hari vad mån en
bedömningrimligverksamhet vidare. Ensin ärfå driva attatt

förihinderegendomsskydd inte läggerkonventionens vägen en
medkombineraskärnkraften, ingreppetden svenskaavveckling omav

desto lättareintressedet allmännasstarkareersättning. Ju är,skäligen
fullenskildes kravdenkonventionensmed synsättväger --

reduktionereventuellatordeviktsärskildersättning. Av attvara
lagstiftningsärendet.utförligt imotiveras

ersättningsfråganLagreglering16.7 av

detersättningsfrågan börilagregler saknassärskildadärsituationerI
andradirekt på kap. 18 §ersättningskrav 2grundamöjligt attvara

bestämmelser. SomEuropakonventionenspåstycket liksomRF även
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ersättningsregler.kärntekniklagen särskilda Detsaknar ärnämntsovan
stycket kommerkap. andra RFbestämmelserna i 2 18 §möjligt attatt

kärnkraften.den svenskaavvecklingtillämpliga avenanses
medegendomsskydd kommerbestämmelserEuropakonventionens om

införaklart måstetillämpliga. torde ståDetall säkerhet attatt mananses
ändraallsersättningsregel i lag, överväger attmanomen

verksamhet.kämteknisktillstånd tillför återkallaförutsättningarna ettatt
till ersättningsäkerhetsskäl böråterkallelse renodladeVid rättenav
grundar denomständighetertill fall, där deinskränkaskunna som

tillståndet fast riskernaredan dåsäkerheten kändaotillräckliga gavs,var
således kunnaErsättning böroacceptabla.bedömdes vägrasintedå som

börandra situationerrisker.eller nyupptäckta Inytillkomnavid
lagttillståndshavaren harkostnaderförinte kunnaersättning vägras som

tillståndet.i tilltro tillverksamhetenned i
kanolikautformas på Manersättningsregel torde kunna sätt.En

kostnaderersättningsregel grundadsigtänka t.ex. somen
övrigtverksamheten iochanläggningenlagt ned påinnehavaren men

falletvilket intedrift blir onyttigafortsattförbud ärefter motettsom
ändamål, direktatill andraanvändaskananläggningenden måni m.m.

utebliven vinstverksamheten ochomstruktureringmerkostnader för av
ersättningsregelsigalternativt tänkakanutsträckning.viss Mani en

kraftproduktion.alternativmerkostnaden förskälig delavseende av
ersättningenbegränsningartänka sigkanMöjligen avman

skulle hainvesteringarföretagna,efter år 1980vissa,beträffande som
sådanefter år 2010. Enbelöpa tidenkanvinst, antasgenererat som

tillståndshavaren,motiveras medskulle kunnabegränsning trotsatt
efterframtidverksamhetensha insetttid börsedan långtillståndet, att

frågor, bl.a.besvärligauppkommer dockHärvidosäker.år 2010 är om
investeringar,andraskallinvesteringarhur sådana avgränsas mot som

säkerhet.anläggningenshöjtmotiverade de harvarithar attt.ex. av
avvecklings-medgerlagändringvidtasdetOm senaresomennu

återkalla tillståndframtideniregeringenåtgärder, rätt attattt.ex. ges
inteersättningföreskrivaersättningsregel kunnagrunder, bör attennya

förutsättningar,under vissabaraalternativt skall utgåskall utgå,
företar.häreftertillståndshavareninvesteringarbeträffande sådana som
kantill åtgärder,möjlighetlagliginförs sådandetOm enennu

hanhittills, hävdanämligen inte, atttillståndshavare sättsamma som
fördockUndantag börtillståndet.sig på görasförlitakunnathar

under anläggningenssäkerhetskravskall tillgodoseinvesteringar som
drifttid.återstående

skadeposterregler vilkaprecisanågorlundakandetOm somomges
reglernaskall beräknas, kommerersättningenoch hurskall ersättas om
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säkra hållpunkter för alla berörda. kommer docktillräckligt Detatt ge
preciserade regler. undvika oklarheterutforma Förbli svårt attattatt

fall lagregler anknyter tillkonsekvenser bör ioch oönskade vart som
"utebliven vinst""nedlagda kostnader" ochsådana begrepp som

motiven.ikommenteras närmare
bevisbördan förtillståndshavaren harprinciper följerallmännaAv att

ersättningsrättsligaallmännagäller enligtförlust. Vidarepåstådd
tillståndshavaren kan begränsaskall utgåersättning inteprinciper att om

sighan kan kompenseraskada eller sätt änsin annat genomom
ersättning.

Övriga frågor16.8

huvudsakligenfinansieratskärnkraften harsvenskadenUtbyggnaden av
i olikalagstiftarenexempelupplåning. finnsDet attexterngenom
kredit-försökt tillgodoseharsammanhangersättningsrättsliga även

kärnkraften ochavvecklinglagstiftningintressen. Omgivares avomen
för detinombörtillståndshavamaersättning till övervägs, ramen

hur kreditgivarnasvad mån ochiocksåarbetetfortsatta övervägas
tillgodoses.kanintressen

bestämmelseruppmärksammas deavvecklingslagstiftning börl en
ochkärnbränsletdet användaförfråganreglerar ansvaretomsom

ibestämmelsernakärntekniklagen ochoch 14 §§kärnavfallet 10
lämpligt någondetbörfinansieringslagen. Det ärövervägas attom

frågorna sker.samordning av
i sambandRättsliga frågor1988:11,departementspromemorian Dsl

skulleersättningtalanföreslogsavveckling,kärnkraftensmed att om
återkallelsefrån beslutetårtingsrätt inomStockholmsvidväckas tre om

förlorade sintillståndshavaren rätt.vidtillståndet, äventyr att annarsav
skallersättningdomstol talanvid vilkengäller fråganVad omom

lagstiftning kunnaskall ske, börtid dettavilkenoch inomväckas en
dockbörpromemoria.års Detförslagen i 1988huvudsak pâbygga i

ersättningsfrågantilltalanför väckafristenbeaktas attattatt anpassas
förhandlingarlösasfall, förutsättsitidigareliksomförsta hand,i genom

intebör vidarekraftföretag.berörda Det övervägasochmellan staten om
tagande driftfaktiskareaktornstidpunkten förtillbör knytasfristen ur

tillståndet.återkallelsenförtidpunktenän avsnarare
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ochövervägandenKommissionens17

förslag

energipolitikenMålen för17.1

energipolitiskaårsutvecklade i 1991finnsmålenenergipolitiskaDe
Följandearbete.kommissionensförutgångspunktriktlinjer, ärsom

centrala.meningar är
tillgången påoch lång siktkortpåmålEnergipolitikens tryggaär att

villkor.konkurrenskraftigaomvärldenmedenergioch annan
utveckling ioch socialekonomiskgodfrämjasHärigenom en

bära.miljö kanochfrån vadskall utgåEnergipolitiken naturSverige.
alltsåenergiförsörjningochkonkurrenskraftig el- är ettochsäkerEn

ocksåliggerförsörjningstrygghetenmål. Ienergipolitisktövergripande
det längrerobust iochuthålligtskallenergisystemetatt vara

ochmiljö-viktigauppfyllaskalldärförochtidsperspektivet,
säkerhetskrav.

energi-förutgångspunkterföljande viktigaocksåriktlinjernaI anges
politiken.

ienergisystemskallelförsörjning ettLandets tryggas somgenom
inhemska ochhelstvaraktiga,grundas påutsträckningmöjligastörsta

energihushållning.effektivenergikällorförnybara, samt en
undantagitriksdagen harälvsträckordeochälvarnaorördaDe som

fortsättningsvis.skyddasutbyggnadfrån även
förutsättningviktigprisrimligttillpå ärtillgångsäkerEn ett en

Energi-konkurrenskraft.internationellaindustrinssvenskaför den
bevaras.förutsättningdennasåskall utformaspolitiken att

sketakt den kani vilkeninledas ochkärnkraftsavvecklingen kanNär
fråntillförselnel,medhushållningenresultaten avavgörs avav

bibehållamöjligheternaochkraftproduktion attmiljöacceptabel
elpriser.konkurrenskraftigainternationellt

energisystemetskravuttryckligaställsutgångspunkterdessaMed
inriktasskallEnergiförsörjningen motsammansättning.framtida

Beträffandeenergikällor.förnybaraochinhemskahelstvaraktiga, en av
fyrabegränsning. Deklardockenergikällordessa enanges

utbyggnadfrånskyddasocksåälvsträckordehuvudälvarna, samt som
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lag, skall inte utnyttjas.genom
viktig begränsning för omställningen kravet konkurrens-En påär

kraftiga villkor för el- och energiförsörjnin Framför allt skall svenskgen.
tillgång till till konkurrenskraftiga priserindustris tryggas.

avvecklingen kärnkraften skall beroendeSlutligen attanges av vara
uppfylla de övriga kraven. inledning och taktmöjligheten Dess ärattav

beroende bl.a. möjligheterna ställasåledes enligt riktlinjerna attav om
till rimliga kostnader.energisystemet

innehåller strategiårs riktlinjer också för minskad1991 en
betonas vikten samordnat arbete inomklimatpåverkan. Där ettav

koldioxidutsläpp. nationella arbetetför åtgärder börDetEuropa mot
utformas Sverige tillsammans med övrigaåtgärdsinriktat och så attvara

internationella arbetet.västeuropeiska länder kan pådrivande i detvara
medenergibeslut innebar åtagande tillsammans övrigaårs1991 ett att,

inteoch verka för de totala utsläppen år 2000EFTA-länder EG, att
nivå och de därefter minskar.dåvarandeöverstiger att
folkomröstning kärnkraftsfrågan ägdeden iResultatet som rumav

kärnkraftsutbyggnadi huvudsak ingen ytterligareår 1980 innebar att
de tolv reaktorer i drift, färdiga ellerskulle förekomma utöver som var

Kärnkraften därefter avvecklas i den taktskulleunder arbete. som var
till behovet elektrisk kraft för upprätthållamed hänsynmöjlig attav

välfärd. Säkerhetssynpunkterna skulle avgörandesysselsätttning och vara
drift.ordningsföljd reaktorerna skullefor i vilken tas ur

samband med behandlingenuttalade år 1980, iRiksdagen av
energifrågorna, den sista reaktorn ifolkomröstningsresultatet och att

drift Uttalandet år 2010skulle år 2010.Sverige senasttas om somur
avvecklingsperioden gjordes bakgrund det dåslutpunkt for mot attav

kärnkraftsreaktorernas tekniska livslängd 25 år.bedömdes äratt ca
vilkenbeslutet tidsram inomGrundläggande för attvar ange en

skulle kunnaenergisystemetomställningen äga rum.av
långsiktig fråga, bl.a.energisystemetOmställningen är en somav

införandet teknik för både användningutvecklingen ochinnefattar av ny
huvuduppgift skapaenergi. Energipolitikensoch tillförsel är attav

konkurrenskraftigutvecklingen leder till ochsådana villkor att en
energiförsörjning. betonas därför i de energi-svenskmiljöriktig Det

omställningen och utvecklingenpolitiska riktlinjerna att av
grundas långsiktigt hållbara politiska beslut.energisystemet bör på

fastlagda för energipolitiken framstårsådana målBesluten måste attvara
trovärdiga tiden.översom
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Övriga förförutsättningar17.2

bedömningarkommissionens

förutsättningarna för dengranskahuvuduppgiftKommissionens är att
föreslå åtgärderenergisystemet ochomställningenfortsatta att somav

sådant måletgenomförasomställningen kansäkrar sätt attettatt om
förenas med energi-tillförsel energi kantillräckligochstabil aven

mål.övrigapolitikens
harförutsättningslöst. Detsitt arbetegenomförtKommissionen har

energitillförseln harför den framtidamöjligheterolikainneburitbl.a. att
synvinklar. Konsekvensernaflerabedömts frånochkostnadsberäknats

antagandenmed olikaundersöktskärnkraften haravveckling avav en
har inriktatstakt. Arbetetinledning ochavvecklingens mot attom

delederutvecklingförförutsättningarnagranska mot ovansomen
varaktiga, helstgrundadenergiförsörjningmålen förredovisade en

konkurrenskraftiga villkor förenergikällor ochoch förnybarainhemska
energiförsörjningen.ochel-

Energianvändningen17.3

samverkandeflertalpåverkaselanvändningenochEnergi- ettav
avgörandena ipolitiskadeoberoendevilka någrafaktorer, är avav

eller ändraskorrigerasandra kanåteri medanSverige eller EU genom
osäkerhetbetydandemedförenatdärförbeslut. attpolitiska Det är en

grundasBedömningen måsteutveckling.framtidaefterfrågansbedöma
internationellautvecklingen påflertalbl.a.på ett prognoser av

och denprisförändringarsammanhängandedärmedochmarknader av
inriktning.ochtaktekonomiska tillväxtensinternationellaallmänna

bl.a. vidunderskattas,intebränsleefterfråganel- ochviktigtDet är att
grund för sinatillKommissionen harenergipolitiken.utformningen av

och bränslen.föreñerfrågeprognoserlåtit utarbetakonsekvensanalyser
fleraantagandenvarierandemedutformatsharPrognoserna om

landet, bränsle-iekonomiska tillväxtendenpåverkansfaktorer såsom
med el. El- ochutlandshandelnomfattningenutveckling ochprisernas av

energianvändningenberoendeochpåverkan på ärbränsleprisernas av
bedömningen.förbetydelseväsentligocksågivetvis av

korrelationenbl.a.erfarenheterhistoriskabaseradePrognoser är av
utveckling.framtidaförväntningarefterfråganochmellan pris samt om

dettaunderskattning iför såväldärmed riskfinns över-Det av,somen
energianvändningen.framtidafall, den
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efterfrågan har gjorts utifrånDe dagensprognoser av som
förutsättningar beträffande skatter, avgifter pekar ökadm.m. en
elanvändning, med i förhållande till och1970- 1980-talenmen en

ökningstakt.markant lägre har gjorts utifrånPrognoser två olika
antaganden den ekonomiska tillväxten; drygt 2 2,3 % år tillom resp. per

Enligt beräkningar kommissionen har låtit utföra skulleår 201 som en
tillväxttakt på inte påverka elprognosen. Elanvändningen3 % nämnvärt

öka medberäknas årligen omkring år 0,9 % 1,2 %procenten per resp.
såväl fallet medår till år 2005, i lägre högre ekonomiskper en som en

tillväxttakt, och planar därefter Till år har elanvändningen2010ut.
exkl. förluster under dessa förutsättningar ökat från dagens 130ca

ÅrTWh. uppskattas den TWh.TWh till 145-152 2020 151-160vara
främst industrisektorn för ökningen i elanvänd-Det är som svarar

bebyggelsen förändrasningen, medan användningen i inte nämnvärt.
lägre ekonomisk tillväxttakt förenad medmedPrognosen ären en
i den elintensiva industrin.minskad produktion

beträffar bränsleanvändningen pekar ocksåVad prognoserna en
framför utsträckningökning. allt transportsektorn, och i mindreDet är

industrin, för ökningen. Från dagens användningsnivå kringsom svarar
bränsleanvändningen omkringTWh bränsle beräknas stiga till 300270

TWh vid den lägre ekonomiska tillväxttakten, och medår 2020
TWh vid högre tillväxt.ytterligare 20ca en
fast dessa bedömningar framtida utvecklingskall slåsDet att ger en

energianvändningen, väsentligt annorlunda den harär änsomav
under efterkrigstiden. följd bland deupplevt hittills Som annaten av
strävandena minska oljeanvändningen under 1970-energipolitiska att

elanvändningen, framför allt för uppvärmnings-och 1980-talen steg
Oljeanvändningen minskade därmed i samtliga sektorerändamål. utom

Bilden har ändrats till tillväxt såväl el-transportsektorn. en svag avnu
förutsedda elanvändningenbränsleanvändningen. ökningenDensom av

tioårsperioden inte tredjedelunder den närmaste motsvarar ens en av
ökningen under l980-talet.

således grundade förutsättning ökadBedömningarna påär en om en
i energianvändningen. orsak såväl bränsle-återhållsamhet En är att som

landetelpriserna öka realt. totala bostads- och lokalytan iDenantas
föregåendeberäknas öka väsentligt mindre under dekomma änatt

förutsättning inriktningårtiondena. viktig också fortsattEn är en

har utförts och beskrivs i kapitelNUTEK, 15.Prognoserna av
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effektiv energianvändning i alla sektorer. "naturlig effektivisering"En
hela tiden och det förutsätts också i bedömningama.pågår Den om-

reglering elmarknaden riksdagen nyligen beslutat, är storsomav av
effektiviseringsavgöranden.betydelse för dessa

den beskrivna bakgrunden, utvecklas i kapitel 15,Mot närmaresom
kommissionens bedömning såväl elanvändningen i landetdetär att som

totala energianvändningen kan, med de energipolitiska förutsätt-den
gäller i dag, beräknas öka i förhållandevis måttligningar attsom en

takt.

Hushållningen med energi17.4

effektivisering energianvändningen sker fortlöpandeomfattandeEn av
fastigheterutbyte utrustning, reparationer ochi samband med av av

industrin. Samtidigt har det under lång tid skettinvesteringar i en
till följd byggnadsytorenergianvändningenökning störreattavav

används i hushåll och service, trafikvolymenfleruppvänns, apparater
förutser lägre tillväxt denredovisats vihar ökat, Sometc. nu en avovan

beroende bl.a. ökad medvetenhetenergianvändningentotala en om
hushålla med energi.möjligheterna att

minska användningentekniska möjligheterfinnsDet attstora av
sker särskilda åtgärder.den neddragningenergi utöver utansom

dem, beräknade i relation till minskningför realiseraKostnaderna att en
åtgärder till rimligavarierar. Många kanenergianvändningen, görasav

Åtgärdermed investeringar.samband andrakostnader endast i som
långsiktigt perspektivför samhället iskulle kunna lönsamma ettvara

privatekonomiska lönsamhetsgränsen.ofta under denligger
omständligtdet svårt ochbland dessa orsakerAv är attannat

till energihushållningomfattningen de möjligheteruppskatta ärsomav
kapitelrimliga genomföra.tekniskt möjliga ekonomiskt Isåväl attsom

bedömningarredovisas resultaten sådana14 av
energieffektivisering.finns möjlighet tilltransportsektornI storen

ökat och under detinom denna sektor har stadigtEnergianvändningen
energiåtgångden specifika bränsleanvändningenårtiondet harsenaste

energianvändning har underförblivit lika hög. Trafikenskilometerper
Trafik- ochbehandlats i flera offentliga utredningar,tid senast avsenare

2 Underlagsbilaga 12
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klimatkommittén slutbetänkande nyligenToK, remiss-vars
behandlades betänkande och förslag skall underlag förToK:s utgöra
Kommunikationskommitténs arbete. Med hänvisningK 1995:01

pågående behandlas därförKommunikationskommitténs arbete inte
transportsektorn vidare i detta sammanhang.åtgärder inom

möjligheterna till hushållning och effektiviseringindustrinInom är
investeringsverksamheten i övrigt. sambandofta starkt beroende Iav

i utrustning torde det i många fall finnas möjlig-investeringarmed ny
energisnålare alternativ. tekniska utvecklingen härheter välja Den äratt

energisnålafinns starkt intresseavgörande och det ett att nyaav
kommersiell drift. effektiviseringsnabbt kan i Denlösningar prövas av

hittills med framgång har genomförts bör fort-energianvändningen som
kostnad.förstärkas det möjligt till rimligoch ärsätta om

industrin inom detill energieffektivisering iMöjligheterna närmaste
TWh TWh bränsle. vidabedömts till och 6 13 Deåren har 4 715 --

dessaunderstryker osäkerheten i bedömningarna.intervallen För att ta
Osäkerhetanspråk fordras omfattande merinvesteringar.möjligheter i

den storleksordningen.föreligger närmareom
energieffektivisering i bebyggelsentill hushållning ochMöjligheterna

industrin.ungefär storleksordning i Detbedömtshar somsammavara av
bränsleanvändningen förför minska el- ochåtgärdergäller då att

till merinvestering 30förutsätts kunna ske 40uppvärmning. Det aven -
kommande åren. det sigunder de 15 Härmiljarder kronor rör om

genomförda husägarnasde bliåtgärder utöver egetantassom
ytterligareskall realiseras torde det krävasoch för deinitiativ, att

finns också band mellanoch stimulansâtgärder.informations- Det ett sam
fastighetsbeståndet och uppvärmnings-energihushållningsåtgärder i

möjlig hushållningsinsatskan medförautformning attsystemets ensom
annanfreducerar värdet av en

minska användningen hushållselfinns också möjligheterDet att av
och kanmöjligheter har uppskattats till TWhdriftel. 5och Dessa ca

finnsenergisnål utrustning behovvaluppnås när avgenom av
skall välja sådan utrustning krävsnyanskaffning. konsumenternaFör att

marknaden, delsfinns energieffektiva alternativdels det attatt

3 trafikpolitiken 1995:64Klimatförändringar i SOU

4 och bytasällan motiverat tilläggsisolera fastighetexempelvisDet attär en
sker medfönster uppvärmningentill välisolerade värmepump.om
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fårköparna kännedom detta. Flera produkter har varit föremål förom
teknikupphandling.

bedömning möjligheterna tillEn energieffektivi-sammantagen av
sering redovisas i tabell Möjligheterna14.1. uppskattas ivara
storleksordningen och15-19 TWh 10 26 TWh bränsle. I-
bedömningen ingår frånkonvertering el- till bränsleuppvärmning ien
storleksordningen TWh el, resulterar i3 ökad bränsleanvändningsom en

motsvarande omfattning. teoretiskaDen potentialen förav
eleffektivisering dock betydligtär större.

Sverige har andel eluppvärmd bebyggelse. alternativSom tillstoren
effektiviseringsâtgärder bebyggelseni skulle åtgärder kunna vidtas för

frånkonvertera till bränsleuppvärmning. Beräkningaratt som
redovisas i kapitel vid handen det, den14 utöveratt spontanager
konvertering bedöms ske fram till år skulle kunna2010,som vara

TWh i den elvärmda bebyggelsenmöjligt 15 medersättaatt
uppvärmning baseras el. beräknade merinvesteringarnaDe isom

och utrustning skulle under tiden till år tillbyggnader 2010 uppgåny
miljarder kronor. finns vidare potential för besparingar25 40 Det en-

elvärmebebyggelse på TWh.i kvarstående 2 En avvecklingca av
i fjärrvärmenäten kan minskad elanvändning påvärmepumpar ge en ca

vilka skulle kunna med TWh bränsle. KostnadenTWh, 82,5 ersättas ca
för den inbesparade elen bör vid konvertering jämföras med
investeringskostnaden den mängd bränsle behövssamt som som

den beräknade omfattningen konverteringenersättning. uppnåFör att av
krävs kraftfulla styrmedel hindras,värmepumparatt t.ex.samt utomnya

undantagsfall.i vissa
det finns betydande möjligheterKommissionen konstaterar att att

olika åtgärder ytterligare minska användningen och energigenom av
ingåden hushållning har beräknats i efterfrågebedöm-utöver attsom

förangeläget denna potential energihushållning,ningarna. Det är att
konvertering tillvara långt det ekonomiskteffektivisering och så ärtas

rimligt.
Enligt Energikommissionen bör uppvärmningssektorn successivt

till uppvärmningsformer.ställas från elvärme andra gällerFrämstom
detta vattenburna system.

vidare betydelse de åtgärder genomförsDet är stor attav som
samverkar med andra insatser för energieffektivisering. Därför bör bland

systemfrågor i samband med energianvändningen ökadägnasannat
uppmärksamhet. utvecklas vidare nedan avsnittDetta 17.7.
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Åtgärder hushållning medför energi

användning energi krävs såvälsyfte stödja effektivareI att aven
väsentligt i förstaåtgärder stimulanser.prispåverkande Det är attsom
hushålla medvidsträckta intresse finns för energihand det attsom

genomförs detta syfte.aktiviteter medstimuleras och förstärks. radEn
ochpåbörjades år 1991, hardet statligagällerDet somprogram som

effektiv energianvändning alltmer präglartillmedverkat att en
drivs aktivtalla samhällssektorer. kommunernaverksamheten i Inom ett

utvidgas till omfatta2l-arbete alltmerlokalt Agenda attsom
frivilliga organisationerMiljöorganisationer och andraenergifrågorna.

konsumenttryck för ökadoch tydliggöraarbetar för samla ettatt en
energi.hushållning med

Åtgärder kunskapen och stimuleravidtas i syfte ökabör att
miljömässigt motiveradeför ekonomiskt ochintressemarknadens

arbetet skall stödjas ochlokala och frivilligaenergieffektiviseringar. Det
stimuleras.

styrmedel, ocksåalla påviktiga krav bör ställasfinnsDet som
exempelvisenergieffektivisering. börsyftar till ökad Deåtgärder som

och utvärdera.effektbedöma Ikostnadseffektiva och möjliga attvara
frågoravsnitt behandlas dessaföljande närmare.ett

utrustning för ventilation,förutsätterenergianvändningeffektivEn att
ochhandhas med kunskapmotorreglerinuppvärmning, attetc. resurser

underhåll. i allmänhet mycketkontinuerlig tillsyn ochför Det äravsätts
ocksådet förbises lätt.sådan tillsyn, Detlönsamt ärsatsaatt men

kontinuerligt påviktigt upprätthållssådan verksamhetatt enen
uppmärksammas riskendetta intenivå. värdetprofessionell Om är attav

effektivare energi-skulle möjliggörakunnainvesteringar ensom
motverkar sitt syfte.verkningslösa, eller debliranvändning att t.o.m.

samhälletökad kunskap idet nödvändigt nåPå ärsätt att ensamma
användningenföljer medoch energikostnadernaenergiåtgången somom

ocholika produkter system.av
därförkompetensuppbyggnadrådgivning och stöd tillInformation, är
värdetgäller i lika hög grad demonstreraviktiga insatser.mycket Det att

kompetensutvecklingen.stödja den praktiskainsatserna attsomav
i kompetens- ochexempel insatserFöljande åtgärder är ett

energihushållning.förinformationsprogram

nyckelpersonerkompetensutveckling förfortbildning ochStöd till-
Riktade insatserVVS-tekniker m.fl.fastighetsskötare, elektriker,som
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för ökad kunskap hos exempelvis kreditvärderare, konsument-
vägledare, arkitekter, upphandlare m.fl. genomförs.
Utarbetande och spridning informationspaket energi-- av om
användning och effektivisering riktas till specifikasom

fastighetskontor, fastighetsbolag, energiföretag,avnämargrupper som
till småhus med elvärme, vitvaruförsäljare, skolor och andraägare

grupper.
Utveckling möjligheterna få snabb och behovsstyrd informa-attav-
tion och rådgivning. moderna informationsteknikenDen kan utnyttjas
i ökad omfattning, exempelvis telefonsvararservice ochgenom
information via datornäten.
Teknikupphandlingen okonventionell förmetod få framär atten- ny
energisnål teknik och for sprida kunskap. Verksamheten fortsätteratt
och kan ske ökad europeisk och nordisk samverkan. Det ärgenom
viktigt teknikupphandlingen samordnas med informations- ochatt
rådgivningsverksamheten denså tekniken får god spridning.att nya
Upphandlingsprojekten berör många samhällssektorer och projektnya
bör därför beredas i Energianvändningsrådet.

försärskilt råd industrins energieffektiviseringEtt med bl.a. fore--
trädare for industrin. Viktiga uppgifter för sådant råd lämnaärett att
sina rekommendationer i konkreta frågor rörande effektiviserings-
projekt med inriktning industrins energianvändning. Rådet kan

ha betydelsefull rollockså vid utvecklingen frivilligaen av
samarbetsavtal föroch expertsynpunkter i frågorm.m. svara om

demonstrationsprojekt.exempelvis stöd till tekniska Rådet kan vidare
följa energifrågornas hantering i miljö- ochstörreett resurs-
perspektiv, hur svenska företag aktivt kan utnyttja verktygt.ex. som

14000.5EMAS och ISO

nämnda verksamheterna förutsätter insatser ochDe ovan engagemang
alla samhällssektorer. dock nödvändigti Det verksamhetenär att

samordnas centralt och också i delar bedrivs centralt.många börDet
uppgift denför centrala energimyndigheten. Myndighets-vara en

uppgifter avseende energisystemets omställning behandlas inärmare
avsnitt nedan.17.9

Nedan lämnas ytterligare åtgärderexempel kan vidtas inomsom
olika områden i syfte användningen energi effektiv.göraatt av mer

5 EMAS Eco and Audit Scheme förordningManagement EU:sär om
frivillig miljöstyming och miljörevision. ISO 14000 internationellär en
miljöstandard.
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och förkunskapspridaförviktigverksamheten attlokala är attDen-
lokalaDetvaraktigtochlösningarpraktiskafå fram ett engagemang.

där ideellasamhället,kraft idynamisk21-arbetetAgenda är en
miljöinsatser.betydelsefullagenomföroch kommunerFöreningar

energi- ochmedarbeteförverksamhettill denna avsättsBidrag
trafikfrågor.

detså långtmiljömärksochenergideklarerasutrustningElkrävande-
märkning ochmedarbetetväsentligtmöjligt. Det är attär

ochmyndighetermellannationelltbådesamordnasdeklarationer -
omfattande florainternationellt. Enochorganisationerfrivilliga av-

böroch SISKonsumentverketsyften.sinaförfelalättkanmärkningar
område.dettapåhuvudansvaretha

exempelvis frysar,hushållsapparateruttjäntainförs förpremieEn- -
Premienskrotning.tilllämnasdiskmaskinerkylskåp, somm.m. -

energimärktochmiljö-för inköputnyttjasskall kunna nyav
freonåtervinningen.Åtgärden underlättaocksåkanutrustning.

försannoliktkommer stortelbolagen ta ettlokala attDe ansvar-
denPålågspänningsabonnentema.tillrådgivningochinformation

iinslagviktigadettaelmarknaden kanomreglerade vara
informationsinsatsersamordningregionalmarknadsföringen. En av

säljaFöretagen uppmuntras attökatiresulterakan ett engagemang.
ochinstallation värmepumpareltjänster t.ex.och"nega-watt" av

effektbelastningen.reduceraförackumulatortankar att
initiativ iVattenfall ABägandesitt tartillser attStaten genom-
självfalletharelanvändning. Kommunernaeffektivaremedarbetet en

delvishelt ellerdeelbolagdebeträffandemöjligheter somsamma
äger.

verk-löpandei sindirektivfastighetsförvaltare attOffentliga ges-
elhushållningoch ärenergi-föråtgärderdegenomförasamhet som

återbetalningskrav.rimligamedlönsamma
inverkanderasbeträffandefastighetstaxeringen överförReglerna ses-

Sådanaenergieffektivisering.investeringar ifördrivkrafternapå
ökadvarförâterbetalningstid,ofta långharinvesteringar enen

effektiviseringssträvandena.stjälpakanfastighetsskatt
stödsuppvärmningsformerandraeluppvärmning tillfrånByte genom-

med längrekreditererhållahushållenförunderlättaexempelvis attatt
möjlighetROT-åtgärderför attåterbetalningstider. Inom gesramen

baseradeföreträdesvisuppvärmningsformer,andratillfrånbyta
energislag.förnybara
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och utvecklingsinsatserForsknings- för effektivisera energianvänd-att
industri-ningen inom och byggnadssektorematransport-, är storav

betydelse.
fall kan arbetsmarknadspolitiskaI många medel utnyttjas för projekt

inriktade energieffektiviseringpå och/eller elkonvertering, ochärsom
samtidigt kan stöd för sysselsättningen i region.ettsom vara en

Ovanstående exempel åtgärder för energihushållning bör
med särskild inriktninganalyseras kostnadseffektivitet och

finansiering.

Energitillförseln17.5

förändringarna den svenska energiförsörjningen sedanDe 1970-stora av
varit minskad användningtalet har oljeprodukter och ökaden av en

och biobränslen. daganvändning används betydligt mindre oljaIav
för uppvärmning under 1970-talet. Elanvändningen har samtidigt ökatän
kraftigt, främst i bebyggelsen också i industrin. Också utnyttjandetmen

biobränslen har ökat i industrin och fjärrvärmenDe bedömningarav av
efterfrågan energi har redovisats pekar fortsattpå på ettsom ovan
långsamt växande totalt behov såväl energi.av som

perspektiv fram till år 2010 krävs kapacitet i elproduktionen.I ett ny
torde gälla vilket beslut fattas kärnkraftensDetta oavsett som om

avveckling. Med fortsatt kärnkraftsproduktion och kraftfulla åtgärderen
elhushållning skulle behovet kapacitetför kunna skjutas motav ny

periodens slut, det måste ändå beräknas uppkomma. Det ärattmen
väsentligt det problem i elförsörjningen först kanatt notera att som

brist effekt,beräknas uppstå på brist energi.är änsnarare
Efterfrâgeutvecklingen, i antalet efterfrågade TWh år,mätt per
underskattar därför behovet produktionskapacitet.av ny

minskning kärnkraftens produktionskapacitet skulleEn av
tidigarelägga behovet elproduktion. Särskilt under torrår kanav ny

risk för kraftigauppstå prisstegringar på el. reformeradeDenannars
emellertidelmarknaden möjligheter minska effektuttagenöppnar attnya

för dyr elproduktionistället i drift. Därmed kan enstaka, kortaatt ta
bristsituationer under torrår hanteras rationelltpå sätt.ett mer

kraftproduktion och förnybarNy energi

elproduktionskapaciteten bör så långt möjligt baseras fömy-Den pånya
helst inhemska energikällor. Elförsörjningssystemetbara och skall vara
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tidsperspektivet och det skall därföri det längreoch robustuthålligt
säkerhetskrav.miljö- ochuppfylla viktiga

till rimligamed tillgänglig teknik ochfinnsmöjligheterDe attsom
kraftvärme,biobränslebaseradmedproduktionssystemetkostnader utöka

bedömasoch vindkraft kanmottryckskraft, vattenkraft att motsvara
tillskulle ske till kostnader 40TWh el. kunnaDet öredrygt 10 caupp

Möjligheterna kandagens kostnadsläge.producerad ikWhper
utvecklingen sådanatekniskaöka dengivetvis komma görnäratt

detekonomiskt lönsamma,tekniker blirbl.a. dessaframsteg att menmer
utveckling.sådanpredikterainte möjligt närmareär att en

potentialen förkraftvärmeproduktion ökarföranvändsOm naturgas
elutbyte.följd högreelproduktion till av

förnybarabetydande inhemska ochdenVattenkraften är mest
omkring TWh skulleYtterligare 27tillgänglig.energikälla finnssom

exploateringsgrad,lägreTWh meddär ellerutvinnas 15kunna enca
nivålägre eller påhuvudsakligenkostnadertill änär samma somsom

vattenkraftspotentialenövervägande delenfossila alternativen. Dende av
utbyggnad.skyddad frånär

produktionsförrnågavattenkraftensökafinnsmöjligheterDe attsom
inte undantagenkapacitetbygga ärutatt genomsomgenom

Vattenkraftverk,befintligaeffektiviseringochnaturresurslagen avgenom
kunnarådande förhållanden,underbedöms,tillvara.bör Dettas vara

dekunna utnyttjafulltTWh. Förtillskott lfråga att utett caom
det krävasTWh tordeelproduktiontill ca 5möjligheternakvarstående

vattenkraften.utbyggnadinställning tillförändrad aven
regelverk, kanvattendomar enligt dagensgamlaomprövningVid av

dock kommavattenkraftanläggningarbefintligaelproduktion i att
minskas.

detbiobränslen begränsasmedproduceraMöjligheterna att av
förförutsättningvilkenför fjärrvärmen,finnsunderlag är ensom

begränsasVindkraftsproduktionenkraftvärmeverk.elproduktion i av
råkavindkraftverkvindlägen förgodafinnamöjligheterna utan attatt

finns möjligheterviktiga samhällsintressen. Detmed andrakonflikt atti
TWh till högreytterligareframställa 5 10kraftvärmesystemetinom -

vilarbedömningen ca 40nämndavilka dendekostnader än ovan
öre/kWh.

energiförnybarökad användningfördärtillfinnsDet utrymmeett av
främst hus medgällerbostadsuppvärmningen. Detindividuellai den

förädlade biobränslen kandäruppvärmning, ersättaVattenburen t.ex.
motiverad redan iekonomisktövergångfall kanolja. vissaI varaen
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dag. framtidenI kan sådana bränslen bli lönsamma. Pris- ochmer
teknikutvecklingen avgörande.är

Erfarenheterna från den 10-årsperioden har visatsenaste det varitatt
svårt få tillstånd uppföra elproduktionsanläggningar.att att Omnya en
snabb utbyggnad elproduktionskapaciteten erfordras, kan procedurenav
behöva effektiviseras, givetvis med beaktande miljö- och andraav
intressen.

Kommissionens bedömning det med dagensär teknik finnsatt
möjlighet till rimliga kostnader tillföra elsystemetatt drygt 10 TWh
från förnybara energikällor. Den teoretiska potentialen för förnybara
energislag högre. Förnybarär energi också alternativär börett som
stödjas för enskild uppvärmning. finnsDet behov fortsattett av en
teknisk utveckling teknik för utnyttja biobränsleenergin effektivtattav

lförgasning.t.ex.genom
Användningen i Sverige har under flera årtorv 3motsvaratav ca

TWh. Torven utnyttjas i huvudsak bränsle i fjärrvärmen. Försom
närvarande undantagen frånär koldioxidskatt.torv Den etablerade
torvanvändningen bör energitorv fortsättningsvistryggas att ävengenom
undantas från koldioxidbeskattning.

Vid jämförelser Sveriges energitillförsel med andra länders detärav
viktigt redovisningsmetod används. betänkandetsatt I kapitel 1samma
beskrivs skillnaden mellan de principer ligger till grund för desom
svenska och internationella metoderna. Med tanke på det internationella
samarbetet rekommenderar kommissionen Sverige övergår tillatt att
använda redovisningsmetod övriga OECD-länder.samma som

Annan energitillförsel

Det den beskrivna bakgrundenär mycketmot möjligt fossilaattovan
bränslen måste utnyttjas vid sidan de förnybara i elproduktionen.av
Användningen fossila bränslen medför utsläpp koldioxid ochav av
andra miljöpåverkande fossilaAv de bränslealtemativenämnen. ger

det bästa tekniska energiutbytet ochnaturgas de lägsta utsläppen. I 1991
års energipolitiska riktlinjer fastslogs detatt naturgasen är
fördelaktigaste fossila bränslet beroende på den medför mindreatt en
påverkan på miljön andra fossila bränslen.än Naturgasanvändning i
elproduktionen skulle ändå medföra ökade utsläpp koldioxid ochav av
kväveoxider.

ökadEn användning fossila bränslen innebär bränsleattav mer
måste importeras. Genom minskad oljeanvändning har Sverigeen
kunnat minska beroendet den internationella bränslemarknaden.av

15 I5-l380
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framför andraföredrasynvikeldennadock attävenNaturgasen är ur
Ökad styrmedel kunnamedskullenaturgasimport rättabränslen.fossila

bränsle-diversifieringenökadärmedocholjeimportenminska av
försörjningen.

klimatpolitiskaländersför mångabetydelseharNaturgasen storen
kol,för olja ochställetianvändningökadsträvanden. En naturgasav

länderseuropeiskahuvudlinje i mångaelproduktionen,särskilt i är en
Även utsträckningökadiskulleSverigeiklimatstrategi. naturgasen

koldixoid, svavel,utsläppmedförbränslen störrekunna ersätta avsom
kväveoxider m.m.

skulleindustrininomochuppvärmningen natur-individuelladenI
finnselvärme. Detviss månolja och ikommafrämst ersättaattgasen
medFörsök pågårdrivmedel.förmarknadockså naturgasen somen

sikt finnsbusstrafik. Pådrivmedel förnaturgas/biogasochnaturgas som
sådanatransportsektorn. limarknad förbetydande naturgasendet en

tillleder dettaolja,främstdär ersätteranvändningsområden, naturgasen
utsläpp.minskade

tillomfattning,tillräckligtillgänglig ifinnsdenkan,Naturgas om
olja ochbränslenfossilaandraframtida importdelviss ersätta somav

kol.
visararbeteEnergikommissionensi attgjortsberäkningarDe som

fjärrvärme-ikonkurreraskullehuvudsakbiobränslen iochnaturgas
koldioxidbeskattningochenergi-med dagensharBiobränslensektorn.

relativaVid lågavärmeproduktion.ikonkurrenskraftstarkmycketen
bio-marknadsandelardock kunnaskullenaturgaspriser ta avgasen

med dagensjämförtökaskulle ändåBiobränsleanvändningenbränslena.

niva.
med bio-jämförtfördelhaskulletroligtDet att naturgasenär en

förkostnaderhögadär transporter,iframför allt tätorter,bränslen större
konkurrenskraft.biobränslenasförsämrarlagringochhantering

tilluppskattasgaskombianläggnings.k.frånförKostnaden en
beräknasanläggningaroljeeldadeellerkol-El frånöre/kWh.30knappt

kärnkraftverk harfrånförKostnadennågotkosta upp-nyaatt mera.
nivå.ungefärliggaskattats att samma

långsiktigakrävalandet skulleianvändningutvidgad naturgasEn av
hållbaralångsiktigtochStabilainfrastruktur.iinvesteringar ny

anledningfinnasocksåskulle attkrävs. Detförutsättningarekonomiska
påförformi någon att,statligt somöverväga ett engagemang

utnyttjaskaninfrastrukturentillmedverkaelmarknaden,exempelvis att
icke-diskriminerande villkor.på
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finnsDet teknisk möjlighet i den befintliga ledningen i Syd-atten
sverige öka m3kapaciteten från m3miljoner800 till 2,6 miljarderca om
året, vilket skulle kunna möjliggöra produktion l2 TWh iav ca
kraftvärmeverk och kondenskraftverk. En anslutning till denny
befintliga rörledningen skulle ytterligare kunna öka denna kapacitet. En

utvidgad naturgasanvändning har redovisats, medmera stam-en ny
ledning södra Sverige till Mälardalen och Bergslagen,genom upp som
också skulle medge fortsättning till Finland. Därigenom skulleen
användningen kunna öka i industrin och inaturgas transportsektorn,av

stadsgasen i Stockholm,ersätta vilket skullesamt fördelaktigt dåvara
den oljeprodukter. Från finskersätter sida har starkt intresse visatsett
för sådan förbindelse. börDet påpekas koppling till det ryskaatten en

via Finland, också skullenaturgasnätet, förbättra den svenska för-
sörjningssäkerheten.

Naturgasnätet mycket betydelseär för den nordiska ochstorav
europeiska energiförsörjningen. Naturgasen också viktig för minsk-är
ningen energisystemets miljö- och klimatpåverkan,av att t.ex.genom
kol och olja kan utvidgatEttersättas. europeiskt ökar säkerhetengasnät

deni samlade gasförsörjningen och möjliggör kol- och oljeersättning där
detta tidigare inte har varit möjligt. Frågan utbyggnad detom en av
svenska med mellansvenskgasnätet gasledning måste därfört.ex. en- -

i vidare perspektiv det enbart svenska.ett änses
Såväl kämkraftspolitiken klimatpolitiken kommer påverkaattsom

kostnaderna för eventuellt utvidgad naturgasanvändning. berorDeten
på prissättningen i utsträckningatt förhandlings-naturgas stor ärav en
fråga. finnsDet inget världsmarknadspris Köparensnaturgas.
alternativa möjligheter ordna sin bränsletillförsel och elproduktionatt är

utgångspunkt för säljarens krav vid prisförhandlingarna alternativ-en
prissättning.

Kommissionen finner den tekniska möjligheten öka kapacitetenatt att
i befintliga ledningar bör kunna utnyttjas. Därutöver kommis-anser
sionen det finns ytterligare förutsättningaratt bör utredas vidare.som

I grunden måste det finnas starkt kommersiellt intresse förett en
utvidgad naturgasimport, och de kommersiella förutsättningarna måste
undersökas Behovetnärmare. och förutsättningarna för statligtettav

bör också Frågan ökadövervägas. naturgastillförselengagemang om en
bör vidare i nordiskt och europeiskt perspektiv, och kräverett därförses
också samordning med övriga länder.en

Det väsentligt de ekonomiskaär styrmedlen fastläggsatt så deatt
kan stabil förgrund kommersielltutgöra motiverade gasinköpen sam-
tidigt användningen förnybar energi inom och kraft-värme-som av
värmesektorn säkras.
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kämkraftsavvecklingKonsekvenser17.6 av

m.m.

omställningenanalysenhararbeteEnergikommissionensI avav
utvecklings-alternativainriktatshuvudsakienergisystemet mot tre
olika beslutkonsekvensernabelyserså devaltsharförlopp. De att av

inriktning.klimatpolitikensochtaktkämkraftsavvecklingensbeträffande
ikämkraftsavvecklingförkonsekvensanalyserredovisadeskapitel 15I

internationelltrespektivesvenskensidigtmedkombination en
har gjortsJämförelserkoldioxidutsläppen.begränsningsamordnad av

Sverige idag.iåtgärdernaklimatpolitiskamed de
vidare meddrivastillåtskärnkraftenvaritalternativ har attEtt att

konstateratsharosäkert, närsäkerhetskrav. Detgällande är ovan,som
kostnadersådanamedförakommasäkerhetsarbetet kanframtiden atti

skäl. dettaproduktionsekonomiska Iskullekärnkraften stängasatt av
medåranvänds under 40reaktorernaantagitsdetalternativ har att

ställningstagandedock ingetinnebärtillgänglighet. Dettaoförändrad hög
livslängd.tillgänglighet ochfrågornasida tillkommissionensfrån om

referensalternativ vidhar varitalternativ,dettaMot som
kärnkraftenavvecklingdärställtsalternativtvåharberäkningarna, aven

och desekelskiftetförereaktorertvådet1998. Iinleds år stängsena
lång-avvecklingenandra gårdetI2010.åren 2004underövriga -

år 2010.finns kvarkärnkraftskapacitetenhälftendrygtoch avsammare
delsfrånhar utgåttalternativenklimatpolitiskadeAnalysen enav

till år 2010med 10 %i Sverigekoldioxidutsläppenbegränsning av
överenskommeninternationelltdelsnivå,årsmed 1990jämfört en

koldioxidskatt.
i allakommissionenförframtagitshar antasunderlagdetI som

utbyggnadstaktenbyggselproduktionskapaciteten ut,alternativ att men
olika.blir

olikamedoch utförtskan harslagdettaKonsekvensbedömningar av
ochutvecklingenekonomiskadenexempelvisantaganden om

skilja siggivetvisdåkommerResultatenutformning. attenergisystemets
redovisasbehandlas härbedömningarför deFörutsättningarnaåt. som

kapiteli 15.närmare
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Elproduktionssystemet kärnkraftsavvecklingutan

Om kärnkraftsreaktorerna skulle drivas vidare under 40 år uppkommer
behov elproduktionskapacitet förstett efter sekelskiftet. Detta kanav ny

inledningsvis tillgodoses ökad produktion i kraftvärmeverk,genom
vilket bl.a. leder till ökad biobränsleanvändning i ochvärme-en
elproduktionen. Ett behov kondensproduktion beräknasav ny
uppkomma först bit 2000-talet.en

År bedöms2010 elanvändningen i detta referensalternativ vara
omkring 145 TWh och mindre tillskott elproduktionskapacitetett av ny
har då byggts. På längre sikt, till år 2020, behövs såväl produktions-ny
kapacitet ersättning äldre kärnkraftsreaktorer. Detta beräknas skesom av
till del med ökad kraftvärme- och vindkraftsel och meden nya
gaskondenskraftverk. Med denna siktlängd kan den tekniska
utvecklingen beräknas ha betydelse för utvecklingen,stor det ien som
dag inte går förutse.att

De och kalkyler utarbetats for kommissionenprognoser som av
ochNUTEK Konjunkturinstitutet tyder elpriserna kommeratt att

stiga väsentligt snabbare den allmänna prisnivånän under de närmaste
årtiondena. Samtidigt efterfråganväntas långsammareväxa än

och betydligtBNP långsammare under de tvåän årtiondena.senaste
Med kärnkraften kvar i drift år 2010 bedömer NUTEK elpriset ökaratt
från 22 öre/kWh år 1995 till 30 öre/kWh år 2010. Elpriset stiger enligt
beräkningarna redan under det seklets första år, behovetnärnya av ny
produktionskapacitet uppstår. finnsDet flera faktorer talar för attsom
prisutvecklingen kan bli återhållsam på kortare sikt, bl.a
importkonkurrensen elmarknad. På längreöppen sikt torde docken

anpassning elpriserna till kostnaderna för produktionskapaciteten av ny
oundviklig.vara

börDet påpekas elprisutvecklingen skulle ungefär densammaatt vara
den nytillkommande elproduktionenoavsett från icke-förnybaraom

energikällor ske med kol eller kärnkraft.antas naturgas, ny
Det givetvis svårt i dag bedömaär kämkraftens tillgänglighetatt och

driftssäkerhet 15 till 30 år fram i tiden. Antagandena i tidigareom
kapitel mycket hög tillgänglighet måttliga kostnader för drift,samtom
underhåll och reinvesteringar kan för optimistiska. Om samtligavara
reaktorer kvar i drift, kommer de iär genomsnitt 31 år gamlaatt vara
år 2010. fyraDe äldsta reaktorerna kommer mellan 35 och 38att vara
år gamla. Ekonomiska jämförelser mellan de alternativen påverkastre
i hög grad alternativa antaganden kärnkraftensav om
produktionsförmåga och behovet reinvesteringar för behålla demattav

drift.i
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utvecklingelvärmekonverteringhushållning, samtSatsningen av
igångkommaförväntaskankraftproduktionalternativutbyggnadoch av

kraftbalansenstarkaövriga.de Denalternativ ii detta änlångsammare
detochalternativen, ärförmarknadtillledakommer att svagareen

deinnankraftverkbyggarimligtekonomisktinte attheller nya
avvecklingstillfälletvidelprisernaDärmed kanbehövs.verkligen

uppfyllas.skallkoldioxidmåletkraftigtstigakomma att om

2010till årAvveckling

avvecklaskärnkraftenkonsekvensernaberäknade närbeskrivs deHär
och detomedelbartställs dåreaktorer nästanTvå2010.till århelt av

Anpassningenanläggningar.uppföratidnågonknappastfinns att nya
där såbränsletillfrånbyteanvändningssidan,påfrämstsker genom

oljekondens-ochkraftvärme-produktionen attoch iske,kan genom
denhöjningomedelbarblirutnyttjas Det avanläggningarna enmera.
dyrmyckethurberorstyrkaPrisstegringenselprisnivån.allmänna

stigandesnabbareutnyttjas. Enmåsteproduktionskapacitet som
iresulterartillväxtekonomiskhögreföljdtill enelefterfrågan av en

el, destoimporteramöjligheterna är attbättreprishöjning. Justörre
prisstegringama.motverkamöjligheterna attbättre är

avvecklingsalternativ, harolikagjortsberäkningar överdeI som
såskerkraftproduktionersättande attochtillförselnantagits att nyav

dockframgårunderlaget attundviks. Avknapphetsproblemakuta
trögheter iföljdtilluppståkanelprisetisvängningarkraftiga av
kärnkrafts-föranpassningskostnadernaochomställningen att

takt. Somi lugnareskerprisutvecklingendämpaskanavvecklingen om
bl.a.framhållselprisutvecklinglugnareförfaktorerviktigasärskilt en

tillståndsgivning.myndigheternasinvesteringsbeteende samtföretagens
investeringstakt, änlångsammareochledtiderlängreframhållsDet att

flaskhalsartillfälligaorsakakanberäkningarna,antagits iharvad som
ochkraftigarebådeblirelprisökningarnaeffekternamedföraoch att av

i tiden.utsträcktamera
konkurrens-bli detskulleSkatteregler mestnuvarande naturgasMed

mängdenengångsökningkraftigmedföraalternativet,kraftiga avenmen
avvecklingEnbränsleimporten.ochutsläpp avmiljöförorenade av

direktainkomstbortfall. Debetydandeinnebäraskullekärnkraften ett
beräknatsskattermed dagensharkämkraftsavvecklingenförkostnaderna

1998-2025.periodenförnuvärde 1995,miljarder kr70-90mellantill
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harDå naturgas använts ersättningsalternativ och landets totalasom
utsläpp koldioxid skulle öka med 50 % till år 2010, jämförtav medca
1990 års nivå.

alternativetI med kärnkraften avvecklad till år 2010 och begränsning
koldioxidutsläppen med 10 försvåras% ersättning kärnkraftselav en av

med exempelvis dennal beräkningnaturgas. kommer endast omkring
hälften den ersättande kraftproduktionen från naturgaseldadeav
kondensverk. Bränsleanvändningen i hela kraftvärmesektorn baseras på
biobränsle och utbyggnad har skett och vindkraft.vatten-av
Modellkalkyler visar på råkraftspris kring 80ett öre/kWh. En delstor

anpassningen skulle då komma ske minskadav att genom en
elanvändning och innebära bl.a. kraftig strukturomvandling ien
industrin.

direktaDe kostnaderna för både avveckla kärnkraften tillatt år 2010
och begränsa koldioxidutsläppen, har uppskattats bli dubbeltän såmer

med naturgasproduceradstora ersättning. innebärDetsom t.ex.som
bruttonationalinkomsten BNI haratt beräknats bli 3 lägre%nära år

2010 all kärnkraftnär jämfört medstängts alla reaktorer varit iav, om
drift och dagens koldioxidskatter hade gällt. beräkningenI det sigrör

minskning med 63 miljarder kr år 2010 i 1995 års priser.om en ca
Resultatet skall tolkas så BNI under avvecklingsperiodenatt successivt
påverkas så effekten år 2010 har nåttatt nivå 63 miljarder kr fören

därefter minska. totalaDen bruttonationalinkomstenatt har under
beräkningsperioden 1995-2010 ökat med miljarder540 kr, dvs. i
genomsnitt 36 miljarder kr år.per

Till de kostnader beräknats kommer anpassningskostnadersom som
uppstår till följd trögheter vid omställningen, inteav ärmen som
möjliga beräkna.att

Kärnkraftsavvecklingen, och den snabbare prisstegring den kan
medföra åren kringväntas sekelskiftet, påskyndar strukturomvandlingen

i den svenska industrin, särskilt i branscher ochsom massa- pappers-
industri, stålverk och metallframställning. Vid konsekvens-annan
bedömningama har beräkningar genomförts där industrin bäräven de
ökade kostnaderna för koldioxidbegränsningen. denI analysen framhålls

kalkylresultaten tyder på betydandeatt produktionsminskningar i de
energi- och elintensiva branscherna Sverige ensidigt begränsarom
koldioxidutsläppen. Sysselsättningsproblemen skulle försvåras i de
regioner starkt beroendeär sådan industri. harDet inte varitsom av
möjligt några måttatt dessa effekter ige termer av
samhällsekonomiska kostnader, de negativa sysselsättnings-men
effekterna har i någon mån bedömts kunna dämpas ökadav
sysselsättning i ersättande bränsle- och elproduktion.
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skattehöjningar ochfrånundantagunderlagetislutsats t.ex.ärEn att
de ökadefårför demeffekternalindrasyfteiåtgärderandra att som

blirtotaltanpassningskostnadernatill settledakankostnaderna, att
får förståproblemenorsakardesektorerandraoch änstörre att som

kostnaderna.delar av
tid kanPå korthandelsbalansen.påverkaocksåkanAvvecklingen en

tillgängligamaximaltdeuppståimportökning ävenkraftig väntas om
ieffektiviseringsmöjlighetemaoch tasproduktionsresursernainhemska

importökningenbalansproblem måste mötasundvikaanspråk. För att
verksamheternaexportinriktadedel deEnökadmed storexport. av

höjdapåverkassektorerenergiintensivaochel-i deåterfinns avsom
energipriser.

avvecklinglångsammareEn

tredje årreaktoravveckling vartalternativ förutsätterDetta av enen
före år 2005,skillnaderinte någrainnebär större1998. Detfr.o.m. år

detta fallistigerElprisetalternativet. ävenföregåendemed detjämfört
bli likainteförutsesprishöjningstaktenöre/kWh,30kringtill nivån men

snabb.
kondens-iproducerasTWhÅr 34beräknas2010 att nyaca

i dettasnabbtÖkningen likagår integasanvändningenanläggningar. av
utbyggnadendelsinnebärtidigaremed detjämfört attvilketalternativ,

ökarmöjligheternadelstakt,lugnareikaninfrastrukturen göras enav
fulltkraftvärmeunderlagetutnyttja ut.kunnaatt

kärnkrafts-förkostnadernadirektadehar2025till årFram
miljarder kronortill 4030beräknatsalternativi dettaavvecklingen -

kärnkraftenmedjämförthälftenmindrevilket ännuvärde 1995, är om
mätbarade ickekommerTill detta2010.till årheltavvecklas

beräknaskanstrukturomvandling. Dessaochanpassningförkostnaderna
bliromställningsförloppetdåalternativet,föregåendedetimindrebii än

alternativdettaocksåeftersomobetydligablir intedelångsammare, men
elprisnivån.högretill denanpassningsnabbrelativtinnebär en

förhållande tillifördröjninginnebäravvecklingenlångsammaDen en
inverkanbeträffandeocksåavveckling,snabbaremedalternativet en

år 2010.omkringSkillnadenemissioner. störstärandraochkoldioxid-
högre,miljoner11år 2010beräknas tonKoldioxidutsläppen somvara

ersättninganvändskärnkraftsavvecklingen, naturgasföljd somomaven
kapitel 15.analysen iiförutsättningar använtsdemedoch som
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Också i alternativet med långsammare avveckling påverkas deten
ekonomiska utfallet och konsekvenserna för miljön alternativaav

Ökadantaganden. hushållning/effektivisering kan hålla tillbaka
elanvändningen. Ytterligare satsningar kraftvärme, industriellt
mottryck, vindkraft tillåten vattenkraft, kan innebära ökadsamt
energitillförsel med mindre miljöpåverkan. En betydande osäkerhet
föreligger dock hur mycket sådana åtgärder kan i anspråktasom av som
och vilka effekter de får. Resultatet beror i hög grad på hur hushåll och
företag på olika styrmedel.reagerar

Kostnaderna skulle öka kraftvärmeproduktionen i högre gradom
baserades på biobränsle, vindkraft istället för på naturgas.m.m.
Samtidigt blir koldioxidutsläppen mindre och behovet importeradav
energi minskar. En betoning på inhemskastörre energikällor och
hushållning skulle också skapa betydligt fler arbetstillfällen jämfört med

ensidig satsning på importerad naturgas.en

Anpassningskostnader och strukturomvandling

bedömningarnal samhällsekonomiska kostnader för kärnkrafts-av
avveckling har det förutsätts ekonomin sig till pris-att anpassar nya
relationer störningar. verklighetenIstörre uppstår kostnaderutan även
för samhällets anpassning till förutsättningar. Oväntade händelsernya
kan radikalt förändra de lönsamhetsbedömningar gjorts vidsom
investeringstillfället. Många faktorer kan omställninggöra en av
energisystemet både ochsvår kostsam. Detta gäller båda de redovisade

Ävenavvecklingsalternativen. anpassningskostnaderna kan dock förut-
beroende avvecklingsförloppetsättas på sådantatt desättett attvara av

blir högre vid snabbare avveckling.en
Till de kritiska faktorerna hör arbetsmarknadens funktionssätt,

hanteringen de offentliga underskotten och stabiliseringspolitikensav
utformning. Också miljöpolitiska beslut kan ha avgörande inverkanen

denpå ekonomiska utvecklingen. sig härDet kostnaderrör om som
måste beaktas de inte låter sig enkelt eller jämföras.trots att mätas

Höjda relativa energipriser innebär krav exportökningar främstav
två skäl. det förstaFör medför förskjutning mindre energi-moten
intensiv varuproduktion andelen importerade insatsvaror iatt exporten
ökar. denI exportproduktion Sverige har idag nettoexportvärdetär
relativt högt, eftersom importandelen låg. gällerDet särskilt förär

och pappersindustrin. det andraFör medför avvecklingmassa- en av
kärnkraften inhemsk kraftproduktion i hög grad måste medatt ersättas
import bränsle. importvärdetOm stiger kraftigt dessa skäl, måsteav av
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exportökningsådanökad För attkompenseras export.det engenom
inågonstansdraskostnadernamåsterealiseraskunnaskall ner

energi.förkostnadernaökadedefor kompenseraproduktionen, att
till-givetvisindustrisvenskförfaktorElpriset är gynnsamen -

skogsråvara. För-tillgånggodfaktorermed andra t.ex.somsammans
avregle-därförbl.a.sikt.minska Det ärkommerdelarna att som

förangelägnaelmarknademaeuropeiska ärochnordiskaderingen
bör dämpakonkurrensunderelprisutvecklingeftersomdel,Sveriges en

kraftproduktion.förökarkostnadernaföljdtillprisökningar att nyav
andrapåminska kraventillbidradärigenomkan attAvregleringen

för löner.kostnadernaindustrin,ikostnadsneddragningar t.ex.
10-15deunderkraftigamycket närmasteblirelprishöjningamaOm

medkombinationikärnkraftsavvecklingföljdåren, t.ex. enavsom
iutveckling skermotsvarandeutsläppsökningar utanåtgärder attmot

elintensivasärskiltdevissaskullekonkurrentländer,viktiga av
ochMassa-slåskunnaarbetsställenakemiska ut.ochmetallverken

påverkaochkraftigtsjunkaskullelönsamhetpappersindustrins
investeringarna.

elintensivaochenergi-denunderstrykaviktigt attDet attär
energiprisutvecklingensockså berorkonkurrenssituationindustrins

Europakonkurrentländerna. liprisutvecklingentillförhållandeitakt
ochkonkurrensökadutvecklingskerNordamerika motoch en
hållmångavilket påenergimarknadema,påsubventionerborttagande av

industrier iför mångaocksåenergikostnaderökadetillledakan väntas
ielprisnivånsvenskadenstegringsnabbkonkurrentländerna. En av

industriutslagningtillledakankonkurrentländernaförhållande till av
bärkraftig.visa sigskulleändåsiktlängresom gsysselsättningendock garanteras.kanelpriserstabilamedhellerInte

elintensivai denarbetstillfällenförloradeårens15devisarDet senaste
industrin.

omställningenStyrmedel for17.7

avgifterochSkatter

börDeenergipolitiken.styrmedel iviktigaavgifteroch varaSkatter är
tillmedverkastyrmedelandramedtillsammansochstabilalångsiktigt

förverkligas.energipolitikenformålenfastställdariksdagendeatt av
företagmångfaldhanterasenergiförsörjningensvenska avDen av en
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olika slag privata, kommunala och statliga. Inslaget direktaav-
regleringar har varit litet vid internationell jämförelse. Det inteären
möjligt och inte heller önskvärt central politisk nivåatt- -
detaljplanera energisystemets utveckling. Denna beroendeär av en
mängd skeenden såsom den ekonomiska tillväxten, bränsleprisernas
utveckling, industrins stukturomvandling och inte minst den tekniska
utvecklingen. Riksdagen bör lägga fast sådana villkor för energi-

utveckling, kan stabila planeringsförutsättningarsystemets utgörasom
för hushållen och företagen.

svårtDet styrmedel så deär leder utvecklingen tillatt att ettavpassa
Ändradeprecist mål. omvärldsvillkor kommer oupphörligen påverkaatt

kursen. dettaOm medföra skattesatserväntas ändras så bliratt m.m.
resultatet sannolikt styrmedlen ignoreras eller undviks marknadensatt av
aktörer. förlorar därigenomDe mycket sin effekt och blir trubbiga.av

viljaEn "styra kanrätt" på så leda till träffsäkerheten bliratt sätt att
liten.

återkommandeDe förändringar har präglat de 15 årenssenastesom
energipolitiska styrmedel måste med period med betydligtersättas en

stabilitet. Därigenom får företag, kommunerstörre och hushåll ett
säkrare underlag för sina investeringsbeslut.

Ett generellt krav på de energipolitiska styrmedlen deannat är att
skall kostnadseffektiva. Alla styrmedel ekonomiska likavälvara som—
administrativa innebär kostnader. innebär bl.a.Det det ekonomiskaatt-
styrmedel, skatt, har till syfte påverka konsumtions-t.ex. atten som
eller produktionsstrukturen bör utformas detså kan verka med såatt
låga kostnader, formi bieffekter, möjligt.av som

God resurshushållning innebär värdet god miljö ochatt av
miljöpåverkan beaktas. För detta skall ske vid användningenatt av
samhällets ingrepp i marknaden olikapå lagstiftning,görs sättresurser -
reglering och olika slag ekonomiska styrmedel. gällerDet i detta fall,av
liksom för andra mål, välja det styrmedel viss effekt tillatt som ger en
lägsta samhällsekonomiska kostnad, eller möjligaomvänt störstager
effekt till given kostnad.en

finns i praktikenDet många problem det gäller tillämpa dessanär att
principer. relevantaDe kostnaderna och intäkterna olika åtgärder ärav

mångaofta svåra bestämma. Styrmedlens effekter dessutom i fallatt är
beroende andra länders energi-, miljö- och industripolitik. Förav en
liten ekonomi den svenska inte minst detöppen sistnämndaärsom
viktigt.

Det viktigt samordning i Norden eftersträvasär i syfteatt atten
säkerställa den nordiska elmarknaden fungerar vis.att avsett

Sverige medlem i Viktenär EU. energi- ochattnumera av
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understryks i 1991samarbetevästeuropeisktiutformasöpolitikenmilj ett
kravinnebäri EUMedlemskapet attriktlinjer.energipolitiska nyaårs

ocksååtgärder,andraochavgifterskatter,utformningen menställs av
energi- ochdenutarbetandetdelta ikanSverige gemensammaavatt

miljöpolitiken.
fossilaövervägande delallt utantillproducerasSverigeI en

inteelproduktionenianvänds uttasbränslenfossilabränslen. För som
kan,elproduktionenikoldioxidbeskattningFrågankoldioxidskatt. om

i landetsbränslenfossilaanvändningenringadenbakgrund avmot av
ökadfåkanförsumbar, väntastyckas enelproduktion, menvara

kärnkraftsavveckling.perspektivetibetydelse enav
energi-medrimligtdet ettutgångspunkter ärprincipiellaFrån

deberoendebränslenpåfossila ärskattenvilket aviskattesystem
energinvadtilloberoendetill,upphovförbränningen avutsläpp menger

används.
omständighetertvådockdetfinnskoldioxidutsläppgällerdetNär av

politiknationellföramedsinpå somattproblemen spetsställer ensom
globaltVäxthuseffekten är ettomvärldens.frånsigskiljerväsentligt

kravdärförställerklimatpåverkanpolitikeffektiv motmiljöproblem. En
svenskEnmöjligt.uppslutninginternationellbredså somen

höjaskulleomvärldenshögre änkoldioxidbeskattning ärsom
elintensivadenförochelproduktionensvenskai dentotalkostnadema

troligenel,utländskökad importtillledaskulleindustrin. Detta av
omlokaliseringtillochbränslen,fossilamed avproduceraddelvis en

iindustrisvenskEftersomländer.andratillindustrisvenskelintensiv
omlokali-sådanskulleenergiproduktivitethögfall har enmånga en
koldioxid.utsläppökadeglobalttillledamed kunnaoch avtillsering

andratillövergångreducerasiblandkar:Koldioxidutsläpp genom
förteknikerkostnadseffektivadagisaknasdetmedenergislag,

ytterligareförsvårarkoldixoid. Dettalagringochseparation av
Möjligheternaklimatpolitik.nationellbedrivamöjligheterna att en

reningsmetod, vilketnågonkoldioxidutsläppminskasaknas genomatt
ellerenergikälla attbytautsläpptill är attalternativetinnebär att

utomlands.produktionenförlägga
varandra.tillknutnaårmångasedanelsystemennordiska ärDe

Själlandoch ärFinlandSverige, Norge,fastsåSamarbetet attär
detinnebärvilketväxelströmsförbindelser, attmedsammankopplade

elanvändningenochelproduktionenmellanberoendeömsesidigtfinns ett
tillförutsättningargodaelsystemetnordiskaDetländerna.fyrai de ger

utsläppbränsleekonomi, lägrebättrebl.a.till avledersamverkan som
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miljöskadliga och lägre kostnader för reservkapacitet.ämnen Den
och integrerade nordiska elmarknadöppnare underärmer som nu

utveckling kommer öka dessa fördelar.att
Skatter produktionen påverkar konkurrensentas utsom av

mellan inhemska och utländska elleverantörer den endast påtas utom
den inhemska produktionen. Finland, därI mindre energi- ochen
koldioxidskatt i elproduktionen, har importerad belagts medtas ut en
avgift genomsnittet den skatt betalas inom landet.motsvararsom av som

har dock lett till den finskaDetta elproduktionen i kolkondensverkatt
i viss utsträckning har importerad el. Genom denersatts öppnaav
nordiska marknaden kan det leda till finsk kolkondens i vissatt
utsträckning med produktion danskai kolkraftverk.ersätts

koldioxidbeskattning inomEn elsektorn leder till högre elpriser än
användasfossila bränslen kan koldioxidskatt. gällerDettautanom

särskilt skatten höjer produktionskostnaden för kraftproduktion.om ny
Så skulle bli fallet i Sverige koldioxidskatt skulle påtas utom ny
naturgasbaserad kraftvärme och gaskondens. skulle sannoliktDet
medföra höjselpriset för alla konsumenter, inklusive den elintensivaatt
industrin.

effekter skulleEn del dessa kunna undvikas de nordiskaav om
Ävenländerna koldioxidbeskattning. i sådantettenas om en gemensam

fall kvarstår dock risken beskattningen leder till ökad nordisk importatt
från fossilbränsleeldade kraftverk. Konsekvenserna för denav

konkurrensutsatta industrin skulle endast mildras i begränsad
eftersom konkurrensnackdelutsträckning, ändå skulle uppkommaen

utomnordiska konkurrenter.gentemot
erfaritKommissionen har de nordiska energiministrarna haratt

uppdragit nordisk bl.a.arbetsgrupp möjligheterna tillöveratten se
ökad samordning energibeskattningen elområdet.en av
Koldioxidskatter effektivthar visat sig klimatpolitiskt medel.ettvara

Åtgärder koldioxidutsläpp från elproduktion bör samordnas medmot
övriga länder i Sverige bör verka för sådanaEuropa. internationella
överenskommelser ökadmöjliggör användning gentemotsom en av
omvärlden konkurrensneutrala koldioxidskatter.

Kommissionen det inför omställningen energisystemetattanser av
viktigt redovisa olika styrmedel. Valet skatter, bidrag och andraär att av

styrmedel måste sådant det de målen påatt styr mot uppsatta ettvara
långsiktigt trovärdigt. Styrmedel for hushållning ochsätt ärsom

effektivisering har behandlats i tidigare avsnitt i detta kapitel. detNärett
gäller ekonomiska styrmedel det främst frågor behöver fåär tre som en
tillfredsställande lösning, nämligen stödet till miljöacceptabelny
kraftproduktion, beskattningen kondenskraft och kraftvärme samtav
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beskattas.skallindustrinhurfrågan om
energi- ocheuropeiskeventuellavvaktanI gemensamen

förstödformupprätthålla någonnödvändigtdetkoldioxidskatt attär av
förnybar energi.baserad påkraftproduktionsådani ärinvesteringar som

tillkommerförsta handelproduktionskapacitet ibörSyftet att nyvara
måstefinansieringenochReglernaenergikällor.förnybara varagenom
stödetutformaväljerhållbaralångsiktigt attoavsett sommanom

harKommissionenmiljöbonus.formeller någoninvesteringsbidrag av
kanstödetFinansieringenalternativ.olikanågraredovisatkapitel 13i av

föremål förf.n.konsumtionden ärelskatt påhöjdske somgenom
att beskattakärnkraft. Genomskatt påhöjdoch/ellerbeskattning

ökatnågotservicenäringarhushåll ochockså ettkonsumtionen ger man
samtidigtelvärme,konverteringeffektiviseringtill samtincitament av

kostnader.får ökadeintereglernuvarandemedindustrinsom
kraftproduktionanvänds för ärbränslenfossilaFörhållandet att som

kondenskraftverk ochkoldioxidskattochenergi-frånbefriade gynnar
diskuteraskapitel 13kraftvärmeverk. Iproducerad imissgynnar

rättvisamiljömässigtskapaföråtgärdermöjliga att mera
kraftvärme.ochkondenskraftmellankonkurrensvillkor

Nivånoch elskatt.energiskattbefriad frånår 1993sedanIndustrin är
hushåll,denfjärdedelnärvarandeförkoldioxidskattenför är somaven

motiveradNedsättningenbetalar.servicenäringar äroch avtransporter
medförkonkurrenssituation, attindustrinsenergiintensivaden men

ochel-effektiviseraindustriföretagövrigahos attincitamenten
diskuteraskapitel 13förhållandevis liten. Ibränsleanvändningen är om
skulle kunnaenergianvändningindustrinsbeskattningfull aven

energiintensivapåskattennedsättningregler förmedkombineras av
sigförbinderberörda företagende attvillkorunder attprocesser

kostnadsnivå. Ettvisstillhushållningsåtgärdergenomföra enupp
Danmark.itillämpasliknande system

såvattenkraftsbeskattningen över atthärmed börsamband ävenI ses
denpåkraftverkenutnyttjandeineffektivttilllederinteden ett av

elmarknaden.nordiska
Samtligastyrmedel.valettillställninginteKommissionen tar av

syssel-avseendemedytterligareanalyserasalternativ börredovisade
konkurrenskraftindustrinsköpkraft, miljö,hushållensvälfärd,sättning,

elbörs etc.nordiskWTO,åtaganden EU,internationellaSverigessamt
sådantalternativenredovisadede ärdockKommissionen att avanser
dem.sigtillfälle överbörremissinstanserna att yttraintresse att ges
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Styrmedel för teknikny

harStaten for utveckling och investeringar i miljövänligett ansvar av
energiomvandlingsteknik i långsiktigt perspektiv. Det innebärett att

aktivt måste initiera, följa och utvärdera den verksamhetstaten som
bedrivs för uppfylla de energipolitiska målen.att

tidigareDen vattenkraftutbyggnaden, byggandet förstamnätetav
i viss mån kämkraftsutbyggnaden, hade inte kunnat skesamt utan ett

eller mindre starkt statligt beställarengagemang. Liknande exempelmer
kan från andra områden, telenätet och stambanan.t.ex.ges

tekniska utvecklingenDen har gjort vissa de naturligaatt av
monopolen har upphävts. I riktning verkar den ökadesamma
internationaliseringen. Vidare har tids Förändringar roll,statenssenare av
med bl.a. bolagisering statliga verksamheter och Ökade avkastnings-av
krav på statliga bolag, inneburit trend bort från direkt statlig styrning.en
Statens roll beställare verksamhet syftar till uppfylla deattsom av som
energipolitiska målen måste bakgrund dessa förändringar.motses av

från forskning till kommersiellaProcessen produkter sker i många
led, tidlång och kräver långsiktighet hos alla medverkande.tar
Energiteknik kännetecknas dessutom höga investeringskostnader,av
långa livslängder höga krav på tillgänglighet i Dettasamt systemet.
leder till viss tröghet radikala förändringar. uthålligaDet stödetmoten
till forskning och utveckling, såväl utbyggnadstaktensom av ny
elproduktionsteknik de tekniska och ekonomiska riskerna,samt avgör
i vilken utsträckning teknik kommer tillämpas.attny

Statens uppgift stimulera omställningen energisystemetär att av
energiforskning,stöd till utveckling och demonstration EFUD.genom

förutsättning förEn omställning insatser och i allaären engagemang
samhällssektorer vilket kan underlättas klara mål.sätteratt statengenom
På så kan samhället i ökatövrigt för omställningen.sätt ta ett ansvar

omfattandeEn utbyggnad biobränslebaserad elproduktion i kraft-av
kan ske olika och med olika tekniker.värmesystemet Desätt

biobränslebaserade kraftvärmeverk under de åren harsenastesom
uppförts med statligt investeringsstöd i huvudsak baserade vadär

betecknas konventionell teknik. i högsta gradDetta ärsom som
förståeligt, eftersom köpare kommun eller industri obenägenär atten - -

teknisk risk vid investering, i sig medförta storen en som en
FABELGekonomisk riskexponering. medel finnsDe inomavsattasom

avsedda användas för utveckling och demonstrationär att av ny
elproduktionsteknik. Endast intresse har dock kunnatett svagt noteras.

° Programstyrelsen för främjandeav biobränsle.



1995:139Överväganden SOUoch förslag464

utveckling ochforskning,förinsatserFinansieringen av
mellanfördeladlikaii dag staten,demonstration settär stort

åtgärder börindustrin. Ytterligaretillverkandedenochkraftföretagen
Därvidelproduktionsteknik.kommersialisera är ettinitieras för att ny

teknik berorbetydelse. Värdetsystemtänkandeökat största av enav
statligaskall Detoch de kravingår iden möta.det systemetsystem som

marknadsaktörernas. Statentidsperspektivlängrebör ha äninsatserna ett
kompetensutvecklingochkunskaps-prioriteragradi högredärvidbör

högskola,ochvid universitetenergiforskningfinansiering avgenom
ochochproduktertillleda framkansiktvilket somprocessernya

energisystemet.omställningenpåskyndakan av
tillkopplasenergislag börförnybarautvecklingenförInsatser av

projektSådanaelproduktionsteknik.demonstrationochutveckling av ny
kraftforetag/kommunerhögskola,mellansamverkanigenomförasbör

erhålls fårerfarenheterdeviktigttillverkare. Det är att somsamt
och pilot-demonstrations-uppförandeförspridning. Resurser av

utveckling,underforgasningsteknikför den äranläggningar, t.ex. som
därförbör avsättas.

under detminskatenergiforskning har senastepåsatsningarStatens
Sverigeharhög nivåinternationellthafthaFrån settårtiondet. nuatt en

Kommissionenländer.jämförbara attenergiforskningmindre än anser
hållbarekologisktmöjliggöraviktig förenergiforskning attär en

börenergiforskningen åter störreochekonomisk tillväxt att resurser.ges
ochhögskolorochuniversitetvidforskningstöd tillStatens

särskiltadministrerashittills ettforskningsinstitut bör genomsom
detillvaraväsentligthärvidDetenergiforskningsprogram. att taär

energiforskningsprogrammet.tidigarefrån deterfarenheternaskiftande
varandra, förmedintegreradevälbörstyrmedlenolikaDe envara

samverkan.ökad
teknik,utvecklingenunderstrykavillEnergikommissionen att av ny

omställ-betydelse föravgörandeelproduktionstekniken,särskilt är av
åtgärdertydliggörasbörenergisystemet. Dettaningen somgenomav

teknik.beställarefunktionstärker statens av nysom

demonstrationutveckling ochenergirelaterad forskning,Mål för

vetenskaplig ochskapabidra tillskallfinansierad EFUDStatligt att
ihögskola ochuniversitet,inomkompetensochkunskapteknisk

energisystemet.omställningenochutvecklingennäringsliv för av
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Energiforskningsprogrammets uppgift bidra till framär att att ta ny
möjliggöra minskning energisystemetsteknik skall en avsom

bidra till ekonomisk tillväxt och försörjningstrygghet.miljöpåverkan och
utvecklingsinsatser syftar till säkraForsknings- och attsom

leveranssäkerhet och bidrar till ekonomisktenergisystemets som en
långsiktigt uthållig diversiñering energitillforselnkonkurrenskraftig, av

därför fortsatt angelägna.är
för framgång hög teknisk kompetens inomFörutsättningarna är en

näringsliv och andra delar samhället.universitet, högskola,både av

internationaliseringökadEn

välja forskningsområden där vårt land kanfortsättningsvis.Sverige bör
till den internationella utvecklingen.väsentligt bidrag Detväntas ettge

ställer särskilda krav påområden där vårt energisystemsärskiltgäller
energiområdetnationella utvecklingenoch kompetens. Denkunskap

aktivt förkomparativa fördelar utnyttjassvenskakan stärkas attmerom
Internationelltinternationella samarbetet.fördjupa detochtillvarata

målinriktat med syfte stärkabörforskningssamarbete göras attmer
den statligakombination med ökad selektivitet vidsvensk IEFUD. en

forskningssatsningarnautbytetkan på såfinansieringen EFUD sätt avav
omvärldsbevakning teknik- och områdes-Strategiskökas. genom

bevakning bör tyngd iinternationell FoU-översikter störresamt ges en
välbevakning bör effektivitetsskälverksamheten. Denna varaav

verksamhet inommed övrig EFUD-programmet.integrerad
den tekniskavikt de forskningsresultat ochDet attär storav

kostnadseffektivtfram i andra länder påutveckling kommer sättettsom
svenska utvecklingsarbetetmed dettill och integreraskan tas vara

framgångsrika viuttala sig huridag för tidigt är närDet är att om
energi-med EU-medel inomsvenska projektfinansieradet gäller att

konkurrenskraftsvenska forskargruppersberoendeområdet. Det är av
påverkamedlem kanSverigeoch hur mycketi Europa somav

arbete har just börjat.forskningsprogram. Dettainriktningen EU:sav
utgångspunktergenerellafinns skäl från övervägaDet att mer

forskning inom vissaför stärkakompletterande statliga satsningar att
kan haområdengäller framför allt inomområden. Det storsom

forsknings- ochklimatperspektiv, därmiljö- ochbetydelse i ett men
grund otillräckligaidag påutvecklingsarbetet är svagt resurser.av

utvecklingsfrågorochforsknings-Energiområdets bredd skapar som
användnings-tillförsel- ochinomsamarbete mellan aktörerkräver

energi-mellan å sidankunskapsöverforingforområdena. Formerna ena
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sidan universitet och högskolaoch å andraoch energiteknikföretagen
vidareutvecklas.bör

kärnkraftsavvecklingförStyrmedel

användas förstyrmedel kangranskat deharKommissionen attsom
kärnkrafts-kärnkraften.avveckling Enpåverka eller styra aven

enligt i principförutsättningar genomförasdessaunderavveckling kan
beskrivas följandekan dehuvudlinjer. korthetI sätt.tre

avveckling.Lagstiftning om-
kärnkraftenspåverkaråtgärder,eller andraBeskattning som-

produktionskostnader.
Åtgärder elproduktion kanförmöjligheternaförbättrar somsom-

kärnkraften.ersätta
de följandegivetvis också kombineras. Islag kanStyrmedel dessa treav

sådana åtgärder.i korthetavsnitten berörs

kärnkraftsavvecklingLagstiftning om

avveck-beslutamöjlighetkärnkraftsavvecklinglagstiftadEn att omger
förutsägbarhetDärmed kan kravi tiden.förläggninglingens upp-

svårigheter,dock vissalagstiftningsteknik innebärVarje tänkbarfyllas.
ha generelllagen skallbl.a. kraven påmedhänger attsammansom

skall gå till.avvecklingeninnehålla kriterier för hurutformning och
utformninglagstiftningenslagstiftningsmetod ochValet närmareav

förut-mellan kraven påavvägningresultatetsannolikt bliskulle av en
flexibilitet.sägbarhet och

det iskulle införas måsteavvecklinglagstiftningOm omen
ersättning tillställning till fråganocksålagstiftningen tas om

tillståndshavarna.
ersättningenlagstiftningtillskyldig ärStaten är attatt en omse

dock osäkertEuropakonventionen.och Detmed grundlagenförenlig är
egendomsskyddgrundlagsbestämmelsenden svenska ärsåväl omom

avvecklingslagstiftning vilkentillämplig i fråga somenom
osäkert vilkenVidare detersättningsstandard den ärgaranterar.

Europakonventionen och allmännakrävs enligtersättning rätts-som
principer.

för såvälflexibilitet viktigaförutsägbarhet ochKraven är staten
nödvändigt medblidock kommakankraftföretagen. Det attsom
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kärnkraften. osäkerhetinleda avveckling Denlagstiftning för att aven
besvärande för bådaersättningsfrågorna torderåder parter.varasom om

kraftföretagen harvarken ellerrimlig utgångspunktEn är statenatt
hämmande tvisteroch för verksamhetenvinna långdragnapånågot att

ersättningsfrågan. Vid förhandlingardomstol med osäker utgång ii
rimlig regleringfinna för bådakunna gåborde det däremot parteratt en

lagstiftningsâtgärder vidtas böreventuellaaktuella frågorna. Innandeav
frivilliguppfattning, söka nåenligt kommissionens överens-staten, en

dessa.förhandling medkraftföretagenkommelse med genom en
med ochmöjlighetkraftindustrinskulle ocksåHärigenom attges vara

framtida utvecklingen.denpåverka

kärnkraftenBeskattning av

medkärnkraftsproduceradproduktionsskatt pånärvarandeFör uttas en
öre/kWh.till Detfrån den januari 1996 1,2Skatten ökar löre/kWh.0,2

beskattningförslag ökadframförtsmotiveringarhar med olika avom en
kärnkraften.

tidenlönsamhet medkärnkraftensmotiveringsådanEn är att
redovisats kanstigande elpriser. Somtill följdökakommer att ovanav

avvecklas,kärnkraften börjarberäknas stigaelpriserna näroavsett attatt
kvar i drift.längre kärnkraftsverkenökningstaktmindre ärmed en

kärnkraften, vilketlönsamheten iberäknas ökakanStigande elpriser att
kärnkrafts-reinvesteringar i deför lönsammastörre utrymmeettger

drivs vidare.reaktorer som
anledning medargumentation,dennadärför, enligtfinns attDet en

förkärnkraften i syfte begränsabeskattningentiden öka utrymmetattav
ökarkärnkraftsreaktorer. skattEnäldrereinvesteringar ilönsamma som

drift därföri harvarje år reaktornförvisst belopp kWhmed ärett per
ellerskulle sannolikt, ibeskattningredovisats. sådan störreockså En

elementetsdet progressivaochberoende nivågradmindre
drifttiden förlönsammaekonomisktdenutformning, förkorta

skeskulle knappast kommaUrdrifttagandetkärnkraftreaktorerna. att
företagen själva.planerasskulle kunnasamtidigt, och av

majoritetårtiondet.det Enstiga underElpriserna förväntas närmaste
kärnkraftsskattenhöjningsuccessivkommissioneninom att avanser en

prisernaförhindra de stigandeanvändas i syftekunnaskulle attatt
kärnkraftverk.i gamla Enreinvesteringarförökatskapar ett utrymme

medförakan dockstyrskattsådanalltför snabb höjning attav en
skattenshöjningen blir beror påytterligare.höjs Hurelpriserna stor

medföra ökadeskulle ocksåelprisernahöjningsådannivå. En av
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kostnader for den elintensiva industrin. Effekterna skattav en
kärnkraftsproducerad successivt stiger från låg nivå bör därförsom en

ytterligare. Frågan diskuteras i kapitelanalyseras 13.

kärnkraftenKonkurrens till

Möjligheterna kärnkraftsreaktorer ställs redan berörtsär,att av som
kärnkraftsforetagens lönsamhetsbedömningar.beroende Sådanaovan, av

hand aktualiseras i sambandkalkyler torde i första med beslut störreom
svensk reaktor, Oskarshamnreinvesteringar. dag har genomgåttl en

sådan renovering.störreen
avveckling kärnkraften blir således i hög grad beroendeEn av av

buds.för de alternativa elproduktionsmetoder står tillkostnaderna som
det i samband med avställningväsentlig frågaEn är att en av

och klimat-finns ekonomiskt rimliga, och från miljö-kärnkraften
fördelaktiga, alternativ för elproduktion i anläggningar.synpunkt nya

kärnkraften siktmöjligheterna antingen påOm så inte sker är stora att
elpriset stigertill höga kostnader, ellerdrivs vidare änatt mer

ersättningslösningar tillgripas.därför dyra måstenödvändigt att
klimat- och miljösynpunkthar detOvan nämntsnaturgasen som ur

fossila bränslet. tillgång till påfördelaktiga En naturgasmest
skulle sannolikt den situation ifördelaktiga villkorekonomiskt vara

först skulleersättningsinvesteringarvilken övervägas.
synpunkt viktigt investeringar i ersättandesamhälletsDet är attur

god elbrist inte uppkommer ochi sådan tidelproduktion görs attatten
kraftigt. har, bakgrund mycketelprisnivån inte stiger Det mot att enav

elproduktionskapacitet skall föreslagits börersättas, att staten tastor upp
energiföretagen investeringar i ersättandeförhandlingar med om

produktionskapacitet. bakgrund avställningDetta mot att avav en
former,kärnkraften bör ske i ordnade och starkt påverkautan att

företagens konkurrenssituation.
kapitel särskild fondmöjlighet diskuteras i skapa13En är att ensom

skulle kunnaför underlätta omställningen energisystemet. Fondenatt av
särskild skatt eller avgift och användas förfinansieras med på atten

i kraftproduktionsanläggningar.finansiera investeringar nya
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Klimatpolitiska17.8 överväganden

Riksdagen beslöt år ratificera klimatkonventionen.1993 Regeringenatt
konstaterade klimatpolitiskai den propositionen någon situation däratt

kunna förpliktelserSverige inte skulle uppfylla sina enligt konventionen
kunde förutses. Klimatkonventionens bestämmelser innehöll inte

heller några direkta krav omorientering eller precisering denen av
svenska politiken. Riksdagen uttalade dock nationell strategi böratt en

koldioxidutsläppen från fossila bränslen stabiliseras enlighetiattvara
klimatkonventionen till nivå förmed 1990 års år 2000 därefteratt

minska.
elproduktionensvenska orsakar inte några nämnvärdaDen

koldioxidutsläpp, vilket det svenska utgångsläget mycket dåligtgör när
det gäller åtaganden procentuella reduktioner koldioxidgöraatt om av

kostnadernauttrycka detta förefter år 2000. Ett sätt ärannat att att att
minska koldioxidutsläpp i den svenska energisektorn höga jämförtär

länder.med många andra gäller också för andra sektorerDet än
elproduktionen i denna sektor minskning omöjlig, eftersomär en

endast några länder tillämpar koldioxid-Sverige är ett av som
Sverige innebär koldioxidbeskattningen åtagandebeskattning. I ett att

nedbringa koldioxidutsläppengenomföra åtgärder för tillatt upp en
öre/kg koldioxid i industrisektorn och till öre/kgkostnad 9 36caav ca

i sektorer.andra
de enda länder har infört koldioxid-Sverige och Norge är som en
samtidigtbetydelse, i all elproduktion i debeskattning stort settsomav

fossila energislag. Finland,länderna sker Danmark och Neder-två utan
koldioxidbeskattning,länderna har också på lägre nivåer.men

långsiktiga. KlimatarbetetKlimatproblemen globala och måsteär
och långsiktigt effektivt. politikdärför utformas så det blir globalt Enatt

klimatförändringarnasiktar till verkningsfullt påverka måsteattsom
långsiktigt trovärdig.vara

det målEnligt kommissionens beräkningar kommer inte som
tillställt utsläppen koldioxid skall stabiliserasriksdagen att avupp, om

styrmedel.och därefter minska kunna uppnås med dagensår 2000 att
Ytterligare åtgärder förgäller särskilt minskningen efter år 2000.Det att
målen skallbegränsa utsläppen därför nödvändiga nås.är om

klimatkonventionen. Konventionens långsiktigaSverige har ratificerat
halten växthusgaser i atmosfären vid sådanmål stabiliseraär att av en

livsmedelsproduktionen inte hotasnivå och under sådan tidsrymd atten
naturligt Vid konventionensoch ekosystemen kan sig sätt.ettanpassa

förhandlingar skulle inledas förförsta partskonferens beslutades attatt
eller minskaförslag till politik och åtgärder för begränsautarbeta att
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situationväxthusgaser. Beroende de enskilda ländernasutsläppen av
förespråka olika formuleringar protokoll.kan de väntas ettatt av

det svenska klimatpolitiska arbetet måste haKommissionen attanser
inriktning. klimatpolitiska målen börinternationell De attvaraen

förhindrarväxthusgaser nivåstabilisera koncentrationen påav en som
kostnadseffektivtklimatförändringar och detta skerallvarliga globala att

länderna.rättvist mellanoch
utgångslägensynvinkel innebär detta olika länderssvenskFrån att
vadgrundläggande krav gällerbeaktas.bör Det är ett

förockså betydelse sådanautvecklingsländernas situation. Det är av
bränslen.inte baserat fossilaSverige, där elsystemetländer ärsom

under desina utsläpp kraftigtockså minskatSverige har senaste
industriländer har ökat utsläppen. svenskaflertalet Deårtiondena, medan

bland de lägre i Europa.koldioxidutsläppen ärpersonperav
uppdrag visarföretagits kommissionensBeräkningar attsom

förenade medkoldioxidutsläppenminskningarytterligare ärav
minsk-Särskilt höga kostnadernakostnader.förhållandevis ärstora om

avvecklas.kärnkraftenföretas samtidigtutsläppenningar somav
försöksperiodbeslöts ocksåpartskonferensenVid den första att en

omedelbart.aktiviteter skulle inledasgenomfördaför gemensamt
Åtgärder kani svensk klimatpolitik,slag inslagdetta är ett somav

projektdärför debetydelse. Kommissionenfå ökadkomma attatt anser
avtal medstatligaregleras bilateralabedrivs bör genomsom

partskonferensens beslut.enlighet medmottagarländerna i
klimatpolitiskafrånockså utvärderingföreslårKommissionen att en
genomförandeförutsättningar,projektensutgångspunkter bör göras av

fas efter år 2000.underlag för operativföroch resultat att enge
delenergiförsörjningpåpekats Sverigesredan harSom är en avovan

Åtgärder till anpassningarvidtas här hemma lederden europeiska. som
elproduktions-lokaliseringen industrier ochutrikeshandeln och ii av

utformasklimatförändringar måsteSvenska insatseranläggningar. mot
internationellaindustrinsden svenskade inteså äventyraratt

Videller välfärden.konkurrenskraft, sysselsättningen närmareen
jämförelser medklimatstrategi måstesvenskutformning görasav
undvika Sverige påtarländer föråtgärder i andrafaktiskt vidtagna att att

konkurrentländer.ekonomisk börda vårasig varaktigt änstörreen
därförvidtas i Sverige börklimatpolitiska åtgärderDe varasom

länderna.vidtas i de andra Dettaharmoni med demavpassade och i som
exempelvis ökande importundvikaviktigt förär att aven

svensk industriproduktionel, ellerfossilbränslebaserad ersättsatt av
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industri i länderandra med belastning klimatpå och miljö. Enstörreen
eventuell ökad användning för elproduktion bör kompen-naturgasav

med åtgärder utsläppenminskar koldioxid vid värme-seras som av
produktion och i frågortransportsektorn. blir betydelseDessa vidstorav

avveckling kärnkraften.en av
viktigt bidrag tillEtt de internationella insatserna mot

klimatförändringarna för effektivaverka styrmedel. Harmoniseradeär att
koldioxidskatter inom kan betydelsefulltEU på tillvägenett stegvara

internationell klimatstrategi. Sverige bör pådrivande i deten vara
internationella arbetet, särskilt inom för uppnå harmoniseradeEU, att

koldioxidutsläpp.åtgärder mot
Energikommissionen Sverige bör lägga särskild vikt vidattanser

möjligheterna till EU-linje i de kommande förhand-en gemensam
lingarna inom klimatkonventionens sådan linje måste frånEn utgåram.

internationellt rättvist Det gäller mellan industri- ochsynsätt.ett
utvecklingsländerna, inom den industrialiserade världen.ävenmen

börpå länderna ställas så åtgärder kan vidtasKraven att ett
kostnadseffektivt och rättvist med hänsyn till bl.a. nuvarande utsläppsätt

till tidigareinvånare och åtgärder har minskat utsläppen.somper
Utvecklingsländerna måste under lång tid framöver ha möjlighet att

räknatsina utsläpp, capita alltjämt låga.öka ärsom per

Myndighetsstruktur på energiområdet17.9

ambitionen i den svenskaövergripande energipolitiken måsteDen vara
uthålligbidra till energiförsörjninglångsiktigt utgår från vadatt en som

och miljö kan bära. med framgång genomföra sådanFör attnatur en
energipolitik krävs ändamålsenlig myndighetsstruktur. Energi-en
kommissionen myndighet bör skapas. Myndighetenssärskildattanser en
uppgift bör miljömässigt tillförselverka för säker och hållbarattvara en

effektiv energi. Arbetsuppgifternas omfattningoch användningen av
och avgränsning andra myndigheter bör granskas särskilt.mot

Exempel på centrala frågor energisystemets utformning ochhurär
användningen påverkas. Sådana frågorteknik kan bör belysasav ny
flera nivåer. detVärdet teknik beror på den ingår isystem,av en som

de krav skall få helhetsbildoch Förmöta.systemet att en av
energisystemets utvecklingsmöjligheter bör det tekniskt inriktade arbetet
integreras med energisystemanalyser. skaparövergripande Detta
förutsättningar för effektiv avvägning åtgärder såvälpåen av
tillförselsidan användningssidan energisystemet. Ensom av

analysera energisystemfrågor ochenergimyndighet behövs kansom som
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bedriva projekt inom energiområdet.kan initiera och
betydelsefull. DärförInformation det angeläget denär är att nya

särskild vikt vid effektiv informations-myndigheten lägger en
verksamhet.

medlemslandbetydelse vi i har organisationEUDet är att som enav
övriga medlemsländers organisationer inomkan mötasom

centralflesta medlemsländerna har energi-energiområdet. De en
myndighetsfunktion också kan bedrivamyndighet utöver egnasom

utvecklingen energiområdetinternationella inomprojekt. Den är storav
målinriktat för delSverige och bör arbeta denbetydelse för att ta av

samtidigtutvecklingen. skall utvecklingen följasinternationella Här som
deltagandet skall intensifieras. kompetens dådet svenska Hög är en

omvärldsbevakningför kunna delta effektivt. Strategiskförutsättning att
områdesöversikter internationell bevakning börteknik- och samtgenom

börtyngd i verksamheten. bevakningDennastörre avges en
integrerad med övrig verksamhet inomeffektivitetsskäl välvara

energiområdet.
medbör kontinuerligt integrerasOmställningen energisystemetav

varför dessa funktioner börenergiområdet,försörjningsberedskapen
tillsynsuppgifterna avseendebörföljas åt. Det övervägas om

eftersomelsäkerheten bör förläggaselnätsverksamheten och separat,
karaktär.verksamheter hardessa en annan

Övriga överväganden17. l O

under 1990-taletreaktorerAvveckling 1-2av

effekternamed sina direktiv granskathar i enlighetKommissionen av
kärnkraftsaggregat under 1990-talet.eller tvåavställningen ettav

kraftbalansen för-kan ställasvisarAnalysen utan attatt ett aggregat av
kraftvärmeverkenföljd därav skulle sannoliktpåtagligt. Som ensvagas

utnyttjandet s.k. avkopplingsbarautsträckning,utnyttjas i ökad av
utnyttjas under den kallasteoch olj ekondensverkenelpannor minska mer

tiden året.
skulle marginalernaytterligare mindreVid avveckling aggregatettav

möjlighetergäller särskilt produktionssystemetsminska betydligt. Detta
den inhemskatillräckligt hög effekt förleverera mötaattatt en

kalla ochvinterdagar. Behovet importeraefterfrågan under attav
ökar. Vid torrår uppståroljekondenskraftverk och gasturbineranvända
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för effektbristrisk i det svenska systemet.en
inte sannolikt produktionskapacitetDet under 1990-taletär att ny

skulle kunna tillföras elproduktionen dennaså risk för elbrist kanatt
Under skullekompenseras. normala omständigheter bristsituationen av

motsvarande omfattning kunna avhjälpas import. Torrår i Sverigegenom
oftainträffar dock vattentillrinningen dålig också i våranär är

grannländer.

för atomskadorSkadeståndsansvaret

Kommissionen har i uppdrag analysera förutsättningarna föratt
ersättningsskyldighet enligtkraftföretagens atomansvarighetslagen och

förutsättningarna för utveckling det internationellaredovisa av
kapitel avsnitt har beskrivits den internationella ochregelverket. I
regleringen för atomskador.den nationella ansvaretav

reglering frågan tillgodtagbar ersättning dem kanEn av om som
grunddrabbas skador på kärnteknisk verksamhet kan inteavav

nationell nivå.åstadkommas på enbart Avtal med andra länder är
skadelidande inödvändiga för Sverige skall tillrättatt garanteras

följddrabbas till olyckor utomlands. Likaså börersättning deom av
folkrättsligtsådana avtal förbinda sig tillgodoseSverige attgenom

skadelidande i andra länder olycka skulle inträffaanspråk från om en
här.

dock vissahar brister, kommissionen villNuvarande system som
brist beloppsbegränsningen anläggningsinne-sådanpåtala. En är av

försäkrat belopptill betydligt lägrehavarnas Detta är änansvaransvar.
olycka inträffar kan därför konsekvensenanläggningen. Omsjälva aven

de försäkringsbeloppbegränsning bli, mindre deldenna att av somen
samtidigt mångdubblabetalas tillfaller de skadelidande,ut som

kraftföretagen. företag har sedanförsäkringsbelopp betalas till Dessaut
ersättningsskyldighet skadelidande.ytterligare deinte någon mot

ansvarsbeloppet får den svenskaErsättning det begränsadeutöver staten,
betala.tillsammans med andra stater,

kärnkrafts-har bedömts obegränsat förtidigareDet att ett ansvar
oförenligt med Pariskonventionen ochföretagen skulle att ettvara

skulle kunna införas i Sverige endast till prisetsådant attavansvar
gäller i bl.a.Sverige ställer sig utanför den reglering Västeuropa. Isom

konventioner Sverige, harTyskland, anslutet tillär samma somsom
internationelltinförts. Konsekvenserna idock sådant ettett ansvar

Sverige skulle införa sådant svåraperspektiv, äräven attett system,om
förutse.
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frågan utökat förföreslårKommissionen ettatt ansvarom
perspektiv.främst internationellt Enikärnkraftsföretagen över ettses

konsekvenserna för svenskmöjligheterna ochomfattasådan böröversyn
förening medför kraftföretagen, iökatdel införa attettatt ansvarav
bör undersökasandra länder. Särskiltingås medbilaterala avtal

i detSverige, såsom medlemsstatförhäravkonsekvenserna
tilläggs-Paris- ochhar tillskapatskonventionssystem genomsom
framtidaundersöka deUtredningen börkonventionen. även

förinföra obegränsatenskilda länderförmöjligheterna ettatt ansvar
följdenkan blikonventionssystemkärnkraftsindustrin i det avsomnya

förhandlingar.internationellapågående
anlägg-beloppsgränsen förintebör dockDet övervägasäven om

den del dettakan höjas, varvidningsinnehavarens ansvar somavansvar
den svenskaförsäkringtäckasbedöms inte kunna garanteras avav

utbetalda beloppåterkrävaregressvisförmed rätt attstatenstaten, av
anläggningsinnehavaren.

Kärnsäkerhet

kärntekniskbedrivatillståndregeringensharKärnkraftföretagen att
kärnteknisktillstånd förinnehavarnaverksamhet. Det är enav

säkerhetsmålnationellaförfullahar detverksamhet attansvaretsom
tilltillståndsinnehavarna leverövervaka huruppgiftnås. SKI:s är att upp

skapa sigskall SKI bl.a.dettasäkerheten.för Försitt göraatt enansvar
ikvalitetenanläggningarna ochsäkerhetsläget vidbild avegen av

säkerhetsarbetetskall drivasäkerhetsarbete. SKIkärnkraftföretagens
motiverat.så ärnär

stödet försvenskakanalisera detuppdragockså fått ihar attSKI att
ochfinns i Baltikumkärnkraftverk östrai dehöja säkerheten som

SwedishprojektsärskiltgenomförsUppdragetEuropa. ettgenom -
medsamarbeteSafety iNuclear SIPProjectInternational -

länderna.i de berördasäkerhetsmyndigheterna
tekniskasäkerhetsmässiga,dettidigareSom samtnämnts är

kärnkraftverkfaktorerekonomiska tasavgör när permanentett ursom
och år.mellan 10 23 Dekärnkraftverkendrift. svenska senasteDe är

renoveringensilproblemende s.k.händelser,årens samtt.ex. av
devissakontrollverksamhetenökandedenOskarshamn samt av

kankomplexitetskildantalet ärendenindikeraräldre reaktorerna att av
genomgångenpågåendeframöver.öka Denkomma att av
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konstruktionsförutsättningarna för de äldre reaktorema kan komma att
resultera i bedömningar säkerhetshöjandebehov åtgärder. Påom av
kärnavfallsområdet kraven tillsynsverksamhetSKl öka i taktväntas :s
med SKB:s arbete med slutförvar för kärnbränsleatt använtett
successivt frånövergår forskning till platsval därefteroch en
konstruktionsfas.

Arbetsbelastningen och resursbehovet hos och kanSKI SSI mot
denna bakgrund öka ytterligare vad skett under år.utöver som senare
Det viktigt de båda myndigheterna har tillär att resurser
tillsynsverksamhet och forskning kompetensutveckling ochsamt
internationellt erfarenhetsutbyte. Samhällets insyn och statens
övergripande för kärnsäkerheten måste kunna upprätthållas.ansvar

i bl.a. Baltikum bedrivasmåste med fortsatt kraft.insatserna
Myndigheterna måste ha för behålla och anställaattresurser
specialistkompetens på området. resursförstärkningarDe kansom

bör finansieras medkomma behövas höjda avgifter for kärnkrafts-att
företagen.

Avslutande överväganden17.1 1

energikommissionensUtgångspunkten för arbete har varit 1991 års
uppgörelse slår fastenergipolitiska "energipolitikens mål äratt attsom

sikt tillgångenpå kort och lång och energi medtrygga annan
konkurrenskraftiga villkor.omvärlden Härigenom främjas goden
och social utveckling i Sverige. Energipolitiken skallekonomisk utgå

och miljö kan bära."från vad natur
Energikommissionen bedömningen såväl samhällsekonomiskagör att

miljömässiga skäl talar för omställningen energisystemet börattsom av
ske under tillräckligt lång tid för uppnå målen i 1991 års energi-att
politiska uppgörelse.

Kommissionen bedömer målkonflikter kvarstår. visas tydligtDetatt
i klimatfrågan. Problem vidare för sysselsättning och välfärduppstår

svårigheter bibehålla konkurrenskraften all kärnkrafts-samt att om
produktion avvecklas till år 2010. Resultaten energi-av
effektiviseringarna, tillförseln förnybar energi möjligheternasamt attav
bibehålla internationellt konkurrenskraftiga priser takten i kärn-avgör
kraftsavvecklingen. EnergikommissionensMed hänvisning till prognoser
och bedömningar årtal sista reaktorn drift intebör något då den tas ur
fastställas.

finner det avvecklingenKommissionen angeläget påbörjas iatt ett
kan inledas. Härvidlagtidigt skede så omställningsprocessen äratt
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kraftfulla ekonomiska styrmedel central betydelse. Energi-Det ärav
uppfattning kärnkraftsaggregatkommissionens kan ställasatt ett av

kraftbalansenunder mandatperioden påverkas påtagligt.attutan
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Reservationer

Reservation

ledamoten Pär Granstedtav

Reservation till energikommissionens betänkande

Centerpartiet redan från början skeptiskt till tillsättaattvar
Energikommissionen. bedömningVår energifrågan redanatt ärvar nog
utredd och vad krävs för verkställa riksdagens energibeslustatt attsom
framför allt politisk handlingskraft. Efterär kommissionen arbetat iatt

och halvt år förefaller denna bedömning ha besannats.ett ett Kommis-
sionens sekretariat och har visserligen sammanställtexpertgrupper en
imponerande energipolitisk kunskapsbank, detta arbete har inte haftmen
någon betydelse för kommissionens slutsatser.större Underlagsmaterialet
visar kärnkraftsavveckling till år 2010 fullt genomförbar.att Detären

kärnkraftsavvecklingen skapar kan klaras med i huvudsakutrymme som
hushållning, konvertering elvärme och förnybara energikällor. Trotsav
detta kommer kommissionens majoritet till den rakt slutsatsen.motsatta
Potentialerna för hushållningsåtgärder och miljövänliga energikällor
räknas ned drastiskt i förhållande till underlaget och de ekonomiska
konsekvenserna beskrivs i dramatiska och svepande formuleringar för

bekräfta slutsatsen avveckling kärnkraften tillatt 2010 skulleav en av
få oacceptabla konsekvenser.

Någon seriös analys det ekonomiskt och miljömässigt bästa sättetav
avveckla kärnkraften till har2010 inte gjorts. Därmed fullföljeratt inte

kommissionen givna direktiv. Istället väljer redovisa tvåattman
extremlösningar. detI alternativet kärnkraften i heltersätts stort settena
med naturgaskondens, varvid COz-utsläppen ökar på oacceptabeltett

det andraI alternativet ställersätt. kravet COz-utsläppentvärtom attman
skall minska med 10% tio år, varvid får fram orimligaman
ekonomiska konsekvenser. Däremot har kommissionens majoritet vägrat

belysa alternativ, där kärnkraftenatt huvudsakligenett ersätterman
effektivare elanvändning, biobränslebaserad kraftvärme och vissagenom

tillskott från vindkraft och vattenkraft, övergångsvissamt naturgas, vars
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kololja ochanvändningminskadCOz-utsläpp kompenseras avgenom
faktaunderlag visarKommissionensochuppvärmningför transporter.

ekonomiskttekniskt ochbådealternativsådant ärdäremot ettatt
genomförbart.

varithaslutsatskommissionensbordeuppfattning attEnligt min
huvudsakdet iochtill år 2010,avvecklasoch börkärnkraften kan, att

biobränsle-utbyggnadelanvändning,effektivareskebör avgenom
miljöanpassad,vindkraft,omfattningbegränsadoch ikraftvärmebaserad

vattenkraft ochsmåskalig,främst gas.

utmaningenenergipolitiskaDen

miljönförbetydelse änharnågon,samhällsstrukturer, störreFå om
dominerasenergisystemSverige harenergiförsörjningen. ett avsom
bränslen ochfossilahållbaraekologisktinteenergikällor ärsom -

medochdebränslen,fossilaFörbränning även renastekärnkraft. av
atmosfärentillC02nettotillskotttillreningsteknik, lederbästa somav

småinnebärKämkraftenklimatrubbningar.allvarligaskapar hot om
avfallhögaktivtoch skaparkatastrofer ettrisker för somextremt stora

år100 000 änibiologiskt livalltskilt från änhållasmåste mermer -
fossilaSåvälpyramider existerat.tid Egyptensså långgångertjugo som

ändliga råvaror.dessutombyggerkärnkraftbränslen som
uthålligtekologisktskapautmaningenenergipolitiska är ettattDen

ochpriserrimligaenergiförsörjning tilltryggadenergisystem ensom ger
ochmiljövänligaochenergihushållningmöjligabästapåbygger

medskeuppfattningminbör enligtenergikällor. Dettaförnybara en
miljöavgiftermedhuvudsakligenregleringar, attminimum genomav
miljövänligadedärmarknadssituationskapamiljöbonusoch en

miljöfarliga.dekonkurrerarenergikällorna ut
uppfattning,dennaprincipdelar imajoritetEnergikommissionens

denutnyttjarförordagrad förhögtillräckligt attiinte att manmen
energikällor.förnybaraochhushållningi frågafinnspotential omsom

Elhushållning

från elvärmeövergångelbalansenförbättraför äråtgärdviktigEn att en
åtgårTotaltbiobränslen.handi förstabränslen,meduppvärmningtill

kärnkraftenvadhälftenbetydligtel, dvsTWh än40i dag avmerca
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producerar för uppvärmningsändamål. Elvärmen ställer också kravstora
på produktionskapacitet och överföringssystem eftersom åtgången såär

fördeladojämnt året. En övergång från elvärmeöver till uppvärmning
med biobränslen skulle således starkt underlätta kärnkraftsavvecklingen
och minska behovet elproduktion. denI mån elvärmen medersättsav ny
fjärrvärme förbättras också underlaget för effektiv biobränslebaserad
elproduktion i kraftvärmeanläggningar. Man räknar med att
användningen elvärme kommer minska med 8 Twh jämförtattav ca
med 1994. Kommissionen redovisar därutöver, efter ha räknat bortatt
byggnader där det finns starka, praktiska och ekonomiska hinder för en
konvertering, kvarstående potential på 17,5 TWh varav 2,5 TWhen

Tillvärmepumpar. det komer möjliga besparingsåtgärder på 2 TWhca
Ändåi det bestånd fortsätter eluppvärmt. räknar majoritetenattsom vara

bara med konvertering med ytterligare 3 Twh, dvs dryg sjättedelen en
potentialen.av
Majoriteten bedömer för effektivare elanvändning,att utrymmet

inklusive konvertering elvärme 15-19 TWh. Underlaget tyderär påav
iställetdet borde möjligt uppnå 30-35 TWh.att Inklusive denattvara

minskningen elvärrnen på 8 TWhspontana uppnårav ca man en
potential omkring 40 TWh.

Alternativa energikällor

I fråga förnybara energikällor räknar majoriteten med utbyggnadom en
10 TWh. skallDet bakgrundenmotav ca attses av

Fjärrvärmeföreningen redovisar det bör möjligt byggaatt att utvara
kraftvärmen till 20 TWh. dag producerasI Twh.4,5 Med reduktion för
sådana där biobränslen inte lämpliga, därsystem använderär t ex man
spillvärme eller där värmeunderlaget för litet för mottryck, kvarstårär

TWh.14 Detta förutsätter avvecklar användningenattca man av
i fjärrvärmesystem. Till dettavärmepumpar kommer den utbyggnad av

industriellt mottryck, förväntas komma till stånd vid högreettsom
elpris, vilken kan bli fråga till 5 TWh. frågaI vindkraftom upp om
finns ekonomiskt/teknisk potential på 70 TWh. Med hänsyn tillen ca
miljörestriktioner och motstående markintressen har kommissionens

bedömt potentialen 1-10 TWh. Branschen räknarexpertgrupp medvara
frågaI vattenkraft visar underlaget möjligheter byggaatt utom

ytterligare TWh5 de älvar eller älvsträckorutan röraatt ärca som
skyddade i Naturresurslagen. Till det kommer TWh2,5 småskaligca
vattenkraft.

Underlaget visar således möjligheter bygga förnybaraatt ut
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TWh.miljörestriktioner, på 30-35givnaenergikällor, med
redovisar innebär detenergikommissionenfaktaunder attDet som

kärnkraften medekonomiskt möjligtochteknisktborde ersättaatttvara
och förnybaraelvännekonverteringeffektiviseringsåtgärder, av

kärnkraftenungefär vadTWh, dvsmotsvarande 70-75energikällor
producerar.

potentialhela dennaräkna meddock intekanverklighetenI attman
skäl till detta.flera Detfinnstill år 2010. Detrealiseraskommer att

detpotentialberäkningar. Dessutomosäkerhet i ärfinns alltid en
lönsamt.privatekonomisktalltidintesamhällsekonomiskt lönsamma

inte heller detleda tillkanoch ointresseInforrnationsbrister att
motståndutfört. finnsblir Detlönsammasamhällsekonomiskt attett

Lokalaanläggningarfungerandebefintliga, väl motersätta nya osv.
kraftverk.förilägga hinderkan ocksåmiljöförhållanden vägen nya

vattenkraft byggaskan Menvilken måndet itveksamtSärskilt ut.är ny
mindrebetydligtutgå ifrånmajoritet, änkommissionens attatt, som
uttryck föruppfattningenligt minförverkligaskommer etthälften äratt

naturligtvisberornårlångtambitionsnivå. Hurlågorimligt manen
informationsinsatserochutbildnings-stimulanser,styrmedel,vilka man

andel grönmöjligabörInriktningentill.beredd störstaär att ta vara
åtgärdersamhälletssåvälåstadkommaskanel. Detta somgenom

efterfrågan.elanvändarnas
förverkligas, ochpotentialen kommerinte helatillMed hänsyn attatt

ökas behövsförväntasindustrin kanförelbehovet bl.a.dessutomatt
siktel. påför Detelproduktion ellerenergi för ersättaytterligare att

Genomförgasad biomassa.dvsbiogas, attalternativetbästa är
befintligakan detmed gasturbinerbioeldade ånggeneratorerkombinera

10elgenerering caeffektivare förbetydligtutnyttjasvärmeunderlaget
TWh.

i små 3-5kraftvärmeproduktionföranvändasocksåkan systemGas
industrin.elanvändning iföroch direktspetslast ersättaTWh, attsom

TWh.tilluppskattas 20-30kan2010årBehovet gasav
förfärdigutveckladintebiomassaförgasaTekniken ännuäratt
tioske inombiogasintroduktionSannolikt kankommersiellt bruk. aven

energiförsörjningenintroduktion ochunderlätta dennaår. tryggaFör att
övergångsvisochredanvi byggatiden bör gasnätunder ett nuupp

ianvändasdock endastbörNaturgasendet föranvända naturgas.
marknaden,alternativ. Eftersominte någotbiomassatillämpningar där är

nordiskdetbegränsad, förutsätteruppläggning blirmed denna en
underlaget.ingår iBaltikumFinland och kanskeocksåsamordning där
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Det viktigt inteär övergångsvis ökadatt naturgasanvändning lederen
till ökade nettoutsläpp koldioxid. Därför måste den kombineras medav

strategi för andra fossilbränslenersättaatt med i förstaen hand
biobränslen. Totalt används i Sverige 230 Twh olja och kol 1994.ca
En minskning denna förbrukning med 10%, hushåll-av ca genom
ningsåtgärder eller övergång till biobränslen skulle med god marginal
kompensera ökad naturgasanvändning på till 30 Twh, eftersomen upp

C02-utsläppnaturgasens mindre förär andra fossilaän bränslen.
Användning biobränslen istället för fossila bränslen i befintligav
kraftvärme 4,5 TWh inblandning etanol i drivmedel och stöd tillav
övergång till pelletseldning i villor och panncentraler med oljeeldning

exempel på lämpligaär åtgärder. Det utredningsarbete om
naturgasintroduktion kommissionen föreslår bör därför ocksåsom
omfatta strategi för motsvarande reduktion COZ-utsläppen. Deten ärav
också nödvändigt med biogasatt naturgasen ersätts så de tekniskasnart
problemen lösts. De styrmedel jag kommer längrebegära framattsom
skall säkerställa inte tillåts konkurreraatt naturgas biobränslen.ut

Ekonomi

Energikommissionens majoritet beskriver de ekonomiska
konsekvenserna kämkraftsavveckling i mörka färger. Dennaav en
beskrivning får bilda bakgrunden till majoritetens slutsats detatt
uppstår målkontlikter och problem för sysselsättning,stora välfärd och
miljö svårigheter bibehållasamt konkurrenskraftenatt allom
kämkraftsproduktion avvecklas till år 2010. Denna bedömning får dock
dåligt stöd i det underlag kommissionen redovisar.som

kämkraftsavvecklingEn innebär givervis ekonomiska påfrestningar.
Kärnkraftverken måste med kraftproduktionersättas eller andrany
åtgärder. Elpriset blir högre, eftersom anläggningar har högrenya
kostnader gamla. Särskiltän gäller detta vi miljöskäl prioriterarom av
hushållningsåtgärder och förnybara energikällor framför den relativt
billiga huvudsakInaturgasen. uppstår dock dessa kostnader näroavsett
vi avvecklar kärnkraften till år 2010, till år 2025 eller till någon-
tidpunkt däremellan. En senareläggning avvecklingen innebär såledesav
inte vi slipper dessa kostnader, baraatt vi skjuter dem framföratt oss.

högreDen elprisnivån beräknas vid avveckling till 2010 uppståatten
omkring 1997, i fall omkring år 2005.annat

Kostnaden huvudsakligenär kraftföretagen, och indirektatt
samhället, går miste den vinst kärnkraften kanom som generera om
verken får fortsätta drivas.att

16 15-1380
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förkostnadernasamhällsekonomiskadeUppskattningama enav
mellanvarieraralternativmöjligabilligastmedkärnkraftsavveckling

förväntadevåra0,15~0,5%miljarder kr. Detoch 90 motsvarar30 avca
2010.till årframtidenunderutgifteroffentliga

leder tillenergisystemtilldetdyrare över ettBetydligt är att som
iminskas. De hardärefterförstabiliseras,kanC02 attutsläppenatt av

dubbelt såtillellerungefär likaberäkningar storolika angetts uppvara
tillkärnkraftsavveckling 2010.forkostnadernadirektade enstor som

vidocksåsmåningom,såuppståförväntasde kan enMen sagtsom
kämkraftsavveckling.senare

omfattandetilllederCOZ-utsläppenhållaambitionenOm enatt nere
elkostnadenkondenskraftverk blirbiobränsleeldadeielproduktion

medräknarkommissionen ettredovisatsvilkethög,mycket somav
iOmmedalternativihögre naturgas.50 än ett manelpris öreca

biobränsle-därredovisatssådaninriktningväljerstället ovan,somen
annorlunda.situationenblirprisledande,blirkraftvärmeeldad

stället 5idå öre.blirPrisskillnaden ca
for deneffekterdramatiskaforfarhågorocksåbortfallerDärmed

sådanskullehelhetsiniindustrinindustrin. Förelintensiva en
saluvärdet0,15%motsvarandemerkostnadinnebäraprisstegring aven
skulle detindustrinelintensivadenförädlingsvärdet. Föreller 0,5% av

Underförädlingsvärdet.eller 2,7%saluvärdet1,2%handla avavom
prisersinaökaindustrin behövaelintensivadenskulletill 2010perioden

sig förville kompenseraheltdenår vägen en0,08%med manomper
prishöjning.sådan

ledabehövaskulleelprisökningsådanhävdasvårt attDet attär en
elintensivaochenergi-deiproduktionsminskningarbetydandetill

blikan detdettastrukturförändringar. Trotskraftigaochbranschema
industrinelintensivaden tskyddasärskilt genomanledning exatt

skatterabatter.
effekter påpositivaderedovisatallshar inteEnergikommissionen

innebäraskulle kunnaenergisystemetomställningekonomin av -ensom
roll.centralfårenergikällorinhemskaochhushållningsynnerheti enom

dekrmiljarder närmastehundrapåinvesteringsprogram ettEtt par
skullebiobränsleindustrisvenskutbyggdkraftigtochårenfemton en

sysselsättning.ochekonomiforstimulansstarkinnebäragivetvis en
formarknadökaddramatisktskulleskogslänenSärskilt av engynnas

biobränslen.
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Styrmedel

Det viktigt ha så enklaär och generellt verkandeatt styrmedel som
möjligt. kapitell l2 redovisas dels modell med generell,en en
miljömotiverad elskatt kombinerad med miljöbonus, dels särskilden
kärnkraftsskatt. Enligt min uppfattning skulle dessa åtgärder välvara
lämpade för utvecklingen ekologiskt hållbartatt styra mot ett system.

hadeDet varit önskvärt kommissionen hade kunnat lägga framom
konkreta förslag dessa punkter.

En allmän miljöskatt kombinerad med miljöbonus viss
produktion bör utformas så den förnybara energislagattvara ger en
konkurrensfördel i alla sammanhang där de användbara.är
Uppskattningsvis bör nivån på skatten, respektive bonusen ligga
omkring kWh.5 Den särskilda kärnkraftsskattenöre bör motsvarande

ha nivå så förnybarasätt energikällor, ochatt fårävenen naturgas, ett
företräde framför kärnkraft. Det torde innebära nivå omkring 25en

kWh. För inte all kärnkraftöre skall slås omedelbartatt bör denut
särskilda kämkraftsskatten införas successivt med 1/25 för varje år
reaktorn i drift. särskildaDen kärnkraftsskattenär skulle helt eller delvis
kunna med kraftföretagen fårersättas på sig det fullaatt förta ansvaret
eventuella kärnkraftsolyckor och ställa erforderliga garantier.

miljöskattesystemEtt kommer betydande ekonomiskaatt ge
överskott. bör bl.a.Dessa användas för finansiera forsknings- ochatt
informationsinsatser för underlätta omställningen. Särskildaatt
investeringsbidrag kan också befogade för underlättat.ex. attvara
konvertering från elvärme till bränslen, ersättning ivärmepumparav
tjärrvärmesystem, utbyggnad kraftproduktion i redan etableradeav
fjärrvärmesystem, liksom vindkraft och småskalig vattenkrafLVinsterna
från kärnkraftsskatten bör i första hand tillföras omställningsfonden
också användas för hålla den allmänna miljöskatten föratt attnere
därmed sänka prisnivån. Till detta bör läggas ytterligare höjdatt en
CO2-skatt fossilapå bränslen för värmeproduktion och drivmedelsom
kan visa sig nödvändig för påskynda övergång till miljömässigtatt en
bättre alternativ, biobränslen, motoralkoholer eller biogassom som
drivmedel, solvärme Särskilda rabatter för industrin kanetc. vara
nödvändiga, de bör efter danskt knytas till åtagandenmönstermen om
energibesparande investeringar.

Med styrmedel detta slag det inte möjligt eller meningsfulltärav att
exakta bedömningargöra energibalansen år 2010 eller vid någonav

tidpunkt. blirDet beroende efterfrågeutvecklingen ochannan av
lönsamhetsutvecklingen för olika energislag. Kämkraften torde dock
avvecklas, olönsam, under de 15 åren ochnärmaste i förstaersättassom
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inteenergikällorförnybarahushållningsåtgärder ochhand somgenom
tidunderkommerCO2. Naturgas attnettotillskottmedför enav

ekonomisktdär detillämpningardeoch iden månanvändas i mer
nåttbiogasenSåkonkurrera.kaninteenergislagengynnade snart en

kunna slåkommermiljöbonus,stödmeddär den, attutvecklingsgrad av
ske.dettakommerså attut naturgasen,

medigångför kommafrämstnödvändigsigkan visaLagstiftning att
driftkanreaktorMajoritetenkärnkraftsavvecklingen. tasatt urenanger

kraftbalansenmandatperiod äventyras.innevarandeunder attutan
problemuppstår någrahellerknappastdetvisarUnder-laget att om man

förutsättningar.speciellamycketunderdrift,reaktorer äntvå annattar ur
tvåbörårenunder de stängadärför närmasteJag att mananser

situation torrår,hållas ikan extremreaktorer, om enreservenvarav
skullesamtidigtindustriniproduktionstillväxtsngbbmycketkyla,stark

uppstå.
bredfinnskommissionendet ijagkonstaterarAvslutningsvis att en

förtillgripasbörstyrmedel attvilken typ somavomsamsyn
energisystem.ekologiskt hållbartomställningåstadkomma mot etten

kraftmed vilkenvisafårpartiernamellanförhandlingarFortsatta man
politisk viljaFinnsstyrmedel.dessa atttillämpabereddär att en

finnssåriktning,miljövänligiutvecklingenpåverkamålmedvetet
energipolitik.förankradbrettförförutsättningarfortfarande en
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Reservation

ledamoten KåbergerTomasav

Kommissionens majoritet har missat tillfälle införa långsiktigett att en
miljöpolitik på energiområdet. Mina synpunkter hur kommissionens
arbete letts till sina slutsatser redovisas i särskilt yttrande. Enligt min
mening borde kommissionen istället lagt fast den långsiktig inriktningen
och föreslagit i denna riktning enligt följande:steg

Energikommissionens uppdrag deär energipolitiskaatt överse
åtgärderna under de femton åren bakgrundsenaste demot av

lagtsenergipolitiska mål fast 1980 år folkomröstning, medsom genom
efterföljande riksdagsbeslut, och 1991 års energipolitiskagenom
uppgörelse. Kommissionen skall också lämna förslag till hur
omställningen energisystemet skall fullföljas.av

Genom EU-anslutningen, den ökade internationella el-handeln,
ändringar i vår grundlag och den beslutade el-lagsreformen har
möjligheterna till demokratisk kontroll energisystemet förändratsav
betydligt. Flera de styrmedel beskrevs i samband medav som
folkomröstningen 1980 svåra tillämpa. Iställetär har det har blivitattnu
lättare och nödvändigt aktivt och principfast till energiföretagenatt attse
betalar alla sina kostnader för rättvis konkurrens skall kunnaatt en
uppstå och förbättra ekonomiska effektivitet.systemets

finnsDet idag inga skäl motiverar omprövning tidigaresom en av
målsättningar. avstämningEn kan med den s.k. avvecklingsplangöras

publicerades del preciseringen vad det innebar isom attsom en av av
folkomröstningen den vinnande linjerösta Rikskommittén för
linje Förslag2: till Avveckling det svenska kärnkraftsprogrammetav

periodenFör 1990 2000 där följande sker:attanges-
De energikällorna kraftigt ökande tillskott tillnya ger-

energiförsörjningen. De tillskotten i första hand olja. Oljansersätternya
andel i vår energibalans ytterligare.pressas ner

Kraftvärmeverk byggs och försörjs med inhemska bränslen.-
Snabb utbyggnad sker vindkraft och anläggningar för utnyttjaattav-

solvärme.
Kärnkraften börjar avvecklas slutet perioden. Energin från demmot av-

med inhemska energiråvaror.ersätts
Elvärmen från dem börjar de sista åren under 90-talet ersättasatt av-

solvärme och inhemska bränslen i skala.stor
sid 11-12

konstaterar dessaJag ambitioner fortfarande kan uppfyllas.att Den
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överträffatdessutomvindkraft, harförutvecklingen,tekniska t.ex.
kundeoch enklarebilligareDärmed blir det änförväntningarna. man

kärnkraften.avvecklingenfullföljasig 1980förvänta att av
dockfordrasriktningfortsätta i dennaskallutvecklingen attFör att

ienergislagenförbättrasenergimarknadernarättvisan på attgenom
ochsärskilt riskkostnader,sinabäratvingasväxande grad

miljökostnader. ‘
förenergisektorninförts imiljöskatterårsedan någraharSverigeI

bränslen.fossila Enanvändningsynliga vidmiljökostnadergöraatt av
för linjeföreträdareuttaladesmed denprioritering stämmer avsomsom

det primäraoljeersättningskulle1990-talettill mittenFram varaav
avvecklingsplanen.enligtmåletenergipolitiska

frånkommermiljöskattergrunden förteoretiskaekonomisktDen
Sandmo 1974.visadeseffektivitetskattetekniskaoch dess1920Pigou av

uppgiftennationellafastlades deni Rio 1992miljökonferensenVid
miljöskattermiljökostnadersinabetalaförorenaretvinga att genomatt

dokumentkostnader i tvåintemaliserings.k.och externa somavannan
princip 16Riodeklarationens,skedde ibakom.ställt sig DetSverige
översättningsvensk1992,och 4.25. UNartikel 4.24i Agenda 21,och

1992/93:13.regeringen prop.
förförutsättningviktigåtgärdenpåpekas attAgenda 21 ärI att en

bl.a.:skrivereffektiva. Manskallåtgärderandra vara
förmarknadssignalerochpriserformstimulans iUtan somav

vilkamiljökostnaderdeklargöroch konsumenterproducenter
förbrukningochmaterialförbrukningenergiförbrukning, naturresurserav

sikt någrapå korttveksamtmedför, detavfallsproduktion äroch om
produktionsmönstrenochkonsumtionsmönstrenförändringarstörre av

artikel 4.24Agenda 21ske.kommer att
grund för EUsgäller ocksåskall betalaförorenarenPrincipen att som

kapitel tio EU-stycket.andra Iartikel 130renligtåtgärder, av
sysselsättningochkonkurrenskraft"Tillväxt,vitbokkommissionens om

utvecklingsmodell2000-talet" skissasiinochUtmaningarna vägarna en
denfrikopplaframtiden.också i Förvälståndunionen attkan gesom

"måstemiljöförstöringväxandefråntillväxtenekonomiska
kostnaderdespegla allasystematisktmarknadspriserna externa som

sid. 178.samhället."iproduktionen generar
oktoberTokyo 8-13ihöll sin 16e kongressCouncilWorld Energy

justför världenrekommendationviktigaste1995. Kongressens varnu
allatillochenergitillförselntillsubventionerna attbort att seatt ta

Enligtintemaliseras.miljökostnaderinklusivekostnader, externa
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pressmeddelande såväl från World Energy Council i Tokyo 13/10 som
dess svenska organisation.senare av

bakgrundMot den goda teoretiska grunden för principenav om
fullständigt miljökostnadsansvar och den internationellt breda politiska
stöd finns för principen det angeläget fortsättaär tillämpningenattsom

den, och använda den inom hela energisektorn.attav
inserJag det finns starka ekonomiska intressenatt hos flera av

landets energi-intensiva företag bibehålla energiprisema påatt lågav en
nivå olika befria energisektorn frånatt sätt för risk-genom ansvar
eller miljökostnader. Sveriges långsiktiga konkurrenskraft dockgynnas
inte bibehållna fördelar inte verkliga geografiskamotsvarasav som av
fördelar eller teknisk effektivitet. Om miljökostnadema blev synliga i
energiprisema skulle det leda till starkare ekonomisktett
modemiserings- och omvandlingstryck.

Enligt den diskussion förs kring begreppet omvandlingstryck,som
bland Erixon 1995 skulle detta kunnaannat ha positiva effekterav

modernisering, produktivitetsförbättringatt och indirektgenom
konkurrenskraften stimuleras det ökande omvandlingstrycket. Detav
åstadkoms inte företagen själva för hur formulera destyra statenom
ekonomiska spelreglerna för industrin. Jag därför denattmenar
påbörjade utvecklingen energipolitiken med borttagandetav av
subventioner och införande miljöskatter bör fullföljas.av

införaAtt miljökostnadsansvar i energisektorn före andra länder
bidrar till modemiseringstryckstörreett tekniskt kompetentasom gynnar
företag. illustration,En använd Weizäcker Jesinghaus 1992,av von
sid 72, Japan avsiktligtär undvikitatt subventioneraattsom
energisektorn och haft höga energipriser har genomgått snabbsom en
teknisk utveckling medan länder haft låga subventioneradesom
energipriser, extremfallen i Europa, har haftöstra lägreett
omvandlingstryck och långsammare teknisk utveckling.

ekonomiskaDen tillväxt börjat och accelererar i Europaöstrasom
respektive Asien kommer leda till radikalt kravatt påstörre.
resurseffektivitet för den skall kunna fortsätta. De produkteratt och

skall kunna säljas 15 år måste klara dessa kravprocesser som om nya
på prestanda. Tysk-AmerikansktI projekt ambitionenett tillsätts en
faktor fyra bättre energiproduktivitet von Weizäcker, Lovins Lovins
1995. Med detta perspektiv på världsmarknadens utveckling framstår
det ekonomiskt angeläget placera svenska företag iattsom
utvecklingens framkant. kan inteJag det god politisk insatsärattse en

befria industrin från modemiseringstryckatt hållaattgenom nere
energiprisema politiskt energitillförseln i detta läge.attgenom gynna

miljön kanFör ökat miljökostnadsansvar inom energisektornett leda
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eftersomminskar,miljökostnaderintemaliseradeickeandra,till ävenatt
sektorerna.ochenergi-krävandedede orsakas mest processernaav

m.fl. 1994Kåberger
enligtförslagföljandeförutsägasäkerhetmedgår inteDet att om

energipolitiskatidigaremedförastrategi kommer uppsattadenna attatt
olikamycketfinnsdetdettaHuvudskälet till ärfullt attnåsmål ut.

devärderakommerkapitalmarknadenhur attbedömningar om
avfall ochkämkraftensmedförknippaderiskerekonomiska ärsom

kärnkraftverk.svenskavidreaktorolyckorallvarligaförsannolikheten
betalar deenergiföretagallariktningiFörslagen mot attär steg

iocksådetDärmedmänniskor. stegandra ärorsakardekostnader
samtidigt,och,energimarknadenförspelreglerrättvisariktning mot mer

ambitionernaOmambitioner.energipolitiskatidigareförverkligaattmot
dessautvärderingbetydande Endetvälmotiverade steg.är avvar

Då börsekelskiftet. utrönavideffekter böråtgärders göras omman
målengranskaoch pånödvändigaregeländringar nyttärytterligare om

ändras.behöver
förkostnadsansvarfulltinföraochsubventionerbortStrategin att ta

allaförkonsekventgenomförasbörmiljökostnaderochrisk-
följabörlagstiftningenförbättringarAllaenergiteknologier. avsomav

viktigaste.deförmodligenmed här,intefinnsstrategin men
påreaktorföretagenkravorimligt attdetEftersom närmastär ett

skullesäkerheterekonomiskaskullemånader presentera somnågra
kravenjagföreslårreaktorolyckor attförkostnaderna storamotsvara

stöddetsamtidigt2010till årsuccessivtkärnkraften somtrappas upp
underenergiteknologierhållbaralångsiktigt trappastillutgår nersom

period.samma
ochfrihandelsavtalbegränsashandlingsfrihetRiksdagens numera av

kontaktermuntligaenligtskallföljerFörslagenEU-anslutningen. som
EU-kommissionen,inomsåvälSverigei varamed experter som

hurförslagetlovandeSärskiltsammanhang. äri dettagenomförbara om
deneftersomintemaliserasskallelproduktionenikoldioxidkostnaden

unionenföre inomambitionenmedländerandra attkopieraskan av
konkurrens.medelmarknaderhardeså snart

imperativden KantsenligtutformadeförslagenVidare är ur
annorlundalagstiftaaldrigVi börpolitik:nationellförtesensprungna
alla länder.iallmänskall blilagvårviljakanocksåviså, attän att

ocksåjagannorlunda så,handlaaldrig änskall att"...jagKants tes var:
1920lag" Kanttill allmänupphöjdbliskallmaximminvilja,kan att

sid 41.
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Följande åtgärdar bör enligt mig vidtas omgående inom respektive
område:

A. Internalisera kostnader reaktorföretagen undgåridagsom genom
att:

bort begränsningenTa reaktorägarnas ekonomiska förav ansvar
konsekvenser olyckor.av

Enligt 1959 års utredning atomansvarigheten skulle denna reformom
kunna kärnkraftverken i Sverigegöra värdelösa. Vid den tiden gjorde

nämligen bedömningen att:man
"Det inte sannolikt någonär bortsett möjligen frånatt staten— -

skulle vilja ansvarighetsbegränsning kapitalutan påsatsa en
atomanläggning." SOU sid1959:34 28

långt föreDetta Sveriges kärnvapenambitioner avförda ochvar var
längre före folkomröstningenännu kärnkraft. kundeMan därför låtaom

politiska ambitioner stå ekonomisk logiköver och hävda att:
"Såsom framgår det sagda s.19 vi nödgadeär attav taovan

atomkraften i anspråk kosta vad det kosta vill vi inte villom- -
standardsänkning." SOU 1959:34 sidacceptera 25en

kärnkraftenJag bordeatt vanligaprövasattmenar nu vara mogen
villkor och den riksdagsmajoriteten utlovade avvecklingenatt av av
kärnkraften nått punkt där subventioner baserade 1959 årnu en
argumentation bör avbrytas.

förslag skulleDetta innebära Sverige tolkningatt gör samma som
Tyskland Pariskonventionens innehåll Se Ds 1991:6, NEA/OECDav

Skogh1994, 1995. dennaOm tolkning inte den svenskaaccepteras av
riksdagen eller övriga i konventionen bör Sverige omedelbartparterav

konventionen ochsäga lämna den möjligt.snarastupp
företagStaten, eller enskilda skulle inte förlora något skydd i och

med Sverige lämnade konventionen. primäraatt Dess syfte är att se
till inte användningen atomenergi hindras.att Pariskonventionenav

förordet1960, Skador olyckor i Sverige skulle till högreersättasav en
nivå den maximalt omfattasän konventionens alla redanstegsom av

hela försäkrings-utrymmet användes för täcka skador hos demattom
drabbas utanför det företag den havererade reaktorn.äger Medsom som

dagens regler används huvuddelen detta förutrymme attav
reaktorägarna skall få full ersättning för förstörda reaktorer.
Orimligheten i nuvarande också i mittsystem tas upp gemensamma
yttrande med Odenberg och Molén.

heller vidInte skador från olyckor i andra länder blir det någon
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principenfolkrättsligaskulle den attkonventionenUtanförförsämring.
Skadeståndkravengälla.drabbadedeskallorsakar ersättaden som

reaktorägama motinte bara utanställaskunna motskulle dessutom
leverantörerske,kunnatolyckantillbidragitföretagandra att ex.som

uttaladedetmöjlighet ärDennakomponenter.vitalaellerreaktornav
förrgnalinaireparationer IfinansieradegenomförinteABBtillskälet att

erkäntprincipenkonvention,bindandegrannländer,allaän engenom
reaktorägarentillkanaliseratreaktorolyckorvid äralltatt ansvarom

ensam.
hela tidentäckaförsäkerheterekonomiska attkravInför enett

sådettadel attväxandesuccessivtbegränsad, ansvaravmen
kronor.miljarder3002010årsäkerhetema motsvarar

miljarder10någotnivåvid överomedelbartkan sättasKravet en
försäkrad.idagredan ärtotaladenvilketkronor motsvarar somsumma

ansträngningarrimligamedmöjlighetreaktorägama attFör att ge
beloppetökaförårperiod 15de attbörsäkerheterkontraktera ges en

skulleStorleksordningen2010.till årframårmiljardermed 20 per
iolyckahotasegendom storfastvärdetde av ensommotsvara av

Barsebäck.
därutöversamhälletförväntas1995SkoghbeskrivetSåsom av

kostnader,hälsoeffekter. Dessagrundpåkostnader somorsakas av
normalt bärasskulleolyckan,efterår5-20fördröjning,meduppträder

utredas hurmening,minenligtbör,Detsjukförsäkringssystemen.av
syfteikostnader, ävensådanaför attocksåskall kompenserassamhället

reaktorägama.skall bärasframtideniriskdenna av
blirbeloppmycketförsäkerheter storaundvika merFör attatt
intervallsuccessivaförsäkerheterskullenödvändigtkostsamma än

skulleDärmedsäkerheter.solidariskaföristället engodkännaskunna
ekonomiskadeförske gränsenmarknadsvärderingnaturlig varav

reaktorolyckafastighetsvärdenhurFrågangår. storariskerna enom
förpolitiker. Dendärmed inte avgörasbehöverförstöraskulle kunna av

denskulle överbeloppsgränsenviktigaekonomiskt varareaktorägama
betydandekrävda någonintekapitalägamoptimistiskadevilken mest

beloppsintervall.förersättning garanteraatt
vattenkraftdammarförlagstiftninglikartaddetta ärFör steg en

motiverad.
inte längrekonsekvenserolyckorsförekonomiskadet ansvaretDå

räddningstjänstlagenenligtbestämmelserdebörsocialiserade ävenär
städaförarbetskrafttvångsrekryterad attanvändamöjligtdet attgörsom

avskaffas.reaktorolyckorefter
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Genomför förslagen ändringar lagstiftningen deom av om
ekonomiska för kämkraftens avfall enligtansvaret regeringens
proposition l995/96:83. Lagförslaget dock inte i sig tillräckligtär för att
skattebetalarna skall undgå kostnaderna. Det krävs dessutom att
regeringen vid lagens tillämpning preciserar kraven på säkerheter på en
sådan nivå tryggheten verkligen åstadkoms.att

den bakomliggandeI utredningen SOU 1994:107 illustreras
osäkerheten i den svenska kärnkraftsindustrins beräkningar bl.a. attav
de det kostar 957 MSEK riva Ringhalstror att II, medan likadanatt en
reaktor, Trojan i USA, påbörjat rivningen förväntassom man nu av
kosta 2 609 MSEK riva.att

undvikaFör säkerheter för mycketatt beloppatt blirstora mer
kostsamma nödvändigt skulle säkerheterän för successiva intervall
kunna godkännas istället för solidariska säkerheter. Därmed skulle man,
liksom i ovanstående förslag angående olycksriskema, få naturligen
marknadsvärdering för de ekonomiska riskernagränsen går.av var

Inför miljöskatt de långsiktiga skadornamotsvararen som av
radioaktiva utsläpp från kämbränslekedjan.

Enligt överslagskalkyl i SOU 1994:107 sid kan286 sådanen en
sådan skatt motiverad framtida förväntade cancerfall hamna vid nivånav
2 öre/kWh sådanOm skatt fastställdes i relation till varje aktuellen
uranhanteringskedja så skulle förmodligen svenska kämkraftföretag välja
de bäste urankedjorna och reducera de långsiktiga skadorna, och därmed
avgiften, betydligt.

Genom dessa åtgärder skulle några kämkrañens betydandeav mer
negativa effekter ha ekonomisk betydelse. Bland degetts återstår,som
och kan behöva behandlas vid nästa energipolitiken kanöversynsom av
nämnas:

i krigssituationI reaktorerna fienden möjlighetär atten ger genom
måttlig vapeninsats åstadkomma mycket skador. finnsDetstoraen

överenskommelser vissa reaktorer för 1949 årsmot utsättaatt angrepp
tillägg till Geneve-konventionen artikel 56 under protokoll ochI artikel

under15 protokoll II under de decennierna har Osirak-senastemen,
reaktorn i förstörtsIran i tlygattack 1981, Bushehr-reaktom utsattsen
för angreppsförsök under kriget mellan Iran och Irak 1987 och
reaktorkomplexet Tuwaitha i Irak totalförstörts i samband .med FNs
insatser Irak. Den militära risk laddade reaktorermot medför bör
värderas bakgrund andra utgifter för förbättramot landetsattav
försvarsförmåga.

relateratEtt problem kostnaderna för beredskapär terroristmot
attacker i fredstid.

Utvinning, hantering och ytterligare produktion klyvbartav
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användas. Attochtillverkasskallkärnvapenförriskenmaterial ökar att
riskerdessabetydelsen ärkvantitativt värderaellerekonomiskt avens

svårt.
kärnkraftverkendriftenmedförindustrierkemiskvissaiii Liksom av

möjligenochtillledaförväntasför riskeranställda utsätts canceratt som
allmännasvenska,detflera år. lpåfördröjningmedskadorandra

litenmycketförmodligeninnebär dettasjukförsäkringssystemet en
privatamedövrigt.i Isamhället systemför ettmerkostnad

förriskemellertid utsattsfinnssjukförsäkringar att sompersoneren
efter detkostnaderdrabbas attarbetsgivaresindennarisker typ avavav

Erfarenheterlagstiftning.särskildfordrakanupphör. Dettaanställningen
uswillhellWho theartikelnbeskrivs iUSAfrån ensurefinns

1992.Ackland

effekter att:fossileldningensinternaliseringenFullfölj genomB. av

förbränslenSchablonbeskattaskatt.tillNOx-avgiftenGör enom
anläggningar.mindre

förbränningsanläggningarförfinnsNOx-avgift större gerDen som
utsläppenreduceraföråtgärdertekniskatill attincitament avstarktett
innehållerEftersom ettanläggningar. systemetenskildafrånkväveoxider

ändåNOxutsläppdeidockdetresulterar attåterföringssteg somav
ekonomisktmedanläggningarnabästadeeller förgratis,kansker göras

avgiftssystemet.frånstöd
föruppoffringarekonomiska attdettillleder görs storaDetta att

Samtidigt finnsförbränningsanläggningar.åtgärder inomtekniskainföra
minskaiställetutsläppenNOx attreducerabilligaredet sätt att genom

ochsolvärmeenergitillförsel,till t.ex.ellerenergianvändningen över
fårintedå deeftersomfördelar inteekonomiskavindenergi, synsvars

kväveoxidutsläppnågraintedeavgiftsåterföringen attdel trots gerav
alls.

kanavgiftenöverstigakanåterföringendärNuvarande system
artikel 96.Romfördragetsmedkonfliktikomma

industrin.förkoldioxidskattenHöj
frånkoltillförselnbegränsningeffektivuppnå avFör avatt en

hållaincitamentenekonomiska attskall deatmosfärentilljordskorpan
medsyftetnivåpå oavsettkoldioxid-produktionen sammavaranere

verksamheten.
tillförlagframmening,minenligtbör,Skatteväxlingsutredningen ta
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hur detta skall genomföras.
Inför konsumtionsskatt på koldioxidskattenmotsvararen som

Återbetalaför elproduktion i kolkondenskraftverk. till allapengar
elproduktionsanläggningar och importörer i proportion till hur mycket
mindre koldioxid de producerar kolkondensverk.än ett

Detta hantera risken för förorenande produktionär sättett att att
sker utanför landets ersätteroch import sedan inhemskgränser attannars

produktion kan frihandelssynpunkt Unionen ochaccepterassom ur av
GATT. perspektiv detI EU konstruktivt förslag eftersom det inteär ett
fordrar några gränskontroller och det inte diskriminerar producenter i
andra länder. skulleSystemet lätt kunna spridas inom unionen med
önskvärt resultat.

bör, enligt min mening, utredasDet kan tillämpas påsystemetom
andra produkter,extrema t.ex. cement.

C. fiirEtt investeringsstöd nyttiggörande förnybara energikällorav
ohållbaramotiverat till dessär energislag tvingats fullttasom

kostnadsansvar i takt med konkurrenterna allttrappas att tarner
sittdelstörre av ansvar.

Inför generellt investeringsstöd för anläggningar utvinnerett som
energikällorenergi förnybara på 30 %.ur

förslag och enkelt. har generell tendensDetta Detär grovt atten
överdimensionering. enkelhetenmotivera Men och pålitligheten i ett

generellt investeringsstöd kompenserar för den brist. Stödsystem dettaav
kunskapenenkla förslag måste dem skall spridas förochattvara om

de skall kunna användas. Långsiktighet och förutsägbarhet behövs föratt
branscher skall kunna byggas med bas.att systemenupp som

stödet avskaffatsTrappa med %-enheter år så det år2 attner per
2010.

Energitillförsel skall inte subventioneras. stödsystem skallDetta vara
borta då andra energiteknologiers kostnader intemaliserats.externa
Enligt den tidtabell jag föreslår för omställningen energisystemetav
skall detta klart år kan också dessa direkta subventioner2010. Dåvara

bort helt. successiv nedtrappning torde minst dyrbaraEntas ge
fluktuationer på marknaderna.
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energihushållningeninformation för förbättraD. Sprid att

for informations-talet MSEK/årstorleksordningen hundraSatsa
påskyndasyfte sådanteknikupphandling iochansträngningar att

denenergieffektiviteten.förbättrar Dettamodernisering är typ avsom
energi-för effektivarekanslibedrivs inom NUTEKsarbete som

användning.
informationtillhandahållakonsumentverket direktivGe att som
rationella beslutenergiekonomisktfattahushållenmöjligt fördet attgör

ochbilar, hushållsapparaterhus,användningköp ochvid annanav
storleksordningenfor detta kanKostnadutrustning.energi-krävande vara

MSEIUår.tiotal

Återupprätta ochutvecklingforskningarbetet medsvenskadetE.
hållbara lösningar.tekniskademonstration av

OECD-nivå.Återfor energiforskning till högsatsningarnatotalade
denomfattningenfått harkommissionenunderlags-pmEnligt ett

ellernivå vidsjunkit tillårunderenergiforskningensvenska ensenare
förslagkommissionensiinstämmerländers. Jag attjämförbaraunder

igen.ökaenergiforskningen bör
tekniktal,i absolutaforskningsanslagen,statligadeTrappa ner

till dess%-enheter årmedenergikällor 10ändligautnyttjandeför perav
de når noll.

energiförsörjning dethållbarskall ärlandetmåletOm är att ges en
tekniskaskall användas. Denskattepengarnaområdedettainom

minskande,fortsatta,denmotiverasutveckling menavsom
företagenverksammaenergikällor kan deändligaanvändningen av

själva bedriva.
Ändra ochplanerabegränsarkärntekniklageni rätten6 att§ som

kärnreaktorer.utveckla nya
utifrånyttrandefrihetentanke- ochinskränkningDenna är somaven

har varitDensvårsynpunkterprincipiellagenerella är att acceptera.
gynnadsärskiltvaritkärnkraftenregim därunderimotiverad avenen

åtagandenoffentligafunnitsdet ärsamtidigtlagstiftningen som
förslagenavvecklas. Omiställetskall byggaskärnkraften inte ut, utan

enligtskyddslagstiftning ändrasochsubventioneravskaffande avom
skälrimliganågradet inte längreutredning finns atti dennaförslagen

Även mittbehandlas idenna lagfrihetsinskränkning.dennabehålla



SOU 1995:139 Reservationer 495

yttrande med Odenberg och Molén.gemensamma
Det uppenbart kommitNUTEK omfattaär verksamheteratt att

svårförenli och iblandär intressen. kanJagrepresenterar motsattasom ga
därför stödja förslaget energimyndighet med syfte stödjaattom en ny
utvecklingen miljömässigt hållbart energisystem.ettav

F. Subventionera inte utbyggnad anläggningar för tömmandeav av
ändliga energikällor.

Staten bör riksdagen förbjudas investeringar, bidrag,attav genom
garantier eller andra fördelaktiga åtaganden främja introduktion
spridning eller användning energi från icke förnybara energikällor..av

Förslagens konsekvenser

Eftersom jag ledamot minpå fritid och inte fått någotär stöd av
sekretariatet tillåter jag mig nivå konsekvensbedömningenen som
naturligtvis inte skulle acceptabel till utredningsförslag.ettvara

föreslagna miljöskatternaDe överträffar ökningama i FUD-utgifter
jämförtoch investeringsbidrag med dagens nivåer. Förslaget därförger

Överskottetstatsfmansielt överskott. kan användas för minskaatt
underskottet i statsbudgeten, reducera arbetskraftsbeskattningen, förbättra
utbildningen i landet eller till öka investeringarna i hållbaratt

Återståendeinfrastruktur. avvägningar och preciseringar kan göras av
den sittande skatteväxlingsutredningen.

kärnkraftens riskerOm små kommer den inte påverkasär att av
dessa förslag. krav säkerheterDe på för oplanerade reaktorhaverier eller
avfallskostnader kommer reaktorägama kunna tillhandahålla billigtatt

det betydande effekter på reaktoremas ekonomi. Kärnkraftenutan att ger
kommer då avvecklas i den takt reaktorema blir för dyraatt att
underhålla.

kärnkraftensOm risker dess förespråkare hävdatär änstörre stängs
reaktorema snabbare. snabbt detHur går beror på hur lätt det går att
finna kapitalägare i världen med deaccepterarsom egna pengar
risktagningar politikerna hittills gjort för landets skattebetalare.som

bedömningenOm atomansvarighetsutredning1959 års gjorde ärsom
korrekt idag kan avvecklingen mycket snabbt, vilket i fallså skulle

marknadsekonomiskt rationellt.vara
underlagsmaterialetI till kommissionen förekommer många uppgifter

rörande framtida energianvändning och kostnader för olika sättatt
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förutsättningarhar inte haft kunnaproducera och Jagvärme. att
granskningardessa. har det dock vidoch verifiera Tvärtgranska avom

ståtttidigare erfarenheter sig. Medpåståenden visat sigförvånande att
grundas inte nödvändigt dedessa förslag på detstrategiden är attsom

lösningar skall väljas ifattas vilka tekniskapolitiska besluten somom
typiskt exempelEnergisystemetframtiden. ärär ett ett system som

styrmedel har förutsättningarekonomiskakompliceratså attatt
politisk reglering.överträffa försök till
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Reservation

Gun Larssonledamotenav

övervägandenavslutandeReservation mot

Inledning

varitEnergikommissionens arbete harförUtgångspunkten att
kombinerasavvecklingen måsteBeslutska avvecklas.kärnkraften om

och medgerekologisk hållbarhetskattepolitikmed som gynnaren
energislag.och förnybaraenergieffektiviseringaråtgärder förkraftfulla

baserasenergiförsörjning börhållbarlångsiktigtpolitik försådanEn en
i riksdagen.stabil majoriteten

tid.energisystemetkompliceratsåställa tarAtt systemett somom
kärnkraftens avvecklingsignalertydliga politiskamycketkrävsDet om

politikensosäkerhetonödigtvis försvårasomställningen inteså att omav
fallet.detta varithar justfolkomröstningen 1980Sedaninriktning.

harsedan dess ståttpolitiska retorikenoch denRiksdagsbeslutet 1980
under hela 80-talet.realprissänkningmotsatsställning tilli en

inledskämkraftsavvecklingenviktutomordentligdetDärför attär av
kan skevisar dettabedömningensamhällsekonomiskaDen attsnarast.

den nordiskabeaktandesärskilt medkraftbalans,risk förutan av
tid,renovering under årsavställd förhar varitreaktorelhandeln. treEn

nettoimporten ökat.torrår, attextremt utanettvarav
föreslår därförJag att

mandatperiodunder innevarandetvå avställsreaktorer permanent
kämkraftsavvecklingen,inledning samt attför markeraatt aven

återstående reaktorer.foravvecklingsplan upprättasen

energisystemetför omställningkombinerasStyrmedel av

Lagstiftning

ekologisktföroch samverkaanvändasstyrmedel måsteOlika att ett
användasLagstiftning börfram.kunnaskahållbart energisystem växa

skadestånds-väsentligt ökatkärnkraftsproducenterför ålägga ettatt
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förslagUtöver de kommissionen lämnar bör möjligheten föransvar. som
ansvarstagande för kärnkraftsproducenterna inom landetett gemensamt

undersökas Skogh, 1995. Möjligheten koppla fortsatt driftstillståndatt
till krav uppförandepå kraftproduktion, utifrån säkerhetsaspekter,av ny
kan också granskas.

Lagstiftning särskilt viktig för markera inledningär att en av
kärnkraftens avveckling och visa respekt för folkomröstningen 1980.
Lagstiftning avvecklingen bör kombineras med förhandlings-om en
lösning med kraftproducenterna kraftproduktion med förnybaraom ny
energislag. Urvalet reaktorer kan ske enligt specificerade kriterierav
exempelvis antal driftår och invånarantal inom viss omgivning.
Samtidigt det svårt avveckla samtliga reaktorer med hjälpär att av
lagstiftning. riskerar hamna i svårhanterliga,Staten utdragna rättsligaatt

både hänsynmed till svensk grundlag och Europa-processer
konventionen.

fixerat slutår kan å sidan endastEtt medgaranterasena en
Ålagstiftning. andra sidan kan kärnkraftsproducenter lönsamhetsskäl,av

renoveringsbehovomfattande i kombination med finansiellatex pga av
möjligheter bygga kraftproduktion, välja tidigare avveckling.att ny en

kärnkraftsolycka här eller annorstädesEn påskyndar också avvecklingen.
viktigt kärnkraftsavvecklingenockså förenas medDet är att en

minskaklimatpolitik för utsläppen växthusgaser. därför inteDet äratt av
elproduktionönskvärt helt med teknik-Nyaersättsatt naturgas.ny

lösningar finns, förgasning biobränslen, dessa måstetex av men
ökad användningutvecklas genom en

Ökad beskattning kärnkraftsproducerad elav

olikformiga beskattning idag sker från vattenkraft 4Den som av
öre/kWh och kärnkraft öre/kWh innebär subvention1,2 en av
kärnkraften. vattenkraftenhögre påslaget blir normgivande vidDet

detta skälskattens övervältring konsumenten. bör likställdAv en
beskattning energislagen Beskattningen kärnkrafts-övervägas. avav
producerad kopplas driftår.kan också till antalet

förändring elmarknaden sker efter årsskiftet 95/96Den ärav som
därvid viktig. Möjligheterna helt övervältra skatter konsumenternaatt
blir begränsade den konkurrensutsatta marknaden. ocksåpå Detta angavs

viktigt för elmarknadens omreglering, SOU 1995: 14ett argumentsom
sid Effekter skattehöjningar i producentled blir således58. av
begränsade för förbrukare industrin och kommunala energi-stora som
bolag.
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Køldioxidbeskattning

snedvridningar kraftvärmesektom börtill uppenbara iFör rättaatt
elproduktion beläggas med skatt. Skattenbränslen församtidigt fossila

kraftvärmekapacitetför biobränslen. befintligutformas till förmån Ibör
kapacitet förelprishöjande effekt Ds1994:28 . Nyfår detta ingen
Övergångstid,subventioneras, underkommer behövabiobränslen att en

för denna.kostnadernavilket sänker

industrinElskatt för

industrinelkonsumtionsskatt för Attkan övervägas.Därutöver en
övriga samhälls-skattebefrias jämfört medsärbehandlas ochindustrin

eleffektiviseringarsamhällsekonomiska kostnaderna förökar desektorer
reformeradeotillbörligt På denenergihushållningoch sätt.ett

påverkaindustrin dessutom kunnakommerelmarknaden att
förmodligenenergiintensiva industrin harickeprisbildningen. Den

och tjänstesektom.för service- Avbetalningsförmåga somsamma
effektenminskabeskattas lika.anledning bör de Fördenna att av en

hälften övrigamotsvarandesig dock elskattförändringsådan ter aven
konkurrenskraftigaför bevaranderimlig inomsektorers avramen

förskatten med lägredifferentieringindustrin.elpriser for En uttagav
sammanhangindustri bör i dettaför övrigindustrinelintensivaden än

övervägas.

Subventioner

utbildning,finansiera forskning,skatterna skallföreslagnaDe
energihushållningåtgärder forutveckling, demonstrationinformation, av

bidragförnybara energislaganvändandeeleffektiviseringar,och samtav
Medkommissionen framlagt.förslagenligttill konverteringar som

kombineras verkaovanstående,styrmedel, enligtinförande attsomav
energitillförselelanvändningenergi- ochminskadför samt avenen

i riktninggradvis förändrasenergisystemetenergislag kanförnybara mot
hållbarhet.långsiktig ekologisk

avslutandejag mig deovanståendeanledningMed motreserverarav
framlagt.kommissionens majoritetöverväganden i 17.11, som
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Reservation

MolénMikael Odenberg och Per-Richardledamöternaav

utgångspunkterModerata

främsta uppgift försökasinModeraterna har göraattsett som
kommission för tillväxt och sysselsättningEnergikommissionen till en

självändamål, avgörande ochinteEnergipolitiken är utanett en
ekonomisk-Sveriges möjligheter nåfaktor förstrategisk att uppsatta

politiska mål.
sysselsättning och välfärd kan bara läggasgrund förstabilEn genom

den förrasin sista finansplan räknadetillväxt.och uthållig lhög
privata sektornskulle behövas tillväxt i dendetregeringen med att en

tillräckligtförperioden 1996-1999år undermed %5 att generera enper
arbetslösheten tillför halvera% årBNP-ökning ca 4 attstor per

sekelskiftet.
förblir de viktigasteenergipolitik ochbra ärEn en av

hög i ekonomin.åstadkomma tillväxt Denförförutsättningarna att en
skall kunnaför den önskvärda tillväxtenbetydelsecentralockså attär av

möjligt vårså skonsammaformertill stånd ikomma är motsomsom
miljö.

självklar vi skall användautgångspunktdetmoderaternaFör är atten
alltidfolkhushållets förfogande. Vi harstår tilldealla resurser som

detfolkomröstning innebär1980 årsirespekterat utslaget attsom-
avvisatkärnkraften har bestämtutnyttjandetförtakettsattes av men-

förtid.kärnkraften iavveckling Enframtvingatanke påvarje att aven
klimatfråganuppfattningutgångspunkt har vårockså varit ärviktig att
mänskligheten.överlevnadsfråga förmiljöproblemetdet största en-

sinaklimatpolitik och fullgöraoffensivSverige bedrivaDärför måste en
området.internationella åtaganden på

skallinteutgångspunkt varitviktigSlutligen har att statenen
uppgift i ställetutveckling. Statensdetaljplanera energisystemets är att

hushåll och företaginnebäroch villkorfastställa att gesramar som
Spelregler.långsiktigt hållbara
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Sammanfattande bedömning

betänkande klargörande i viktigt hänseende.Kommissionens Denär ett
kämkraftsavvecklingbortre parentesen för uttryckligen bolt ochtasen

frånriksdagen kan därmed upphäva sitt olyckliga beslut 1980 allattom
kärnkraft landet skall avvecklad till år Riksdagsbesluteti 2010.vara var

folkomröstningens valsedlar aldrigfelaktigt i den meningen nämndeatt
villkor framtida avvecklingförårtalet 2010, tvärtomutan angav en som

årtalsbestämma. beslutet kommer kunnainte rimligen går Att attatt nu
bort från den årtalsexercis underinnebär viktigtupphävas ett steg som

energipolitik.präglat svensk braår har Det15 är
hänseenden kommissionens betänkande alltandraI änär annat

mycketdet i betänkandet ingår braklargörande. Vi vill understryka att
fakta och välgrundadeunderlagsmaterial, Det mestaresonemang.nya

form. Kommissionenshuvudsakligen i deskriptivdockpresenteras en
fråganfå och påfallande Något påegentliga slutsatser är vaga. svar om

bör utformas därför intesvensk energipolitiksammanhållenhur gesen
betänkande.i kommissionens

blirkommissionens arbetepåtagliga resultatetDet utövermest av -
tekniskaserie utredningarmyndighet krav omen nyaen ny -

befintligt kommersiellatill utökad kapacitet imöjligheter naturgasnät,
behovi skala,för introduktionförutsättningar störrenaturgasav av
förnybarnaturgastillförsel, stöd tillvid utökadstatligt engagemang

kraftvärme,kondenskraft ochbeskattningkraftproduktion, av
industrin,kärnkraft, energibeskattningvattenkraft ochbeskattning avav

omfattningoch styrmedelsfrågor, ochenergiskatte-, miljöskatte-övriga
omställningsfond förenergiforskningen, inrättandeutformning av enav

energi-arbetsuppgifterna för den föreslagnaenergisystemet, nya
myndigheten etc.etc, etc,

träffatsden kompromiss mellanbedömningVår är att som
mycketfolkpartiet och kristdemokraternasocialdemokraterna, utgör en

bedömning bidrar deframtiden. Till dennabräcklig grund för att tre
redan vitt skildavagheten i övervägandenapartierna görtrots --

åsyftar.vaduttolkningar egentligenmanav
påbörjabörillavarslande uttalandeti sakDet är attmest man en

skall dessutom användaskärnkraftsavveckling tidigt skede". Deti ett
blir liktydigtvilket i praktikenstyrmedel""kraftfulla ekonomiska -

och ‘frivilligahöjda elpriser för konsumenternamed överens--
med hot lagstiftning.skall framtvingaskommelser omsom

hårtdessa åtgärder slåuppfattning riskerarEnligt vår att mot.
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konkurrenskraft, välfärd. framstår detsysselsättning och För oss som
massarbetslöshetofattbart med rådande på allvar kannärmast att man

sådan politik.överväga en
redovisar moderaternas huvudsakligadet följande viI närmare

avslutande överväganden och förslaginvändningar kommissionensmot
kapitel 1 7.

17.3Energianvändningen

energipolitiken ofta haft centralistiska och planmässigatradition harAv
emellertid centralplaneraroll inteutgångspunkter. Statens är att

lagstiftning och beskattning de legalaenergisystemet, attutan gegenom
för energimarknadens aktörer.förutsättningarna Avoch ekonomiska

harlångsiktigt stabila spelregler. Såviktsärskilt är statenattstor ger
inte medfallet och situationen förbättrasvarithittills inte

förslag.kommissionens
det gällerbedöma handlingsfrihetenskall kunnaFör näratt man

försökaenergiproduktionen det dock angelägetbeslut är attom
elanvändningen i framtiden,energi- ochomfattningenuppskatta av

med miljömål.alternativs överensstämmelseolikaliksom uppsatta
visar detta utomordentligt svårtprognosarbetenTidigare är göra.attatt

åtgärderunderstryka vikten energipolitiskadärförvillModeraterna attav
alltförefterfrågebedömningar, sedan visar siggrundasinte varasom

oförutseddarisker för snabba ochuppkommerDååterhållsamma.
industriellavilket får allvarliga följder för denenergi,prisstegringar på

landet.iverksamheten
. totalaenergianvändningen i allmänhet och dentotalaDen

ekonomiska tillväxten. Dei synnerhet denelförbrukningen påverkas av
arbetat med i sittkommissionen hartillväxtantagande i som

enligt moderaternasår+2,3 %prognosarbete +2 % år ärperper resp.
Energipolitiken får enligt våralltför återhållsamma.uppfattning

ekonomisk tillväxtinte antagandenuppfattning grundas på somom en
landet.fortsatt hög arbetslöshet iinnebär

förenligenergipolitiken måsteModeraternas utgångspunkt är att vara
bedömning såvälVårtill full sysselsättning.med återgång är atten

antagitsvad harblir högreenergi- elanvändningen än avsomsom
kommissionen.
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Hushållningen med energi l7.4

kommissionens beräkningar den framtida energianvändningenI harav
fortlöpande hushållning effektivisering.inkluderats och viktigtDet ären

det uppkommer förbeakta detta, eftersom risk dubbelräkning näratt en
försökerkommissionen sedan bedöma potential förseparat att en

ytterligare hushållnings- och effektiviseringsåtgärder.
Också vid bedömningen denna potential det viktigt iakttaär attav

försiktighet. Effektivitet och god hushållning med ärresurser per
positivt. får emellertid inte förledas tilldefinition något Därav attman

sina möjligheter, eftersom sådan överskattning kan fåöverskatta en
följder. optimism visar sig obefogad kanallvarliga En som senare vara

kostnader.leda till betydande samhällsekonomiska
definieraskommissionens underlagsmaterial hushållningI som en

energianvändning, uppoffringar i form sänkt standard.minskad utan av
standarden/kvaliteteneffektivare teknik kan utnyttjas så ökarOm att

självklarhetenergieffektivisering. alltså ingenerhåller vi Det är atten
totalt lägre energianvändning.effektivisering leder till sett

historiskt inneburit ökadenergieffektiviseringindustrin harI sett
medanvändning bränslen lägreelanvändning; El har ersatt av

verkningsgrad.
samband med åtgärderunderstryka vikten iVi vill vidare attav man

effektivisering beaktar förbrukningen ocksåför energihushållning och
verklig mening effektiv energianvändning måsteandra iEnav resurser.

energi och andraföretag och hushåll använder så mycketinnebära att av
resursålgången blir liten möjligt.så Omden totalaatt som enresurser

till priset ökat resursslöserienergianvändning åstadkomsminskad ettav
beaktassamhällsekonomisk kostnad. inteinnebär det Dettai stort en

kommissionen.tillräckligt av
effektivisering måste alltsåför energihushållning ochPotentialen

effektiv resursanvändning i Görbedömas utifrån vad är stort. mansom
lönsamhet. Viöverskatta energihushållningensinte detta riskerar attman

till misstag ochkommissionen gjort sig skyldig just dettaattanser
den rimliga potentialen för energi-därmed kommit överdrivaatt

effektivisering.
hushållningspotentialer skall kunna uppnås krävsOm närmaststora

exempel detta kommissionens förslagåtgärder. pådrakoniska Ett är att
till andra uppvärmnings-uppvärmningssektom från elvärmeställa om

det genomförsåtgärdsprogram kommerformer. sådantEtt attom --
betydandeflerbostadshus i hela landettill småhus ochåsamka ägare
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kostnader. minst slårInte sådant hårt hushållen iett motprogram
regioner kommer drabbas ytterligare arbetslöshet vidattsamma som av

förtida avställning kärnkraften.en av

Åtgärder hushållningför med energi 17.4

vanligt skäl till överskattning möjligheternaEtt till hushållning ochav
effektivisering brukar då lättare kan eliminera behovetattvara man av
sådan energiproduktion ogillar. finns skälDet peka på deattsom man
mekanismer verkar i riktning. industrin åtgärder förI ärmotsattsom
energieffektivisering förknippade med investeringar inära större
produktionen. börjar avvecklaOm kärnkraften upphörstaten
investeringarna i den eltunga industrin och därmed också energi-
effektiviseringen i de industrigrenama. Därtill uppstår återverkningar i

delar verkstadsindustrin, utveckling har kopplingnärastora av vars en
basindustriemas.till de tunga

det enskilda hushållet eller företaget energisparande förknippatFör är
olika kostnader; direkta åtgärdskostnader,med sök- och tidskostnader,

genomförandekostnader och finansieringskostnader. Många energispar-
åtgärderframstår i kommissionens prognosarbete lönsamma barasom

i huvudsak endast beaktar dedärför direkta åtgärdskostnadema.att man
givetvis angeläget sådana åtgärder kommer till ståndDet är att som

ochbåde samhällsekonomiskt privatekonomiskt lönsamma. kanHärär
eliminerafrämstbidra sök- och tidskostnader.attstaten genom

utbildning,rådgivning,Information, kompetensutveckling och
skälkan dettademonstration motiverad statlig verksamhet.vara enav

bör naturligtvis med exempel i denStaten också föregå gott egna
verksamheten. slutsats enligt vår mening måste drasDen som av
kommissionens erfarenheterunderlagsmaterial och tidigare dockär att

låga inte möjligtväsentligt energisparande kostnadertill är attett
åstadkomma statliga åtgärder.genom

kommissionens betänkande framläggs rad förslag till statligaI en
Åtgärdernaåtgärder för hushållning har karaktärmed energi. ettav

allmänt förslagsställande och helt underlag för bedömadet saknas att
åtgärdernas kostnader möjliga effekt. Vi därför inte ställningoch tar nu
till de olika åtgärdsförslagen.
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17.5Energitillförseln

utnyttjandemedför fortsattkommissionens betänkandeframgårSom av
kapacitet förtillkommandebehovetkärnkraftverken att av ny,av

hurhar betydelse förbortåt i tiden.elproduktion förskjuts Detta stora
också i högtill energisektornbindasinvesteringsmedel måste mensom

för miljö.grad vår
valsedlarna förkärnkraftenfolkomröstning påårsI 1980 angavsom

kärnkraftsreaktorerborde använda högst 12linje och linje 21 att man
på förnybaraoljeberoendet och avvaktanminska iför bl.a. attatt

giltighet;fullalltjämttillgängliga". Dennaenergikällor blir strävan äger
blirdestoproduktionskapacitet uppstår,behoven störreJu av nysenare

Omväntfrån förnybara källor.dem medtillgodosemöjligheterna att
det svenskatillförasproduktionskapacitet måstesnabbareattjugäller ny

bli fossilaanvändningenkommerdestoenergisystemet, större att av
skador miljön.åtföljandemedbränslen,

energi 17.5och förnybarkraftproduktionNy

utnyttjas förförfogande skallstår tillden tidModeraterna att somanser
möjligt detiframträdande rollsåenergikällorförnybaraatt somenge

tillåstadkommasskall kunnadettaenergisystemet. Försvenska att
teknikutveckling.fortsattpriser krävsrimliga en

energikällor. Vigäller förnybaradock det ärfinnsundantag närEtt
möjliggöraförnaturresurslagenändringar iförordabereddainte attatt

Eftersomskydd.åtnjuteri älvsträckorvattenkraftutbyggnad som nuav
minskadleda tillkommervattendomargamlaomprövning attav

tillskottettänkbarablir detvattenkraftanläggningari äldreelproduktion
angivits tillkommissionenharvattenkraft blygsamt. Detfrån avav

TWh.1
tillmöjligheternakvarståendeutnyttja dekunnafulltFör utatt

det krävskommissionenTWh konstaterarelproduktion ca 5 att en
vattenkraften. Moderaternautbyggnadtillinställningförändrad anserav

skadorproportion till dei rimliginte stårtillskottetdet möjliga somatt
medverka till sådan,därför inteoch kommermiljönåstadkoms i att en

inställning.förändrad
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energitillfirselAnnan 17.5

kommissionens betänkandeAv framgår den framtida användningenatt
fossila bränslen blir direkt beroende inställning tillstatensav av

kärnkraften. Vid sidan sin betydelse för industrinsstoraom
konkurrenskraft och samhällsekonomin i framtonar kärnkraftenstort,
därför alltmer central miljöfråga. KlimatfrågankapAv 12. isom en
kommissionens betänkande framgår koldioxidutsläppen skulle ökaatt
med mellan och50 100 dagens kärnkraftsel iställetprocent om
producerades med fossila bränslen.

i jämförelseNaturgas med kol och olja lägre utsläppger av
koldioxid. Miljövinster kan därför åstadkommas ersätternaturgasom

fossilaandra bränslen, exempelvis inom transportsektorn eller för
uppvärmningsändamål. Om istället utsläppsfri kärnkraftersätternaturgas
blir resultatet kraftigt ökade utsläpp såväl koldioxid kväveoxider.av som

förbliroch fossilt bränsleNaturgasen ändlig och icke inhemskär ett en-
produkt.

omfattande svensk naturgasanvändning kommer endastEn tillmer
bekostnad fossiladel ske andra bränslen. Dels finns enligtatt av

kommissionen risk för konkurrerar användningenatt naturgasen uten
biobränslen i fjårrvännesektorn. Dels blir miljöbelastningen,av som

dramatisk används för elproduktion. förBarasagts, naturgasovan om
Barsebäcks två reaktorer som de minsta de reaktorerersätta äratt av

drift skulle modernti dag i gaskraftverk årligaär ettsom generera
koldioxid.4.000.000utsläpp över ton

två årinte sedan riksdagen ratificeradeDet FN:sär änmer
klimatkonvention. samband med 1993 klimatpolitiskal års beslut

ocksåuttalade riksdagen vår nationella strategi böratt attvara
koldioxidutsläppen från skall stabiliserasfossila till 1990 årsbränslen

år för kraftigt utökadnivå 2000 därefter minska. Enatt
naturgasanvändning med riksdagens beslut ochdärför inte förenligär en
ansvarsfull miljöpolitik.

Klimatfrågan uppfattning globalenligt vår miljö- ochär en
överlevnadsfråga dignitet. Moderaterna kan därförhögsta inteav
medverka till åtgärder torpederar svenska klimatpolitikenden ochsom

leder till Sverige fullfölja sina internationellainte kan åtagandenattsom
området.
Även kommissionen framhåller utbyggnad naturgasnätetattom en av

också bör nordiskt internationellt perspektiv bliri ochettses
moderaternas således storskalig introduktionslutsats naturgasatt en av
i det svenska energisystemet skall undvikas.

Till miljöaspekterna kan också fogas binder betydandeettatt man
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infrastrukturdubbel etttill byggainvesteringskapital gasnätatt upp en
underlagsmaterial indikerar därtillKommissionenselnätet.vid sidan om

stånd statligttillinte kan kommainvesteringardessa utan ettatt
engagemang.

17.6kärnkraftsavvecldingKonsekvenser m.m.av

olikaenergisystemetOmställningbelyser i kap 15.Kommissionen av
miljönekonomin ochsvenskai denuppkommakankonsekvenser som

beräkningar förligger olikaTill grundkärnkraften.avvecklingvid aven
har låtitkommissionenochutvecklingsscenarier CA, Btänktatre som

utföra.och miljösamhällsekonomiförsin expertgrupp
utvecklingsscenarier intefor sig dessaklartviktigt haDet attär att

tillrekommenderade alternativkommissionenolika,utgör tre av
med syftet destället valtshar iScenariernaenergipolitik.framtida att

svenskaroll i detkärnkraftensvärderingunderlättaskall aven
harmiljö. Följaktligenför vårbetydelseoch dessenergisystemet

utformningensig bakomhelhet ställti sinocksåkommissionen av
scenarier.samtliga tre

kallasskulle kunnainnebär vadScenarierna AEtt ensomav
i enlighetscenarioanvänds i dettaKämkraftenavveckling".naturlig

kommerreaktorernavilket innebärlagstiftning, attgällandemed attnu
eller intesäkerhetskravenuppfyllerlängrede inteförstställas närav

säkerhetskravengivetpraktiken dettalönsamma. I ärlängre är --
bedömerdessdrift intillfortsatt attmed ägarnaliktydigt att

omfattande.alltförblirunderhållsinvesteringarna
forcerad, ellerinnebäroch Cscenarierna BövrigatvåDe en

takt. Med ‘721‘rtidai olikakärnkraftenavvecklingförtida, avsesmenav
reaktorer,eller fleraavvecklingframtvingar trots atthär statenatt enav

företagsekonomiskt lönsamma.ochsäkerhetskravuppfyller dagens ärde
förkostnadernasamhällsekonomiskatotala,deBeräkningar enav

illustrerasutföra. Dettaoerhört svårakärnkraftsavveckling attär att av
varierat inomharresultatberäkningar,olikaradgjortsdet har varsen
slutsatsbestämdaendaintervall.breda Denförhållandevis som

betydandemycketfåravvecklingkan drasegentligen är att en
miljön.ochsamhällsekonominbådeförkonsekvenser

vilkaberoendeblirresultatensvårigheterna ärEn att avav
ochbränslepriserenergibehov,framtidabl.a.antaganden görs omsom

omöjligaintillfaktorer attekonomin. nästDetta ärtillväxt i är som
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prognostisera.
Enligt vår mening talar främst följande skäl förtre att

kommissionens beräkningar innebär kraftig underskattning deen av
verkliga kostnaderna for kärnkraftsavveckling:en

det förstaFör bygger kommissionens beräkningar alltfören svag
ekonomisk tillväxt och därmed samhällsutveckling fortsattmeden
hög arbetslöshet. Om detta utgår ifrån delsätt att storman en av
befolkningen framgent skall stå utanför produktionen bliräven det också
billigare avhända sig den kärnkraften Vid snabbatt utgör.resurs som en
och önskvärd ekonomisk tillväxt åter människor i arbetesättersom
ökar därför kostnaderna för avveckling.en

det andra byggerFör beräkningarna marginalprisantagande,ett
innebär marknadspriset på till produktionskostnaden isättsattsom

nytillkommande gaseldade anläggningar. Med det antagandet kommer
elpriset kärnkraftens framtid öka kraftigt. En avvecklingsoavsett att- -
enda inverkan blir då den oundvikliga prishöjningen tidigareläggsatt
något.

likhet med många kommissionensI ifrågasätter viexperterav
marginalprisantagandets giltighet for kommissionens beräkningar.
Erfarenheterna pekar på råkraftpriset sammanfaller medattsnarare
genomsnittskostnaden för kraftproduktionen i hela energisystemet. l

fall blir kommissionenssådana beräkningar starkt missvisande. Den
samhällsekonomiska kostnaden för kärnkraftsavveckling blir dåen
våldsamt mycket vad kommissionens kalkyler vid handen.större än ger

det tredje har helt naturliga skälFör olika makroekonomiskaav- -
begränsningenberäkningsmetoder den de bara innefattar sådantatt som

iberäkningsbart. gäller också detta fall.Det Kommissionen fokuserarär
tidenvissa avstämningspunkter i och beräkningar för dessa. Däremotgör

belyser inte utvecklingen däremellan. Dynamiken i självaman
omställningsförloppen fångas vilket innebär beräkningarnainte attupp,
helt bortser från bristsituationer, prisfluktuationer, planeringsmissar,
regional arbetslöshet, tillomflyttning följd påskyndadav

Änstrukturomvandling i industrin mindre beräkningarna hänsynetc. tar
till sådana störningskostnader sammanhänger med inhemska ochsom
utländska investerares och långivares tilltro, reaktioner på ochränte-typ
valutamarknaderna.

Enligt vår mening kan den kostnader bli väl så högatypensenare av
och omedelbara de direkta avvecklingskostnadema. Kommissionenssom
förslag kan därmed allvarligt komma försvåra saneringen denatt av
svenska ekonomin.

Eftersom räkneexempel ofta brukar tilldra sig oproportionerligtett
intresse vill vi avslutningsvis påpeka det Kafka-artade inärmaststort
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problemekonomiskaSverige brottas medkostnadsdiskussionen; större
Alla krafter skullei modern tid.någonsinarbetslöshetoch högre än

företagande ochpolitik för tillväxt,samlas kringbehöva en
gällerför kapitalförstöring. Detpolitikkringintesysselsättning en-

miljarderkapitalförstöring 70-90för dennakostnaderna äroavsett om
miljarder kronor.eller 300kronor

avgifter l7.7Skatter och

energipolitiken.styrmedel iställning till valeninteKommissionen tar av
för sådanaunderlagsmaterialdet saknas göraeftersomlogiskt attDet är

synpunkter på dennavåradärför ocksåbegränsarställningstaganden. Vi
betänkandet.del av

alternativolikaantalkommissionen dockredovisarSamtidigt ett -
förordarochökat skatteuttaginnebördenmedhuvudsakligen ett -

för beskattningskisseradeFlera deanalyser.ytterligare systemenav
avvisats i andraochredanemellertidsubventionering har prövatsoch

utredningar.statliga
anfört viktenkommissionenunderstryka vadsärskiltVi vill avom

del dekostnadseffektiva. Endesåstyrmedel utformas äratt avatt
administrativt mycketbetänkandetiredovisas äralternativ som

beträffandereglersannolikt EU:sAndra striderkomplicerade. mot
statsstöd.

urholkatskattepolitiken harenergi- ochryckighet iårensgångnaDe
styrmedelminskar värdetåtgärder. Dettaitrovärdigheten statens somav

subventionerskatter ochexempelvisvarsel,kortmedkan ändras
bidrar inteförslagKommissionensdriftbidrag.löpandeutformade som

generelltdetVi ocksåhänseende.i dettaförbättring atttill någon anser
styrmedlen.iprecisionenöverskattningtilltendensfinnssett aven

till fri,hänsynutformas medenergibeskattningenviktigtDet är att en
ökadavgifter iochskatterAmbitionen börelmarknad.nordisk attvara

konkurrens-till denochharmoniserasutsträckning nyaanpassas
och börkonkurrensneutralaskallfiskala skattersituationen. Rent vara

konsumentledet.idärför uttas
utsläppenbegränsamedverka tillkankoldioxidskatt attEn av

europeiskdockförutsätterbränslen.fossila Denfrånkoldioxid en
till andraflyttasproduktionblireffekteneftersomsamordning, attannars

medmöjligheternapåhaheller intebör attövertroländer. Man en
dåRisken blirelpriset.miljökostnaderna iinternaliserastyrmedelsådana
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hamnar i slags statlig prispolitik leder tillatt ineffektivitetman en som
och resurshushållning.sämre

Styrmedel för teknik 17.7ny

I samband kommissionensmed överväganden forskning ochom
utveckling vill moderaterna aktualisera kravet på borttagande detett av
s.k. "tankeförbudet" i kärntekniklagen.6 § Bestämmelsen, infördessom
i lagen innehåller1987, under straffansvar förbud utarbetandeett mot

konstruktionsritningar, kostnadsberäkningar och andra förberedandeav
åtgärder i syfte inom landet uppföra kärnkraftsreaktor.att en

Bestämmelsen tillkom markering kärnkraftensorts attsom en av
skall avvecklas med detta syfte helt meningslös, eftersomär ävenmen
det framgår § lag tillstånd5 till uppförande flerattav samma av
kärnkraftsreaktorer inte får lämnas. Som framgår det tillsammansav

miljöpartietmed avgivna särskilda yttrandet vigemensamt attanser
tankeförbudet inskränkning medborgerliga fri-utgör ochen av
rättigheter. hör heller inteDet hemma i säkerhetslagstiftning och bören
således upphävas.

ytterligare skäl till upphävaEtt tankeförbudet forskning ochatt är att
utveckling givetvis befogat inom kämteknikområdet. gällerär Detäven
bl.a. fusionforskning, utveckling avancerade lättvattenreaktorerav

med högre ochALWR säkerhet forskning kring transmutationännu av
kärnbränsle.använt

Styrmedel för kärnkraftsavveckling 17.7

betänkandet behandlar kommissionenI tänkbara åtgärder kan vidtassom
vill framtvinga kärnkraftsreaktoreravställning i förtid,statenom en av

dvs. medan de alltjämt uppfyller kärntekniklagens säkerhetskrav och är
lönsamma för finns i princip alternativaDet förägarna. vägartre att
åstadkomma detta; lagstiftning, ekonomiska pålagor eller frivilliga
förhandlingar.

KämkraftsinspektionStatens harSKI det omöjligtansett att
rangordna de svenska reaktorerna från säkerhetssynpunkt. förtidaEn
avveckling i séikerhetsordning därmed inte möjlig åstadkomma.är att
Däremot kan föra andra kriterier säkerhetsfrågor iänman
kärntekniklagen eller stifta särskild avvecklingslag. Enligten
underlagsmaterialet detta legalt förenatmöjligt, medär änom
lagtekniska svårigheter. Reaktorägarna kan i detta alternativ kräva
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regeringsformensåväl tillhänvisningmedskadestånd från staten som
egendomsskydd.bestämmelserEuropakonventionenstill om

skadestånd föreligger. Däremottilltvekaningenråder rättDet attom
samtidigtstorlek,skadeståndensoklarhetråder somstor om
praktiken detlagstiftningen.i Iregleras ärbehöverskadeståndsfrågan

regeringavveckling. Ingenlagstiftadåstadkommaomöjligtdärför att en
iförsannolikhetmedpolitik statenbedrivakan storsomen

reaktorägama.medskadeståndsprocesserlångdragna
det väljermaterial.kommissionens TrotsocksåframgårAllt detta av

lagstiftningsvägen.användafördörrenhållakommissionen öppen attatt
avvecklingslag enligtdvs.reelltdå inteskälet attMen är en

självapraktiken,tillämpa iaktuell attskulle utankommissionen attvara
påtryckningsmedellämpligtskulle kunnalagstiftning utgöra etthotet om

överenskommelser. Bortsettfrivilligaireaktorägamatvingaför att
inställning tillbesynnerligmycketindikerarfrån resonemangetatt en

förhållningssättsådantfrivillig, såbegreppet ärinnebörden ettav
rimligt igivetvis inte rättsstat.en

olönsamkärnkrafteninnebäralternativet görandra attDet man
.skatter påomfattandeinförapålagor. Genomstatligaolika attgenom

reaktorägamaskämavfall kanellerkärnkraftsproduceradkärnbränsle,
omöjlig.drift Denfortsatttill nivåerhöjasproduktionskostnader görsom

progressivtutformasbeskattning översådanformendrastiskamest av
drift.reaktorår iantaletmedökarskattesatsendvs.tiden

beskattningkonfiskatoriskvid handenUnderlagsmaterialet att enger
egendomsrätten iåstadkomma,möjlig attlegalt trotskan attvara

avveckling.lagstiftadvidgradlika högikränkspraktiken ensom
införaorimligtdetdelsinför attModeraterna att envoreanser

skatteobjektet.avskaffasyftetuttaladeochendadetmed attbeskattning
medekonomi ochorienteradinternationelltochfrimedlandlitetEtt en

heller intekandemokratisk utanrättsstatpåanspråk att envara -
utländska investerare.ochinhemskasåföljderlångtgående motagera-

tilldärmedochenergiprisertill högrebeskattningenlederDessutom
arbetslöshet.och högretillväxtlägre

underlagsmaterialkommissionensvibakgrundangiven attMot anser
förtidaåstadkommaviljaskulleslutsats: Omföljandetillleder staten en

frivilligamöjligtendastpraktikenidettakärnkraftsavveckling är genom
och reaktorägama.mellanförhandlingar staten
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Myndighetsstruktur på energiområdet l7.9

Kommissionens majoritet har inte kunnat förena sig någonom
och samlad uppfattning vilken den svenskagemensam om

energipolitiken bör i detalj. Däremot har inte haft någravara mer man
svårigheter förena sig till rekommendationatt skapaatten om en ny
energimyndighet med sannolik uppgift operationalisera denna oklaraatt
energipolitik. Vi skriver sannolik, eftersom detta föreslås bliäven
föremål för ytterligare utredning.

Kommissionens förslag onekligen handlingskraftigtettger mer
intryck några tidigare under arbetet förekommandeän överväganden om

istället förorda särskild utredare med uppgiftatt planera föratten en
ändamålsenlig myndighetsstruktur på energiområdet. Något underlag
till förslaget finns dock inte.

Vi utesluter inte det kan motiverat ändra myndighets-att attvara
strukturen området.på Vi finner dock behovet energipolitikav en mer
överhängande behovet myndighetän av en ny

Avveckling 1-2 reaktorer under 1990-talet 17.10av

Kommissionen har enligt sina direktiv haft i uppdrag granskaatt
effekterna avställning eller två kämkraftsaggregat underettav en av
1990-talet. avsnitt konstaterarI 17.10 kommissionen från striktett-
energiförsörjningsperspektiv mindre kan ställasatt ett aggregat av-

påtagligutan kraftbalansen försvagas avställningatt tvåattmen av
mindre reaktorer skulle leda till det torrår uppstår"vidatt risk fören
ejfektbrist i det svenska systemet".

Eftersom styrkan i den svenska kraftbalansen ofta överdrivs detär
bra kommissionen fastslår effektleveranssäkerhetenatt dvs.att -
förmågan klara behov kräver marginaler.att Baramomentana -
skillnaden i tillrinning till vattenkraftverken mellan torrår och våtår kan
uppgå till TWh,20 vilket kärnkraftsreaktorer.än 3-4motsvararmer
Sverige har således för närvarande rimlig kraftbalans ingeten men

elöverskott.permanent
långtSå inte kommissionens bedömning särskiltatt äranser

kontroversiell. Om mindre reaktor ställs minskar marginalerna ien av
energisystemet det klart den situationenär i gårdagatt attmen
bemästra. finnsDäremot det rad skälandra till varför sådanen en
avställning mycket oklok. Detta har kommissionen emellertid intevore
belyst och därmed har heller inte uppfyllt regeringens direktiv attman

rån årsuti 1991 energipolitiska riktlinjer analysera de

l7 IS-1380
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konsekvensernaenergipolitiskaochmiljö-samhällsekonomiska, enav
1990-talet".underreaktorerfleraelleravställning enav

framgårbegränsas,17.10konstaterande iKommissionens ovan,som
samhällsekonomiskademedanenergiförsörjningsperspektiv,strikttill ett

kommenteras.inteöverhuvudtagetkonsekvensernamiljömässigaoch
dessutomhar17.11övervägandenavslutandekommissionensI

reaktor underavställninggällatillgliditformuleringama över att av en
längreintetalaskraftbalansensamband medoch imandatperioden

sammanhangeti detpåverkas". LästVbrsvagas utan senareomom
väl kanlikabetydelsenfaktiskadenuppenbartdetframstår att varasom

Uppenbarligenperioden. görunderställasreaktor böratt aven
tolkningarskildavittocksåoch kdsfolkpartietsocialdemokraterna, av

egentligenkommissionenvad avser.
enstakaavställning, ävenbeslutbedömningVår är enatt ett avom

följder. Omlångtgåendeochallvarliga ettmycketfåriskerarreaktor, att
signalsamhällelig attuppfattasbeslut ensådant omsom en

förkonsekvenseromedelbaradetfårinlettsharkärnkraftsavveckling
industrin skerelintensivadeninomSärskiltinvesteringsviljan.

undgåintede kanochsikt attlångmycketpåinvesteringsbesluten
skadas, bl.a.kanreaktorerövrigavidSäkerhetsarbetetnegativt.påverkas

personal.kompetentnyrekryteraochbibehållasvårigheter attgenom
valuta-effekternegativarisk förpåtagligocksåfinnsSlutligen en

omvärldsreaktioner.följdränteläge,och avensom
moderaternasenligtavställningiligger ärrisktagandeDet ensom

Visysselsättning.ochtillväxtpolitik förmedförenligtintemening en
inledaförSkälvidtasåtgärdsådan attbestämt nuattmotsätter enoss

respekterasfolkomröstningsresultatetdessutomsaknasavvecklingen om
2010årtaletmissvisande överges.och det

17.10atomskadorvidSkadeståndsansvaret

för sinaegendomsförsäkringarfullanormaltharReaktorägarna
omgivnings-medolyckateoretiskVid storakärnkraftsanläggningar. en

tredjeskadeståndsansvar gentemotreaktorägarnasskulle manskador
Samtidigtområdet.konventionemainternationelladebegränsas av

mång-inkasserakunnaförsäkringsbolagsittfrånreaktorägarenskulle
förstörda reaktor.sinförsakskadeersättningbeloppdubbelt större som

skallSverigeinteModeraternaorimlig. attordningsådan ärEn anser
någonundersökaskälfinnsdet attkonventionemafrånträda ommen
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möjligregressrätt införasorts reaktorägarna.att Somgentemotvore
framgår vårt med miljöpartiets företrädare avgivnaav gemensamt
särskilda yttrande skulle syftet därvid tillförsäkra vidatt att ettvara man

skadefall kan återkrävastörre medel intill dess reaktorägarensatt egna
kapital förbrukat, dvs. väsentligenär de medel uppburit iägarensom
försäkringsersättning för sin sakskada.

Internalisering energiproduktionens kostnader --externaav

En uppfattning ofta framförs kärnkraften kanär avskaffasattsom
dess riskkostnader intemaliseras,att dvs. fulltexterna fårgenom ut

påverka priset på kämkraftsproducerad el. Resonemang med innebörden
kärnkraftens vinster skulle privatiseradeatt och dess riskervara

socialiserade har under år varit vanligt förekommande frånsenare
olika partier i 1980 års folkomröstning förespråkade linje Detsom
finns därför skäl något kommentera dessaatt resonemang.

Moderaterna har uppfattningen varje energislag så långtatt som
möjligt skall bära sina kostnader. I fri ekonomi äregna en
prisbildningen viktig och dolda subventioner leder till att resurserna

fel. därförDet bra olikaär s.k.styrs kostnader kanexternaom som
uppstå i produktionen, miljöförstöring, finns imed prisett.ex. den
producerade varan.

På energiområdet betyder det priset på olika kraftslag böratt
återspegla effekterde olika uppkommer under fram tillsom processen
elurtaget eller värmeelementet. När teorin skall i praktikomsättas
uppstår emellertid svårigheter, framför allt värderingsproblem. skallHur

värdera fossileldningens bidrag till växthuseffekten, vårt allraman
miljöproblemstörsta Hur skall värdera förstörd fjällnatur efterman

älvdalar där vattenkraften byggs ut
Driver det principiella alltför långt lämnarresonemangetman man

nationalekonomins område och beträder i stället filosofins; Alla
mänskliga aktiviteter leder till påverkan på omgivningen. Skulle vi
ekonomiskt värdera, beräkna och intemalisera alla dessa kostnader blir
slutsatsen sannolikt vi inte har råd leva överhuvudtaget.att att

Paris- och Brysselkonventionema begränsar reaktorägarnas
betalningsansvar for skador kan uppkomma hos tredje Detsom man.
innebär katastrof med återverkningar skulleatt kunna fåstoraen
ekonomiska följder för och enskilda medborgare.staten Detta inteär nu

förunikt kärnkraften, gäller i någon förmån alla katastrofer.utan Det
ligger i begreppet katastrof konsekvenserna berör helaatt ytterst
samhället och dess medborgare. Det må sedan gälla kärnkraftsolyckor,
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vulkanutbrott.elleröversvämningarjordbävningar,dammkatastrofer,
konventionerna. Detinternationellabort detänkadet gårMen att
försäkringstekniskaekonomiska,ingalundadetdåframgår är utanatt
ansvarsförsäkringar.fullatecknakämkraftsägamaförhindrarskäl attsom

enkeltdet heltfinnsförsäkringsbeloppmycket högafrågadetNär är om
hjälperförsäkringsmarknaden. Detkommersielladenpåinte utrymme

princip inte kanden iosannolikolyckan såförsäkradeden är attinte att
åtagandenintealla fallfår iFörsäkringsbolag göra motinträffa. Ett en

bolagetsöverstiger 10%beloppmedkundoch egnaavsomsamma
kapital.

försäkringspremienvadberäknateoretisktgår detDäremot rentatt
funnits.hade Detförsäkringsmarknad därvarit utrymmethaskulle en

premierbelopp,jämförelsevis blygsammahandlardetdåvisar sig att om
i dagkärnkraftenbildenförändraskulleintetpå sätt ensomavsom

verketsjälvaenergiproduktion. Iformlönsambillig och enrymsav
för deninomflera gångerförsäkringspremietänktsådan, ramenom

kämkraftsproducerad el.påsärskilda skatt tar utstatensom
kannukleäradenfrånmiljöpåverkanövriggällerVad processen

miljöpåverkaninnebärGruvbrytningkonstateras.följande men
detkonstaterastudiebesök kunnat attharkommissionen egnagenom
ochuranbrytningmellanskillnadnågonföreliggerhärvidlag knappast
välSverigeiavfallshanteringengäller ärvadOcksågruvdrift.annan

slutförvaretkostnadermed debelastasproduktionensörjt för avsomatt
föranleda.kommerkärnbränsleutbränt att

miljökostnadernablir debedömningsammanfattande externaattVår
bränslen.fossilakärnkraft förförgrad äninternaliserade i högreär

17.10Kärnsäkerhet

elmarknadens1980sedaninträtt ärförändringEn stor som
förbindelse medharelnätetfinskadetinternationalisering. Genom att

det ibaltiska,detmed ärhopkopplatsiniryska, ärdet tursom
frånochimporterakanvi exporterauteslutetinteframtiden att

baltiskadeochRyssland staterna.
kärnkraftspolitik. EnsvenskförbetydelseharförändringDenna

riskmedförakanSverigeikärnkraftverksäkraavveckling enförtida av
livslängdenåterståendedenförlängatillmedverkarindirektvi attför att
Petersburgutanför S:tSosnovyj Borireaktorernasovjetbyggdadehos

Litauen.Ignalina ividoch
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Från säkerhetssynpunkt sådan utveckling direkt kontra-vore en
produktiv. Om det svenska folkhushållet hade tålt bära kostnadernaatt
för avställning kärnkraftverk borde insatserna istället tillen av styras att
åstadkomma sådan avställning i öster.en

Avslutande överväganden 17.11

Moderaterna hälsar med tillfredsställelse bred majoritetstor att en
riksdagen bör upphäva 1980 års beslutatt dennumera anser attom

svenska kärnkraften skall avvecklad till år 2010.vara
Från alla utgångspunkter inte minst sakliga det angelägetär att- -

den energipolitiska debatten kommer bort från exercisen kring årtal och
reaktorer. Folkomröstningen 1980 innebar till utbyggnad frånen sex
till tolv reaktorer och därefter avveckling i den takt möjligär medsom
hänsyn till behovet elektrisk upprätthållandekraft för sysselsätt-av av

påning och välfärd text valsedlarna för linje l och 2. Som inled-
ningsvis konstaterats dessa villkor omöjliga årtalsfixeraär och årtaletatt

förekom2010 heller inte någon valsedlarna i folkomröstningen.av
Moderaterna konstaterar det inte fordras några helst politiskaatt som

beslut för uppfylla folkomröstningens krav. Av § kärntekniklagenatt 5
framgår tillstånd inte får till uppförande kärnkraftsreaktorer.att ges av
Genom tak vid tolv reaktorer på detta har införtsatt ett i lags-sätt
tiftningen kommer avveckling automatiskt till stånd, dagens reak-nären

inte längre lönsamma eller klarartorer är uppfylla de högt ställdaatt
säkerhetskraven. årtalsexercisDen har präglat de femtonsenastesom
årens energipolitiska debatt därför totalt meningslös.är

fråganI avstållning enstaka reaktor hänvisar vi till vad viom av en
anfört under rubriken Avveckling 1-2 reaktorer under 1990-ovan av

Vi avrådertalet. där bestämt från sådan åtgärd.en
Moderaterna har alltid haft rationellt förhållningssätt till kärn-ett

kraften. För har den inget självändamål och därför blir det helleross
inget självändamål avveckla den. Det samhälletsatt var omsorg om
behov god tillgång på billig energi dvs jobben och välfärdenav om- -

gjorde vi gång kärnkraften i anspråk. Så länge deatt togsom en
svenska kärnkraftverken bedöms säkra, moderaterna därförsom anser

de också skall utnyttjas till för miljö, tillväxt ochatt sysselsättning.gagn
inteOm de i dag bedömdes säkra så borde givetvis samtliga tolvsom

reaktorer omedelbartstängas
Vi beklagar energikommissionens betänkande inte deatt motsvarar

förväntningar funnits. Enstaka partier har påbörjat den smärt-som nu
nödvändiga frigörelsen från gamla läsningar i energifrågan.samma men
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energipolitikeninnanomprövningsarbeteÄnnu åtskilligtdockåterstår
utgångspunkten,självamåstedettillåterföraskanslutgiltigt varasom

välfärd ochsysselsättning,tillväxt,främjakanbästhur dennämligen en
miljö.god
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ledamoten Dan Ericssonav

Kristdemokraterna under förra mandatperioden initiativ tilltog
tillsättande Energikommissionen. Orsaken den omställningattav var av
energisystemet utlovades Linje vid folkomröstningen2 1980 intesom av
genomfördes. har det visatTvärtom sig kärnkraftsberoendet har ökatatt
högst under de 15 år gått sedan folkomröstningen.avsevärt 1980som
fanns bara kärnkraftsreaktorer i drift och de stod då bara för 20sex ca

elproduktionen. hade medDet åtgärder varit fullt möjligträttprocent av
avveckla dessa reaktorer till 1990 föreslogs Linje Idagatt som av

finns kärnkraftsreaktorer i drift och del2 står för hälften landetsca av
elproduktion. betydligtDet svårare uppgift avveckla dessaär atten nu
reaktorer på år vad det hade varit14 avveckla reaktorerän 10att sex

allaldeår. förAnsvaret den uppkomna situationen vilar på partiertungt
ansvarsställningsuttit i sedan 1980. faller dockFrämst påansvaretsom

Linje Kristdemokraternas2-partierna. har varit åstadkommasträvan att
breda uppgörelser och långsiktigt stabila Spelregler på energiområdet.
Detta nödvändigt för få stånd övergång till förnybarär att en mer av
energitillförsel och för välfärd och sysselsättning.värnaatt

Föreliggande betänkande från Energikommissionen visar hur
omställningen energisystemet ska kunna genomföras. handlarDetav om
kraftfull effektivisering i energisystemet, energihushållning och
konvertering från eluppvärmning förnybarbaserad energiproduktion.
Betänkandet visar potentialen för detta arbete omfattande. Vidareäratt
redovisar betänkandet kraftig tillförsel med förnybar elproduktion ien
första hand baserad på biobränsle. Också på detta område potentialenär
omfattande, inte minst med tanke den lovande förgasningstekniken
för biobränslen. Betänkandet visar också det möjligt ställaäratt att av
kärnkraften till år 2010 till orimlig kostnad i första handmen en
avseende flerfaldigade utsläpp koloxid från elproduktionssektom. Enav
storskalig introduktion enda möjligheten klaraärnaturgas attav som-

den sista reaktorn till skulle leda till2010 sådan effekt.stängaatt en-
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medstridoch iområdemiljömål dettamed vårastriddirektiDetta
storskaligskrivit under. EnSverigeklimatkonventionden som

elproduktionframväxteninnebäraocksåskullenaturgassatsning att av
försvåras.skullebiobränslenbaserad på

möjligtfulltdettydligt attärvisar sättBetänkandet attett
iambitionvårtill 2010. Dettautfasaskärnkraften kan ärmedparten av

omställningsarbetet.det fortsatta
lagstiftningmednödvändigtblidetredovisar kanbetänkandetSom

förhandlingar,inteinledning. Dettakämkraftavvecklingensvid om
kämkraftsbolagägdastatligaägardirektiv tillellerstyrmedelekonomiska

inledaskankärnkraftsavvecklingenAttavställningentillleder startar.att
Såfullt möjligt.betänkandetframgårmandatperiodenunder är avsom

delar dennakommissionenmajoritettydligochskeocksåbör aven
uppfattning.

åtgärderenergipolitiskaviktigaradhardelkristdemokraternasFör en
förenergipolitiksamladinslag iväsentligalyfts fram ensomnu

Detenergisystemet.svenska ärdetomställning a:av
energi-hushållnings-ocheleffektiviseringomkringKraftsamling ett-

uppvärmningsformertillelvärmekonvertering somsamt avprogram
förbonusexempelsådantenergitillförsel. ärEttförnybarbygger

eleffektivisering"negawattarbete", dvs.medaktivtarbetarelbolag som
ROT-åtgärderförinomVidaresig.lönakommer attatt ramenmansom

uppvärmningsformer.andratillfrånbytamöjlighetfinnabör att
biobränsle,energikällorförnybarafråneltillförselKraftfullt öka som-

vattenkraft.befintligieffektiviseringochvindkraft
förnybarskattemässigtstyrmedelEkonomiska gynnarsom- progressivel.kärnkraftsproducerad Enfasarochelproduktion utsom

denuppbyggnadentillbidraskafondtillförskärnkraftsskatt avsomen
elproduktionen.förnybara

iskettreaktortankutbytekärnkraftiReinvesteringar typ somav- kämkrafts-progressivadenomöjliggörsOskarshamnsverket genom
skatten.

förstärkaytterligareförforskningökad attpåSatsning-
elproduktion.förnybartillförselocheffektiviseringsarbetet av

förskadeståndsansvarobegränsatinföraförrFörutsättningama ettatt-
reaktorinnehavare prövas.

omställningensäkraforinrättasenergimyndighet attsamladEn ny- effektivocheltillförselhållbarmiljömässigtmedenergisystemetav
energi.användning av

inleds.Kärkraftsavvecklingen-
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ledamöterna Nina Jarlbäck, Inge Carlsson, Lars G. Linder, Runeav
Molin Martinoch Nilsson

vinnandeDen valsedeln från folkomröstning1980 års betonar att av-
vecklingen kärnkraften skall ske i den takt möjlig medärav som
hänsyn till sysselsättning och välfärd. Denna inriktning bekräftades av

trepartiöverenskommelse och gäller alltjämt.1991 års
Särskild hänsyn därvidmåste till elprisets effekt på den elinten-tas

konkurrenskraft. förväntassiva industrins Elpriset visserligen stiga även
i fall kärnkraftsavveckling, vid icke ansvarsfull avveck-ett utan men en
ling blir prisuppgången snabbare och kan vid elbrist till och med övergå
i s.k. knapphetsprissättning. innebär i fall stigerDet så priset överatt
kostnaden för tillverka i kraftverk.att nya

talar for avvecklingen börDetta väl planerad och ske iatt vara en
takt där med säkerhet kan klara behovet effekt.elenergi och Detman av

också viktigt till den ofrånkomliga prisökningen inte blirär att attse
snabbare företag och hushåll får rimliga möjligheterän att att anpassa
sig till den situationen.nya

Avvecklingen kärnkraften vidare utformningmåste få sådan attav
minimera effekterna statsbudgetenkan omställningen.man av

Energikommissionens betänkande visar avställning samtligaatt en av
kankärnkraftverk till inte ske till2010 mycket höga kostnaderänannat

effekteromfattande indirekta konkurrenskraft och sysselsättning.samt
skulle tillskottsådan omställning kräva i form elproduktionEn ett av ny

motsvarande minstoch hushållning 80 TWh till Betänkandetår 2010.
visar också fullständig till inte möjligavveckling 2010 äratt atten

medförena målen koldioxidutsläppen och bevara debegränsaattom
fyra orörda älvarna. innebär allvarlig målkonflikt.Detta en

Samtidigt har folkomröstningen,den vinnande linjen i där
socialdemokraterna ingick, moraliskt för tillett att attansvar se
"kärnkraften avvecklas med förnuft". Vi i dag konstatera denkan att
bedömning avvecklingstakten gjordes inte längre håller.1980om som
Vi klarar inte ansvarsfull avveckling innebärtill år 2010. dockDettaen
inte vi ändrat inställning till frågan kärnkraftens avveckling elleratt om

avhändervi det politiska för frågan. Fortfarande gälleratt ansvaretoss
skallvi avveckla kärnkraften i den takt möjlig med hänsynäratt som

till sysselsättning och välfärd. måste därvid också till möjlig-Hänsyn tas
heterna upprätthålla hög säkerhet i de kärnkraftverk får drivasatt som
vidare.

Förhållandet det visat sig mycket svårt avvecklaatt attvara
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omställ-helaklaratidlångdet kanvisartill 2010 attkärnkraften taatt
ochigångkommer attviktigtdetDärförningen. attär processen
framförproblemallaskjuterställetvi iOmtillräckliga avsätts.resurser

gamlaberoendeblirframtidenvi idärsituationvihamnar avenoss,
nyinvesteringaromfattandebehövariskerar göraochkärnkraftverk att

tid.kort
kärnkraften påavveckla ettkommersocialdemokraterVi att ansvars-

förfårintemiljön utsättasekonomin ochbl.a.innebärfullt Det attsätt.
energipolitiskkommandeocksåviMenpåfrestningar. attsvåra enanser

energi,behovlångsiktigatill vårtframtiden,tillmåsteuppgörelse avse
energi-välfärd. Deochsysselsättninggenerationerskommandetill

energipolitiskaårs överens-i 1991uttrycksdesåsommålen,politiska
förnybaraochinhemskahelstvaraktiga,användningenkommelse, avom

konkurrenskraft,industrinsorörda älvar,energihushållning,energikällor,
skallmiljömålen utgöraochprisrimligttilltilltillgångsäker etten

riktlinje.
sinhafrämstochförstmåstediskussionenenergipolitiskaDen

ochkärnkrafttillfinnsalternativvilkafråganiutgångspunkt somom
reaktorexcercis.ochårtals-frånbortkoppladbesvarasmåstefråganden

formamåstemed Nästa attkärnkraften stegskallVad varaersätta
konkurrenskraftiga gentemotalternativenfåskallstrategin: Hur

energisystemetomställningbehövs EnstyrmedelVilkakärnkraften av
förhållningssättödmjuktkräverfrågakomplicerad ettytterstär somen

realiteter.insiktoch omen
miljö-energikällaförnybaroch utaninhemskVattenkraft är en

alternativet.bästadetkostnadsmässigtocksåutsläpp. Den ärskadliga
denbyggaAtti utingreppinnebärvattenkraft naturen.storaMen ny

framstårlagstiftningsärskildskyddasinte somvattenkraft avsom
behövavattenkraften kan över-utbyggnadYtterligareviktigt.särskilt av

avvecklasikt klararlångpåheller attvi intesigdet visar attvägas, om
utsläppenminskamåletmedkonflikti attkommakärnkraften attutan

koldioxid.av
bränslen,fossilaandrautsläppmindre än sommenNaturgasen avger

öka. Kost-ändakoldioxidutsläppenskullekärnkraftentillalternativ
vattenkraften.obetydligtnaturgasbaserad överliggernadsmässigt

förhållandeikoldioxid ärnettoutsläppingaBiobränslen menavavger
elproduktion. Förfördyramycketalternativenandratvåtill de

potential.begränsaddessutomfinnselproduktion en
Vi måstekonkurrenskraftiga.biobränslenavärmeproduktion ärFör

kraftvärme.ochbiobränslebaserad fjärrvärmeutbyggnadpåsatsa aven
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Ved och förädlade biobränslen pellets kan också få betydelsetsom ex
ersättning för Vattenburen elvärme. Vindkraft och naturgas utgörsom

viktiga komplement.
Avvägningen mellan biobränslen och bör ske mednaturgas

frånutgångspunkt vårt behov diversifiera tillförseln till Sverigeattav
fossila bränslen och nödvändigheten minska utsläppenattav av av

koldioxid. Utsläppen koldioxid måste därvid i nordisktettav ses
perspektiv, där också effekterna utsläppenvägerman av
klimatgaser i de nordiska grannländerna eventuellav en gemensam
gasledning från Nordsjön via Danmark och Sverige till Finland. kanDet
också förutses de nationella el- och i Europaatt naturgassystemen
alltmer till mångnationell marknad.växer samman en

krävs också satsning hushållning,Det effektivisering och kon-en
vertering elvärme. Det de alternativ har lägst kostnad ochärav som

miljön.minst påverkan Samtidigt kan det visa sig fåsvårt attvara
företag, hushåll och kommuner vidta de åtgärder behövs. Ener-att som
gikommissionen redovisar rad exempel styrmedel med inriktningen

hushållning med el. Ytterligare åtgärderpå kan behöva förövervägas att
klara uppgiften elanvändningenvi skall reducera med Twh15-20 iatt

förhållande till referensprognosen.
hushållning, elvärmekonverteringSatsningen och kraftproduk-ny

tion få positiv bieffekt sysselsättningenkan inom skogsnäringen,en
jordbruket, byggnadsindustrin del företag tillverkarsamt en som

kraftproduktion.utrustning för och de positiva effekternaFörvärme- att
dock ställningenskall krävs sker med den inriktning viöverväga att om

föreslår. kansocialdemokrater välfärden och sysselsättningenAnnars
kostnader.höga priser och utformadRätt kan satsningenäventyras av

för möjligheternaockså få betydelse svensk teknik.att exportera ny
Kärnkraftsavvecklingen inleds. kärnkraftsaggregat kan ställasEtt av

under mandatperioden upphov till el- eller effektbrist.dettautan att ger
Ytterligare kan till Takten och antaletavvecklas 2010.aggregat
reaktorer blir beroende strategi väljs och hurvilken mycket viav som
lyckas reducera elanvändningen hushållning.genom

viktigt omställningen får stöd väl fungerandeDet är att av
ekonomiska och andra styrmedel. utformadebör så deDe ärattvara
långsiktigt hållbara och svårighet kan till reglerstörreutan anpassas nya
inom Möjligheterna till bättre samordning beskattningen inomEU. en av
Norden bör utnyttjas. särskild kärnkraftsskatt utformad efter stigandeEn
reaktorålder bör bli föremål för prövning.

fåFör avvägning mellan och biobränslen måste be-rättatt naturgas
skattningen bränslen för kraftproduktion få lösning. Kommissio-av en

redovisar olika möjligheter bidragsvägen skapaskatte- ochattnen
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förpremieraskraftslagenförnybaratill deochvillkorrättvisa attatt se
ytterligare be-förföremålbliFörslagen behövermiljöegenskaper.sina

effekter.ochkostnadergällerdetbl.a.lysning, när
Viöverväganden.fortsattastrategi kräverochalternativValet av

lösningar.politiskabredaarbetetfortsattai deteftersträvar
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Särskilt yttrande

sakkunnige Arne Jernelövav

Utgångspunkten for energipolitiken bör, enligt min mening, attvara
varje energislag ska bära sina fulla miljö-, hälso- och riskkostnader.

sådanFör principdeklaration i praktiskt handlandeomsättaatt en
fordras givetvis någon metod beräkna dessa kostnader eller någonatt
teknik hantera frågorna. Energikommissionen pekar i sitt betänkandeatt

problem och svårigheter härvidlag berör möjligheterna imen mer
förbigående. allt väsentligt handlarI det här intemaliseraattom
kämkraftens riskkostnader och koldioxidens klimateffekter.

riskkostnaderKärnkraftens skulle i princip kunna intemaliseras
lyfter bort det riskövertagande dagens special-att statengenom som

lagstiftning resulterar i och tvingar kämkraftverkens fulltägare att ut
försäkra den s.k. tredjepartsrisken kommersiell försäkrings-en
marknad. alternativ kundernaEtt till kämkraftselenär att pantsätter
egendom säkerhet för tredje vid kärnkraftsolycka i utbytepartsom ev.

förmånen långa elkontrakt till låga priser.mot av
Atmosfärens koldioxidbalans resultat inte bara utsläppär ett utanav

också fixering. alternativa driftsformerGenom för areella näringarav
kan kolbindningen i biomassa och mark ökas. möjligtDet attvore
politiskt hur Sverigesbestämma nettoutsläpp koldioxid fårstora av vara
och sedan, via utsläppsavgift och fixeringsersättning, nivåen vars
successivt dettaregleras, mål.styra mot

liteåtgärder lika alla de övrigaDessa Kommissionenär som som
diskuterar rekommenderar problemfria.och visar dockDe att
svårigheterna beräkna miljö-, hälso- och riskkostnaderna för de olikaatt
energislagen inte oöverkomligt problem omöjliggörär ett som
tillämpning principen skallenergislagen bära sina fulla kostnader.attav

bristerna i Kommissionens betänkande egentligEn någonär attav
värdering de relativa miljö- hälsoriskema med de dominerandeochav
alternativen kärnkraft och fossila bränslen inte Till del kannågongörs.
detta konsekvens fått hantera ekonomi-att expertgruppvara en av en
och miljöfrågor. Arbetet i denna har helt kommit dominerasattgrupp

ekonomiskade frågorna.av
betänkandet talas generellt och ofta miljö- och hälso-effekterI om av

avsnittsåväl kärnkraft fossila bränslen. Endast i ettsom av om
katastrofrisker försök till jämförelse mellan energislagen.görs ett

samband med miljökonsekvensbedömningarI diskuteras ofta tre
huvudtyper miljöeffekter:av

biologisk mångfald-
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biogeokemiska kretslopp-
naturresurser.-

därmedanalys visar klimatförändringar ochfundamentalRedan atten
fossilbränsleanvändning potentiellt påverkar alla dessa medan

ellerTjernobyls omfattning inte hotarkärnkraftsolyckor även artersav
påverkar biogeokemiska kretslopp.överlevnad ellerpopulationers

jordbruksmarki form iTillgängligheten naturresurser t.ex. avav
Lappland påverkas därmed förvisso.renbetesmark iUkraina eller

framtidahistoriska och potentiellakvantifiera denAnsatser att
avseendevisavi kärnkraftsolyckor med påklimatförändringeffekten av

handenfortsatt vidtillgänglighet attnaturresursers ger
kärnkraften imiljöproblemfossilbränsleanvändning änär störreett

jämförai synnerhet.den svenska Ansatserochallmänhet att
kärnkraftochfossilbränsleanvändningkvantitativthälsoeffekterna gerav

möjligtmin mening, intedärför, enligtresultat. Det attärsamma
implicit sker ihälsoeffekter såsommiljö- ochenergislagensjämställa

ellermedkärnkraftbetänkande.Kommissionens Att ersätta naturgas
atmosfärenstill ökninglederbränsle,fossiltannat avensom

miljömässigt framsteg.intekoldioxidhalt, ettvore
uppdrag titelntill desshar i anslutningKommissionens rapport

backspegeln kantittar ienergisystemet. OmOmställning manmanav
vattenkraftensresulterade iomställningdensåvälkonstatera att som

miljöeffekteriresulteratkärnkraftendenutbyggnad osssom gavsom
vadallvarligamycketbedömervi idag änoch -problem, mersomsom

omställningstidpunkten.vidbedömdesde vara
energisektorn,utanförgeneraliseras långtkanerfarenhet,Denna som

såvälmedförtmiljöprövningregelverk för attresulterat ihar ett som
kraftverkfastbränsleeldadevattenkraft närautbyggnad störresom avav

grundinställningdecenniet. Sammadetomöjliggjorts under senastenog
el" fråndefinition "grönNaturskyddsföreningenspräglakan sägas av

vattenkraftkraftverk, medanbefintligafrånvattenkraft nysom
inteutbyggnaden,vidmiljöhänsynvilkaoberoende tassomav

accepteras.
vattenkraften denhållning vad gällerdenna ärför attArgumentet

reversibel. Eninte snabbtinträffat och denredaneffektennegativa äratt
kärnkraften.vad gäller Denanvändasargumentation kan storaliknande

harFörvaringsproblemeti drift.verkenmängden avfall när tasgenereras
i litenpåverkas baraförvaringför "säker"kostnadenochvi redan en

avfallsvolymen.%-ig ökningutsträckning 25t avex enav
andra demfly tillplågorvandahellre bära våra än"attDetta synsätt
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vi icke känna", d.v.s. med försiktighet och gradvisa förbättringaratt
driva de energisystem har vidare i stället for kraftfullt ställaatt om
till med delvis okända miljörisker, den klokastenya vore nog
tillämpningen miljövårdens försiktighetsprincip.av

överväganden baserade på dessa synpunkter leder till följande
rekommendationer för energipolitiken:

Alla emissioner koldioxid belastas med avgift, storlekav en vars-
bestäms de erforderliga fixeringsersättningama till de areellaav
näringama för den önskade nettoemissionen skall erhållas.att
Reciprokt erhåller areella näringar ersättning för kolfixering. För-
biobränslen resulterar detta i penningflöde nollett ärnettosom men

underlättar utbyggnad likviditetseffekten då fixerings-som genom
ersättningen kommer före emissionsavgiften.
Kärnkraften belastas försäkringsavgift för statensav en-
riskövertagande. fördelkan med fonderas ochDenna användas i en
omställningsfond enligt den modell skisseras i slutet kapitelsom av

Bolagen bör möjlighet själva lösa13. försäkringsfrågan påattges
de önskar.såsättannat om

bedömning nivåerna vidEn handen utsläpps-attgrov av ger
avgiften/ñxeringsersättningen bör ligga i intervallet

öre/kg och försäkringsavgiftenC02 för kärnkraften några15-45 ören
kwh.per

synpunkter och rekommendationer inte oförenliga medDessa är
Kommissionens avslutande överväganden.
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Särskilt yttrande

KåbergerTomasledamotenav

kommissionen bedrivitsarbetet isynpunkter hurNågra

atmosfärskett iEnergikommissionen hariArbetet extrem stressaven
Därför haroch planering.medveten prioriteringuteslutit gemensamsom

saknar därförSlutbetänkandetlångsamt.viktiga avseenden gåttarbetet i
färdiga förslag.inriktning ochstrategiskbåde

miljöskade-utredningar,tidigareerfarenhet från tvåharJag
bådakämbränslefondsutredningen,ochförsäkringsutredningen som

samhällsnyttigaför hittavälstruktureratochtydligtleddes på sätt attett
redandå deni kommissionenPlötsligt insattproblem.lösningar

förvåningenDåförvånad arbetssättet.försttid blev jagarbetat överen
försökfruktlösanedan, någraframgårgjorde jag, attgått över som

utredningen.påverka
resultat.till såarbetet lettindividers felinte svagtDet ettattär

ochför ambitiösaberömsig förtjänt närmasthar gjortSekretariatet av
ochledamöterordförande,samtidigtarbetsinsatserotroliga som

uppenbarastämningupprätthålla godlyckatssakkunniga trotsen
arbetetpåpekandenFöljandesista.i detmeningsskiljaktigheter om

minska riskenochbetänkandettolkningtill möjliggörasyftar attatt av
oavsiktligt.skallmisstaguppfattardet jagatt upprepassom
kommittéhandbokenshänvisade tillfebruari jagden l5Vid mötet

refereradeBl.a.utredning bör arbeta.riktlinjer för hur1992:99Ds en
diskutera vilkaböri utredningentidigtrådetdet godajag att man

prioriteraDärmed kanaktuella.kanslutsatser manvarasom
harunderlagfår detsåoch analysernafaktainsamlingen att manman

konstateraoch vi kanskedde aldrig, attDettanyttamest av.
varierandemycketavlämnakommissionen kan textmassa aven enorm

färdiga,fram någravi inte läggakankvalitet och relevans. Däremot
förslag.underbyggda

dettill protokolletantecknatbegärde jag få15/3Vid attattmötet
vidskulle diskuterashandlingar vide mötenaoacceptabelt attvar

sidor viktigaHundratalsdagar föreeller tvåskickades mötena.ut en
dagar före deellerledamöternagånger nåttunderlag har flera ett paren

medförtdettapåpekatbehandlats. harhar Jaginnehålletdär attmöten
inteflera ledamöterefterdiskussionerförvirradeimproduktiva och som

tillkommitledamöter harFlera mötenunderlaget.möjlighet läsagivits
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ha fått eftersom de inte varit tjänste- ellerutan att ens pappren
hemorten dagen före Vid 19/9 ansåg jag mig tvingadmötet. mötet att

mig sedan mitt förslag behandla viktiga handlingar vidattreservera
vecka då ledamöterna haft chans läsa demmötet röstadesatten senare

Kvalitén har blivit nödvändigt detta arbetssätt.sämre än attner.
har också ledamöternasDessutom möjlighet till inflytande hållits en

minimal nivå.
Ända in i slutspurten, vid kommissionens 7/12 medmöte

fortsättning förnattenunder vägrade kommissionens majoritet med
omröstningsresultatet diskutera6-5 tänkbara slutsatser före dessatt
genomgången den del där underlagen sammanfattas. Dettaav
försämrade kvalitén både på och slutsatser.argument

frustration jag då och då givitDen uttryck för har berott på det
sområttdiffusa beslutsfattande i kommissionens arbete. mängdEn stor

yrkanden, bl.a. från mig har diskuterats bemötas,utan att noterats av
ordföranden och sedan glömts bort. Företrädare för andra partier, även

och mycket har också drabbats detta.större,större av
Upphandlingen konsulter har genomgående skett utan attav

ledamöterna fått ställning till konsultuppdragen utformning ellerta
Upphandlingen har i hög gradinnehåll. skett konkurrensutan genom

"direktupphandling på grund synnerlig brådska". har inte varitJagav
nöjd med detta och till protokollet 15/3 fått antecknat jag inte kanatt ta

för hur detta skett eftersom jag ledamotnågot inte haftansvar som
inflytande hur upphandlingen till. harnågot gått Konsult anlitatsöver

för många miljoner kronor.
och delKonsultrapporter andra dokument inkommit tillen som
sekretariatetkommissionen har och ordförande definieratsav som

arbetsmaterial och handlingar. Därmed haroffentliga de varitsom
otillgängliga för allmänheten, ochjournalister miljöorganisationer.

Sådant arbetsmaterial tillgängligt förhar dock varit de representanter
för branschorganisationer blivit förordnade iexpertersom som
utredningen. Några dessa har tjänstemän vid Vattenfallexperterav som
respektive Sydkraft lämnat tillsådana handlingar konsulter fåttut som

uppdrag skriva harjag såledesi ledamot mottagitSomatt motrapporter.
skriven företaget uppdrag Sydkraft"tentum"motrapport moten av av

energieffektivisering jag ledamot inte fått, ochännurapporter som
från uppdrag Vattenfallskriven påKSUmotrapport motsenare en av

från jag heller inte hade fått då anlände.SEIrapport motrapportenen
Energiindustrins ekonomiska förstärktövertag attenorma av

regeringen dem privilegiet hela tiden ha insyn i för allmänhetengett att
hemliga stadier kommissionens arbete har dem magnifikgett enav
möjlighet ensidigt kommissionens ledamöter.påverkaatt
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gällerkraftindustrin. Dethelt utarbetatsunderlag hardelEn av
vattenkraftutbyggnad och denpotential förochkostnadertill exempel

majoriteten kallarför vadriskenavgörandeslutsatsmajoritetensfor
harinlagor.dessa Deresultatenfått läsaharLedamöternakraftbalans. av

inte haftharoch ledamöternagranskningkritiskför någoninte utsatts
nåtts.hur slutsatsernabedömamöjlighetnågon att

skullesamhällsekonomiska kalkylerna görasdeförutsågJag att
för käm-kostnadernaundvikbaradeunderskattadeförstså, att man

samhällsekonomiskafrån debortsågheltreaktorema, att man
orsakar,riskermiljöeffekter ochkämkraftens samt attkostnaderna man

effektivisering ochforåtgärderrationellabeaktadeofullständigt
forbehållslöstresultatetDäreftersubstitution. presenteras ensom

inte debeskriversiffrornaochhar skett,kostnad. Såsamhällsekonomisk
möjligabästadeellerkostnaderna,samhällsekonomiskaverkliga ens

kostnader.dessaskattningama av
ekonomiskt bästamellan deskillnadernaviktigtsärskiltDet attär

förkostnadernaSamtidigt attärreaktoremade äroch stor.sämsta
konvertering låga.ocheffektiviseringmedreaktoremaförstadeersätta

ellerlönsamavvecklingenpåbörjandet ärvisatorde gåDet attatt av
antyder.fåttkommissionenresultatdebilligaremycket än se

forbeskrivitsmöjligheter expertgruppenDe avsom
dåhar inteeffektivisering använts expertgruppenochEnergianvändning

Därmedberäkningar.sina ärgjortmiljöSamhällsekonomi ochför
Linköpingsfrånkonsistent. Denintebetänkande rapportkommissionens

underkostnaderenergisystemetsberäknatUniversitet ensom
ianvändsalls förtsintekämkraftsavveckling harrationellekonomiskt

varförresultatgillade inteKraftindustrin rapportensför slutsatserna.
dem.bedömatillfällefickaldrigledamöterna att

energipriser.framtidaberorenergianvändningFramtida10.
ochenergianvändningframtidaberorenergipriserFramtida

berorrestriktionerEkonomiskarestriktioner.ekonomiskaochtekniska
hardiskuteratbeslutpolitiskabeslut. Depolitiskapådelvis

ingendatamodellerantalsamkömingarutifrån ettdiskuterats somav
indata till.ellerpåstrukturförståmöjlighetledamot attgetts

scenarierolikakonsekvensernaekonomiskadeDiskussionerna avom
haftplanekonomiervarförillustrationersorglustigadärför utgjorthar av

framgång.nåsvårtså att
ledamöternågraforgick det attslutjusteringssammanträdetVid upp

miljö-kämkraftsavvecklingberäkningarnaredovisadede av en
användsdagikärnkraftelantagandetbyggde på attkonsekvenser som
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för uppvärmning skulle med gaskondensproduceradersättas el.
Anledningen till detta beräkningsresultat den modellatt använtsvar som
inte innehöll den tekniska möjligheten till lägre kostnad och hälftenatt

direkt producera värme.av gasen
det avslutandel I kapitel 17 redovisas antal bedömningarett stort

och beräkningar detta slag, i del komna från tidigare kapitel ochstorav
underlag. Då kapitlet behandlades det inte möjligt härleda dessaattvar
tillbaka till underlagen. Bl.a. hänvisades muntligt till beräkningsresultat
konsulter skickat till sekretariatet dygn före därett mötetpar
slutbetänkandet behandlades. Under dessa omständigheter det orimligtär

ledamöterna skall ställning till resultaten. Tyvärr haratt ta
kommissionen både godkänt resultaten och åberopat dem förgrundsom
slutsatser.

.Vid alla jag12. varit närvarande har jagmöten utom ett
för vår huvudinriktning bör internaliseraargumenterat att attvara

energisektorns miljökostnader. På fram till sistaexterna möte,vart annat
månaden, har jag begärt sekretariatet skall fram förslag till huratt ta
ekonomiska incitament motsvarande koldioxidskatt kan införas fören
elproduktionen. jag vid 1995-06-08 uttryckte frustrationNär mötet över

begäran inte lett tilldenna något helst resultat lämnade jagatt som
förslaget skriftligt till sekretariatet, efter uppmaning ordföranden. Treav

före betänkandet skulle klart harjagveckor inte något resultatsettvara
Därför tvingas jag utfonna förslagetdetta. själv. Eftersom jagav

ledamotsskapet i kommissionenfullgjort på min fritid inte heller mittär
i detalj preciserat och analyserat.förslag
Angående kärnkraftens kostnader har jag liknande begärt13. på sätt

fram förslag till hur kärnkraftensvi skulle få kostnader kan läggasatt
harjag förslagreaktorägarna. Särskilt bett till hur den riskkostnadpå om

möjligheten för katastrofala reaktorhaverier innebär, skall läggas påsom
protokollförd fåttreaktorägarna. begäran finns 18/5. Vi harDenna 4

föredragningar basfakta atomansvarighetslagens tillämpning ochom om
Pariskonventionens Föredragande i ordninguppbyggnad. ochtur
Andersson, Nordström, Skogh respektive Hemtke, alla utmärkta

inget tillfälle diskutera hur lagstiftningen skulleDäremot attgavs ens
kunna förbättras.

har varit besvärande de energipolitiska besvärjelserna14. Det att
och används ledamot kunnat förklara deciteras någon vadutan att

egentligen betyder. vill "varaktiga, helst inhemska ochSatsen vi ha:att
förnybara energikällor" används flitigt. har frågat kolJag ärom en
varaktig energikälla. har på.Detta ingen svarat

Kommissionen har valt min vilja själva formuleral5. att mot
inhemsk. jag skälönskemålet energikälla skall Dels ingetatt en vara ser



S0 995 139U IyttrandenSärskilda532 .

Även skulle tolkasinhemsktillhör EU.Sverigeidealför sådana när om
finnsomotiverat. Detjag idealettyckerunionentillgänglig inom ärsom
elenpåverkaideal försökapolitiskamedanledningingen att var

hellervattenkraftverken.Norska Inteellersvenskai deproduceras
framföreller franskttyskt kolföredra utom-anledningnågon att uran

möjligenideal,måFörnybarhetvattenkraft.norsk ettunionsk, vara
lokal.också

industrinformuleringamaocksåfinnsbesvärjelsernaBland att16.
konkurrenskraftigaoch "påpriser""rimligafå tillskallSverigei

mig ochbådeframförtsbetyder harvad dettaFråganvillkor". avav
viljahaftledamotNågon attindustriförbundets representant. som

betänkandet skallTillinte avhörts.uttrycken harmedmeningenförklara
undanröjas.oklarheter kandessakanskeordlista. Därfogas en

dölja politiskaterminologi kanotydligavsiktligtAnvändandet17. av
politiska mål.kortsiktiganåmöjligtdetochmotsättningar attgöra

utvecklaförsinaanvändaskall attFöretagen resursersom
energimarknadenkonkurrensutsattadenenergisystemet numera

spelreglervilkaavgörandentydligaavsiktligtdäremotbehöver somom
gälla.skall

bör ellervaduttalandenförekommerbetänkandet18. I somom
denenergiföretagenåtgärderi formbehöver göras somav

desjälvaheltbeslutaborde näregentligenelmarknadenomreglerade om
jaggoda. Somtillräckligtlönsamhetförväntningarna ärfinner att om

ellagsreformendelbetänkandetförstamed detsambandipåpekade om
ekonomisk skadlig.ansvarsfördelningenotydlighetpolitikernasär om

subventioneragripa inskall attRisken t.ex. nyatt staten genom
isjälv investerardenriskenökarelproduktionskapacitet att nysom

frånkonkurrensdrabbas statenskallelproduktionskapacitet avav
anläggningar.subventionerade

elproduktionskapacitetåstadkommaambitionpolitisk storattEn en
leda tillklumpigtuttrycksden attkanelprisemahåller omneresom
kapacitetenföljdfår tillvilketinvesteravågar attinteenergiföretagen

utsträckning.motiveradekonomisktibyggsinte uttvärt om
elmarknadensgamladenpassade påambitionerochArgument som

partier.från allaföreträdaregradförvånande högianvändstid av
långsiktigainteklaradeEnergikommissionen presenteraatt19.
måste klarapolitiskaAndraenergimarknadema.förSpelregler processer

ochfolkvanligtviktigttiden. Det är attdenunderdetta närmaste
de väl-kommerAnnarsi dessasigläggerpolitiker processer.

sinamedutvecklingen storabranschintressenaorganiserade att styra
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ekonomiska och starka intressen. Energisystemet omsätterresurser stora
Dessutom finns det möjligheter de välorganiseradestora attpengar.

placerar vinsterna hos sig själva medan vanligt folk och kommande
generationer drabbas orimligt kostnader, risker ochstoraav
miljöeffekter.
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yttrandeSärskilt

Gun Larssonledamotenav

Inledning

förslagframdirektiv lagtregeringensenligtharEnergikommissionen om
redovisas i kapFörslagenenergisystemet.omställningför avprogram

betänkandet.17 av
tillstöder jagangivnafinnsförslag därdeochbedömningarDe som

delvisdock jagområdenföljandedel. På görövervägande annanen
bedömning.

medHushållning energi

energi-el-ochförinvesteringarÖnskvärdheten irimlighetenoch
samhällsekonomiska aspekter.utifrånbedömasmåsteeffektiviseringar

miljöeffekter.och AtthälsoenergikonsumtionensinbegripsdettaI -
välfärd detbibehållenmedmöjligt äreffektivtsåutnyttja somresurser

medförenergiproduceradkWhmålet.Varje externaövergripande
negativaelen.priset Dessaavspeglas ikansvårligeneffekter, som

svårbedömdaförsurning,växthuseffekt,isigvisareffekterexterna
landområden,översvämmademedexploateratsmiljövärden, som
riskkostnadersvårberäknadeledningsgatorochälvfåroruttorkade samt

kärnkraften.för -
energieffektiviseringarel-ochiinvesteringarmarginella görsDe som

motsvarandeförmarginalkostnadernaturligtvisskall vägas mot
effektiviseringsåtgärdensunderförluster,inbegripetproduktion,

tillgodoräknasskall dessutomenergieffektiviseringarEl-ochlivslängd.
visasunderhållutbyggnad och nätet, texbehovminskat somavett av

energi-uppskattningmåsteeffektbehov. Dessutomminskati avett en
.kan dendärefterinräknas.effekter Förstomvandlingens externa

effektiviseringar ochmellanavvägningensamhällsekonomiska
produktion avgöras.

fortlöpandeenergianvändningeneffektiviseringDen somspontana av
jämförasskallenergipolitikdagensförutsättningarmed desker gersom

dessaförändringeffektiviseringarförpotentialdenmed avsom en
förinsatservissaelprisetökningmedger. Enförutsättningar samtav
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information, utbildning pekar på potential angivits i kapetc en som
17.4. De trögheter och hinder finns marknaderna försom
implementering teknik då medräknade i denna bedömning.ärav ny

Beräkningar Energikommissionens underlagsmateriel, pekar dockur
på s.k. teknisk-ekonomisk potential den dubbla. Teknikär nästanen som
finns således och åtgärderna kan genomföras till givet elpris medett

avskrivningstider.rimliga
Vid bedömningarde bidrag och stöd till el-och energieffektivaav

åtgärder kommer det därför vikt ovanståendegöras äratt attsom av
överväganden i beaktande för minimera de samhällsekonomiskatas att
kostnaderna för el-och energianvändningen.

Energitillförseln

bedömning elproduktionskapacitetenDen med förnybara energislagav
på TWh kommissionen i10 17.5 skall sammankopplas med degörsom
konverteringar till andra energislag, på TWh för15 uppvärmning,ca

teknisktkan möjlig enl bedömningen i 17.4. innebärDettasom anses en
elanvändning på TWh, skulle kunna25 med förnybaraersättassom
energislag och andra energitekniska lösningar, delvis inte ärsom
kommersiella med dagens förutsättningar. förAvgörande vidareen
teknisk utveckling inom dessa områden det val styrmedelär av som
kommer göras.att

kärnkraftsavveckling kommer behovet investeringarUtan iav
konvertering och elproduktion med förnybara energislag att vara

mycket mindre med avveckling. Användningen och denavsevärt än
tekniska utvecklingen inom dessa områden riskerar då att stagnera.

Konsekvenser kärnkraftsavvecklingenav

Anpassningskostnadema kämkraftsavveckling naturligtvis svåraärav en
bedöma och beräkna. Utifrån de samhällsekonomiska beräkningarnaatt

dock sysselsättningsminskning inom elintensiv industri vidantas en en
avveckling kärnkraften. Mellan 1980 har emellertid1993av -
rationaliseringstakten inom den elintensiva industrin varit hög.extremt
Antalet sysselsatta har minskat med inte mindre Under60 000.ca

period har elpriset sjunkit realt. kan inte uteslutasDet att ettsamma
samband föreligger.

också utgångpunkten för diskussionDetta denärargument om
skatteväxling, förs. realpriset energi ochOm på råvaror ökar relativtsom
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sysselsättningen,till viss ökningledadetta ävenarbete antas omaven
effekt skulle bli.dennadelade hurmeningarna är stor

framöver, vilketrelativt arbeteblir dyrareinnebärDetta att om
tveksamtkan detmodellberäkningar,Energikommissionensiantas vara

skulle ske medindustrinelintensivainom denrationaliseringarom
inträffa nämligenkan80-talet.under Dethastighet motsattasomsamma

dvskapitalintensitetenochminskarinvesteringstakten stagneraratt
under detmaskiner i lika högtmedintearbetskraften tempoersätts som

årtiondet.gångna
alternativ tillanvändsmodellberäkningamaI naturgas som

beräknafördockkoldioxidrestriktion har använtskärnkraften. attEn
dettaInnebördenkoldioxidutsläppen.begränsningförkostnaderna avav

Sysselsättningseffekterbiobränsleanvändning.ökadväsentligtär aven
analyserats.ochberäknatshardetta

omställningen.förStyrmedel

kraftvärmeverken.elproduktion iförbränslenfossilaanvänderSverige
skattebefriadeelproduktionförbränslenfossila ärAnledningen är att

blivitharFöljdenkonsumentledet.i attelskattmotivetmed uttasatt
biobränslen,energimix äranvänderkraftvärmeverken somaven

elproduktionen.kol förochvänneproduktionenförgynnsammast av
närvarande. Vidförkapacitet utnyttjaskraftvärmeverkensHälften enav

skulle dennareaktorermed tvåavvecklingkärnkraftensinledning av
skulle därmedKolanvändningennyttjas fulltkommakapacitet ut.att

öka.
till förmånkoldioxidbeskattningutformanaturligtvisgårDet att en

befintligadenelpriset igenomslagfårintebiobränslen,för som
kapacitet1994:28. Nyockså ivisas Dskraftvärmekapaciteten. Detta

övergångperiod. Detstöd under ärbehövadessutomkommer att en
kanproduktionsled,ibeskattningdelhurtveksamtockså stor somav en
denförbrukare påoch andraindustrinövervältras på storat.ex.

koldioxidskatt tillskäl bördessaelmarknaden. Avreformerade en
elproduktion.förbränslenfossilainföras påbiobränslenförmån för
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Särskilt yttrande

sakkunnige Sven-Erik Malmebladav

Allmänt

Kommissionens och dess arbete har resulterat iexpertgruppers ett
betänkande, innehåller vältäckande och betydelsefullsom en samman-
ställning fakta och andra diskussionsunderlag vilka belysts från olikaav

Ordförandenutgångspunkter. och sekreterama har på förtjänstfulltett
balanserat skrivningama.sätt

betänkandet framgår, det elenergisystemetAv nuvarande fungeraratt
effektivt Effektiviteten visar formsig i förhållandevis lågasätt.ett av

produktionskostnader god anpassning till ställda miljökrav ochsamt en
miljömål. Energisystemet medger, det förskonas från radikalaom
politiska ingrepp, fortsatt kostnadseffektiv och kommersiellaen
villkor grundad utveckling landets energiförsörjning för mötaattav
kommande behov.

Ehuru jag i åtskilliga avseenden delar de uppfattningar, som
kommissionens majoritet uttrycker i betänkandet, finns det ändå raden

vilka har invändningar ellerpunkter jag på vilka jag anläggermot
detannorlunda Framförallt oförståeligt, kommissionen kanärsynsätt. att

till slutsatserna i kapitelkomma fram 17, avsnitt nämligenll, att
avveckling kärnkraftaggregat bör inledas tidigt underbyggas medochav
kraftfulla ekonomiska styrmedel.

följande jag några mina väsentligaste invändningardetI tar upp av
betänkandet.mot

till kapitel 13.Kommentar

diskuteras antal såväl gamla varianter skatter ochHär ett som nya av
stöd för energipolitiska mål. Skatteförslagen iatt styra mot togs ettupp

skede i kommissionensså arbete, det inte varit möjligt företasent att att
utredningar kring dem.några Kommissionen heller icke ställning itar
frågordessa konsaterar de bör utredas i särskild ordning.utan att

Skrivningarna antyder dock, kommissionen finner intresse iatt
konstruktioner, jag för min del redan detta stadium finnersom
olämpliga. del förslag administrativt komplicerade, deEn såär att
knappast kan realiseras. Vidare strider förslagvissa reglerEUsmot
beträffande statsstöd. Härtill skall deläggas, skulle innebära ökadeatt
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näringsliv och enskilda. Deökade pålagorenergikostnader/-priser och
prisledande.blirenergislagende dyrastebidra tillocksåskulle att

kapitel 15.tillKommentarer

analyser.kommissionensiunderlagetekonomiskaDet
storlekstatsskuldensekonomii landetsproblemGrundläggande är

tillväxten.ekonomiskaoch den svaga
formerkostnadersamhälletsberäkningarredovisasbetänkandetI av

kostnader iförkärnkraften. Summoravvecklingförtida angesaven
förocksåKostnaderanpassningskostnader. attjämvikt exklusive anges

beslutade måletriksdagendetbibehållakämkrañavvecklingvid aven
detklarareframhållitsborde hakoldioxidutsläpp. Det attbeträffande

enligtkostnadersamhälletsPresentationenoption.sistnämnda är aven
Kostnadernariksdagsbeslutet.frånutgånaturligtvisjämviktsmodeller bör

imiljarder kronor,180beräknande till 140 åmodellerenligt dessa är
bli lägresåledesKostnaderna kantill 1995.diskonteratvärde om

mål.miljöpolitiskaochklimat-sinabeslutarriksdagen övergeatt
energipolitikenriksdagsbeslutförtidpunktenvidredan ettDessutom, om

visar,högre. Det7-8siffrordessakommer procent1996hösten att vara
dettasammanhanginuvärdetilldiskonteringmed ettmetoden somatt

vilseledande.kan vara
förkostnadernaansenligadeläggasskalljämviktskostnadernaTill

finansmarknaden.reaktionersannolikaföranpassning samt
införarbetslösheten,den högaproblemtveklöst ärSveriges största

bliverkar dentydlig. Dessvärrehandfallenhetenpolitiska ärdenvilken
tid. inräknatöverblickbarundernivåhögoacceptabeltbestående en

syssel-arbetsmarknadsâtgärderde iochförtidspensioneringarpåtvingade
Förvissoarbete.i Sverigemänniskormiljoncirka utanidagärsatta en

skall kommaekonomiska tillväxtenden attförhoppningarfinns det att
ochbl.a. LOfrånberäkningarflertaletsituationen,förbättra men

skulle bli högreBNP-tillväxten änvisar,Industriförbundet ävenatt om
några årarbetslöshetenkommerprognostiserat,regeringenden som

hårtfortsattinnebärDettill 5-6uppgå2000-talet procent.att
statsskuld. Enprekärtmedstatsfinanseransträngda stor aven

kämkraftavvecklingframtvingadskälrationellastatsmakterna utan
ytterligareskulle läggakapitalförstöring,onödiginnebure somen

meningEnlig minfolkhushållet.bördorimiljarder kronorhundratals
kränkraft-konsekvensernavärderathakommissionenborde enav
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avveckling bakgrund Sveriges ekonomiska situationmot och dessav
osäkra framtidsutsikter. slutsats.Den kommissionen drar i kanitelsom
l tyder inte7.1 1 något hänsynstagande tillstörre Sveriges ekonomiska
problem.

betänkandet diskuterasI samhällets anpassningsprobelm vid en
förtida avveckling kärnkraften. Diskussionen beledsagas statistikav av
och andra siffror. saknarJag dock tvdliggörandet de socialaav
konsekvenser och nroblem. dess siffror uttrvck för.är ettsom

Kommentarer till kapitel 17.

detta kapitelI drages slutsatser och många förslag ställs. Flertalet av
förslagen i avsnitten 17.10 invänder jag intet.o.m. emot.

avsnitt framhålles,I 17.11 målkonfliktema kvarstår. Problematt
uppstår för sysselsättning, välfärd och konkurrenskraft avvecklingom
skulle ske till 2010. Men ändock det viktigt inledaäratt attman menar
avvecklingen i tidigt skede. Enligt min mening varje formett är av
avveckling, sker på politiska grunder, fullständigt onödig ochsom
skadlig.

avställningEn första kommer redan på några årsett aggregatsnar av
sikt påtagligt försvaga kraftbalansen. Med utgångspunkt i denatt
ekonomiska tillväxt, vilken enighet råder nödvändig för siktär attom
få sunda statsfinanser och ned arbetslösheten, kommer dagenspressa
elproduktionskapacitet otillräcklig efter sekelskiftet underatt straxvara
förutsättning samtidigt de miljömässiga målen skall tillgodoses.att
Skulle få eller torrår kommer elförsörjningssituationenett annat att
bli allvarlig. därförDet enligt min mening olyckligt dagensatt tavore

förkraftbalans till intäkt sådan åtgärd.en
Snar avställning kärnkraftaggregat innebär, reservkapacitetett attav

i form olje- eller kolkondens får i anspråk under längretasav
tidsperioder bör ocksåMan betänka, fortsättningsvisän ävenattnu.
kommer bl.a. kärnkraftaggregat kunna behöva ställas under längreatt av
tidsperioder för renovering. försvagasDå kraftbalansen påtagligt, vilket

kommissionen uttrycker i betänkandet. debatten framhållesäven I ofta
den förstärkta eltillgång, den nordiska elmarknadensom gemensamma
kommer innebära. Oftast åsyftas då möjligheten till importatt av
vattenkraft från Kommissionen iNorge. påpekar torrår Sverigeatt
vanligen sammanfaller med torrår i VidNorge. kall väderlek kan man

inte förvänta sig någon elexport från eftersomNorge, istörret.ex.
elbehovet förNorge uppvärmning, normalt 60 TWh, dåärsom ca

kommer vår fossileldadeNär kraftgenereringatt extra stort.vara
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Danmark. Medfrånkolkondensförlitamöjligenfårförslår, oss
kväveoxider ochsvavel,metaller,stoft,utsläppennödvändighet ökar av

växthusgaser.s.k.
med tidenpekarAllastatisk.inteKraftbalansen ettär prognoser

avhända sigdettamedvetenindustrin. Attielbehovväxandesnabbt om
elkapacitetkostnadseffektivmiljövänligochsäkerfungerande,väl samt
expansion.välbehövligtillförmågaindustrinsmotverkaägnat attvore

kärnkraft kommer utgöraavvecklingförtida attbestämdPolitiskt enav
tillväxtenekonomiskadynamiken i denignorerarsignalstark att man

Energiintensivönskanochbehov växa.företagenslätt attoch tar
omgående.påverkasskulleutvecklingindustris

kärnkraftsaggregat äravställningenredan ettMin slutsats är, att av
överenskommelse, sägerenergipolitiska attårsmed 1991stridi som

industrinsförsämrarintepriser,tillskalltillgången tryggas som
ekonomiskakraftfulla styr-Kommissionenkonkurrenskraft. attanger

höjdainnebärkärnkraften. Dettafasaföranvändasskallmedel utatt
uppgörelse.nämndamedstridivilketelanvändarna,för ärkostnader

klimatmålen.ochmiljö-stridaocksåskulle motDet
mandat-nuvarandeunderkärnkraftaggregatavställningEn ettav

elgenererings-svenskadetkompletteringkrävakommerperiod att aven
samhälletåsamkavilket kommereljest, atttidigare änsystemet

merkostnader.betydande
framtvingasfåtordekärnkraftaggregatavställningså ettEn avsnar

innebärprejudikat,tillupphovoch kanlagstiftning ettmedelst somge
industriellstängningframtvingaopinion kanpolitisktillfällig avatt en

miljö,kravställdaallauppfyller strängadenverksamhet atttrots
nämligengiven, när nästafråganförstadenOch ärsäkerhet.ochhälsa

Ochskall nästa.kärnkraftaggregat stängas.
iinvesteraosäkrarebli alltdet kommer attföljd attEn är attannan

basindustri.inomverksamhetenergikrävande t.ex.
inomavställningvarförbetänkandetiklartövrigt inteförDet engörs

betingas,vadskall ske,huvud utöverreaktor tagetkort över somenav
Avvecklingen börsäkerhet.ochhälsamiljö,aktuellt,blirsånär av

harreaktorernadå"naturligt sätt"ske påförmenandemitt ettenligt
siglönardet inte attdåochsäkerhetsmässigt attägarnatjänat serut

dem längre.driva
svenskai detenergiråvaraviktigsikt bliförutsesNaturgas att en

gasleverantörermedöverenskommelserförutsätterDetenergisystemet.
Sverigepåpekas,betänkandet attImängderbetydandeköp gas.avom

bestämtförstförhandlingsläge, attdåligtiskulle komma manett om
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sig medgöra tillgång billig energi för därefter,av en att när
alternativet inte längre finns, förhandla gasleveranser och priser.om
Denna slutsats lätt dela.är att

En avsikt med eller åtminstone förhoppning resultatetom av
kommissionens arbete och den efterföljande politiska behandlingen av
energifrågan långsiktigtär, hållbaratt uppgörelse träffas. Omen nu man
då skulle besluta tidssatt avveckling kärnkraftaggregat,om ettsnar av
har givit fältet fritt for kampgenast fortsättningenman ochom
osäkerheten består.
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yttrandeSärskilt

Jan-Erik Moreausakkunnigeav

Fackförenings-ochFolkpartietSocialdemokraterna,alternativDet som
folkomröstningårsi 1980bakomstod omrörelsen gemensamt

energi-iställningstagandenminaförgrundenkärnkraften utgör
följande:stodvalsedelLinje 2:sPåkommissionen.

tillmed hänsynmöjligtakti denavvecklas är"Kärnkraften som
ochsysselsättningupprätthållandeförkraftelektriskbehovet avav

påavvaktaniocholjeberoendet attminskabl.a.välfärd. För att
de 12högstanvändstillgängligablirenergikällorförnybara

arbete. Ingenunderellerfärdigadrift,idagikärnkraftsreaktorer ärsom
Säkerhetssynpunkterförekomma.skallkärnkraftsutbyggnadytterligare

drift."reaktorernavilkeni tasordningför denavgörande urblir
mycketutformades noggrant.Valsedelns text

hårdaiakttagandemedinnebärFolkomröstningsresultatet att av
upprätthållaförkärnkraftverkvåra attanvändaskallsäkerhetskrav

förnybarapå deavvaktan attoch ivälfärdochsysselsättning
tillgängliga.blirenergikällorna

beslutviktigaföljandefattatriksdagen omhar1980Sedan
energipolitiken:

tilllivslängdreaktorsbedömtsedanbeslötRiksdagen en1980 man
ireaktornsistadenfastslåsbör att"Detår25 att nuca

2010."årskallSverige senaststängas
skullenorrlandsälvarnaorördafyradelagfästeRiksdagen att1987

vattenkraftsutbyggnad.frånundantas
kol-bordestrateginationell attuttaladeRiksdagen varaatt1993 en

enlighetistabiliserasbränslenfossilafråndoixidutsläppen
för2000nivå årårs atttill 1990klimatkonventionenmed

minska.därefter
bibe-viktenframhållit atttillfällenolikavidharRiksdagen av1980-91

förpriserkonkurrenskraftiga attinternationellthålla
välfärd.ochsysselsättningupprätthålla

uppnåföroförenligabeslut attdessa ärmedvetnaalla attdagl är om
någraellerNågotmiljö.godvälfärd och avsysselsättning,målen enom

upphävas.måstebesluten
trepartiuppgörelseårs1991frånutgårdirektivEnergikommissionens
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antagits riksdagen. Där sägs:som av
"Omställningen energisystemet måste vid sidan säkerhetskravenav av

ske med hänsyn till behovet elektrisk kraft för upprätthållandeav av
sysselsättning och välfärd. När kämkraftsavvecklingen kan inledas och
i vilken takt den kan ske resultatenavgörs hushållningen med el,av av
tillförseln från miljöacceptabel kraftproduktion och möjligheternaav

bibehålla internationellt konkurrenskraftigaatt elpriser. Partierna är ense
dessa utgångspunkter."om

Därmed återfördes energipolitiken till de krav Linje 2 sattesom upp
i folkomröstningen.

Kommissionens beräkningar visar kostnaderna enbartatt inom
energisystemet uppgår till mellan 30 och 180 miljarder kronor 5om
eller 12 reaktorer i förtid.stängs av

Till dessa kostnader skall enligt kommissionen läggas
"okvantifierbara 0mställningsk0stnader". Det kostnader följerär som

nedläggning elintensiv industri, effekter i andra branscher bådeav av
inom privat och offentlig verksamhet, effekter minskadesamt av
investeringar, och valutaförändringar.ränte-

kostnaderDe kan uppstå på statsbudgeten i form skadeståndsom av
eller dylikt till reaktorägarna för bortfall inkomster från elproduktionav
har inte angetts.

Den svenska industristrukturen har byggts under lång tid medupp
våra rika tillgångar på skog, malm och billig energi vattenkraft som
grund. lägeI den svenska ekonominnärett genomgår den krisenvärsta
sedan 30-talet det nödvändigt utnyttjaär alla våra bästaatt resurser

för hela samhället. Till sistsätt det alltid deär enskilda människorna
och då särskilt LO-grupperna får bära bördan vansköttsom av en
ekonomi. Detta de arbetar inom industrin, privatoavsett serviceom
eller offentlig verksamhet.

Den viktigaste politiska uppgiften uthålligt få igångär attnu
tillväxten så vi kan minska arbetslösheten. Enligtatt beräkningar som
LO-ekonomerna gjort behöver ha genomsnittlig årlig tillväxten

för3,5-4% klara halvera arbetslösheten tillatt börjanatt på 2000-talet.
I Energikommissionens huvudantaganden fram till år 2020 har

tillväxten under de kommande fem åren antagits enbart 2,3% ivara
såväl det högre det lägre tillväxtalternativet. Vid sidan dessasom av
huvudalternativ har vissa effekter också beräknats för tillväxt 3%en
under period.samma

Med tanke elförsörjningenspå centrala roll för samhällsutvecklingen
måste försiktighet iakttas vid bedömningenstor hushållnings-av
möjligheter och utbyggnad förnybar elenergi. På motsvarande fårsättav

inte underskatta det ökade elbehov skulle följa högreman som av en
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sysselsättningsmål. Det ärönskadenåfortillväxtnödvändigoch att
riskerartillväxtenutformas så attinteenergipolitiken attnödvändigt att

hämmas.
förtidasignaleraibefinner attsituationi den enAtt ossnu

innevarandeunderinledasoch kanmöjligkärnkraftenavveckling ärav
olyckligt.djuptdärförriksdagsperiod vore

övervägandenavslutandekonstaterande i sinaEnergikommissionens
kämkraftsaggregatuppfattningenergikommissionens att ett"det äratt

påverkaskraftbalansenmandatperiodenunder attutanställaskan av
ellerpåståendetrivialthelttolkasantingen ett sompåtagligt" kan som

kankärnkraftsavvecklingförtidaomvärldentillsignal nuatt enen
påbörjas.

majoritetkommissionens gör attbedömningdendelarJag som
utdragenlångtunderskemåsteenergisystemetomställningen enav

miljömässiga skäl.samhällsekonomiskasåvältidsperiod, detta somav
energikällor,förnybaratillomställninglångsiktigMålet måste envara

resurskrävande föralltför attdessadagbiobränslen. I ärhandi första
Tillräckligaelproduktion.förskalaikommersielltutnyttjas storkunna

tillenergikällorförnybaraandraochbiobränslenmängder
utvecklingsinsatserdärförförutsätterpriser storakonkurrenskraftiga

ochintensifierasarbetedettanödvändigt atttid. Det ärunder lång
uthålligt.bedrivs

energihus-framläggerkommissionenförslagde omMånga somav
kraftproduktion ärförnybarfrämjandekonverteringhållning, samt av

omställningentidshorisontvilkengäller avoavsettangelägna. Detta som
detsammanhangeti är attproblemomfattar. Ett manenergisystemet

lösningar.hållbaralångsiktigtförfuskninginnebäroftatidivinner aven
förriskeruppenbarakärnkraftenavvecklingförtidainnebärT.ex aven
föreffekternegativaåtföljandemedfossilgasintroduktionmassiv aven

biobränslen.
liggerproblemdeförrespektharvi stora somviktigt attDet är

långsiktigtskapaförsökauppgiften ettvi attframför när tar anossoss
inför måstestårviomställninglångsiktigaDenenergisystem.hållbart

framtagandeochenergieffektiviseringhuvudområden, avtvåpåinriktas
värderaocksåingår attdetelproduktion. Iförteknik senareny

hittillsvadErfarenheterteknik.miljövänligredan somutbyggnad avav
förborgarsig inteisatsningarkraftigaenbartvisargjorts att

ellereffektiviseringgällerdetsig nyteknikutveckling vare
energiproduktion.

arbetekommissionens attslutsatserminablirSammanfattningsvis av
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förtida avveckling kärnkraften allvarligt kommer i konflikten medav
samhällets mål sysselsättning, välfärd och miljö. Det skulleom
dessutom sända signalen vi i vårt land avvecklaratt världensen av
säkraste reaktorer medan vi inom 60 mils avstånd har reaktorersex av
Tjernobyltyp. På omreglerad elmarknad kan i framtiden inte viden man
import elen producerad.ärveta var

Kommissionen har utarbetat alternativa konsekvensberäkningar.tre
alternativ,Ett också varit referensalternativ, har utgått frånsom att

kärnkraften drivs vidare med gällande säkerhetskrav. Mot detta
alternativ har alternativtvå ställts där avveckling kärnkraftenen av
inleds år 1998. detI två reaktorer förestängs sekelskiftet och deena
övriga åren 2004 2010. det andraI går avvecklingen långsammare och-
drygt hälften kämkraftskapaciteten finns kvar år 2010.av

kommissionensAv alternativ naturligtre avvecklingmotsvaras en
enbart det sk referensaltemativet. En avveckling efter andra kriterierav

säkerhetskriterier enbartän för godtycke inte lederutrymme tillger som
skapaänannat att oro.

Följer vi Linje 2:5 energipolitik undviker vi detta och utesluter också
behovet ånyo låta det svenska folket ställningatt i folkomröst-taav en
ning energipolitiken.om

l8 151380
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yttrandeSärskilt

NilssonBirgittaledamotenav

jobbochmiljösäkerhet,förenergipolitikkonsekventEn

deklartstårdetarbete attenergikommissionens är attresultat nuEtt av
oförenliga.energipolitikensvenska ärdenförriksdagenmål angettsom

debyggainte2010,till utkärnkraften attavvecklamålenDe är att
tillhandahållaochkoldioxidutsläppen attökainteälvarna,orörda att

målkonfliktendeniutgångspunktMedpriser. attkonkurrenskraftigatill
ochsysselsättningenmiljön,föreffekternegativahanterasmåste utan

slutsatser:följandejagdrarvälfärden
lagensuppfyllerkärnreaktorer,befintligaDrift somav

förlängerbeslutsådant2010. Etteftertillåtasbör ävensäkerhetskrav,
betydligtalternativ harandrakämkraftsparentesen,visserligen men

älvmiljöer,värdefullaiskadoroåterkalleligavållarnackdelar. Destörre
klimat-signalerfelaktigasänderochkoldioxidutsläppen omökar

ochsysselsättningocksåskulle utsätta2010tillavvecklingpolitiken. En
påfrestningar.oacceptablaförvälfärd

fåmåsteenergisystem tahållbartekologiskttillOmställningen ett
utbyggnadochhushållningsatsningmålmedvetenoch krävertid en

syftaenergipolitikenmåsteDärförenergi.miljövänligochförnybarav
ochutvecklingtekniskpåskyndaocheffektiviseringstimuleratill att

energi-acceptablamiljömässigtochförnybarakommersialisering av
källor.

taktvilkenibestämmapolitikerförmöjligt attinteDet är
kärnkraftsproduktion.kanmiljövänlig ersättaochelhushållning ny

fattalagstiftningförförutsättningar attingadärför genomfinnsDet
skallreaktorer stängas.beslut närårtalsbestämda om

inteslutsatser attdessadragitocksåhar genomEnergikommissionen
drift och attreaktornsistadendå tas genomårtalnågot urfastställa

förbetydelsecentralstyrmedelekonomiska är avkonstatera att
omställningen.

underkanreaktor stängaskonstaterar attKommissionen en
skallpåtagligt. Dettaförsvagaskraftbalansenmandatperioden attutan

kommissionen. Jagfrånrekommendationuppfattasintedock ensom
andrainnanmandatperioden,understängningforceradatt enanser

oönskadefåreffekt,fåttochvidtagitsåtgärderenergipolitiskaangelägna
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konsekvenser: ökade koldioxidutsläpp eller negativ inverkan på
sysselsättningen och ekonomin. Jag vill dessutom påpeka att en
långsiktigt trovärdig och stabil energipolitik inte kan ersättas ettav
isolerat beslut avveckling reaktor.om av en

Avregleringen elmarknaden stimulerar omställningenav

Från 1 januari 1996 avregleras elmarknaden vilket innebär att
producentema blir känsligare för marknadssignaler ochav agerar mer
företagsekonomiskt. Elkundema får makt påverkastörre de produkteratt
och tjänster erbjuds. Beroende på efterfrågan s.k. frånsom grönav
företag och hushåll kan elsystemet komma utvecklas iatt mer
miljövänlig riktning.

Avregleringen elmarknaden bör utnyttjas i omställningenav av
energisystemet. Parallellt bör omställningen också användas för ökaatt
konkurrensen bland elproducentema. Nya elproduktionsanläggningar,

småskaliga för lokaltäven inriktad elförsörjning, bör stimuleras ochen
producenter förnybar och miljövänlignya av uppmuntras.

hushållningenFörbättra med energi

delarJag i kommissionens bedömningarstort åtgärder för attom
effektivisera elanvändningen. Det smörgåsbord åtgärder,av som
kommissionen bjuder på, måste övervägas i det fortsatta arbetet sånoga

alla möjligheter minska och effektiviseraatt elanvändningenatt tilltas
de ekonomiskt försvarbara.är Jag vill också understrykavara, om

betydelsen avregleringen ökar konkurrensen mellan olikaav som
elproducenter. Att erbjuda energieffektiviseringstjänster kan bli ett
effektivt konkurrensmedel för elleverantörer på den avreglerade
elmarknaden.

Utveckla Förgasning biobränslenav

Förgasning biobränslen intressantär otillräckligtännuav en men
utprovad metod for elgenerering i kraftvänneanläggningar. Tekniken
behöver tid och stöd for utveckling och byggandemer mer av
demonstrationsanläggningar. Om utvecklingen lyckas kan elutbytet ökas

och tillförseln biobränsleelavsevärt bli betydligt de 10större änav
TWh kommissionen bedömer möjligt med dagensär värmeunderlagsom
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omställning tillomfattandeförutsätterteknik. Dettatillgängligoch att en
värmeverken. Dåiframinte forcerasteknikbefintligmedkraftvärme
föråldrad teknik.delvismedifastlång tidför systembygger ettoss

långsammareberoendejustBiobränslebranschen är menenavmernu
framtidstro.biobränsleföretagenutbyggnad,stabil gersom

påsatsningstorskalig naturgastillNej

framtidai detgod chansskall habiobränslevidareJag att omanser
påsatsningstorskaliggenomförainteSverigevi iskallelsystemet en

reaktorer. Däravställningvidkärnkraftselför ersätta avatt ennaturgas,
tillåtas,gasanvändningökad statenkanfinnsredan mengasnätett en

rörledningssystemiinvesteringarisig ett nytt genombör inte engagera
Mellansverige.

ifossila bränslenanvändningökadbedömningMin är att aven
Entydigautsträckning.möjligaiundvikasbör störstaelsystemet
det lägetkoldioxidutsläppen. Iökningarförforskarrapporter avvarnar

Sverigeintesamfundetinternationella attdettillsignalernafår vara
koldioxidutsläppen.ökningkraftiggenomförochbeslutfattar avenom

omställningenlörStyrmedel

utgångspunkt iviktigastesinintekanelsystemet taOmställningen av
ellerelproduktionsteknikutvecklingöver nyavprognoser

beslut kanpolitiskaMedeffektiviseringsåtgärder.investeringsvilja för
utveckling,önskvärdförstyrmedelochmål attfastställavi engynna

elhushållningtaktvilkenibestämmaförvägimöjligtintedet attärmen
Eftersomkämkraftsproduktion.eltillförsel kan ersättamiljövänligoch ny

heller ingadetfinnsdagisäkertvadfrån vetutgåmåstevi man
beslutårtalsbestämdafattalagstiftningför omförutsättningar att genom

omställningen.genomförandet av
lagstiftningframförföredrastyrmedelekonomiska är attJag attanser

jaglagstiftningskäldeUtöverreaktorer. motstängning somavom
skadeståndochersättningmedproblemenocksåtillkommeranförtredan

uppfylls.säkerhetskravenreaktor stängs trots atttill ägaren om en
ochförnybarocksåkrävsomställningen attgenomföraFör att

skatterstyrmedel, d.v.s.ekonomiskamedstimulerasenergimiljövänlig
försänksskatterandranödvändigtdå attDetbidrag.och/eller är
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företagen de får höjda energiskatter. Det vidare viktigtärom att
styrmedlen utformas så de hänsyn till miljökostnaderatt tar och deatt
uppfattas långsiktigt och stabilt inslagett i den förda energi-som
politiken.

Det nödvändigt allaär kraftleverantörer,att elkunder, väljare och-
politiker får klart för sig tydliga och långsiktiga regleratt skall gälla-
i energipolitiken. Därför måste lämna entydiga besked.staten Mednu
långsiktigt pålitliga regler kan företag och hushåll ekonomiska
grunder själva fatta rationella beslut investeringar i effektiviseringom
och miljövänlig eltillförsel.ny
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yttrandeSärskilt

och TomasMolénPer-RickardOdenberg,Mikaelledamöternaav
Kåberger

kärnkraftsområdetpåAngående vissa lagar

medförtharkärnkraften attkringambitionernapolitiskaDe
ochmålvilkaform. Oavsettolämpligibland fåttlagstiftningen en

börmisstagsådana rättastvåviharinriktning attpolitisk menarman
i tvåverkarlagarbåda motsattadessatolkas såkandetEftersom atttill.

samtidigt.ändrasfördelmeddekanriktningar
föransvarsbegränsninginnehåller§ 17Atomansvarighetslagen en

kandettakonsekvensolycka. Enhändelsei stor avreaktorägaren enav
ellerfår litenolyckavidoch företagmänniskor stormånga enattvara
kanSamtidigtdem.drabbatskadordeförersättningingen som

förstörda reaktorndenförförsäkringsersättningkvitterareaktorägaren ut
orättviskatastrofen. Detta ärskadeslösekonomiskt enoch gå ur

ståndtillfåangelägetdettyckerVi attäräganderätten. enuttolkning av
anspråk.ikapital kanreaktorägarnas tassåändring att

bl.a.begränsning rätten attinnehåller§6Kämtekniklagen aven
förkostnaderberäknaochkonstruktionsritningarutarbeta

ochmedborgerliga fri-inskränkningkärnkraftreaktorer. Detta är aven
tänkamotiven. Rättentillproportion attrimligiinte stårrättigheter som

inteförverksamhetsådanresultatetbeskrivaskriftochi taloch av
politiskrådandekanresultatendärför utmanabarainskränkas att en

dennaändrasbör ävenlagstiftningendärförtyckerVimajoritet. att
punkt.
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Särskilt yttrande

sakkunniga Bertil Pettersson och Bengt Söderströmav

Aktörerna på den svenska energimarknaden på såväl användarsidan-
tillförselsidan har under lång tid saknat fasta och långsiktiga målsom -

vad gäller energipolitiken.
Förväntningarna på Energikommissionens förslag har därför varit

stora.
Enligt vår bedömning har kommissionen emellertid i sina slutliga

överväganden och förslag undvikit klart den kursatt ange som
omställningen Sveriges energisystem kräver.av

Detta olyckligt. Risken finnsär nuvarande osäkerhet därmedatt
består.

A
Enligt vår bedömning behöver energibranschen och användarsidan

klara och långsiktigt stabila riktlinjer underlag för sitt agerande, såsom
kommande och nödvändig omställningatt energisystemet bliren av- -

så effektiv och skonsam möjligt.som
Enligt vår mening kommer avregleringen el-marknaden i Sverige,av

den nordiska kraftbörsen och internationaliseringen energimarknadenav
få konsekvenser det gäller såvälatt tillförselsystemstora när som

effektiv användning energi.av
omfattandeDet underlagsmaterial stått till kommissionenssom

förfogande visar alternativa lösningar dessvärre inte återspeglassom
i kommissionens avslutande överväganden.

Kommissionen har i sina slutsatser inte fullt tagit fasta på deut
möjligheter utveckling energiteknik erbjuder. gällerDettasom av ny
framförallt de avsnitt beskriver kraftvänne och solenergi.som
Samhällsplaneringens roll i omställningen energisystemet harav
behandlats i tillräcklig omfattning.

finnsDet betydande potentialer för energiffektivisering i de olika
samhällssektorerna, något också framgår underlagsmaterialet.som av
Olika strategier krävs för dessa skall kunna utnyttjas. Här gäller detatt

såväl koldioxidmåletmöta kravet på ersättningatt kämkrafts-el.som av
Enligt vår bedömning kan effektiviseringspotentialen inom bebyggelsen
utnyttjas aktivt vad antyds i betänkandet.ett sätt än Dettamer som
inkluderar då också konvertering viss elvärme till andraav
uppvärmningssätt. Möjlighet därmed också till kvalitetshöjningar iges
bebyggelsen vad inomhusklimat, komfort och miljö. Här saknasavser

heltäckande strategi.en
Beträffande förslaget energimyndighet utgår från attom en ny
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iför aktörernastödjandeochövervakandeblirprimärtrolldess
sittinomfulladethabör ansvaretSektorsorganenenergisystemet.
tillAvgränsningenagerande.rationelltocheffektivitetnåområde för att

energiforskningenminstintegällerviktig. Dettablirmyndigheterandra
forsknings-ipluralismenliksomgällandebörsektorsprincipendär vara

finansieringen.



SOU 1995:139 Bilaga 1 553

W:
WW

W

Dir.
1994:67

Kommittédirektiv

omställningEnergisystemets

vid regeringssammanträde den 30 juni 1994Beslut

Sammanfattning uppdragetav

med parlamentarisk sammansättning skallkommissionEn
energipolitiska för om-ställninggranska de pågående programmen-

och analysera be-hovet förändringaroch utveckling energisystemetav av
åtgärder,och ytterligare

elmarknadens avreglering följa utvecklingen denbakgrund påmot av-
elmarknaden föreslå de åtgärder kansvenska och som anses vara

elförsörjning.för säkerställa effektiv Kommissionenmotiverade att en
utlandshandeln och regionalpolitiska frågorna,bör särskilt behandla de

förslag med tidsangivelser för om-ställninglägga fram om program-
energisystemet.av

1 Utredningsuppdraget

riksdagens beslut energipolitiken behandlades bl.a.våren 1994I om
omställningen energisystemet bet. 1993/94:NUl7, rskr 1993/9423 56.av

kommissionRiksdagen föreslog med parlamentariskatt en samman-
försättning skall tillsättas granska de pågående energipolitiskaatt

för omställning och utveckling energisystemet ochprogrammen av
analysera behovet förändringar och ytterligare åtgärder. Kommissio-av

frambör också lägga förslag med tidsangivelser förnen om program
omställningen energisystemet. utgångspunkt för kommissionensEnav
arbete omställningen och utvecklingenbör energisystemetattvara av -
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grundaskanöverenskommelseenergipolitiskaårsmed 1991enligheti -
beslut.politiskahållbaralångsiktigt

1991årbeslöt ärriksdagenenergipolitikenförriktlinjer omDe som
energipoliti-isamförståndparlamentarisktstabiltochbrettförbasen ett

åtgärderarbete. Dekommissionensförgrundendärmedochken utgör
konkurrens-förgrundenladebe-slutetmedsambandi envidtogssom

energiförsörjning.svenskmiljöriktigochkraftig
aktualise-frågorhar1991beslut årenergipolitiskariksdagensEfter

ocksåfinnsöverenskommelsen. Detomfattadesinte avrats som
energipolitiska motdegranskatid programmenefteranledning att en

förändrats.delvis haråtgärdernaförförutsättningarnabakgrund attav
omvärldi vårförändringarbetydelsefulla somskettbl.a.harDet

års1992åtgärderna,energipolitiska t.ex.depåkallar översyn aven
iförändringarnabetydelsefulladeRio,iklimatöverenskommelse

förhand-avslutadeÖsteuropa, och deEES-avtaletochCentral- nyss
imedlemskap EU.svensktlingarna ettom

parlamentariskmedkommissionbörbakgrunddennaMot en
energipolitiskapågåendedegranskaförtillkallassammansättning att

ochenergisystemetutvecklingochomställningför avprogrammen
Kommissio-åtgärder.ytterligareochförändringarbehovetanalysera av

överenskommelseenergipolitiskaårs1991utgångspunkt imedbörnen
omställningenförtidsangivelsermed avförslagframlägga programom

arbetekommissionensförutgångspunktYtterligareenergisystemet. en
ienergisystemetutvecklingenochomställningen avbör att -vara

grundaskanöverenskommelseenergipolitiskaårsmed 1991enlighet -
sådana attmåsteBeslutenbeslut.politiskahållbara varalångsiktigtpå

tiden.trovärdiga överframstårenergipolitikenmål förfastlagda som
nåttsresultatdeanalysfördjupad sombörKommissionen göra aven

därvidbörochöverenskommelsenenergipolitiskadenförinom ramen
fyllest.tillochadekvatafattatshar ärbeslutdebedömaockså somom

årensdeutsträckningvilkengranska isärskilt senarebörKommissionen
omvärldsföränd
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ringar har påverkat förutsättningarna för omställningen energi-av
systemet.

Internationaliseringens betydelse bör uppmärksammas. Där-vid bör
särskilt utvecklingen de europeiska och elmark-naderna studerasgas-
och de förutsättningar och möjligheter integra-tionen for denger
framtida svenska el- och energiförsörjningen.

Omställningen energisystemet kan komma kräva uppbyggnadattav
infrastruktur, för vilken långa projekterings- och byggnadstiderav ny

gäller. Kommissionen bör bedöma förutsättningarna för byggaatt upp
sådan infrastruktur i Sverige utifrån det behov uppkommersom genom
den energipolitiska omställningen. Därvid bör också den tekniska
utvecklingen inom produktion, och användning energitransport av
beaktas och särskilt de konsekvenser den kan komma få för behovetatt

infrastruktursatsningar.av
Även åtgärder för energieffektivisering och energihushållning

i bl.a. fastigheter och industriprocesser har långa ledtider. Kommissionen
förutsättningarna förbör granska och behovet särskilda åtgärder påav

detta område. Härvid bör exempelvis skillnaderna i avkastningstid och
riskvärdering användnings- och tillforselsidomapå beaktas.

Kommissionen bör styrmedel stimulerar till ökadöverväga som
forenergihushållning inom avreglerad marknad. Dessaramen en

energipolitiska styrmedel bör utformas så omställningen ochatt
utvecklingen energisystemet kan ske samhälls- marknadseko-på ochav

grunder.nomiskt riktiga
viktig uppgift för kommissionen bör följa utvecklingenEn attvara

den svenska elmarknaden. säker och rationellt fungerandepå En
elförsörjning förutsättning för utvecklad industrination. Utifrånär en en
sin analys bör kommissionen bedöma bl.a. det framtida behovet av ny

förutsättningarnakraftproduktion och därför. viktig frågaEn är att
bedöma förutsättningarna för framtida utnyttjande i bl.a.ett naturgasav
kraft- och kraftvärmeproduktion. Behovet särskilda statliga åtgärderav
bör därvid också granskas, liksom effekterde som en
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till för bl.a.upphovkannaturgasdistributionenutbyggnad geav
biobränslemarknaden.

kommissionenböravregleringelmarknadensbakgrund nogaMot av
kontinenten.tillmedhandelutökadkonsekvensernaanalysera enav

elförsörjningssystemetssvenskaför detkonsekvensernaDärvid bör
svenska elprisernadeeffek-temaochleveranssäkerhetlångsiktiga

regelverkgranska detvidarebörKommissionenanalyseras. som
därvidochkraftledningsnätenpåöverföringförgällakommer att av

försituationförsämradmedförreglernadeanalysera ennyaom
gällervadföreskrifterytterligareBehovetglesbygds-kundema. av

negativaregionalpolitisktundvikasyfteiregionnätenpåtarifferna att
bedömas.börförslageneffekter av

biobränsleområdet börinomstödenpågåendedeResultaten av
inomteknikutvecklingenpåverkanderasbl.a.gällervadgranskas
medjämförelseibedömasocksåböreffektivitetStödformernasområdet.

styrmedel.andra
riktlinjerenergipolitiskaårsutifrån 1991börKommissionen

konsekven-energipolitiskaochmiljö-samhällsekonomiska,deanalysera
1990-talet.underreaktorerfleraelleravställning av enenavserna

nödvän-bakgrundböröverväganden göras motKommissionens av
ochsamhälletförtillklimatförändringarnabegränsadigheten enattav

arbete börkommissionensförutgångspunktnivå. Enhållbarnaturen
med FN:senlighetigjortSverigeåtagandendedärvid somvara

kanföreslåsåtgärderdebörInriktningen attklimatkonvention. somvara
klimatpolitiskadeochkostnadseffektivt attsättpågenomföras ett

effektivast.där de ärkoncentrerasenergiområdet börinominsatserna
hurfråganintegreraarbetei sittbörKommissionen om

energipoli-derealiseramöjlighetenpåverkar attmiljöskatterochenergi-
deninomarbetetföljakommissionenbördeldennamålen. Itiska

förförutsättningarnaanalyseraförtillkallatshar enattkommitté som
1994:11.dir.skattesystemetmiljörelateringökad av

förförutsättningarnaanalyseravidarebörKommissionen
ochatomansvarighetslagenenligtersättningsskyldighetkraftföretagens

regelver-internationelladetutvecklingförförutsättningarnaredovisa av
ket.

behandlasbörställningenförbetydelseEnergiforskningens om
lämpligavvägningen ärbedömasbl.a.Därvid börkommissionen. omav

påelproduktionsteknik ochutvecklingenpåsatsningarnamellan nyav
utnyttjamöjligheternabedöma attsär-skiltbörKommissionenforskning.

svenska insatserförforskningeninter-nationelladenfrånresultaten
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energiområdet. Kommissionen bör också forskningsområdenredovisa de
där specifikt svenska intressen kan motivera särskilda satsningar.

Utifrån sin analys behovet förändringar och ytterligare åtgärderav av
börför omställningen och utvecklingen energisystemet kommissionenav

styrmedel.och föreslå lämpligaöverväga
vidare behovet utveckla bättreKommissionen bör överväga attav

energiprognoser.

arbetsformer2 Tidsplan, m.m.

redovisa sinaden november 1994Kommissionen bör 30senast
regionalpolitiskautlandshandeln med ochvad gällerbedömningar

december slutredovisaden 1995Kommissionen bör 31frågor. senast
dock, den bedömer detKommissionen börsitt arbete.resultatet omav

delar uppdraget tidigare.lämpligt, kunna redovisa avvara
direktiv till samtligaskall gälla regeringenskommissionenFör

utredningsverksam-utredare EG-aspekter ikommittéer och särskilda om
i utrednings-regionalpolitiska konse-kvenserdir. 1988243,heten

åtaganden dir.prövning offentligadir. 1992:50 ochverksamheten av
1994:23.

3 Bakgrund

för energipolitiken prop.riktlinjerbeslutade år 1991Riksdagen om
1990/912373.rskr.bet. 1990/91:NU40,1990/91:88,

tillgången påoch lång siktpå kortEnergipolitikens mål är tryggaatt
konkurrenskraftiga villkor.omvärldenenergi medoch annan

ekonomisk ochgodfrämjasHärigenom en
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från vad ochEnergipolitiken skall utgåutveckling i Sverige.social natur
kan bära.miljö

energisystem iskallelförsörjningLandets etttryggas somgenom
inhemska ochvaraktiga, helstutsträckning grundasmöjligastörsta

kravenergihushållning. Strängaeffektivenergikällorförnybara, samt en
användning ochmiljön vidsäkerhet ochställas påskall omsorg om

energiteknik.allutveckling av
1979/ 80:NU70,1979/802170, bet.prop.uttalade år 1980Riksdagen

den taktavvecklas ikärnkraften skall är1979/802410rskr. att som
upprätthållakraft förelektriskbehovettillmed hänsyn attmöjlig av

slås fastdet börriksdagenVidarevälfärd.ochsysselsättning attangav
år 2010.skalli Sverigereaktornsista stängas senastdenatt

utvecklingenochomställningenpolitik föraktivochtrovärdigEn av
stabil ochförenaråtgärderkonkretaförutsätterenergisystemet ensom

mål. Strängaövrigaenergipolitikensmedenergitillförseltillräcklig av
värmeproduktion.ochall el-gälla förskallmiljökrav

förutsättningviktigrimligt pristilltillgång ärsäkerEn ett en
Energipoliti-konkurrenskraft.internationellaindustrinssvenskaför den

Särskilt för denbevaras.förutsättningdennasåskall utformasken att
pappersin-basnäringarviktigaomfattarindustrinelintensiva somsom—

grundläggandedettastålindustrinochgruvindustrin är ettdustrin, -
kapacitet itillräckligfinnsdetnödvändigtdärförkrav. Det attär

villkor.marknadensefterprisetochelproduktionen sättsatt
säkerhets-sidanvidmåste,energisystemetOmställningen omav

kraft förelektrisk upprätt-till behovetmed hänsynskekraven, av
kankärnkraftsavvecklingenvälfärd.och Närsysselsättninghållande av

hushåll-resultatenskekantakt denvilken avgörsoch iinledas avav
kraftproduktion ochmiljöacceptabelfråntillförselnmed el,ningen av

elpriser.konkurrenskraftigainter-nationelltbibehållamöjligheterna att
kraftföretagenförutsättningarderegeringochRiksdag somanger
energibeskatt-statsmakternabeslutarSåinom.skall arbeta t.ex. om

miljöavgifter ochformstyrmedel imiljöpolitiskaoch t.ex.ningen avom
bestämmelservissainnehållandes.1,l902:71lagenIutsläppsnormer.

bl.a.föreskrifterfinnsellagenanläggningarelektriska omom
kraft.elektrisk Detdistribution ärochöverföringförkoncession av

statsmakternautgångspunkt i denmeduppgiftkraftföretagens att av
såkraftsystemetutvecklaochplanera attenergipolitikenfastlagda

tillgodosett.blirbehovlandets av
utveckladförutsättning förenergiförsörjningtryggad ärEn enen

effektivtelförsörjningen. Engradi höggällerindustrination. Detta
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fungerande elmarknad grundläggande vikt för hållbar ekono-är av en
misk tillväxt.

säkerställa liv för efterkommandeSträvan våra kräveratt ett gott att
förvaltas så vi kan lämna oförstörd framtidensmiljö tillnaturen att en

Finansplanengenerationer. 1993/94 1993/94:100, bilagaI prop. l
produktionkonstaterar regeringen och ekonomisk verksamhetatt om

förstörssker i sådana former miljön minskar landets långsiktigaatt
produktionsmöjligheter. All energiomvandling upphov till miljöpå-ger

marknadsekonomi med väl fungerande prissättning minskasverkan. I en
praktiken krävs dock regler och styrmedelresursåtgången. I som

och hushållning ochinstrument för bättre miljö med energire-natur-en
surser.

Riksdagens energipolitiska beslut våren 19943.1

energipolitiken behandlades bl.a.riksdagens beslut våren 19941 om
bet. 1993/94:NU17, rskr 1993/94:356.omställningen energisystemetav

kommission med parlamentariskRiksdagen föreslog att samman-en
energipolitiskaför granska de pågåendesättning skall tillsättas att

ochomställning och utveckling energisystemetför avprogrammen
åtgärder. Kommissio-förändringar och ytterligareanalysera behovet av

tidsangivelser förfram förslag medbör också lägga om programnen
utgångspunkt för kommissionensenergisystemet.omställningen Enav

och utvecklingen energisystemetomställningenarbete bör att avvara -
energipolitiska överenskommelse kan grundasmed årsi enlighet 1991 -

beslut.hållbara politiskapå långsiktigt
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betänkande,enligt Näringsutskottetsalltså,Kommissionen bör göra
för deninomresultat nåttsdefördjupad analys ramensomaven

granskning delsingåröverenskommelsen. Härenergipolitiska aven
fördels åtgärdernaanläggningar,i olikainvesteringartillstöden av

börKommissionenenergihushållning. ävenenergieffektivisering och
styrmedlen; dessaenergipolitiskadesamordnad översyngöra aven

energisystemetutvecklingenochomställningensåutformasmåste att av
kommissionensgrunder.riktiga Isamhällsekonomisktskekan

förresultatenstuderaingåocksåuppgifter bör att programmenav
energiområdet.utveckling inomforskning och

uppmärksammassärskiltbetydelse börökadeInternationaliseringens
utsträckningvilkengranskas ibörBlandkommissionen. annat somav

förförutsättningarnapåverkatomvärldsförändringar harde årenssenaste
utvecklingenpågåendeenergisystemet. Den motomställningen enav

medstuderasenergimarknadema böreuropeiskadeintegrationökad av
svenskaför denförutsättningarnapåverkarintegrationenhuravseende på

energiförsörjningen.
utvecklingenföljabörkommissionenföruppgift attviktigEn vara

fungeranderationelltochsäkerelmarknaden. Ensvenskaden
industrinationutveckladförutsättning förelförsörjning är somenen

framtidabl.a. detbedömakommissionenanalys börsinUtifrånSverige.
därför.förutsättningarnaochkraftproduktionbehovet nyav

regeringensgodkännamaj 1994beslutade den 26 attRiksdagen
bet.1993/94:162,prop.konkurrensmed ihandelproposition om

kommissionenspreciseradesDärvid1993/942358.rskr.1993/94:NU22,
börKommissionenelmarknaden.påutvecklingengällervaduppgifter

handelutökadkonsekvensernaanalyserauppgifti att enavnogages
svenska elför-för detkonsekvensernabelysaochkontinentenmed till

handel.utökadleveranssäkerhetlångsiktigasörjningssystemets av en
tillutökadÄven elprisemasvenska exportdeeffekterna enav

understryksbe-tänkandeNäringsutskottetsanalyseras. Ibörkontinenten
ochförhållande till Norgegäller iosäkerheten intepåpekadedenatt

Finland.
glesbygdskunderföröverföringstarifferrimligautskottetEnligt är en

funktionssätt.elmarknadensbedömningvidutgångspunktcentral aven
ändamålsen-bedömernätmyndighetennaturligtdetfinnerUtskottet att

frågansföljdelmarknaden. Somgäller förregleri deligheten avensom
energikommissio-föreslagnadenbehandlasfår denbetydelse även av

glesbygdsdistributionenfrågorförutsätterUtskottet att omnen.
snabbtkanåtgärdereventuella sättassåförturmedbehandlas att om
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skulleså behövas. Energikommissionen bör behovetanalyseraäven av
ytterligare föreskrifter vad gäller tarifferna regionnäten i syfte att
undvika regionalpolitiskt negativa effekter förslagen.av

energipolitiska3.2 De programmen

Riksdagens riktlinjer för energipolitiken innefattade bl.a.beslut om
särskilda för omställningen och utvecklingen energisystemet.program av

den juli kan stöd enligt förordningen 1991:1099 vissaFrån l 1991 om
kraftvär-energiområdet lämnas för investeringar iinvesteringar inom

säkerställa fortsattmeproduktion med biobränslen och för att en
befintliga kraftvärmeverk. Vidare kan stödanvändning biobränslen iav

vindkraftverk och anläggningar for utnyttjandeför investeringar ilämnas
vissa mindre för-Riksdagen har sedan år 1991 beslutatsolvärme. omav

l992/93zNU20, rskr.1992/93:99, bet.ändringar i prop.programmen
bil. bet. 1992/93:NU28, rskr.1992/932100 13,1992/932137 och prop.

1992/932362.
energipolitiken innefattarBeslutet riktlinjer för även ett programom

energi. innehåller bl.a. stödeffektivare användningfor Programmetav
utveckling,statligt stöd tillförordningen 1988:806enligt upp-om

energieffektiv teknik. Stödsystemet avsåghandling och introduktion av
riksdagsbeslut förlängtsfemårsperiod harursprungligen genommenen

miljoner kronoroförändrad anslagsram på 750med två år inom en
rskr. 1992/932362.bet. 1992/93:NU28,bil. 13,1992/932100prop.

energieffektivaför stöd tillmiljoner kronoranslog riksdagen 200Vidare
ochindustrin i lokalerdemonstrationsanläggningar inompilot- och samt

och utvecklingför samordningmiljoner kronorbostäder, 10 av
energianvändning till mindre och medelstoreffektivinformation rörande

energideklarationerför arbetet medmiljoner kronorindustri 5samt m.m.
energianvändningsråd denregeringen inrättadesEnligt beslut ettav

sektormyn-for samordningenuppgiftjuli Rådets1991.1 är att avsvara
energieffektivisering.verksamhet fordigheternas

energisystemet inne-och utvecklingfor omställningProgrammen av
Energiteknikfonden anslag påmedelstillskott tillocksåfattar ett genom

tillförs fonden,femår under år. Därutövermiljoner kronor110 per
olja kronorfrån skatten på 10tidigare, medelliksom motsvarar persom

olja.kubikmeter
uppgörelsen tillkallade regeringenenergipolitiskamed denenlighetI

långsiktigaför analysera debiobränslekommissionfebruarii 1991 atten
biobränslenanvändningökad kommersiellförförutsättningarna aven
konkurrens-biobränslenasåtgärder för stärkaförslag tilllämna attsamt

kraft.
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regering haochskall riksdagenergipolitiska beslutetdetEnligt
ochenergihushållningförinsatsernaresultatetbedömamöjlighet att av

därför fortlö-börUtvärderingarvärmeproduktion. görasochkraft-ny
budgetpropositionenibör årligenRegeringenmyndigheterna.pande av

energipolitiskadeuppnåttsharresultatderedovisa genomsom
energisystemetutvecklingochomställning samtfor avprogrammen

motivera-åtgärderytterligarede ärförslagriksdagenförelägga somom
de.

regering-harbil. 131993/94: 0011994 prop.budgetpropositionenI
resultatenergipolitiskaderedovisninglämnat programmensavenen

iförändringarvissaföreslagit programmen.samt
rege-ringensharNUTEKteknikutvecklingsverketochNärings-

utvecklingochomställningförutvärderauppdrag avatt programmen
utvärderingenresultatetredovisaårligenenergisystemet samt att avm.m.

1993septemberöverlämnade den 1 rapportenNUTEKregeringen.till
överlämnadeEnergianvändningsrådetregeringen.till1993Energirapport

energianvänd-effektivareförUtvärdering programmetrapporterna av
energihus-inomverksamhetsektormyndighetemasRedovisningning, av

medöverläggningar störreRapporteringochhållningsprogrammet av
lokalförvaltare.

löper ienergipolitiska stortdevisarUtredningarna att programmen
måldehär långtsåresultatenoch motsvaraplanerat att synessett som

beslut. Programmenenergipolitiska1991 årsgrund förtilllåg avsersom
med långa bygg-energiproduktionsanläggningarfallmångaemellertid i

energianvändning hareffektivareförgällerdettider. programmetNär
energimyckethuruppskattatidigtfördetbedömt attär somNUTEK att

möjligtinteskäldessabl.a.Det ärföljdtill programmet. avsparats av
resultat.avseendeslutsatsersäkraheltdra några programmensatt

förmycketintressetvisar stort1993 ärEnergirapport attNUTEK:s
introduktionochutvecklingfrämjandeförstödsystemensåväl av nyav

energieffektiviseringsprogrammet.förstöd inomenergiteknik ramensom
vadeffekterinvesteringsstödensutredningarnavisar att avserDäremot

råderdetbegränsade. NUTEK attutvecklingentekniska är enden anser
elproduk-utvecklingformedelde avsättsmellanobalans av nysom

forskning.formedeloch de avsättstionsteknik som
budget-i åretsförslagregeringensmedenlighetiharRiksdagen

1993/942356rskr.1993/94:NU17, attbet.beslutatproposition pro-
nuvarandemedfortsätterenergianvändningeffektivareför om-grammet

frånriksdagsbeslutetenligt överförsMedelinriktning.ochfattning
forskningochteknikutvecklingvindkraft tillförinvesteringsprogrammet
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avseende vindkraft, och teknikupphandling bör inom förprövas ramen
investeringsbidraget. Vidare sänks stödnivån för solvärmeanläggningar
i bostäder från 35 % till investeringskostnaden.25 % Riktlinjerna förav
Energiteknikfonden förändras inte.

Tidigare utvärderingar energipolitiken3.3 av

Energipolitiken har under de tjugo åren varit föremål försenaste
omfattande politisk granskning. mycket omfattande utredningsarbeteEtt

genomförts. Bland de viktigaste utredningarna och deras betänkan-har
Energikommissionen Energi,den bör SOU 1978:17, Konse-nämnas

vi avvecklar kärnkraften,kvensutredningen SOU 1979:83, Om
Vattenkraftsbe-Energiskattekommittén SOU 1982: Skatt energi,l

Vattenkraft, energikommitté SOUredningen 1983:49, 1981 årsSOU
för kärnkraft, Utredningen och inhemskastället1984: 61, l om

energianvändning, Elan-till effektivbränslen 1986:16, VägarSOU
Elhushållning 1990-talet,vändningsdelegationen SOU 1987:68,

Miljöavgifts-för vindkraft,Vindkraftutredningen SOU 1988:32, Läge
Ekonomiska styrmedel i miljöpolitiken, ELutredningen 1989:83,SOU

kämkraftsavveck-elintensiva industrin underSOU 1990:21, Den90
Biobränslen förBio-bränslekommissionen SOU 1992:90,lingen och

framtiden.
statliga energiforskningsprogrammenhar deUnder perioden

försärskilda utredningar. Delegationenutvärderats iregelbundet
Energiforskningsnämnden genomfördesedermeraenergiforskning och

forsknings- ochfortlöpande utvärderingar1975-1990under åren av
utvecklingsprogram.

i aprilregeringen redovisade NUTEK 1993uppdragPå rapportenav
innehåller1975-1993.Utvärderingar svensk energipolitik Rapportenav

perioden har gjortsundersammanställning utvärderingarde somaven
energipolitiska insatserna.de statligaav

Åtgärder miljöpåverkan,3.4 mot m.m.

växthusgaser problemtill följdglobala klimatförändringen ärDen ettav
utsläppsproblemsig från övrigaskiljerfundamentaltpå sättettsom

jordenoberoende påKlimatpåverkanenergisektorn.inom är av var
utsläppen och vidtaför begränsaKostnadernautsläppen äger attrum.

växthusgaser i atmosfärenökningenåtgärder för motverkaandra att av
omfattningoch globalaKlimatfrâgans komplexitethög grad.varierar i

samarbete.internationelltkräver ett
nationella åtgärder för begränsavidtadockSverige kan attäven

växthusgaser.utsläppen av
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för samhällettillklimatförändringarnabegränsasökaMålet att en
utsläppensåväl begränsaåtgärder förfordrarhållbar nivåoch attnaturen

kol i skogökaväxthusgaseroch andrakoldioxid upptaget avsomav
frågaförsta handdet ienergiområdetväxtlighet. På attäroch omannan

metanutsläppbränslen. Ocksåfossilafrånkoldioxidutsläppenminska av
bränslenfossilaAnvändningenväxthuseffekten.betydelse förhar stor av

förbrukas.ändligajordensocksåinnebär naturresurseratt
riksdagenbeslutet år 1991energipolitiskamed det antogsambandI

1990/91:. JoU30,bet.1990/91:90,klimatstrategi prop.en
internationelladetvikt vidladesklimatstrategin1338.rskr.1990/91 I stor

roll ochsärskildharindustriländemaframhölls ettarbetet. Det att en
länderna börpåklimatpåverkan. Kravenminskaforsärskilt attansvar

rättvistkostnadseffektivt och sättvidtas pååtgärder kanså ettställas att
till tidigareochinvånarenuvarande utsläppbl.a.tillhänsynmed per

utsläppen.minskatharåtgärder som
1992Brasilien åriutvecklingochmiljökonferensVid FN:s om

klimatkonventionSverige,däriblandundertecknade 153 somstater, en
våren 1993beslutadeRiksdagenklimat.jordensskyddatillsyftar omatt
klimatpolitiskavissainnefattande bl.a.klimatpåverkan,åtgärder mot

bil. bet.1992/93:179energiområdet prop.inominsatser
bl.a.innebarBeslutet1992/93: 362. attrskr.1992/93:NU28, en

fossilafrånkoldioxidutsläppeninnebärstrateginationell attantogs som
till års1990klimatkonventionmed FN:senlighetistabiliserasbränslen

därefter minska.förår 2000,nivå att
energisektorninomsvenska insatsernadeskallbeslutetEnligt

demonstrationutveckling ochforskning,områden:till tvåkoncentreras
energikällorförnybarautnyttjaforteknikteknik ochenergieffektiv attav

till förnybaraövergångochenergieffektiviseringSverigei samt
Östeuropa.övrigaochPolenBaltikum,ienergikällor

bl.a.energiområdetinnefattade inom ettbeslutetklimatpolitiskaDet
utnyttjandeoch ökatenergieffektiviseringsåtgärderför avprogram

Östeuropa. enligtskallinsatsernaochBaltikumienergislagförnybara
anvisades 951993/94budgetårettid. Förlängreunderpågåbeslutet en

kronor.miljoner
tidsbegränsatbeslutetklimatpolitiskainnefattade det ettVidare

gruppcentralerblock- ochmindreanslutninginvesteringsstöd for av
enligtstödsystemet,Förfjärrvärmenät.befintligatillsmåhus somsamt

anvisades 501993/94,budgetåretkraft underiskallbeslutet vara
miljö-teknikupphandlingochut-vecklingkronor. Förmiljoner av

Medlenkronor.miljoneranvisadesdrivmedel 15ochfordonanpassade
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tillfördes Energiteknikfonden.

Energiforskning5

övergripande målet för energiforskningenDet skapa vetenskapligär att
och teknisk kunskap och kompetens inom universiteten, högskolorna
och i näringslivet för utvecklingen och omställningen energisystemetav
i enlighet med riksdagens riktlinjer för energipolitiken prop.
1992/922170, bet. 1992/93: NU30, rskr. 1992/932399.

Energiforskningen har betydelse för fram energialternativstor att ta
baserade på förnybara energikällor och effektiv energianvändning. För

tillgodose dessa krav bör forskningen ha långsiktig och uthålligatt en
inriktning.

omfattandeenergiforskningen sker satsningar både i enskildaInom
länder och i internationella projekt. betydande del de problemEn av

energiforskningen har inriktats för allaärmotsom gemensamma
industrialiserade särskild be-tydelse för Sverige detAv ärstater.

genomförsforskningsarbete inom EG och IEA.som

Energihushållning6

förutsättning för viktigaeffektiv energianvändning energi-En är atten
miljöpolitiska mål skall kunna nås. års energipolitiska beslutoch I 1991

ekonomiska och miljömässiga skäl angelägetkonstateras det är attatt av
eleffektivisering till på såväl kort lång sikt.potentialen för tas somvara

genomförasinvesteringar i effektivisering bör såframhölls bl.a.Det att
elproduk-kWh inte överstiger kostnaderna förkostnadernalänge nyper

användning energiför effektivarepågåendetion. Det programmet av
kunskapen och stimulera marknadens intressei syfte ökabeslutades att

Utvärderingenmotiverade energieffektiviseringar.för ekonomiskt av
stödet har visatvisar det uppfyller sina mål och att attattprogrammet

effekter i frågaformer för marknadspâverkandet finns ävensom ger om
fortlöpande aktörsbeteende.produktutformning och

aktörer.viktigaste styrmedlet signal till marknadensPriset detär som
energimarknad grundläggande förut-väl fungerandeDärför är enen

effektivitet skall i energianvändningen.för ökad uppnåssättning att en
bidrar till effektivare resursanvändningavreglerad energimarknadEn en

för öka energieffektivi-alla aktörer. viktigt styrmedelhos Det är att att
grund.marknadsekonomiskseringen bygger en

resursanvändning" och "balansprincipen" två vanliga"Integrerad är
används för effektivise-samlingsbenämningar för åtgärdsprogram som

i länder. har ihushållning inom elområdet vissa NUTEKring och en
denna regleringi Staterna harutredning konstaterat Förenta typatt av
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användninsåvälutnyttjande påförbättratbidragit till ett gs-resursernaav
tillämpatsländer där principenElmarknaderna i detillförselsidan.som

finns därförkonkurrens.saknar normalt Detreglerade ochdock hårtär
ländererfarenheter från dessaöverföramöjligheterbegränsadeendast att

marknad.avregleradtill en
effektiviseringseffek-motsvarandemarknad kanfungerandevälPå en

konkurrens ochaktörernasresultatuppståkomma ettattter avsom
inte finnasdärförtordekostnader. Dettotalasinaminimeraönskan att

energiföretagenföreskrivaregleringarmedstatsmakterna attförskäl att
effekter påmotsvarandeeftersombalansprincipen,skall tillämpa en

marknadspriserhjälpmedkan uppnåselmarknadfungerande av
el.avgifterochskatterinklusive

ochproducenterfåtalkaraktäriseras ettElmarknaden storaettav
kandettauteslutasintekanDetantal konsumenter. attmycket stort

optimalt.fungerarmarknaden inteimperfektionermedföra gör attsom
eldistributions-inomocksåkomplicerasfunktionMarknadens att manav

ochenergibådeefterfrågan påochutbudtillhänsynmåste tasystemet
effekt.

Elmarknaden7

förutsättning förviktigprisrimligttill ärtillgångsäkerEn ett en
därförkonkurrenskraft. Det ärinternationellaindustrinssvenskaden

ochelproduktionenikapacitettillräcklig attfinnsdetnödvändigt att
utformasbörEnergipolitikenvillkor.marknadensefterpriset sätts
industrinelintensivaför denSärskiltbevaras.förutsättningdennaså att

gruvindustrinpappersindustrin,basnäringarviktigaomfattar somsom-
grundläggande krav.dettastålindustrinoch är ett-

energi-effektivaförutsätterenergisystemetOmställningen av
för elmarkna-reglerbeslutatnyligenharRiksdagenmarknader. nyaom

i kon-medhandelpropositionregeringensmedenlighetiden om
1993/942258.rskr.1993/94:NU22bet.1993/942162,kurrens prop.

energipolitikenaktivainslag i denviktigtElmarknadsreformen är ett
möjliggörelmarknadenregelverk för ettskapatillsyftar ettatt somsom

distributionsresursernaproduktions- ochutnyttjanderationelltän avmer
möjligatill lägstaleveransvillkorflexiblakundernatillförsäkraroch
effektivförregelverketövergripandedetDärigenompriser. enanges

och konsumenternasföretagensmarknad blir detPå dennaelmarknad.
energi-fastlagdastatsmakternai denutgångspunktmeduppgift att av

blirlandets behovsåelsystemetutvecklaochplanera attpolitiken av
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tillgodosett.

Ny kraftproduktion8

Landets elförsörjning skall energisystem i störstatryggas ettgenom som
möjliga utsträckning grundas varaktiga, helst inhemska och förnybara
energikällor effektiv energihushållning.samt en

sambandI med den energipolitiska överenskommelsen beslutades om
åtgärder för bl.a. till kraftvärmeproduktionstöd med biobränslen och till

vindkraftverkinvesteringar i och solvärmeanläggningar.
enlighet med den energipolitiska uppgörelsen tillkalladeI regeringen

i februari biobränslekommission för analysera de långsiktiga1991 atten
Förutsättningarna för ökad kommersiell användning biobränslenen av

åtgärderförslag till förlämna stärka biobränslenas konkurrens-attsamt
kraft. hade med förturKommissionen redovisa överväganden ochatt

samordning förstärkningförslag och pågående utvecklingsinsatseravom
för biobränslen.

Biobränslekommissionen överlämnade i november delbe-1991
biobränslentänkandet El från SOU 1991:93 till regeringen. I septem-

kommissionen sitt huvudbetänkande Biobränslen förber 1992 avgav
framtiden 1992:90.SOU

med utgångspunkt i förslag beslutatRiksdagen har kommissionens
sammanlagt stöd på 625 miljoner kronor för påskyndaattettom

teknik förbättrar förutsättningarna för kommersiellutvecklingen somav
biobränslen.användning av

investeringar vindkraftverktill i små och medelstorastödFör
energipolitiska beslut miljoner kronor.enligt I991 års 250 Iavsattes

höjdes stödnivån från högst till högstjanuari 25 % 35 %1993 av
bet. 1992/93 rskr.investeringskostnaden 1992/93:99, :NU20,prop.

budgetproposition föreslagit vissa1992/93: Regeringen i årets137. har
förändringar stödets utformning 1993/941100 bil. 13.prop.av

investeringar i solvärmeanläggningar 50stödet tillFör avsattes
beslut. Riksdagen besluta-demiljoner kronor års1991 attsenaregenom

solvärmeanläggningar i bostäder, i likhethöja stödnivån för stöd tillatt
från investerings-stödnivån för vindkraftverk, 25 % till 35 %med av

kostnaden. Regeringen före-slår i årets budgetproposition stödnivånatt
finnsskall återföras till investeringskostnaden.25 % Det ett stortav

för i bostäder, sammanlagt miljoner kronor harintresse solvärme 17
givits i de första åren, drygt 12 miljoner kronorstöd under varav
budgetåret 1992/93.

Vid valet mellan fossila bränslen, på sikt kan behövas för attsom
Naturgaseldadsäkra eltillförseln, lägst utsläpp koldioxid.naturgasger av
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fördelar.har andraelproduktion även
utbyggnad. Påsnabbundereuropeiska ärDet naturgasnätet gas-

gasmarknaden i den inrei syfte integreraarbeteområdet pågår attett
från tillÖverföring NorgefråganNorden harmarknaden. I gasavom

naturgasmarknadenden nordiskabyggaFinland förochSverige utatt
år.i mångadiskuterats

inaturgasanvändningenriktlinjer förbeslöt år 1988Riksdagen om
1987/881375.rskr.1987/88:NU40,bet.1987/88:90,Sverige prop.

energipolitiskamed deöverensstämmelseske iskallTillförsel gasav
strikt kommersiellaefterinköp skeskallVidareriktlinjerna. gasav

den svenskakonkurrera påkraft kanprinciper så att egengasen av
energimarknaden.

bl.a. det intekonstateradesuppgörelseenergipolitiskaårs att1991I
behövaelproduktionskapaciteten kandel denuteslutaskan att nyaaven

miljökrav börVidare sadesbränslen.fossila strängabaseradbli att
förutsättning böranläggningar,fossileldadeställas på attsamt ennya

klimatstrate-utveckladförinomkan skeutbyggnadenatt enramenvara
inte någonförutsågsförelågkraftbalansstarkadengrundgi. På somav

ochi södranaturgasområdetbefintligadet dåutvidgningnämnvärd av
1990-talet.mittenfram tilltidenSverige undervästra av

Överenskommelsen älvsträck-och deorörda älvarnadesade även att
fortsättningsvisutbyggnadundantagit från ävenriksdagen harsomor

skyddas.skall
från detledtidergäller långakraftanläggningari attinvesteringarVid

driftklar.anläggningentill dessidentifierats ärutbyggnadsbehov attett
användningensåvälbehov överdärförfinnsDet stortett prognoserav

utvecklas.kan behövaMetodikenenergi.ochtillförseln annanavsom
bl.a.bedömningarkan säkrare görasenergiprognoserut-veckladeGenom

kraftanläggningar.behovetgällerdetnär nyaav
kärnkrafts-olyckaeventuellvid ärKärnkraftsindustrins enansvar

milj.till 200atomansvarighetslagen begränsat lbestämmelserna ienligt
svenskajanuariden 1992. Dengenomfördes 1höjningefter denkr som
gäller iersättningssystemöverensstämmermed detlagstiftningen som

Pariskon-konventioner,internationellasig påoch grundarVästeuropa
intenärvarandetorde förtilläggskonventioner. Detmedventionen vara

anläggningsinnehavareåläggaPariskonventionen ettmedför-enligt att
förstriktföreskriverKonventionenobegränsat an-ansvaransvar.

för detta lfastställerläggningsinnehavaren även gränser ansvar.men
med hänsynborderegeringensadesenergiöverenskommelseårs1991 att

internationellaividgatfrågandrivavikttill frågans ett ansvarom
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sammanhang. För närvarande pågår beredningsarbete inomäven ett
regeringskansliet för tillse den svenska lagstiftningen heltatt står iatt
överensstämmelse med konventionens nuvarande regelverk.

3.9 Energi- och miljörelaterade skatter och avgifter

Beskattningen energi har under år väsentligt förändrats vidav senare
flera tillfällen. I samband med skattereformen infördes år 1990
mervärdesskatt all energi üäm/ärme. Samtidigt reducerades denutom
allmänna energiskatten elektrisk kraft. skattereformensI andra steg
infördes den januaril 1991 koldioxidskatt och svavelskatten en
samtidigt den allmänna energiskatten fossila bränslen sänktessom
med hälften. Mervärdesskatt infördes på fjärrvärme.även Dessutom in-
troducerades, med verkan .från år 1992, avgift utsläppen av
kväveoxider från energiproduktionsanläggningar.större

energipolitiskaGenom 1991 års beslut infördes den juli1 särskilda
förregler beskattning kraftvärme syftei stärka kraftvännetekni-attav

kens konkurrenskraft i förhållande till kondenskraft och värmeproduk-
tion.

Med verkan från den januari1 förändrades1993 industrins och
växthusnäringens energibeskattning på så dessa branscher isätt att
princip endast omfattas reducerad koldioxidskatt på sin bränsle-av en
förbrukning. Samtidigt höjdes koldioxidskatten för övriga förbrukare och

med nedsättning energi- och koldioxidskatt visssystemet överav en
nivå för industrin avskaffades. Särskilda Övergångsbestämmelser gäller
för industrin och växthusnäringen under åren 1993 och 1994.

Regeringen bemyndigade i juni 1992 chefen för Finansdepartementet
tillkalla särskild utredare med uppgift tekniskatt göraatt översynen en
energibeskattningen Fi 1992:15. Utredaren har nyligen i betänkan-av

det SOU 1994:85 redovisat sina överväganden och förslag. Betänkan-
det remissbehandlas för närvarande.

Regeringen beslutade den 10 1994 kommitté medattmars en
parlamentarisk sammansättning skall utifrån samhällsekonomisktett
perspektiv analysera de miljöstyrande inslagen i nuvarande skattelagstift-
ning och bakgrund denna analys undersöka förutsättningarna förmot av
ökad miljörelatering det svenska skattesystemet, bl.a.av genom en
analys relevanta förslag områdetpå dir. 1994:11.av

Kraftvärmeverken har sedan energiöverenskommelsen år 1991
undantagits från energiskatt på insatt bränsle vid värme-produktion. Den
s.k. krisuppgörelsen år 1992 innebar detta energiskatteavdrag skulleatt
avskaffas. Vid riksdagens behandling regeringens förslag i fråganav
konstaterades det krävdes ytterligare underlag prop. 1992/93 bet.:50,att
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Ikraft-förslaget.ställningstagande tilldefinitivtför1992/93:F iU1 ett
beslutade denRegeringenjanuaritill den 1994.därför 1trädandet sköts

uppgiftmedinterdepartemental arbetsgruppinrätta199325 att enmars
Arbetsgruppenkraftvärme.beskattningenutreda frågoratt avom

kraftvärmebeskattningFörändradisitt arbeteslutredovisade rapporten
det inte fannsbedömdesremissbehandlingenEfter1994:28.Ds att

kraftvärmebeskattning.ändradtill riksdagenför förslagunderlag ett om
frågan ochriksdagendettaanledningMed nytttog uppav

energiskattebefrielsenden slopadeförstadenbeslutade etappenatt av
rskr.bet.1993/94:SkU34,julikraft den 1994i 1skall träda

delenresterandedärmed.halveras DenAvdraget1993/94:297. av
tillsanståförslagenligt skatteutskottetsbörskatteomläggningen mer

kanenergibeskattningenreglerlångsiktiga antas.om
för vindkraft-miljöbonussamtidigtbeslutadeRiksdagen att en

införas denhushåll skall 1tillmotsvarande skattenproducerad
från denkompensation skall lbeslutadesVidarejuli 1994. att gesen

kraftvärme- ochfrånlevereradöre/kWh förmed 9 värmejuli 1994
verksamhet. Frånindustriellitillverkningsprocessenfjärrvärmeverk till
yrkesmässigvidväxthusuppvärmning väx-fördetsammagällerår 1996

dock frånråtallolja undantasmedproduceratsthusodling. Värme som
gällande övergångs-debeslutade ocksåRiksdagenkompensationen. att

växthusnäring-förkoldioxidskattenergi- ochnedsättningreglerna avom
under 1995.också årgällatillutsträcks atten

Örsörjningsberedskap10 F

viktigtutgjorthar längeförsörjningstrygghetökadefter ettSträvandena
1970-talet ochunderefter oljekrisernaSärskiltenergipolitiken.inslag i
energipolitisktoljeberoendeminskat1980-talet blevbörjan ettettav

år,vidtagits underharåtgärderOckså dehuvudmål. somsenaresom
siktetagithar i viss månår 1991,energipolitiskadet.ex. programmen

försörjningstryggheten.
ledingåttenergipolitiken har detden allmännasidan ettVid somav

störningarmotstånds-kraftstärka energisystemetsi totalförsvaret motatt
inriktatstidigareharoch i krig.säkerhetspolitiska kriser insatsernavid

riksdagen i vårbeslutolja. Enligtberedskapslagringsärskilt mot avav
skall den1993/94:31 lrskr.1993/94:NU19,bet.1993/94:141,prop.

tillochstruktureraskrigssituationerförcivila lag-ringen anpassasom
uppmärksamhetförutsättningar. Storsäkerhetspolitiska ägnas nunya

uppdragetingår iområde.elförsörjningens Detpåberedskapsfrågorna
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för Ellagstifiningsutredningen N 1992:04 lägga fram förslagatt om
elberedskapen, bakgrund bl.a. förändringarna elmarknadenpåmot iav
samband med elmarknadsreformen.

Näringsdepartementet
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W:
WW

W

Dir.

1994: 120

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Energikommissionen
N 1994:04

Beslut vid regeringssammanträde den 3 november 1994.

Sammanfattning uppdragetav

Kommissionen N 1994:04 för energisystemets omställning, Energi-
kommissionen, skall med förtur analysera möjligheterna genomföraatt
elmarknadsreformen på inte låser kommissionenssätt fortsattaett som
arbete. kommissionen finnerOm detta möjligt bör kommissionenäratt

överlämna sitt förslag i frågan med de eventuella ändringarsnarast i
regelverket bedöms nödvändiga. Kommissionen bör härvidsom vara

frågan elmarknadens avregleringväga i energi-, miljö-störreettom
och näringspolitiskt perspektiv.

Tidpunkten för kommissionens slutredovisning sitt arbeteav
tidigareläggs och skall ske den september1 1995.senast

Bakgrund

Riksdagen beslutade våren 1994 reformering elmarknadenom en av
bet. 1993/94:NU22, rskr. 1993/94:358 i enlighet med de förslag
regeringen lagt fram i propositionen Handel med i konkurrens prop.
1993/94:162.

Sommaren tillkallade1994 regeringen kommission, Energi-en
kommissionen N 1994:04, med parlamentarisk sammansättning.
Energikommissionen skall enligt sina direktiv dir. 1994:67 granska de
pågående energipolitiska for omställning och utvecklingprogrammen av
energisystemet och analysera behovet förändringar och ytterligareav
åtgärder. Kommissionen skall vidare bakgrund elmarknadensmot av av-
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föreslå deochelmarknadensvenskadenutvecklingenföljareglering
effektivsäkerställaförmotiveradekan attåtgärder enanses varasom

utlandshandeln medbehandlasärskiltskallKommissionenelförsörjning.
skall slutredovisaKommissionenfrågorna.regionalpolitiskaoch de

utlandshandelngällerdetdecember 1995. Närden 31arbetesitt senast
kommissionendockskallfrågornaregionalpolitiskadeochmed

1994.novemberden 30bedömningarsinaredovisa senast
elmarknads-förslagregeringensbehandlingriksdagensVid enomav

genomförasskulleförslagetinvändningar utanframfördesreform attmot
tilluppdragetbakgrundendenkonsekvensanalys. Motingående gavsen

svenskadenutvecklingenföljadelsEnergikommissionen att
och demedutlandshandelnbehandlasärskiltdelselmarknaden, att

ifrågorna.regionalpolitiska
elmarknadsrefonnenföreslagnadeni kritikeninslagväsentligtEtt av

ochmiljö-energi,ianalyseratsinte störrekonsekvenser ettdessattvar
oktober 1994därför den 27harRegeringenperspektiv.näringspolitiskt
riksdagenföreslå1994/95:84proposition attbeslutat att genom

förskjutselmarknaden attreglernadeförikraftträdandet uppnya
bredaregenomföraEnergikommissionenför attmöjligheterskapa en

reformenelmarknaden innanförreglernadekonsekvensanalys nyaav
uppskjutandedockframhållspropositionen att ettkraft.i Iträder av

dis-producenter,försvårighetervissainnebärelmarknadsreformen
förbe-omfattandevidtagitredanelkonsumenterochtributörer som
förturmedEnergikommissionenbörskäletdetåtgärder. Avredande

elmarknadsreformen sättgenomföra ettmöjligheternaanalysera att
visar sigdettaoch,arbetefortsattautredningenslåserinte omsom

i frågan.förslagsittöverlämnamöjligt, snarast -
uppdragregeringenshar1992:04 attEllagstiftningsutredningen N

Bl.a.1992:39.elområdet dir.lagstiftningtillförslagutarbeta ny
iellagendelamöjligheternautredningen attskall pröva enupp

elsäkerhetslag.ocheldistributionslag en
sittinriktningentilläggsdirektivkommerUtredningen att avomges

eldistributionslag börförslagutredningensbl.a.arbete,fortsatta att om
Energikommissionen.medkontakterfortlöpandeunderutformas

Utredningsuppdraget

ursprungligasinafick iEnergikommissionenuppdragdetUtöver som
elmarknadsreformensföreslagnadenskall1994:67dir.direktiv

näringspolitiskaochmiljö-energi-,i detanalyseras störrekonsekvenser
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sammanhang utgångspunkten för kommissionensär uppdrag isom
övrigt.

väsentlig frågaEn avreglering elmarknadenär kan kommaom en av
påverka kraftproducenternas investeringar.att Bl.a. bör bedömas om

förutsättningarna för utveckling och byggande kraftproduktions-av
anläggningar med miljöacceptabel teknik förändras och vilka konse-
kvenser sådana förändringar kan innebära för upprätthållandet denav
långsiktiga leveranssäkerheten för elkraft.

Kommissionen bör förutsätta Vattenfall kvarstårAB i statligatt ägo.
Utvecklingen inom EU avreglering elmarknademamot gåren av nu

långsammare vad tidigare har förutsätts.än Det för närvarandeärsom
osäkert vilken lösning slutligen kommer gälla för den inreattsom
marknaden för el. Kommissionen bör analysera det arbete pågårsom
inom och bedömaEU hur detta bör påverka utformningen elmar-av
knadsreformen i Sverige.

Kraftutbytet mellan de nordiska länderna betydelse förär stor ettav
rationellt utnyttjande elproduktionsresurserna i hela det nordiskaav
området. Elhandeln inom Norden har också betydelse för destor
nationella elmarknademas funktionssätt och för elhandeln med tredje
land. Kommissionen bör analysera förutsättningarna för med be-att,
aktande de förändringar elmarknademas funktionssättav av som genom-
förts och förbereds i våra grannländer, bevara och utveckla omfattan-en
de nordisk elhandel till ömsesidig dettaI sammanhang skall kom-nytta.
missionen analysera handelnvad med mellan de nordiska länderna
betyder för fastlagda mål för svavel- och koldioxidutsläppen, nationellt
och internationellt.

Energikommissionen skall enligt sina ursprungliga direktiv redovisa
sina bedömningar vad gäller utlandshandeln med och regionalpolitiska
frågor den 30 november 1994. Genom densenast utvidgning av
kommissionens uppdrag sker kan alla konsekvenser elmar-som nu av
knadsreformen behandlas i sammanhang. finns därförDet inte längreett
anledning särskilt redovisa övervägandenaatt avseende utlandshandeln
med och regionalpolitiska frågor. Däremot bör kommissionen
påskynda sitt arbete så slutredovisning kan ske denatt 1senasten
september 1995.

Ett uppskjutande elmarknadsreforrnen, regeringen föreslagit,av som
innebär vissa svårigheter för de producenter, distributörer och elkonsu-

redan vidtagit omfattande förberedelser.menter Dessa svårighetersom
kan minskas det visar sigavsevärt möjligt genomföra reformenattom
med endast kortare tidsförskjutning de reglemas ikraftträ-en av nya
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möjligheternamed förtur analyseradärförskallKommissionendande.
kommis-inte låserelmarknadsreformen pågenomföra sättettatt som

möjligtdettakommissionenarbete. Om ärfortsattasionens varaanser
böri frågan. Detsina förslagredovisardendet angeläget snarastatt

erforderligaoch föreslåfrittkommissionen övervägadärvid stå att
ellagstiftningdenkompletteringarellerförändringar somnyaav

1994.beslutade vårenriksdagen

Tidsplan

ochuppdragsittslutrapporteringentidigareläggabörKommissionen av
september 1995.denförslag lochövervägandensinaredovisa senast

för delrappor-tidpunktenangivnakommissionentilldirektiveniDen
kommissio-aktuell.Ominte längreelmarknadsfrågorvissa ärtering av
regelverketiändringareventuellamedmöjligtdetfinner attvaranen

läsningarinnebärinteelmarknadsreformen sättgenomföra ett avsom
i frågan.förslagöverlämnadenarbetet bör ettdet fortsatta snarast
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Ledamöter, sakkunniga och experter
förordnande i Energikommissionen
N 1994:04

fr.0.m. t.0.m.

Ordförande

Riksmarskalk BrodinGunnar 1994-07-14 -

Övriga ledamöter

Inge Carlsson, riksdagsledamot 1994-11-03 -

Bengt Dalström, riksdagsledamot 1994-08-11 1994-11-03--

Ericsson,Dan riksdagsledamot 1994-11-21--

Pär Granstedt, fil. kand. 1994-08-11--

Nina Jarlbäck, kommunalråd 1994-11-03 --

Birgitta Johansson, riksdagsledamot 1994-11-03 1995-06-29--

Tomas Kåberger, tekn.lic. 1994-11-03 --

Gun lärareLarsson, 1994-08-11 --

Roland Lében, riksdagsledamot 1994-08-11 1994-11-21--

Anna Lindh, borgarråd 1994-08-11 1994-11-03--

Lars G Linder, marknadssekreterare 1995-06-29 --

19 15-I380
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1994-08-1 1direktörMolén,Per-Richard --

1994-08-11statsrådf.d.Molin,Rune --

1994-08-1 1oppositionsrådNilsson,Birgitta --

1994-11-03riksdagsledamotNilsson,Martin --

11994-08-1riksdagsledamotOdenberg,Mikael --

1-031994-111994-08-1kommunalrådSundström,Anders --

Sakkunniga

1994-10-17generaldirektörCarling,Alf --

1994-09-15departementsrådHeden,Håkan --

1995-02-13departementsrådBodin,Svante --

1994-09-01generaldirektörKjell Jansson, --

1994-09-15professorJemelöv,Arne --

1995-03-27departementsrådLundgren,Stefan --

1994-09-15direktörMalmeblad,ErikSven --

1994-09-15utredningssekreterarean-Erik Moreau, --J

1994-11-03generaldirektörBertil Pettersson, --

1994-10-17direktörverkställandeSöderström, --Bengt
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Sekretariat

Sten Kjellman, huvudsekreterare 1994-08-01 --

Olle Björk, sekreterare 1994-11-01 --

Michael Borchers, sekreterare 1995-02-15 --

Lotta Bredhe, sekreterare 1994-09-19 --

Elisabet alemo,F sekreterare 1994-10-01 --

Yvonne Fredriksson, sekreterare 1995-02-01 --

Erica Hemtke, sekreterare 1995-07-17 --

Irene Kolare, sekreterare 1995-10-01 --

Christina Oettinger-Biberg, sekreterare 1994-09-12 1994-11-30--
1995-09-01 --

Lena Sandstedt, assistent 1994-09-01 --

Ann-kristien Soltau, assistent 1995-03-13 --

Jonas Victorsson, sekreterare 1995-01-23 1995-09-30--

Experter

Kraftproduktion och energitillfdrsel:

Enhetschef Björn Ejner, 1994-11-03 --
Naturvårdsverket
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1995-04-24FornhammarUlfDirektör --
ABCementa

1-031994-1Grill,Direktör Magnus --
GasforeningenSvenska

1994-11-03Hedvall,Direktör Per --
IndustriförbundSveriges

1-031994-1SKIHedner,Enhetschef Gert --

1994-11-15Hogfors,Civilingenjör Sven --
RiksförbundSkogsägamas

1994-11-03SEROKarlsson,OlofAdjunkt --

1994-11-03Lagerstedt,Dep.sekr Göran --
Näringsdepartementet

1994-11-03Levander,ThomasDep.sekr --
Miljödepartementet

1994-11-03SvenskaNordin,StaffanDirektör --
Kraftverksforeningen

1994-11-03Nordin,direktör TommyVerkställande --
PetroleuminstitutetSvenska

1994-11-03Nyström,KentledamotVerkställande --
SVEBIO

1994-11-03NUTEKPalmberger,BirgittaEnhetschef --

1994-11-03Stålebrant,RolfdirektörVerkställande --
FjärrvärmeföreningenSvenska

1994-11-15IVASvedberg,Professor Gunnar --
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Energianvändning och effektivisering:

Lars Albertsson, Tego System AB 1995-04- l 0 --

Direktör Ingela Blixt, NUTEK 1994-1 l-03 --

Direktör Tommy Cervin, 1994-11-03 --
Svenska Kraftverksföreningen

Civilingenjör Rolf Edlund, 1994-1 l-03 --
Sveriges Industriförbund

Direktör Christer Ericson, 1994-11-03 ~-
Föreningen Sveriges Energirådgivare

Dep.sekr Sonja Ewerstein, 1994-11-03 --
Näringsdepartementet

Projektledare Barbro Fransson, 1994-11-03 --
Svenska Kommunförbundet

Avdelningschef Curt Ivarsson, Boverket 1994-11-03 --

Informatör Birgitta Johansson 1995-02-0 l 995-03-31l--

Vice VD Roger Johansson, REL 1995-04-10 --

Projektledare Johnny Kellner, 1995-01-16 --
JM Byggnads AB

Direktör Jan Lagerström, BFR 1994-11-03 --

Ingenjör Solveig Larsen, Sveriges 1994-11-03 --
Fastighetsägareförbund

Direktör Yngve Larsson, IVA 1994-11-03 --
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1994-11-03Levander,ThomasDep.sekr --
Miljödepartementet

Norstedt,Byråchef Inger
1994-11-03Konsumentverket --

1994-11-03KFBWallgren,ChristineHandläggare --

1995-01-24Wärmark,AndersDep.sekr --
Kommunikationsdepartementet

Elmarknadsfrågor:

1995-06-011994-09-01Andersson,NilsdirektörVerkställande --
KraftverksforeningenSvenska

1995-06-011994-09-01Ankner,Byråchef Stig-Ame --
Konkurrensverket

1995-06-011994-09-01Cederwärn,Utredningschef Jan --
Glesbygdsmyndigheten

1995-06-011994-09-01LRFDahlgren,LarsAgronom --

1995-06-011994-09-01Engström,Civilingenjör Lennart --
kraftnätSvenska

1995-06-011994-09-01Hellner,CeciliaDep.sekr --
Näringsdepartementet

1995-06-011994-09-01SverigesSolveig Larsen,Ingenjör --
Fastighetsägareförbund

1995-06-011994-09-01NUTEKLindöm,Direktör Bo --
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Sektionschef Harald Ljung, Svenska 1994-09-01 1995-06-01--
Kommunförbundet

Avdelningschef Hans Näslund, 1994-09-01 1995-06-01--
Konsumentverket

Överingenjör Erik Olsson, 1994-09-01 1995-06-01--
Sveriges Industriförbund

VD Jan Samuelsson, REL 1995-03-27 1995-06-01--

Regiondirektör Ulf Sävström, REL 1994-09-01 1995-03-27--

Civilingenjör Christer Söderberg, SERO 1994-09-01 1995-06-01--

Universitetslektor Anders Thor, 1994-09-01 1995-06-01--
Villaägamas Riksförbund

Kansliråd Ulla Weigelt, 1994-12-20 1995-06-01--
Miljödepartementet

Åsell,Verkställande direktör Peter 1994-09-01 1995-06-01--
Svenska Elverksföreningen

Samhällsekonomi och miljö:

Dep.sekr Maria Bergendahl-Gerholm, 1994-11-21 --
Näringsdepartementet

Professor Lars Bergman,
Handelshögskolan i Stockholm 1994-11-21 --

Kansliråd Agneta Bergqvist,
Finansdepartementet 1995-06-01 --
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1994-11-21IUIJakobsson,UlfProfessor --

Kjellström,BjörnProfessor
1994-11-21LuleåHögskolan i --

1995-08-10FinansdepartementetKraft,Kerstin --

1994-11-21StockholmsKristofferson,Direktör Lars --
miljöinstitutetinternationella

1995-08- 1O1994-12-12Norberg,HeleneDep.sekr --
Finansdepartementet

1994-11-21--Nordström,Avdelningsdirektör Tomas
Konjunkturinstitutet

1995-01-31NUTEKPetsala,BeckyGruppchef --

1994-11-21Sjölin, IVAChristerDirektör --

1995-01-311994-11-21NUTEKRoland Steen,Direktör --

1994-11-21Weigelt,UllaKansliråd --
Miljödepartementet

1994-11-21Wodtke,MartinaAvdelningsdirektör --
Naturvårdsverket
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Övriga experter:

NilsVD Andersson 1995-06-06 1995-09-05--
Professor Bertil Bengtsson 1995-05-23 --
Direktör Håkan Gehlin 1995-05-16 --
Civilingenjör Anders Göransson 1995-04-25 --
Direktör Harald Hägennark 1995-09-05 --
Professor Björn Karlsson 1995-05-16 --
Departementssekreterare KolareIrene 1995-09-11 1995-09-30--
Rättschef Per Erik Lindeberg 1995-08-21 --
Professor LinderSune 1995-09-18 --
Gruppchef Stefan Montin 1995-10-01 --
Chefsjurist Sven Nyström 1995-03-21 --
Kansliråd Ingvar Persson 1995-08-21 --
Professor RiberdahlCurt 1995-08-15 --
Rättschef Göran Schäder 1995-08-21 --
Civilingenjör Håkan Sköldberg 1995-04-25 --
Hovrättsassessor Vibeke Syltén 1995-08-21 --
Regiondirektör Ulf Sävström 1995-09-05 --
Professor Lennart Törnqvist 1995-09-05 --
Professor Clas-Otto Wene 1995-09-05 --
Direktör Olle Westin 1995-05-16 --
Departementssekreterare Jonas Victorsson 1995-10-01 --
VD Ingemar Widell 1995-09-05 --
Professor Roland Wimmerstedt 1995-09-05 --

ÅsellDirektör Peter 1995-06-06 --
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Förklaringar vissa begrepp, måttenheter,av

omräkningsfaktorer m.m.

Begrepp

Betänkandet innehåller många tekniska, ekonomiska och juridiska
För underlätta läsningen har följande ordlista ställtstermer. att samman,

där del dessa förklaras. Förklaringama delvis förenklade, ochären av
ordlistan inte anspråk komplett.gör att vara

Ord i kursiverad stil har förklarats på plats ordlistan.annan

Absorberad dos Stråldos. Den mängd strålningsenergi per
massenhet bestrålad kropp tagitsom en upp.
Uttrycks i Gy.gray

Agenda 21 Handlingsprogram för internationellt och
nationellt agerande under det 20:eresten av
l900-talet och det 21:a 2000-talet
århundradet. Ett dokument från FN:s
konferens miljö och utveckling i Rio årom
1992.

Aktivitet radioaktivitet.Se

Alfavärde Vid samtidig produktion och värme,av
i kraftvärmeverk, används alfavärdett.ex

uttryck för elutbytet. Värdetettsom anger
kvoten mellan el- och värmeproduktionen.

alfavärdeEtt betyder0,5 fåratt utman
0,5 kWh för varje kWh värme som
produceras. Alfavärdet i kraftvärmeverk
varierar från knappt 0,5 konventionella
ångturbiner till 1,5 storaupp ca
naturgaseldade och ångturbiner.gas-
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returlutar.SeAvlutar

ifördelas påinvesteringantal årDetAvskrivningstid ensom
teorininvesteringskalkyl. I ären
med denidentiskavskrivningstiden

förlivslängdenekonomiskaförväntade en
avskrivningstidenpraktiken äranläggning. I

ofta kortare.

trädfrån växter, t.ex.kommerBränslenBiobränslen som
ocksåräknasIblandåkergrödor.och

biobränslen.ochhushållsavfall torv som

plusnyttiggjord värmedvs.Tillförd värme,Bruttovärrne
förluster.

förstaisoptipp,avfallsdeponifrånGasDeponigas en
bildas när t.ex.hand metan, som

mikroorganismer.nedhushållsavfall bryts av

ochförFörbrukningsavgifter t.ex.Differentierade taxor
tiderolikamellanvarierarfjärrvärme som
följdoftaeller året,veckandygnet, som

produktionskostnader.varierandeav

iMätstidsenhet.dosAbsorberad graydosratDoshastighet per
timme.Gy per

iUttryckstidsenhet.energiArbeteEffekt per
W.enheten watt

biologiskatill denmed hänsynStråldos tagendosEkvivalent
iUttrycksstrålning.slagolikaverkan avav

Sv.sievert

underarbete uträttasdetpåmått enEtt somEnergi
tid.ocheflektproduktendvs.tid,viss av

Wh.wattimmarUttrycks i
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Energianvändningsrådet till rådgivandeEtt NUTEK i energi-organ
användningsfrågor och för samordning av
informations-, utbildnings och rådgivnings-
insatser på energanvändningsområdet.

Omvandlings-Fjärrvärme och distributionssystem för
hetvatten används för kollektivsom
uppvärmning byggnader. Distributionenav

kulvertarsker i eller isolerade Irör.
byggnaderna fors det heta fjärrvärmevattnet

till byggnadens viaöver värmesystem en
värmeväxlare, ivärmepannamotsvararsom

Därefterhus med individuell uppvärmning.
tilldet nedkylda tillbakavattnetpumpas

fjdrrvdrmeverket och Ivärms nytt.
Sverige började fjärrvärmen byggas iut
slutet 1940-talet, och idag finnsav
fjärrvärme i cirka hälften landetsav

dominerandekommuner. Fjärrvärme denär
uppvärmningsformen flerbostadshus.i

juridiska driverFjärrvärmeföretag Den ettperson som
oftastfjärrvärmeverk. Företaget är ett

kommunalt bolag eller kommunalen
förvaltning. Fjärrvärmeforetaget tecknar

kunderna, och betalt förabonnemang med tar
ofta difleren-enligt fastställd,värmen en

tierad, taxa.

Produktionsanläggning for fjärrvärme.Fjärrvärmeverk Det
består ofta flera för olika bränslenav pannor

el, ibland också ochoch värmepumparav
Ägsspillvärmeanläggningar. ofta kommu-av

nala fjärrvärmeföretag.

Bränslen har bildats djur- ochFossila bränslen som av
iväxdelar långvarigagenom processer

jordens inre, och finns lagrade där. Syftarnu
mineralolja, och stenkol.oftast på naturgas

kontinuerligt, tillEnergi nybildasFörnybar energi som
energikällor fossilaskillnad lagrademot
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de FörnybaraTilloch uran.bränslen
strömmanderäknas bl.a.energikälloma

biobränslen.vind, sol ochvatten,

elektriskför produktionAnläggningGasturbin av
kompressor,Gasturbinen bestårenergi. av

Endastochturbinbrännkammare, generator.
bränslen kanflytandeochgasformiga

eldningsolja.används lättOftastanvändas.
relativt lågverkningsgradenEftersom är ca-

dyrt blirrelativtoch bränslet30 ärprocent ——
Gasturbiner-elproduktionskostnadema höga.

billigaförhållandevisdefördelar är ärattnas
någrakanoch debygga startasattatt

därför braminuter. De som reserv-passar
aggregat.

föranvändasbrukarBeteckningelGrön somsom
energislag.förnybaramedproducerats

produktionförAnläggning vattenvarmtHetvattenpanna av
ofta underförbränning. Vattnet värmsgenom

kokarintedettryck, så trots attatt
kokpunkten.överstigakantemperaturen

mottryckskraft.SemottryckIndustriellt

investerings-används vidRäntesatsKalkylränta som
avkastningskravet.måttkalkyler, ettsom

kapitalkostnaddenuttryckerKalkylräntan
orsakarinvesteringen attgenomsom

slippai investeringen. Förkapitalet binds att
prisutvecklingenframtdatill denhänsynta

real kalkylränta.används ofta

produktionsfaktomutnyttjaKostnaden förKapitalkostnad att
värdeminskningenhandförstakapital. I

avskrivning och räntan.
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Kollektivdos Summan alla stråldoserna för allaav
individer bestrålas strålkälla ellersom av en
verksamhet. Kollektivdosenär mått påett
samhällsrisken med strålkällan eller verk-
samheten. i man-sievertAnges man-Sv.

Kombikraftverk Typ kondenskraftverk, där ångturbinenav
kombineras med gasturbin. Tacken vare
kombinationen blir verkningsgraden relativt
hög till 58 närprocent naturgasupp ca-
används bränsle.som

Kombipanna ofta för småhus, enkeltVärrnepanna, som
kan ställas för utnyttja olikaattom
energislag, el, olja eller ved.t.ex.

Kondenskraftverk Anläggning för produktion av genom
förbränning. Till skillnad kraftvärmeverkmot

inte värmeinnehållet kylvattnet tillvara,tas
vilket verkningsgraden blir relativtgör att

konventionellalåg. ångkraftverk producerasI
elen ångturbin,med med verkningsgraden
på 35 kombikraftverk45 I ärprocent.-
verkningsgraden högre.

Konsumentprisindex den allmänna prisutvecklingenMått på
inflationen. Förkortas detKPI. Anger
aktuella priset på i förväg bestämd mängden

och tjänster i Förhållande till vad devaror
kostade vid visst basår f.n. år 1980. KPIett
publiceras varje månad Statistiskaav
centralbyrån.

från energislag tillKonvertering Byte ett ett annat,
vanligen i uppvärmningssystem. Iblandett
räcker det med byta energislag seatt
kombipanna. andra fall fordrasI om-
byggnader och investeringar i utrustning.ny

bådeKraftvärmeverk Anläggning producerar ochsom
Värmeinnehållet ångturbinensjjärrvärme. i

avloppsånga utnyttjas den kyls nedattgenom
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fjärrvärme-fråndet kalla ettreturvattnetav
till fjärr-tillbakasedannät, pumpassom

tillGenom värmenvärmenätet. att ta vara
verkningsgradentotalablir dendet sättet

normalt 85hög, procent.ca

medproduktionAnläggning förKärnkraftverk enav
Värmeenergin alstrasångturbin. attgenom

Verkningsgraden 30klyvs. äruranatomer ca
ivanligasteDe-35 typernaprocent.

kokarvattenreaktorer BWRVästeuropa är
Tretryckvattenreaktorer PWR.och av

medan deRinghals PWRreaktorema i är
BWR.svenska reaktoremaövriga är

returlutar.SeLutar

iUttrycktMonetär pengar.

iochproduktionSamtidig värme, t.ex.Mottryckskraft av
anläggningar iOftastkraftvärmeverk. avses
forbehöver ångaindustrier processen.som

ångproduk-kombinerasekonomiska skälAv
kanocksåångturbin, såmedtionen atten

denvprimäraånganEftersomproduceras. är
anläggningenoptimerasprodukten annor-

Alfavärdetkraftvärmeverk.lunda ärän ett
Förnormalt lägre, 30därför attprocent.ca

kraftvärmeverkskillnadenmarkera mot
industrielltbeteckningenoftaanvänds mot-

tryck.

användsiblandAllusionNegawatt megawatt, som
energitjänsters.k.benämning på somsom

elabonnenterhjälpatillsyftar attt.ex.att
Energitjänst-energianvändning.minska sin

inte baraochsäljaskaföretaget negawatt
megawatt

byggnad.iNyttiggjord värme t.ex.Nettovärme en
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Nuvärde Värdet vid viss tidpunkt oftast viden
beräkningstillfállet framtida in- ochav
utbetalningar. Dessa räknas diskonterasom
med hjälp kalkylräntan till det värde deav
har nu. Nuvärdet NV inbetalningav en
B inträffar beräknasår medtsom om
följande formel, där k betecknar kalkyl-

NVB1+k"räntan:

Pelletter Förädlat biobränsle består t.ex.som av
sågspån ihop till små rundapressatssom
stycken. Jämfört med ved deärt.ex. mer
homogena det gäller form och fukthalt,när
vilket fördel vid hantering ochär en
förbränning. Nackdelen de betydligtär äratt
dyrare oförädlad ved.än

Radioaktivitet Radioaktiviteten det antal atomeranger som
sönderfaller, dvs. sänder strålning, underut

viss tid. Uttrycks i becquerel Bq. l Bqen
sönderfall1 sekund.per

Returlutar Kallas också avlutar. Biprodukt inom
massaindustrin, bildas träflis kokasnärsom
till kemisk Returlutar t.ex. svartlutmassa.
innehåller lösta vedämnen kansom
förbrännas, kemikalier. Vid s.k.samt svart-
lutsförgasning kan såväl kemikalierna som
energin formi el återvinnas.av

avloppsslamRötgas Gas bildas brytsnär t.ex.som
ned mikroorganismer. Består framför alltav

metan.av

SNI-kod Svensk standard for näringsgrensindelning.
hierarkisktEn uppbyggd sifferkod be-som

skriver samhällets samtliga aktiviteter. SNI-
koden anknyter till den internationella indel-
ningen ISIC, fastställdes förstaFNsom av
gången år år 1948. Den svenska koden har 6
siffror, där fler siffror detal-anger en mer
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tillverkning,Exempel: 3indelning.jerad
tändstickstillverkning.352901

mellanöverföringförLedningsnätStamnät av
Överföringen huvud-iskeri landet.regioner

kV.400220spänningsnivåemasak -

dos.absorberadSeStrâldos

statlighand,andraiUnderstödjande, t.ex.Subsidiär om
försäkring inteskador därförersättning en
supplerande.ocksåkostnaderna. Setäcker

åtagandestatligt attUtfyllande, ettt.ex.Supplerande om
täcksinteskadekostnadersådanatäcka som

försäkring.genom

returlutar.SeSvartlut

naturligt ifinnsGrundämneUran som
tillanrikaskanochberggrunden, som

denSverigekärnkraftverk. I ärbränsle for
5halten 0,0005genomsnittliga procent gram
000l0finns detTotalt tonberg.ton caper

grundpåsvenska berget,i det avmenuran
bryta.lönsamden intehalten attlågaden är

halten 2Kanadai ärLake-gruvanKeyI
Sverigemalm.kg20 tonprocent per

ifrånår500limporteras ton uran perca
Ryssland.ochKanadaAustralien,handförsta

teoretiskautnyttjningstid. DenoftaBenämnsUtnyttjandetid
kraft-förinstalleradmellanrelationen
effektutnyttjadmaximaltiställetsystemet

Uttrycket hurenergiproduktion.årligoch
värmeproduktions-ellerel-timmarmånga en

föranvändasbehövtskulle ha attanläggning
energi.mängdgivenproducera en

normaltkärnkraftverkförandetidenUtnyttj är
villapannorfortimmar,omkring 8 000
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knappt 2 000 timmar och för gasturbiner ner
till några tiotal timmar.

Verkningsgrad Förhållandet mellan avgiven, nyttig energi i
form eller och tillfördvärmet.ex.av
energi i form bränslen. Vid kol- ellerav
Vedeldning kan verkningsgraden övervara
100 den går åt förvärmeprocent attom som
förånga i bränslet återvinnsvattnet attgenom
kondensera rökgasema. kärnkraftverkI ett av
den finns i Sverige utnyttjas baratyp som en
bråkdel energiinnehållet i uranet.av
Verkningsgraden i kärnkraftverk uttrycker
istället mängden genererad i förhållande
till den totala avgivna i härden.värmen

Världsbankens Index publiceras Världsbanken ochsom av
exportprisindex används för beräkna det relativaattsom

värdet landsett export.av

Värmefaktor Betecknar verkningsgraden i värme-en
hurAnger många kWh fårvärmepump. man

för varje tillförd kWh el. Mindreut
har ofta värmefaktorvärmepumpar mellanen

och2 medan den kan i de3övervara
finns ivärmepumpar vissastora som

fjärrvärmesystem.

Värmekraftverk Se kondenskraftverk.

Värmepump Anläggning kan energi frånta utsom en
lågtemperaturkälla, mark, berggrund,t.ex.

uteluft, frånluft från ventilations-vatten,
Värmepumpen drivs vanligtvis medsystem.

el. Se värmefaktor.

Värmeverk Se jjärrvärmeverk.

Ångturbin Central del i kraftvärmeverk, kondens-
kraftverk och kärnkraftverk. Turbinen, som

kopplad till drivsär generatorn, över-av
hettad vattenånga. Därefter kyls ångan med
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kärn-kondenskraftverk,havsvattent.ex.
fjärr-frånellerkraftverk returvattnet

och förångaskraftvänneverkvärmenätet
nytt.

omräkningsfaktorerochEnheter

joule J. Ienergiför ärstandardenheten mätainternationella attDen
kWhprefix,olikamedWhwattimarofta t.ex.dockanvändsSverige

wattimmewattseknund och 1 är1Jnedan. 1se motsvaras av en
oftaanvändsjämförelserinternationellaVid6003följaktligen

toe.oljeekvivalentermåttenheten ton

energisammahang.ianvändasbrukarprefixFöjande

103kilo tusen
miljonMega
miljard10Giga

10 biljonTera
10 biljonerPeta tusen

energienhetermellanOmräkningsfaktorer

MBtuGJ toeMWh
3,4120,0863,6lMWh1
0,9480,02410,278GJ1

39,68141,8711,631 toe
10,0251,0550,2931 MBtu
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Omräkningsfaktorer mellan energibärare, ungefärliga riktvärden.

kWh GJ
stenkol 7 560 27,2ton

m3 råolja 10 070 36,3
m3 lätt eldningsolja E01 9609 35,9
m3 elningsolja E05 10 720 38,6tung
m3 bensin 8 720 31,4
m3 metanol 4 330 15,6
m3 etanol 9005 21,2

gasoll 12 800 46,1ton
m3l 000 10 800 38,9naturgas

m3 stadsgas 4 640 16,71000
trädbränslen fukthaltl 50 % 2 330 8,4ton
trädbränslen fukthalt30 % 3 530 12,71 ton
träpelletter fukthaltll % 4 670 16,81 ton
energiskog fukthalt50 % 2 200 7,9l ton

fukthaltenergiskog % 3 350 12,11 30ton
fukthalt50 % 2 570 9,31 torvton
fukthalt35 % 3 550 12,81 ton torv

hushållsavfaall 2 700 9,7l ton
kg naturligt 140 000 504l uran

880 3168kg anrikat 000l uran

Måttenheter

radioaktivitet. sönderfallEnhet för l BqBecquerel Bq ett
sekundper

vanlig energienhetBritish Thermal Unit enBtu
länder. kWhi engelskpråkiga 1 Btu0,293

fat159 literVolymenhet för bl.a. olja. 1Fat

stråldos. J/kgEnhet för absorberad 1 Gy 1GyGray

för doshastighetGy/h EnhettimmeGray per
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energiEnhet förJoule J

kollektivdosförEnhetMan-sievert man-Sv

J/kgekvivalent dos. 1 Sv 1Enhet förSvSievert

MWhT0e11,63oljeekvivalenter. 1TonToe

effektmåttenhet förWW ärWatt en

energiförmåttenhetWhWhWatt-timme är en
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