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Förord

Naturvårdsverket har utrett och i oktober 1992 lämnat förslag
till åtgärder mot klimatförändringar« jNV Rapport 4120 Åtgär-
der mot klimatförändringar). I samband med detta togs flera
olika underlagsmaterial fram. Denna rapport redovisar modell-
beräkningar av konsekvenserna av *tt minska de svenska
koldioxidutsläppen.

Rapporten innehåller dels en analys av professor Lars Bergman
vid Handelshögskolan i Stockholm "Begränsning av koldioxid-
utsläppen. Samhällsekonomiska effekter och betydelsen av in-
ternationell samordning" dels beräkningar som gjorts av Profu
AB "Modellberäkningar för Sveriges energisystem med
koldioxidbegränsningar".

Profus rapport innehåller en studie med ett antal scenarier som
tagits fram på uppdrag av Naturvårdsverket. I en bilaga redovi-
sas resultaten från en parallell studie som Profu gjort på upp-
drag av Kraftsam och som Kraftsam lämnat till Naturvårdsver-
ket som underlag för utredningsarbetet.

För analys och slutsatser svarar respektive författare.

Solna i oktober 1992

Statens naturvårdsverk
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1. Bakgrund och syfte

Oron för globala klimatförändringar har gjort att åtgärder med syfte att begränsa
koldioxidutsläppen genomförts, planeras eller eller åtminstone diskuteras i många
länder. I ett globalt perspektiv aktualiserar förslag om åtgärder mot koldioxidutsläppen
tre fundamentala frågor. Den första rör åtgärdernas "intäkter", dvs effekter i form av
uteblivna globala klimatförändringar. Den andra rör åtgärdernas "kostnader", dvs den
konsumtion av andra varor och tjänster som måste uppges för att möjliggöra en given
begränsning av koldioxidutsläppen. Den tredje rör fördelningen av åtgärdemas intäkter
och kostnader mellan och inom enskilda länder liksom mellan generationer.

Utsläpp av koldioxid är ett globalt miljöproblem i den meningen att utsläppens effekter
är oberoende av utsläppskällornas lokalisering. Beslut om åtgärder mot koldioxid-
utsläppen fattas emellertid i allt väsentligt på nationell nivå. Det innebär att varje
utvärdering av planerade nationella åtgärder måste bygga på vissa antaganden om vilka
åtgärder som kommer att vidtagas i andra länder och hur kostnaderna för dessa åtgärder
fördelas mellan och inom dessa.

Syftet med denna rapport är att redovisa några beräkningar av kostnaderna för att
begränsa de svenska koldioxidutsläppen under olika antaganden om omfattningen av de
åtgärder som genomförs i andra länder. Frågan om de studerade åtgärdemas "intäkter"
behandlas inte.

De analyser som redovisas bygger på samma metodik (beräkningar med hjälp av en nu-
merisk allmän jämviktsmodell av den svenska ekonomin) som användes i Bergman
(1989) och Bergman (1991). Det betyderatt kostnadsberäkningarna har formen av jäm-
förelse mellan tillstånd där samtliga produkt- och faktormarknader är i jämvikt men som
är betingade av olika restriktioner på koldoixidutsläppen. För en mer ingående diskus-
sion om den använda modellen hänvisas därför till dessa skrifter. Den väsentliga
skillnaden mellan denna rapport och de två föregående är inriktningen på att belysa
betydelsen av internationell samordning av de åtgärder som syftar till att begränsa
koldioxidutsläppen.

2. Förutsättningar och avgränsningar

Innan beräkningsresultaten redovisas och diskuteras finns det skäl att i korthet beröra
en metodfråga av betydelse för hur resultaten kan och bör tolkas. Bakgrunden är att den
här använda modellen är en statisk (en-periodig) modell av allmän jämviktstyp och att
den genomförda analysen avser effekterna på nationalprodukt, nationalinkomst m.m.
under ett visst år (år 2000) av en restriktion på de årliga koldioxidutsläppen. Av skäl
som strax skall framgä hade det varit önskvärt att i stället utnyttja en dynamisk (fler-
periodig) modell, men någon sådan har inte varit tillgänglig eller kunnat utvecklas inom
ramen för denna studie. Frågan är då vilka begränsningar som den statiska analysen
innebär i detta fall.

När det gäller effekterna på samhällsekonomin av en restriktion på de årliga utsläppen
av koldioxid är det, på ett principiellt plan, lämpligt att skilja mellan en stationär och
en växande ekonomi. Med en stationär ekonomi avses en ekonomi utan nettokapital-



innebär att en tidigare fri resurs, nämligen möjligheten att utan kostnad göra sig av med
koldioxid, blir en knapp resurs. På olika sätt måste då andra knappa resurser som
kapital, arbetskraft och andra naturresurser användas for begränsa utsläppen av
koldioxid. Det betyder att en mindre mängd av dessa resurser kan användas för
produktion av varor och tjänster, dvs att nationalprodukten (och nationalinkomsten),
som den vanligen mäts, blir mindre. I en stationär ekonomi är emellertid tillgången på
kapital, arbetskraft och naturresurser i förhållande till den tillåtna mängden koldioxid-
utsläpp konstant över tiden. Det betyder att miljörestriktionens kostnad i form av redu-
cerad nationalprodukt (och nationalinkomst) också är konstant över tiden.

Situationen kan illustreras av Figur 1 som visar nationalinkomstens och koldioxidut-
släppens utveckling i en hypotetisk ekonomi. I fall A finns det inga restriktioner på kol-
dioxidutsläppen, medan dessa begränsats till en viss årlig kvantitet i fall B. Ett naturligt
mått på kostnaden för denna miljörestriktion är skillnaden i de framtida national-
inkomstemas nuvärde i de två fallen. Men i en stationär ekonomi kan denna kostnad
lika väl uttryckas som skillnaden i årlig nationalinkomst. Det betyder i sin tur att kost-
naden för att begränsa koldioxidutsläppen kan beräknas inom ramen för en statisk (en-
periodig) modell.

I en växande ekonomi är situationen emellertid en annan. Nettokapitalbildning, teknisk
utveckling och befolkningstillväxt gör att tillgången på kapital, arbetskraft och
naturresurser i förhållande till den tillåtna mängden koldioxid ändras över tiden. Om
den sistnämnda "resursen" är konstant år från år, så tenderar den att i relativa termer
bli en allt knappare resurs. Det innebär att avkastningen på kapital, arbetskraft och
naturresurser tenderar att falla, dvs att miljörestriktionens kostnad i form av förlorad
nationalinkomst tenderar att öka. Situationen illustreras av Figur 2 som även den
illustrerar nationalinkomstens och koldioxidutsläppens utveckling i en hypotetisk
ekonomi.

Som framgår av figuren är nationalinkomstbortfallet större vid tidpunkten T2 än vid tid-
punkten Tj. Detta exempel visar att en beräkning av miljörestriktionens inverkan på
nationalinkomsten vid en godtycklig tidpunkt inte säger så mycket om den totala kostna-
den för miljörestriktionen i fråga. Den ideala ansatsen vore därför att genomföra beräk-
ningarna med hjälp av en dynamisk (fler-periodisk) modell. En sådan modell skulle
också göra det möjligt att studera förlopp där den tillåtna mängden koldioxidutsläpp
varierar mellan åren'. Det finns flera exempel på sådana modellansatser, t ex Jorgen-
son-Wilcoxen (1992), men som nämndes ovan har det inte varit möjligt att utveckla en

1 Som bekant beror koldioxidutsläppens inverkan på miljön i allt väsentligt på koncent-
rationen av koldioxid i atmosfären. Denna koncentration kan öka eller minska bero-
ende på hur stora kvantiter koldioxid som släpps ut respektive tas upp av olika
"sänkor" som t ex växande skog. Under vissa speciella omständigheter kan det vara
rimligt att realisera mål avseende koncentrationen av koldioxid i atmosfären med
hjälp av en konstant övre gräns för de årliga utsläppen. I allmänhet torde dock en
ekonomiskt effektiv "klimatstrategi" innebära tidsberoende utsläppsrestiktione;.
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sidan modell inom ramen för detta projekt.

I brist pä en för ändamålet lämplig dynamisk modell har den statiska modellen använts
för att simulera ett förlopp där nettokapitalbUdning och teknisk utveckling antas leda till
en real tillväxt i bruttonationalprodukten pä i genomsnitt ca 2 procent per är under
1990-talet och där effekten av en restriktion pä koldioxidutsläppen utvärderas vid är
2000. Detta antagande om takten i den ekonomiska tillväxten är i linje med de
bedömningar som gjorts i de senaste långtidsutredningarna, liksom i Bergman (1989)
och (1991), även om det inte ter sig alldeles realistiskt i dagsläget. Att utvärderingen
gäller just är 2000 beror främst pä att detta ärtal ofta nämns i samband med mäl för be-
gränsningen av koldioxidutsläppen. Man kan emellertid också notera att vid en real
ränta pä 5% vägs inkomstförändingar är 2000 med en diskonteringsfäktor pä ca 2/3 i
en nuvärdesberäkning av framtida iiikomstförändringar. Motsvarande faktor för år 2010
och 2020 är ca 1/3 respektive ca 1/4. Det betyder att inkomstförändringar som uppstår
åren kring sekelskifte skulle väga relativt tungt i en nuvärdesberäkning.

3.

Modellberäkningarna är, pä sedvanligt sätt, upplagda som en jämförelse mellan ett antal
"scenarier" eller betingade prognoser för den svenska ekonomins utveckling. De olika
scenarierna utgörs av ett "basfall" och tre "politikfall". De sistnämnda innebär att de
svenska koldioxidutsläppen begränsas under olika förutsättningar om dels valet av
inhemska styrmedel, dels motsvarande åtgärder i andra länder. Utöver denna jämförelse
har några känslighetsanalyser med syfte att belysa betydelsen av vissa specifika förut-
sättningar genomförts.

I basfallet finns inga restriktioner på koldioxidutsläppen. Kapitalbildning och teknisk ut-
veckling, inklusive effektivisering av energianvändningen, medför en real tillväxt i BNP
på ca 2 procent per år. När det gäller elproduktionen förutsätts all nu befintlig kärnkraft
vara i drift. Detta innebär att den "koldioxidfria" elproduktionen, dvs kärnkraft, vatten-
kraft, vindkraft och biobränslebaserad kranproduktion, förutsätts uppgå till sammanlagt
145 TWh per år. Varken i basfallet eller i något av politikfallen blir efterfrågan på el
så hög att några nyinvesteringar i kraftproduktion genomförs.

Det bör påpekas att modellens basår är 1985, vilket innebär att de förändringar i energi-
beskattningen, inklusive införandet av utsläppsavgifter, som genomförts efter 1985 inte
finns med i modellens databas. De koldioxidskatter som framkommer i modellberäknin-
garna skall således tolkas som förändringar i förhållande till den koldioxidbeskattning
som 1985 år energiskattesystem innebar. Vidare är såväl produktions- och inkomst-
nivåer som skattebelopp uttryckta i 1985 år prisnivå.

Enligt tillgängliga beräkningar uppgick de svenska koldioxidutsläppen 1990, exklusive
utsläpp vid förbränning av biobränslen, till knappt 60 miljoner ton. Då målen för de
framtida utsläppen, som bekant, ofta uttrycks som andelar av 1990 års nivå, är denna
siffra ett intressant riktmärke. Med de förutsättningar som gäller för Basfallet uppgår
koldioxidutsläppen år 2000 till knappt 80 miljoner ton. Även om detta representerar en
avsevärd ökning, är det ändå en lägre nivå än vad som redovisades för motsvarande
tidpunkt i Bergman (1989) och (199.). Detta beror på den av den allmänna tekniska
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utvecklingen bestämda effektivisering av energianvändningen som i de här redovisade
kalkylerna har förutsatts2.

I vart och ett av de olika "politikfaUen" har väldet pä ett par makroekonomiska
indikatorer beräknats vid ett antal olika nivåer för koldioxidutsläppen. I korthet kan de
olika "potitikfalkn" beskrivas pä följande sätt:

Fall A

Restriktioner pi av koldioxid genomförs i Sverige utan att motsvarande
åtgärder genomförs i andra länder. Utsläppsbegränsningarna uppnäs med hjälp av en
enhetlig skatt på alla jwhrmsta utsläpp av koldioxid.

Fall B

Samma förutsättningar som i Fall A med den skillnaden att den skattrars som gäller
för industrin bara uppgår bil 25 % av den skattesats som gäller i övrigt. Detta är en ut-
formning av koklioxidbeskattningen som har stora likheter med det skattesystem som
för närvarande gäller i Sverige.

Fall C

Samma förutsättningar som i Fall A, inklusive förutsättningen om enhetlig
koldioxidbeskattning, men med skillnaden att man i andra länder genomför lika
långtgående åtgärder som i Sverige.

4 . Indikatorer

Analysen av hur restriktioner på koldioxidutsläppen under olika betingelser påverkar
den svenska ekonomin har begränsats till inverkan på två makroekonomiska indikatorer,
produktionen i några aggregerade sektorer i näringslivet samt den marginella kostnaden
för begränsning av koldioxidutsläppen. I de fall där en enhetlig skatt på koldioxidutsläpp
tillämpas (Fall A och C) sammanfaller denna skatt med den marginella kostnaden för
utsläppsbegränsning.

2 Antagandet om en s.k. exogent bestämd effektivisering av energianvändningen ansluter
till de förutsättningar som görs i den vid OECD utvecklade GREEN-modellen. Således
förutsätts i denna studie en årlig effektivisering med 1,0% i de energikrävande
sektorerna och sektorns Tjänster & transporter, medan motsvarande tal för verkstads-
industrin antas vara 1,5%. Det empiriska underlaget för dessa antaganden är emellertid
ganska svagt. Exempelvis tyder Jorgensons ekonometriska analyser av data från USA
(Jorgenson (1984)) på att den tekniska utvecklingen i stora delar av tillverknings-
industrin är energianvändande, dvs att teknisk utveckling innebär att man, vid givna
priser, behöver relativt sett mer energi per producerad enhet. Med utgångspunkt i dessa
resultat borde man således bygga kalkylerna på antaganden om en exogent bestämd
"ineffektivisering" av industrins energianvändning. Emellertid fick önskan att i
möjligaste mån ansluta till de förutsättningar som gäller för GREEN-kalkylerna vara
styrande i detta fall.
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Den primära makroekonomiska indikatorn är den reala nationalinkomsten. En restriktion
på koldioxidutsläppen kan väntas reducera denna dds genom en negativ inverkan pä de
inhemska resursemas produktivitet, dels genom en försämring av bytesförhållandet
("terms of trade"). Mot denna bakgrund utvärderas de olika fallen med avseende på
följande tvä makrockonomiska indikatorei

Detta är ett mått pä den reala produktionsvolymen uttryckt som produktionsvärde i 1985
år priser. Eftersom tillgången på produktionsfaktorer (kapital, arbetskraft, skogsråvara
och befintliga vatten- och kämkraftanläggningar) betraktas som given och konstant, kan
koklioxidrestriktionernas effekter på BNP i fasta priser uppfattas som ett mått pä deras
inverkan på den totala faktorproduktiviteten.

Reala BNI (bruttonationalinkomsten)

Detta är ett mått på de samlade faktorinkomsternas köpkraft i 1985 års allmänna
prisnivå. Den väsentliga skillnaden mellan BNP och BNI i de genomförda kalkylerna
rör deflateringen av exportvärdet. Således har detta deflaterats med ett exportprisindex
i beräkningen av BNP, medan ett importprisindex använts vid beräkningen av BNI.
Detta innebär att BNI påverkas av förändringar i bytesförhållandet, medan detta inte
gäller för BNP.

Genom att studera båda dessa indikatorer kan man således "dela upp" en förändring av
BNI i en produktivitetskomponent och en priskomponent.
I den använda modellen har näringslivet exklusive energisektorn delats upp i fem
sektorer. Sektorindelningen framgår av Tabell 1, som också innehåller vissa data om
sektoremas produktion och utsläpp av koldioxid 1985. Dessa nyckeltal är inte helt
aktuella, men ger ändå en god indikation på sektoremas relativa storlek med avseende
på bidrag till BNP och utsläpp av koldioxid. De tre första sektorerna svarar för den
absoluta merparten av Sveriges export. Som framgår av tabellen är emellertid dessa
sektorers bidrag till BNP, dvs förädlingsvärde, förhållandevis litet. En mer ingående
redovisning av sektorerna finns i Bergman (1989).

3 Eftersom modellen simulerar en situation med jämvikt på samtliga produkt- och
faktormarknader kommer effekter som på kort sikt kan leda till arbetslöshet eller
försvagad bytesbalans att komma till uttryck i faktorpriser och real växelkurs, dvs
förhållandet mellan de världsmarknadsbestämda priserna på den konkurrensutsatta
sektoms produkter och priserna på den skyddade sektorns produkter.
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Tabdl 1. Sektorindelning och nyckeltal för produktion och utsläpp 1985.

Produktionssektor

Skogsindustri

Stål & baskemi

Verkstadsindustri

Skyddad industri

Tjänster & transporter

FV

27,1

46,1

88,4

153,7

232,4

CO2

2,8

7,0

1,1

1,3

21,2

CCtyX

0,042

0,054

0,005

0,004

0,051

FV = Förädlingsvärde i 109 SEK i 1985 års priser
X = Bruttoproduktionsvärde i 109 SEK i 1985 års priser
CO2= Utsläpp av koldoxid i miljoner ton

5. Resultat och slutsatser

I detta avsnitt redovisas och kommenteras beräkningsresultaten. De siffror som
presenteras bör omgärdas med betydande reservationer. Varje modell är som bekant en
förenkling av verkligheten och i varje enskilt fall kan det diskuteras om man gjort den
mest effektiva och ändamålsenliga förenklingen. De data som utgör modellens empiriska
underlag är behäftade med osäkerhet och invändningar kan riktas mot många av de
antaganden som gjorts. Till yttermera visso är det inte möjligt ange konfidensintervall
eller att på annat sätt kvantifiera osäkerheten i beräkningsresultaten. Man kan emellertid
inte tynga framställningen med reservationer på varje enskild punkt. Av detta skäl
presenteras resultaten utan ytterligare reservationer.

Osäkerheten om modellen och dess empiriska underlag gör att beräkningsresultaten inte
kan uppfattas som en definitiv prognos. Frågan är då hur resultaten kan uppfattas. De
skulle kunna betraktas som "räkneexempel" eller som "illustrationer av den använda
metoden". Ett sådant synsätt befriar författaren från ansvar, men gör att resultaten har
ett begränsat värde som underlag för beslut om konkreta åtgärder. Det synsätt som
ligger till grund för denna rapport kan karaktäriseras med följande citat från Leif Johan-
sens banbrytande arbete "A Multi-sectoral Study of Economic Growth (egen översätt-
ning): "Datamaterialen och den kvantitativa analysen fyller förvisso syftet att illustrera
den använda metoden och modellen. Om jag emellertid vore i situationen att fatta beslut
och vidta åtgärder med anknytning till de samband som behandlas i denna studie, skulle
jag (i frånvaro av mer tillförlitliga resultat och utan att göra mer arbete) i en betydande
utsträckning lita på de data och de resultat som presenteras i de följande kapitlen".

Genomgående redovisas resultat för tre olika utsläppsnivåer år 2000. Av dessa nivåer
svarar den första, 60 miljoner ton per år, mot målet att hålla koldioxidutsläppen på en
konstant nivå mellan 1990 och år 2000, medan den andra, 50 miljoner ton per år,
ungefär svarar mot en reduktion av utsläppen med 20 procent under denna tidsperiod.
Dessa fall ligger således väl i linje med de mål för begränsningen av koldioxidutsläppen
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som brukar diskuteras och analyseras. Den tredje nivån, 40 miljoner ton per år,
representerar med andra ord en relativt långtgående begränsning av koldioxidutsläppen.

Beräkningarna bygger på förutsättningen att man inför en skatt på koldioxidutsläpp som
är så hög att den ger företag och hushåll tillräckligt starka incitament att genom
förändringar i produktionsmetoder och konsumtionsmönster reducera koldioxidutsläppen
till den aktuella nivån. Effekten av dessa åtgärder på de olika indikatorerna anges som
procentuella avvikelser från respektive indikators värde i basfallet. I basfallet anges
BNP, BNI och de olika sektorerna bruttoproduktionsvärde i 109 SEK i 1985 års priser.
Den skatt som realiserar det aktuella utsläppsmålet betecknas PCO2 och anges i öre per
kg koldioxid i 1985 års prisnivå i samtliga tabeller. Tabell 2 sammanfattar resultaten
från Fall A.

Tabell 2. Sammanfattning av beräkningsresultaten i Fall A.

Indikator

BNP

BNI

PCO2

Bruttoproduktion i

Skogsindustri

Stål & baskemi

Verkstadsindustri

Skyddad industri

Tjänster & transporter

Basfall

12,397

12,444

0

0,707

1,809

3,324

4,434

5,648

CO2=6
0

-0,1

-1,5

21,5

+ 1,6

-18,4

+3,8

+ 1,2

-0,2

CO2=5
0

-0,3

-2,9

43,2

+6,4

-34,0

+7,1

+2,3

-0,5

CO2=40

-0,6

-5,2

87,5

+ 10,2

-57,2

+ 12,4

+4,2

-1,0

Ett par observationer kan omedelbart göras mot bakgrund av de siffror som finns i
Tabell 1. Den första är att även ganska långtgående restriktioner på koldioxidutsläppen
medför mycket måttliga negativa produktivitetseffekter, dvs effekter på BNP i fasta
priser. De negativa effekterna på BNI är dock betydligt större. Detta tyder på att rest-
riktioner på koldioxidutsläppen tenderar att påverka bytesförhållandet. Att restriktioner
på koldioxidutsläppen påverkar utrikeshandeln framgår av de stora förändringar i de
konkurrensutsatta sektoremas produktion som sammanfattas i Tabell 1. De ekonomiska
mekanismer som är betydelsefulla i detta sammanhang kan lätt identifieras. I korthet rör
det sig om förlorad internationell konkurrensförmåga och minskad produktion i sektorn
Stål & baskemi i kombination med en av lägre priser driven exportledd expansion i
verkstadsindustrin. Eftersom dessa mekanismer spelar stor roll för resultaten, är en
något mer ingående diskussion motiverad på denna punkt.
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Företagen i sektorerna Skogsindustri och Stål & baskemi producerar relativt stan-
dardiserade produkter i konkurrens med många företag i andra länder. I modellen har
detta förhållande renodlats till ett antagande som innebär att de svenska producenterna
i de aktuella sektorerna betraktas som "pristagare" på de internationella marknaderna.
Det betyder att en inhemsk kostnadsökning, som t ex en skatt på koldioxidutsläppen,
inte kan "övervältras" på köparna av de aktuella produkterna. Varje försök i den rikt-
ningen leder till att köpare inom och utom landet vänder sig till andra leverantörer. Det
återstår då för företagen att försöka "övervältra" kostnadsökningen på produktionsfak-
torerna, dvs att fä till stånd en reduktion av löner, kapitalavkastningskrav och råvaru-
priser. Alternativet är att slås ut av utländska konkurrenter med lägre kostnader.

Företagen i sektorn Skogsindustri har en dominerande ställning på den inhemska mark-
naden for skogsråvara, vilket innebär att en betydande "övervältring" kan komma till
stånd. Under dessa betingelser har en skatt på koldioxidutsläppen, på lång sikt, en
ganska liten inverkan på sektorns internationella konkurrensförmåga och därmed på dess
produktion. J sektorn Stål & baskemi finns det inte på samma sätt som i Skogsindustri
någon från kostnadssynpunkt betydelsefull inhemsk "sektorspecifik" resurs. Samtidigt
är denna sektor, liksom sektorn Skogsindustri, en relativt liten aktör på de nationella
kapital och arbetsmarknaderna. Det betyder att sektoms möjligheter att "övervältra"
en koldioxidskatt på löner och kapitalavkastningskrav är relativt begränsade, vilket i sin
tur innebär att sektorns internationella konkurrensförmåga försämras och exporten, och
därmed produktionen, minskar.

Men om en betydande del av exporten faller bort uppstår balansproblem i utrikeshan-
deln. På längre sikt driver detta fram en anpassning av inhemska faktorpriser som möj-
liggör ökad export från sektorer som inte på samma sätt som Stål & baskemi påverkas
av en koldioxidskatt. I praktiken är detta i första hand verkstadsindustrin. Emellertid
är verkstadsindustrin inte på samma sätt som Skogsindustri och Stål & baskemi "prista-
gare" på internationella marknader. Ökad nettoexport från verkstadsindustrin förutsätter
därför att man via lägre priser kan vinna marknadsandelar. Men lägre priser på verk-
stadsindustrins export innebär lägre ersättning till inhemska produktionsfaktorer, dvs en
lägre nationalinkomst. Detta är förklaringen till att de beräknade inkomstförlusterna är
betydligt större än de produktivitetsförluster som en begränsning av koldioxidutsläppen
medför.

Den andra observationen med anledning av siffrorna i Tabell 2 är att den marginella
kostnaden för att begränsa koldioxidutsläppen växer snabbt med utsläppsreduktionens
omfattning. Det betyder att beräkningsresultat som tyder på att en måttlig begränsning
av koldioxidutsläppen medför låga kostnader inte säger så mycket om vilka kostnader
som en mer långtgående utsläppsreduktion skulle medföra.

Den marginella kostnaden för utsläppsreduktion är också starkt beroende av möjlig-
heterna att, direkt eller indirekt via omstruktureringar i produktion och konsumtion, er-
sätta fossila bränslen med andra produktionsfaktorer. I den modellbaserade analysen kan
detta illustreras med en känslighetsanalys avseende substitutionselasticiteten mellan el
och fossila bränslen. Denna parameter har i huvudalternativen värdet 0,8 i samtliga pro-
duktionssektorer. I en alternativ kalkyl med i övrigt samma förutsättningar som Fall A
sattes detta värde till 0,3. Resultatet blev en avsevärt högre nivå för den marginella
kostnaden för utsläppsbegränsning och därmed för den utsläppsskatt som realiserar ett
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givet utsläppsmäl. Vid utsläppsnivåerna 60,50 och 40 miljoner ton biev skattesatsen i
alternativkalkylen 24,6 öre/kg, 57,8 öre/kg och 130,1 öre/kg, dvs betydligt högre
värden än de som redovisas i Tabell 2.

I Fall B differentieras koldioxidskatten si att industrins skattesats endast uppgår till 25
% av den som tillämpas för övriga sektorer. Detta är, i något förenklad form, den
skattemodell som för närvarande gäller. I princip kan man förvänta sig tre effekter av
denna differentiering av koldioxidskatten. För det första torde det krävas en högre
skattesats pä utsläpp som görs av andra än industriföretag för att uppnå samma utsläpps-
begränsning. För det andra torde skattedifferentieringen leda till en, relativt sett, lägre
kostnadsökning för industrin och därmed mindre negativa effekter på export och pro-
duktion i främst Stål 8c. baskemi. För det tredje innebär skattedifferentieringen att den
marginella kostnaden för utsläppsbegränsning kommer att skilja sig mellan olika
sektorer. Därmed är utsläppsbegränsningen inte kostnadseffektiv i Fall B och torde
därför få mer negativa produktivitetseffekter än i Fall A.

Resultaten sammanfattas i Tabell 4. Det framgår direkt att skattesatsen för andra än
industriföretag är högre än i Fall A. Vidare är omstruktureringen av den konkurrensut-
satta sektorn betydligt mindre långtgående än i Fall A. En betydelsefull effekt av detta
är att anpassningen till en lägre nivå för koldioxidutsläppen kommer till stånd utan den
försämring av bytesförhållandet som diskuterades i samband med Fall A. Av detta skäll
medför restriktionen på koldioxidutsläppen en betydligt mindre reduktion av BNI i Fall
B. När det gäller den tredje förväntade effekten, dvs den större produktivitetsförlusten,
så är denna tydlig i beräkningsresultaten men kvantitativt mindre än 1/10 procentenhet.

Tabell 3. Sammanfattning av beräkningsresultaten i Fall B.

Indikator

BNP

BNI

Pco2

BruttoDroduktion i

Skogsindustri

Stål & baskemi

Verkstadsindustri

Skyddad industri

Tjänster & transporter

Basfall

12,397

12,444

0

0,707

1,809

3,324

4,434

5,648

CO2=6
0

-0,1

-0,1

28,2

•0,1

-9,6

+ 1,5

+0,4

-0,7

CO2=5
0

-0,3

-0,4

62,5

+0,4

-17,6

+3,1

+0,8

-1,3

CO2=40

-0,7

-1,1

129,5

+0,4

-30,1

+5,9

+ 1,5

-2,5
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Sammantaget tyder resultaten i Fall B på att den differentiering av koldioxidskatterna
som för närvarande tillämpas gör att kostnaderna för att uppnå ett givet mål för kol-
dioxidutsläppen blir lägre än om en enhetlig skattesats skulle tillämpas. Eftersom skatte-
differentieringen motverkar kostnadseffektivitet i utsläppsreduktionen, är detta ett upp-
seendeväckande resultat. Ändå finns det en enkel förklaring: Koldioxidbeskattningens
effekter på nationalinkomsten via omstrukturering av den konkunrensutsatta sektorn och
förändringar i bytesförhållandet är, är under rimliga förutsättningar, större än via
direkta produktivitetseffekter.

I en alternativ kalkyl antogs att nedsättningan av koldioxidavgiften bara gällde de
energikrävande sektorerna, dvs Skogsindustri och Stål & baskemi. Resultaten blev
endast marginellt annorlunda, vilket beror på att koldioxidutsläppen per producerad
enhet är relativt sett mycket låga i sektorerna Verkstadsindustri och Skyddad industri.
(Se Tabell 1.)

I Fall C antas att man i omvärlden vidtar åtgärder mot koldioxidutsläppen i ungefär
samma omfattning som i Sverige. Den ideala ansatsen för att analysera detta fall är gi-
vetvis att utnyttja en modell av flera länder och med en explicit representation av han-
delsflödena mellan dessa. Detta har emellertid inte varit möjligt4. I stället har beräk-
ningarna utgått från schablonmässiga förutsättningar om att man i omvärlden använder
samma produktionsteknik som svenska företag i motsvarande sektorer, att koldioxid-
skatterna i omvärlden är desamma som i Sverige och att den av koldioxidskatten orsa-
kade kostnadsökningen till 75 % övervältras på produktpriserna. Det betyder att det vid
varje nivå på koldioxidutsläppen finns en speciell uppsättning priser på internationellt
handlade varor. Även om dessa antaganden i och för sig är rimliga, är de så pass
godtyckliga att resultaten i Fall C i första hand bör betraktas som räkneexempel.

I Tabell 4 sammanfattas resultaten från Fall C medan Tabell 5 återger resultaten för
utsläppsnivå 50 miljoner ton per år i de tre fallen A, B och C.

4 Avsikten var att utnyttja den vid OECD utvecklade modellen GREEN och en prelimi-
när överenskommelse med denna innebörd träffades med den aktuella personalen vid
OECD. Det visade sig emellertid inte vara möjligt att få del av de med GREEN-
modellen beräknade effekterna på världsmarknadspriserna.
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Tabell 4. Sammanfattning av beräkningsresultaten i Fall C.

Indikator

BNP

BNI

PCO2

BruttoDroduktion i

Skogsindustri

Stål & baskemi

Verkstadsindustri

Skyddad industri

Tjänster & transporter

Basfall

12,397

12,444

0

0,707

1,809

3,324

4,434

5,648

CO2=6
0

-0,1

+0,4

24,4

0,0

-7,1

0,0

0,0

-0,6

CO2=5
0

-0,3

-0,1

49,8

+4,2

-17,1

+1,2

+0,3

-1,1

CO2=40

-0.8

+2,2

80,6

+6,2

-24,3

+ 1,1

0,0

-2,2

Inledningsvis kan man i Tabell 5 konstatera att begränsningen av koldioxidutsläppen
påverkar BNP i fasta priser lika mycket i de tre fallen. Åtgärder i omvärlden påverkar
med andra ord inte storleken på de produktivitetsförluster som de inhemska åtgärderna
medför. Inom ramen för modellberäkningarna beror detta på att de förändringar i
världsmarknadspriserna som koldioxidskatter i omvärlden medför påverkar den svenska
ekonomin endast via bytesförhållandet. Eftersom bytesförhållandet, allt annat lika,
påverkas positivt av högre priser på produktområden där Sverige är nettoexportör,
måste BNI-förlusten vara mindre i Fall C än i Fall A. I verkligheten kan emellertid
förändringar i världsmarknadspriserna tillsammans med skalfördelar i produktionen ha
reala produktivitetseffekter, men denna "mekanism" är inte inkorporerad i modellen.

Ett annat, kanske överraskande, resultat är att den marginella kostnaden för att begränsa
koldioxidutsläppen är högre i Fall C än i Fall A. Intuitivt kanske man föreställer sig att
en samordning av miljöpolitiken skulle leda till lägre marginalkostnader för utsläpps-
begränsning. Men även här finns det en enkel förklaring: Med högre världsmarknad-
priser är det motiverat för företagen att, allt annat lika, på marginalen betala mer för
möjligheten att släppa ut koldioxid. Därmed blir det dyrare att åstadkomma en reduktion
av koldioxidutsläppen via en begränsning av produktionen i de "utsläppsintensiva" sek-
torerna.
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Tabell S. Beräknade effekter av en begränsning av koldioxidutsläppen till SO miljoner
ton per år vid sekelskiftet under olika förutsättningar om koldioxidskatter i Sverige och
omvärlden.

Indikator

BNP

BNI

Bruttoproduktion i

Skogsindustri

Stål & baskemi

Verkstadsindustri

Skyddad industri

Tjänster & transporter

Basfall

12,397

12,444

0

0,707

1,809

3,324

4,434

5,648

Fall A

-0,3

-2,9

43,2

+6,4

-34,0

+7,1

+2,3

-0,5

Fall B

-0,3

-0,4

62,5

+0,4

-17,6

+3,1

+0,8

-1,3

Fall C

-0,3

-0,1

49,8

+4,2

-17,1

+ 1,2

+0,3

-1,1

Det resultat som emellertid är mest uppseendeväckande är att en differentiering av te
inhemska koldioxidskatterna i enlighet med den nu gällande modellen ger i stort sett
samma resultat som en internationell samordning av de aktuella skatterna. Givet de
schablonmässiga förutsättningarna i Fall C skall man givetvis inte fasta så stort avseende
vid den siffermässiga överensstämmelsen mellan Fall B och Fall C. Men det är uppen-
bart att inhemsk skattedifferentiering påverkar ekonomin på ett sätt som i många av-
seenden liknar effekterna av en internationell samordning av koldioxidskaUema. Man
kan säga att inhemsk differentiering framstår som ett bra substitut till internationell sam-
ordning av koldioxidskaUema.

6. Avslutande kommentarer

Avgifter på koldioxidutsläpp påverkar kostnaderna för fossilbaserad kraftproduktion och
transportsektorn. Det finns därför skäl att avslutningsvis kommentera behandlingen av
dessa sektorer i de här redovisade kalkylerna.

I modellen görs en uppdelning mellan renodlad kraftproduktion och kraft som produ-
ceras i kraftvärmeverk. De sistnämnda, som till en avsevärd del är fossileldade, har
hänförts till en (tidigare inte omnämnd) sektor som tillika innehåller vatten- och gasverk
samt el- och fjärrvärmedistribution. Produktionen i denna sektor är exogent bestämd och
satt till samma nivå som 1985. Sektorns utsläpp av koldioxid förutsätt bli belastade med
avgifter i samma utsträckning som annan industriell och kommersiell verksamhet. Den
"renodlade" kraftproduktionen består av befintliga vatten- och kärnkraftverk samt de
tillskott av fossileldad kraft som kan komma att efterfrågas. Emellertid var
elefterfrågans tillväxt så låg i samtliga studerade fall att inga nyivesteringar i fossileldad

20



kraft aktualiserades. Därmed saknar frågan om huruvida kraftproduktionen skall belastas
med koldioxidavgifter betydelse för kalkylresulataten.

När det gäller transporterna ingår dessa i den aggregerade sektorn Tjänster & trans-
porter. Avgifter på utsläpp av koldioxid leder till att fossila bränslen blir dyrare, vilket
medför att dessa ersätts med kapital, el och arbetskraft i en utsträckning som avgörs av
den s.k. substitutionselasticiteten mellan fossila bränslen och andra produktionsfaktorer.
Bakom de förändringar i aggregerade faktorproportioner som då kommer till stånd
ligger en mängd "substitutionseffekter" som t ex nya val av transportmedel, nya
avvägningar mellan leveransfrekvens och lagerstorlek, nya lokaiiseringsval, nya, mer
"utsläppssnåla", transportmedel etc.

I princip täcker modellberäkningama alla dessa effekter även om den höga aggrega-
tionsnivån gör att de enskilda effekterna inte kan urskiljas. Samtidigt måste det sägas
att modellen saknar en explicit spatial dimension, vilket gör att behandlingen av utbud
av och efterfrågan på olika slag av transporter inte kan ges en tillfredsställande
behandling. Till detta kommer att de empiriska kunskaperna om alla de substitutions-
effékter på mikronivå som kan uppstå vid höga koldioxidavgifter är mycket begränsade.
Emellertid är det inte sannolikt att bättre kunskaper på detta område skulle leda till en
väsentligt annorlunda bedömning av de makroekonomiska effekter som behandlats i
denna rapport.
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Sammanfattning

Den tydligaste slutsatsen från de redovisade beräkningarna är att det är dyrt att begränsa
koldioxidutsläppen i Sverige sett i perspektivet efter sekelskiftet En viktig faktor som
bidrar till detta är den beslutade avvecklingen av kärnkraften. Avvecklingen leder till ett
stort behov av ny elproduktionskapacitet De billigaste alternativen är i stor utsträckning
baserade på användning av fossila bränslen, vilket leder till kraftigt ökande koldioxid-
utsläpp (på 50 - 140 % till år 2014) om inga ytterligare pålagor införs.

Alternativ som är bättre ur koldioxidsynpunkt finns, men dessa är genomgående dyrare,
vilket leder till höga kostnader for en koldioxidbegränsning. Exempel på alternativ
elproduktion som är bättre ur koldioxidsynpunkt är vindkraft, biobränslen, kraftvärme i
stället for kondens samt metanol/etanol som fordonsbränsle.

Under den period som vi studerat, 1990 - 2016, är kostnaden för att minska koldioxid-
utsläppen med 20 % drygt 80 miljarder kronor (räknat som ett diskonterat nuvärde i 1990
års penningvärde). De 80 miljarder kronorna år alltså skillnaden i total kostnad för energi-
försörjningen under perioden 1990 - 2016 mellan fallet med 20 % reduktion av koldioxid-
utsläppen och ett fall utan utsläppsbegränsning.

En viktig parameter för nivån på kostnaden för en begränsning av koldioxidutsläppen är
energibehovsutvecklingen inom olika användarsektorer. I denna utredning har vi gjort
modellberäkningar baserade på två olika energibehovsprognoser, en "låg" och en "hög"
prognos. Båda prognoserna bygger på underlag från NUTEK.

Den kostnadsökning som presenteras ovan bygger på berf aiingar baserade på den låga
behovsprognosen. Om man istället utgår från den höga behovsprognosen och endast
begränsar koldioxidutsläppen till att ligga konstant på 1990 års nivå blir kostnaden drygt
85 miljarder kronor. Det är alltså något dyrare att hålla koldioxidutsläppen på en konstant
nivå om energibehoven hamnar på en hög nivå än att reducera utsläppen med 20 % i en
situation med låga energibehov. (Efterfrågan på nyttig energi är i MARKAL-modellen
givna som förutsättningar för beräkningarna. Det finns alltså ingen koppling mellan
efterfrågan och pris på energi, undantaget tekniska energibesparingar för att minska
uppvärmningsbehovet i bostäder och lokaler. Detta är en förenkling av verkligheten, vilket
- i MARKAL - leder till en viss överskattning av kostnaderna för att klara tex. en
utsläppsbegränsning eftersom det i beräkningarna krävs mer omfattande åtgärder till följd
av det opåverkade energibehovet. Detta fenomen blir särskilt tydligt i scenarier med
mycket stränga utsläppsbegränsningar.)
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Beräkningarna visar också att man kan fa en tydlig minskning av koldioxidutsläppen med
hjälp av en hög koldioxidskatt om den införs generellt. En ökning av koldioxidskatten Ull
50 öre/kg koldioxid för all bränsleanvändning (även industri och elproduktion) ger en
minskning av utsläppen med ca 30 % jämfört med en situation med de skatter som riks-
dagen beslutade i våras. Trots detta ökar utsläppen med nästan 70 % mellan åren 1990 och
2014.

Det skulle krävas skatter på storleksordningen 2 kr/kg koldioxid för att undvika en ökning
av koldioxidutsläppen, förutsatt den höga energibehovsnivån. Då antas koldioxidskatten
vara det enda styrmedlet och energibehoven inte påverkas av skatten.

Om Sverige far möjlighet att i samband med kämkraftsawecklingen importera elenergi
från våra grannländer utan att koldioxidutsläppen från denna elproduktion belastar
Sveriges "koldioxidbudget" minskar kostnaderna för en koldioxidbegränsning drastiskt.
Med en importkapacitet på 4000 MW och ett importpris baserat på kolkondensens rörliga
kostnader kan kostnadsökning för att hålla konstanta koldioxidutsläpp fram till år 2016
reduceras till drygt 30 miljarder kronor (vid den höga energibehovsnivån). (Både
antagandet om "koldioxidbudgeten" och importpriset kan ifrågasättas.)

Ett annat intressant resultat från beräkningarna är att en differentiering av koldioxidskatten
kan ge oönskade resultat. Om man höjer koldioxidskatten för hushåll från 32 ull 50 öre/kg
koldioxid och samtidigt behåller skattefriheten för bränsle Ull elproduktion far man en
ökning av de totala utsläppen. Detta beror på att elenergins konkurrenskraft då ökar rela-
tivt bränslen för uppvärmning, vilket leder till ökad elvärmeanvändning. I denna situation
blir utsläppsökningen från elproduktionen större än utsläppsminskningen från uppvärm-
ningssektom.

Den koldioxidskatt på fossila bränslen för elproduktion som Biobränslekommissionen
föreslagit, motsvarande 8 öre/kg koldioxid, ger en liten, men fullt märkbar påverkan på de
totala koldioxidutsläppen etter sekelskiftet. Reduktionen är knappt 5 % jämfört med
situationen med fullständig skattebefrielse. Under 90-talet utnyttjas i stort sett inga fossila
bränslen för elproduktion, vilket leder ull att utsläppen i princip är opåverkade av skatten.

Beräkningarna som redovisas i denna rapport är gjorda med den s.k. MARKAL-modellen
MARKAL är en energisystemmodell som samtidigt beskriver tillgång på energiråvaror,
transport och distribution av energivaror, storskalig och småskalig energiomvandling samt
energibesparingar.
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1 Bakgrund

Det mil som formulerades inom ramen för treparnuppgöreben om energipolitiken innebär
att Sverige skall verka for att de totala koldioxidutsläppen i Västeuropa år 2000 inte över-
stiger nuvarande nivå, for att därefter minska. Detta mil förutsätts senare kunna utsträckas
till övriga industriländer. Om och när det blir politisk enighet om behovet av sådana reduk-
tioner är det viktigt att reduktionerna görs så kosmadseffektrvt som möjligt. För att kunna
göra detta är det viktigt med bra beslutsunderlag, tex. kostnadenia for olika grader av
utsläppsrestriktioner.

Ett sätt att ta fram sådan information är med hjälp av systemstudier. I denna rapport redo-
visas beraicningar av olika scenarier med den sä kallade MARKALnmidd
gjort på uppdrag av Naturvårdsverket MARKAL är en ene^gisystemmoddl som utvecklats
inom IEA. Resultaten från modellen är inte prognoser utan talar om vad som bör göras för
att nå ett uppställt mål (exempelvis lägsta kostnad) under förutsättning av en viss utveck-
ling i omgivningen (energiprisutvecklingar, miljökrav etc.). Utmärkande för MARKAL är
förutom kopplingen energi/miljö, möjligheterna att samtidigt beskriva tillgång på energi-
råvaror, transport och distribution av energivaror, storskalig och småskalig energiomvand-
ling samt energibesparingar.

! den använda MARKAL-databasen för Sverige ingår beskrivningar av all elproduktion,
bostads- och lokaluppvärmning, industrins energiproduktion och energianvändning, övrig
elanvändning och vägtrafiken. Dessutom beskrivs de utsläpp av svavel, kväveoxider och
koldioxid som uppstår i olika led, inklusive industrins processutsläpp.

Av utrymmesskäl förkortas "koldioxid" med "CO2" på vissa ställen i rapporten.

I bilaga 1 redovisas resultaten från en parallell studie som Profu gjort på uppdrag av
Kraftsam. I denna utredning har scenarier med exakt samma förutsättningar studerats,
utom att kärnkraften antas drivas vidare med nuvarande kapacitet under hela den studerade
perioden, fram tom. 2016.

2 Scenarier

I denna studie har ett stort antal olika scenarier studerats. Varje scenario bygger på en
uppsättning av förutsättningar och MARKAL-modellen beräknar utifrån dessa det energi-
system som ger de lägsta kostnaderna för energiförsörjningen.

Två av scenarierna baseras på det skattesystem som gällde under våren 1992 och en
energibehovsprognos med långsam behovsökning, för vissa sektorer tom. kraftigt
minskande, övriga scenarier bygger däremot på de skatter som beslutades av riksdagen
under juni 1992 och en energibehovsprognos baserad på större ekonomisk tillväxt.
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Utöver de tre grundfallen "Låg", "Hög" och "Hög.imp" har två olika typer av scenarier
studerats, "begränsningsscenarier" och "styrmedelsscenarier". I begränsninftsscenanema
har vi infört modellresmktooner av typen "de totala koldioxidutsläppen får inte överskrida
1990 års nivå". MARKAL-modellen har därefter optimerat fram det energisystem som till
lägsta totala kostnad klarar denna restriktion. I styrmeddsscenarierna har vi istället tex.
studerat vilken inverkan på koldioxidutsläppen som olika nivåer på koldioxidskattema har.

Följande scenarier har beräknats:

-Låg -Låg,-20%

- Hög - Hög,konstant

- Hög,imp - Hög,konstant,imp

-Hög,8öre/kg,d

• Hög,16öre/kg,d

- Hög,32öre/kg,d

-Hög,32öre/kg,Viind

- Hög,50öre/kg,V£ind

- Hög,50ore/kg,allt

Lag-scenariot bygger på de grundförutsättningar som presenteras i kapitel 3 nedan. De
skatter och avgifter som använts är de som gällde under våren 1992.1 detta scenario finns
inga begränsningar av koldioxidutsläppen (utom indirekt via koldioxidskattema).

Hög är ett scenario som motsvarar "Låg"-scenariot, men där de nya energiskatterna
(beslutade av riksdagen våren 1992) har använts tillsammans med en energibehovsprognos
som förutser betydligt större energibehov. De nya skatterna innebär slopad energiskatt samt
kraftigt reducerad koldioxidskatt för industrin, höjd koldioxidskatt och dskatt för övriga
och sänkt moms, från 25 % till 22 %. I scenariot finns inga koldioxidbegränsningar, med
undantag av koldioxidskatten.

Hög,imp är ett scenario där vi lagt in möjligheten till dimport från grannländerna som en
valmöjlighet i databasen. Denna import prissätts till kolkondensens rörliga kostnad plus en
överföringskostnad. Två olika prisklasser har antagits, se kapitel 3. (Utöver denna elimport
finns i samtliga scenarier en fast elimport på 4,5 TWh/år from. år 2000.) Importen
belastar inte Sveriges "utsläppsbudget" för koldioxid.

Låg,-20% är ett scenario med en begränsning av koldioxidutsläppen med 20 % fr om.
2005. Begränsningen har införts på så sätt att 1990 års nivå har använts som begränsning
för utsläppen år 1996, varefter begränsningen skärpts linjärt för att år 2005 vara 20 % lägre
än 1990 års nivå Denna gräns bibehålls sedan konstant under resten av den studerade
perioden. Begränsningen är införd som en "bubbla" över hela systemet, vilket gör det
möjligt för modellen att välja det mest kostnadseffektiva sättet att uppfylla begränsningen.

Hög,konstant bygger på samma energiskatter och prognoser som använts i scenariot
"Hög", men i detta scenario har de maximalt tillåtna koldioxidutsläppen satts till 1990 års
nivå.
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de totala koldioxidutsläppen, konstant på 1990 i n nivå, har använts.

H6&8örc/Vt>d är ett scenario där även bränsle som används for elproduktion beläggs med
koldioxidskatt, här motsvarande 8 öre/kg koldioxid. (Här bar inga koldioxidrestriktioner
införts.)

Hög46fre/fct}^ och Höf>32foefl«^ är två scenarier av sam
scenario, men här studeras andra niväV på koldioxidskatten för elproduktion, 16 öre/kg
koldioxid respektive 32 öre/kg koldioxid.

Hö&32öre/kg,HHKi är ett scenario där koldioxidskatten på bränslen som används av icke
energiintensiv industri har höjts från 8 öre/kg koldioxid ull 32 öre/kg koldioxid (Icke
energiintensiv industri antas bestå av sektorerna "övrig" och "verkstad" medan "kemi",
"järn & stål, och "massa & papper" antas vara energiintensiv industri.) I övrigt samma
förutsättningar som scenariot "Hog".

Hög£Oore/kg,%nd är ett scenario med en koldioxidskatt motsvarande SO öre/kg kol-
dioxid. Denna höga nivå omfattar all bränsleanvändning utom for elproduktion (koldioxid-
skattefri) och energiintensiv industri (8 öre/kg). Detta scenario är alltså identiskt med
scenariot ovan med undantag för att skattenivån 32 öre/kg koldioxid har höjts till 50 öre/kg
koldioxid.

Hög£Oore/kg*lt är ett scenario med en förhöjd koldioxidskatt, motsvarande SO öre/kg
koldioxid, som tas ut på all bränsleanvändning, alltså även energiintensiv industri och
elproduktion.

3 Beräkningsförutsättningar

Under denna rubrik redovisas ett urval av de mest betydelsefulla förutsättningarna som
ligger till grund för beräkningarna övriga beräkningsförutsättningar framgår avMARKAL
Dokumentation, Vattenfall 920313 och MARKAL-databasen för Sverige, Profil 1992.
Samtliga kostnader som redovisas är angivna i 1990 års penningvärde. Realräntan 6 % har
använts.

3.1 Bränslepriser

Den prisutveckling som anges i tabell 3.1 nedan är i fast penningvärde, d.v.s. en real
prisutveckling. Prisantagandena är till stor delen hämtade från NUTEKs energiprognos
1992
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Tabell 3.1: Bränsleprisutveckling och tillgång

Bränsle

Olja, Eol
Olja, Eo2-5
Kol
Gasol
Naturgas
Lut
Industriellt "bioavfall"
Biobränsle 1 ("Låg"-scen.)
Biobränsle 1 ("Hög"-scen.)
Biobränsle 2
Biobränsle 3
Biobränsle 4
Biobränsle 5
Torv

Pris(kr/MWh)
1990

112,3
59,4
39,5

104,2
53,4
13,0
13,0

100,0
100,0
150,0
125,0
150,0
200,0
100,0

2002

150,6
88,6
50,8

144,3
79,7
13,0
13,0

100,0
100,0
100,0
125,0
125,0
200,0
100,0

2014

199,0
137,1
57,4

192,3
123,4
13,0
13,0

100,0
100,0
100,0
125,0
125,0
200,0
100,0

Tillgång (TWh/år)
1990

15,0
4,0
4,0
0,2
0,7
0,2
0,7
4,0

2002

15,0
11,3
16,5
14,5
7,6
4,9
7,6

12,0

2014

15,0
19,3
29,0
28,8
14,4
9,6

14,4
20,0

Tabell 3.2: Bränsleprisutveckling för fordonsbränslen

1990 2002 2014

448,5
719,5

1078,6

576,0
924,9

1249,3

640,6
1027,6
1386,8

Diesel, inkl skatter (ej km-skatt)
Bensin, inkl. skatter
Metanol/Etanol HCO2-fri" import

(Kilometerskatten för dieselbränslen läggs på vid själva beräkningen.)

3.2 Energiskatter, avgifter m.m.

I "Låg"-scenarierna har vi baserat beräkningarna på de energiskatter som gällde i maj 1992,
alltså inte det förslag till ny beskattning som presenterades i tilläggspropositionen i april
1992. De senare skatterna har dock använts i "Hög"-scenariem& I tabell 3.3 presenteras de
antagna skattenivåerna.

Vid elproduktion bortfaller både energi- och koldioxidskatten helt. Vid kraftvärmeproduk-
tion bortfaller hela energiskatten samt den del av koldioxidskatten som kan hänföras till
elproduktionen.
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En skatt på 30 kr/kg utsäppt svavel ingår i beräkningarna. Däremot ingår inte miljöavgiften
på kväveoxider i beräkningarna, eftersom avgiftens konstruktion gör den svår att beskriva i
modellen.

Tabell 3.3: Energiskatter

Bränsle Scenarier "Låg"
Energiskatt Koldioxidskatt
(kr/MWh) (kr/MWh)

Scenarier "Hög"
Energiskatt Koldioxidskatt
(kr/MWh) (kr/MWh)

industri övrigt industri övrigt

Olja, Eol
Olja,Eo2-5
Kol
Gasol
Naturgas
El

V • har i datab

54
50
30

8
16

50/72

åsen ml

0
0
0
0
0
0

54
50
30

8
16
85

23
21
26
19
16

92
86

106
75
63

72
67
82
59
50

V • har i databasen inkluderat investeringsstöd till vindkraft, 25 % av investeringen och
biobränslebaserad elproduktion, 25 % av investeringen, dock högst 4000 kr/kWe. Detta
stöd antas gälla under perioden 1991 -1996.

I databasen ingår dessutom moms på energi till de användarkategorier som bedöms vara
"slutanvändare". Momssatsen uppgår till 25 % i "Låg"-scenarierna och 22 % i "Hög"-
scenarierna.

Med de "gamla" energiskatterna fanns nedsättningsregler för industrin som medförde att en
stor del av den energiintensiva industrin inte betalade några energiskatter alls. Detta har
inte beskrivits i MARKAL-modellen vilket medför att skattefria bränslen, t.ex. bio-
bränslen, fatt en orealistiskt god konkurrenskraft för användning inom industrin i "Låg"-
scenanerna (som innehåller de "gamla" skatterna).

I ett antal alternativa scenarier har vi studerat inverkan av olika nivåer på koldioxidskatten.
Då har följande nivåer förutsatts:

Tabell 3.4: Koldioxidskatt, "i e ind" - icke energiintensiv industri, "övr" = hushåll, lokaler
och fjärrvärme, (kr/MWh)

Olja, Eol
Olja, Eo2-5
Kol
Gasol
Naturgas

"Hög
"i e ind"

23
21
26
19
16

H

"övr"

92
86

106
75
63

"Hög,32öre/kg,I/2ind" "Hög^Oöre/kg^ind"
"i e ind"

92
86

106
75
63

"övr"

92
86

106
75
63

"i e ind"

144
134
166
117
98

"övr"

144
134
166
117
98
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I scenahot "Hög,50öre/kg,allt" har vi antagit att koldioxidskatterna motsvarande SO öre/kg
koldioxid införs på all bränsleanvändning, alltså även på bränslen som används inom
energiintensiv industri och för elproduktion.

3.3 Karnkraftsaweckling

Kärnkraftsavvecklingen antas inledas år 2000. Fem år senare antas de sex äldsta reak-
torerna vara tagna ur drift. De sex yngsta reaktorerna antas avvecklas linjärt från 2005 till
2010. Dessa antaganden ger följande utveckling av den tillgängliga elproduktions-
kapaciteten i kärnkraftverk:

Tabell 3.5: Tillgänglig eleffektkapacitet i kärnkraftverk (MW)

1999 2002 2005 2008 2011

Effekt (MW) 9970 8407 6062 2425

3.4 Elimport

I samtliga scenarier har en fast elimport på 4,5 TWh/år förutsatts för perioden from. 2000.
Denna import antas ha en rörlig kostnad på 50 kr/MWh. 2 TWh/år antas användas under
perioden januari-februari, 2 TWh/år under mars-maj och oktober-december medan 0,5
TWh/år antas användas under juni-september.

I två alternativa scenarier, "Hög,imp" och "Hög,konstant,imp", har ytterligare elimport från
våra grannländer studerats. Kostnaderna för denna import antas vara baserad på den rörliga
kostnaden för kolkondens med tillägg för överföringskostnaden. Importen har delats in i
två kostnadsklasser beroende på hur dyr överföringen är. Vi har förutsatt en viss ökning av
importkapaciteten. Följande förutsättningar har använts:

Tabell 3.6: Ytterligare elimportmöjligheter, alternativa scenarier

Tillgänglig effekt (MW)
1993 2002 2014

Kostnad (kr/MWh)
1990 2002 2014

"Import, låg kostnad" 1000 1100 2000 200 231 261
-Import, hög kostnad" 760 1170 2120 220 255 288
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3.5 Alternativ inom transportsektorn

I databasen finns en beskrivning av vägtrafiken. Vägtrafiken har delats in i fyra delsektorer:
- personbilar
- lastbilar och bussar < 3,5 ton
- lastbilar > 3,5 ton
- bussar > 3,5 ton

Transportbehoven för dessa sektorer redovisas i kapitel 3.6 nedan. Inom vardera av de fyra
sektorerna finns ett antal möjliga tekniker tillgängliga, både för nya fordon och för förbätt-
ring av befintliga fordon. Varje teknik beskrivs med specifik energiförbrukning och emis-
sioner av svavel, NOx och koldioxid. De befintliga fordonen är antingen bensin- eller
dieseldrivna. För nya fordon finns förutom dessa tekniker även metanol/etanol-motorer och
elmotorer som tillgängliga alternativ. För tunga bussar finns dessutom en kombination av
el- och dieseldrift som ett alternativ.

Nya bensinfordon förutsätts vara utrustade med katalysator, vilket medför betydligt lägre
NOx-utsläpp. Även de nya dieselfordonen antas ge något lägre NOx-utsläpp än de gamla.
De nya fordonen har dessutom lägre bränsleförbrukning.

För de befintliga fordonen finns olika modifieringsalternativ tillgängliga, t. ex. metanol-
inblandning i bensin, 20 %, och diesel, 8 % samt LPG-drift (motorgas). Dessutom finns
olika katalysatorvarianter med som alternativ men dessa är mindre intressanta i denna
studie.

I modellen beskrivs endast valmöjligheter mellan olika tekniker inom varje vägtrafiksektor.
Det finns ingen beskrivning av möjligheter att byta från exempelvis vägtransporter till
järnväg eller byte från personbil till buss.

3.6 Energi- och transportbehov

Energibehoven för olika typer av användningsområden ingår i databasen. Dessa framgår av
tabell 3.7 nedan. För gamla bostäder och lokaler gäller siffrorna för uppvärmningsbehoven
före sparande, eftersom sparåtgärder finns med i optimeringen. Det verkliga behovet kan
därmed bli lägre. Energibehoven för industrin är en blandning av processvärmebehov
("efter verkningsgrad") och icke substituerbara bränslen ("före verkningsgrad"). Sektorn
"energibehov, övrigt" innefattar bl.a. fritidshus samt jord- och skogsbruk.

NUTEKs energiprognos från 1991 kombinerad med en energibehovsutveckling som ligger
nära lågfallet i utredningen "Ett miljöanpassat energisystem" utnyttjades för att konstruera
"Låg"-scenarierna. "Hög"-scenariema bygger på NUTEKs energiprognos från 1992 samt
högscenariot i "Ett miljöanpassat energisystem".
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Tabell3.7Energibehov, (TWh/år)

Uppvärmning, nya småhus
Uppvärmning, nya fbh
Uppvärmning, gamla småhus
Uppvärmning, gamla fbh
Uppvärmning, lokaler
Övrig elanvändning, bost
Övrig elanvändning, lok
Energibehov, kemi
Energibehov, järn & stål
Energibehov, papper & massa
Energibehov, verkstad
Energibehov, övrig industri
Energibehov, övrigt

"Låg"-scenarier
1990

6,7
2,4

30,6
24,0
20,1
14,8
20,5
10,9
23,8
58,2
13,5
26,0
18,7

2002

9,1
4,1

30,5
23,8
22,9
16,2
23,7
11,4
22,9
60,4
19,0
29,5
17,8

2014

10,2
6,2

29,9
23,5
25,0
17,0
23,5

7,8
l U
43,4
26,8
26,6
17,9

"Hög"-scenaner
1990

7,3
2,5

30,7
21,1
15,2
14,6
20,0
10,9
23,8
58,2
13,5
26,0
16,4

2002

9,9
5,1

30,4
21,1
20,5
16,5
22,3
12,3
22,9
70,2
21,3
29,5
16,2

2014

11,2
7,9

29,2
21,1
33,0
18,0
25,4
14,4
20,5
82,3
36,6
31,5
18,0

Trafiksektorns efterfrågan är uttryckt i miljoner fordonskilometer per år, Mfkm/år, och inte
i energitermer. Energibehovet beräknas istället vid själva optimeringen.

Tabell 3.8: Transportbehov, (MJkm/år)

1990 2002 2014

Personbilar
Lastbilar & bussar, < 3,5 ton
Lastbilar, > 3,5 ton
Bussar, > 3,5 ton

3.7 Emissioner

49345
2687
3368

661

61773
3097
3978

763

69271
3503
4475

803

I databasen behandlas utsläpp av svavel, kväveoxider och koldioxid. Svavel- och
kväveoxidutsläppen från storskalig energiomvandling är uppdelad på utsläpp från
förbränning utan rening och ett antal separata reningstekniker. Reningsteknikerna infors
vid optimeringen i kostnadsordning i den utsträckning som krävs för att klara den
begränsningar som lagts in i databasen, se tabell 3.9 nedan.
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Tabell 3.9: Emissionsbegränsningar, fr.o.m. 1993:

Svavel Kväveoxider
(mg/MJ) (mg/MJ)

Elproduktion 50
Fjärrvärmeproduktion 100

60
150

För biobränslen (inkusive avlutar) antas att nettoutsläppen av koldioxid är 0 g/MJ. Följande
utsläppskoefficienter för koldioxid har antagits för de övriga bränslena, uttryckta i gram per
MJ bränsle:

Tabell 3.10:

Bränsle

Koks
Kol
Olja, Eol
Olja, Eo2-5
Naturgas
Torv
Biobränslen
Dieselolja
Bensin
Gasol

Utsläppskoefficienter för koldioxid

Koefficient
(g/MJ)

103
93
74
78
55

100
0

76
73
64

Utöver utsläppen från energiomvandling finns också industrins processutsläpp med
databasen. Följande prognos över utsläppsutvecklingen har antagits:

Tabell3.11: Processutsläpp från industrin

Ämne 1990 2002 2014 Enhet

Svavel 17000 11500 11500 ton/år
Kväveoxider 19000 10000 10000 ton/år
Koldioxid 3490 3490 3490 kton/år
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4 Resultat

I detta avsnitt redovisas beräkningsresultaten från de olika scenarierna. Redovisningen är
indelad i tre delar. Först redovisas kortfattat utvecklingen i de båda grundfallen, "Låg" och
"Hög". Det är dessa scenarier som sedan utgör utgångspunkten när resultaten från de
alternativa scenarierna skall utvärderas.

Efter redovisningen av grundfallen följer en genomgång av de sk begränsningsscena-
rierna. Här redovisas och analyseras utvecklingen av energisystemet i Sverige med olika
absoluta begränsningar av de totala koldioxidutsläppen.

Slutligen redovisas styrmedelsscenanema där effekten av olika utformning av
koldioxidskatten analyseras. Här har både olika skattenivåer och olika omfattning på
skatten studerats.

4.1 Kortfattad redovisning av grundfallen

Resultaten från de båda scenarierna "Låg" och "Hög" visar det svenska energisystemets
utveckling om inga utsläppsbegränsningar eller nya styrmedel införs. Det finns två
principiella skillnader mellan scenarierna För det första bygger de på olika energibehovs-
prognoser (därav namnen "Låg" och "Hög"). För det andra innehåller de olika beskrivning
av energiskatterna. Scenariot "Låg" bygger på de energiskatter som gällde under våren
1992, d v s . ingen differentiering av skatterna mellan industrisektorn och övrig användning.
Scenariot "Hög" innehåller de nya energiskatterna som införs från årsskiftet 92/93, där
industrin far sänkta energiskatter medan övriga far höjda skatter. I båda scenarierna
förutsätts den antagna skatteutformningen gäller under hela den studerade perioden.

Den största förändringen av energisystemet under den studerade perioden är avvecklingen
av kärnkraften. Beroende på hur efterfrågan på elenergi utvecklas behövs olika mycket
ersättningsproduktion. De prognoser som ligger till grund för "Låg"-scenanot medför att
den totala elproduktionen minskar på sikt. Trots detta krävs en omfattande utbyggnad av ny
elproduktionskapacitet. Det är framför allt koleldade kondenskraftverk som visar sig vara
konkurrenskraftiga, men det blir också en ordentlig utbyggnad av kraftvärme, även denna
till största delen baserad på kol, figur 4.1.

Figur 4.2 visar utvecklingen i "Hög"-scenariot. Här ökar elproduktionen till följd av större
prognostiserat energibehov. Här krävs därmed större utbyggnad av ersättningskraft då
kärnkraften avvecklas i början av 2000-talet. I detta scenario baseras den helt övervägande
delen av produktionsutbyggnaden på kol eldat i kondenskraftverk. De högre koldioxid-
skatterna leder här till att kraftvärmeproduktion blir mindre konkurrenskraftigt och
utbyggnaden därför blygsam.
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MARKAL-beräkningama visar alltså att kol blir mycket konkurrenskraftigt för elproduk-
tion. En viktig anledning till detta är möjligheten att lyfta av bränsleskatterna vid el-
produktion. Fiärrvärmeproduktionen baseras dock i ökande grad på biobränslen i båda
scenarierna. Detta syns framför allt i "Hög"-scenariot där koldioxidskatterna på fossila
bränslen är högre. I detta scenario blir biobränsleeldade hetvattenpannor den helt
dominerande produktionskällan, till stor del beroende på frånvaron av bränsleskatt.

De stora förändringar som sker under den studerade perioden när det gäller den totala
energitillförseln är till stor del orsakade av den förändrade elproduktionen, figur 4.3-4.
Denna leder till att elproduktionssystemet i stor omfattning måste förändras. Den nya
elproduktionen baseras i i de båda grundfallen i stor utsträckning på kol. Kolanvändningen
ökar därmed kraftigt.

Figur 4.3 Figur 4.4
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I "Låg"-scenariot ökar den totala kolanvändningen från 25 TWh år 1990 till hela 110 TWh
år 2014.1 "Hög"-scenariot är ökningen ännu större, till 190 TWh/år. Även användningen
av naturgas och biobränslen ökar i båda scenarierna I "Hög"-scenariot minskar inte olje-
användningen på samma sätt som i "Låg"-scenanot Detta kan förklaras med de sänkta
energi- och koldioxidskatterna för industrin som gör fossila bränslen mer
konkurrenskraftiga

Eftersom elproduktionen från kärnkraftverken redovisats som nyttig elenergi leder bytet till
nya produktionsanläggningar till större energitillförsel eftersom det för dessa är bränsle-
användningen som redovisas, ökningen av energitillförseln dämpas genom att energi-
besparingar för uppvärmning införs motsvarande 11,5 TWh. Detta är för övrigt nästan hela
den sparpotenual som angivits som möjlig.

Koldioxidutsläppen ökar efter sekelskiftet kraftigt i båda scenarierna Ökningen är i stor
utsträckning kopplad till kämkraftsawecklingen och den ersättningsproduktion som då
kommer till. De energibehovsprognoser som ligger till grund för beräkningarna är också
betydelsefulla för resultaten, vilket framgår av figurerna 4.5-6.1 HLåg"-scenariot ser man
att den låga energibehovsprognosen medför att ökningen av koldioxidutsläppen från 1990
till 2014 stannar vid 50 %, medan ökningen är hela 140 % i "Hög"-scenariot. I "LågM-
scenanot kan hela ökningen hänföras till elproduktionssektorn, medan utsläppen i "Hög"-
scenanot skulle öka märkbart även helt utan utsläpp från elproduktionssektorn.

Figur 4.5 Figur 4.6
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Med denna utveckling kan det bli svårt att nå målsättningen att utsläppen i Västeuropa inte
skall öka. I de följande avsnitten skall vi studera konsekvenserna av olika utsläppsbegräns-
nmgar och styrmedel.
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4.2 Scenarier med begränsningar av koldioxidutsläppen

I MARKAL-modellen finns möjlighet att införa olika typer av begränsningar av utsläppen
från energisystemet. Modellen optimerar då fram det energisystem som till lägsta kostnad
tillfredsställer de angivna energibehoven samtidigt som utsläppsbegränsningen uppfylls. I
detta avsnitt redovisas resultaten från några sådana beräkningar där de totala utsläppen av
koldioxid begränsats. Vi har kört tre olika begränsningsscenarier, "Låg,-20%", "Hög,kons-
tant" och nHög,konstant,impM. Vart och ett av dessa scenarier har sitt referensfall utan
utsläppsbegränsning. Scenarierna jämförs i texten parvis (begränsningsscenario mot
referensfall).

4.2.1 Koldioxidutsläppen minskas 20 % vid låg energiefterfrågan
("Låg,-20%" jämfört med "Låg")

De använda prognoserna för hur energiefterfrågan kommer att utvecklas innebär för
scenarierna "Låg" och "Låg,-20%" att elbehovet minskar då kärnkraftsawecklingen inleds.
Minskningen är dock inte så stor att kärnkraften inte behöver ersättas, utan det krävs trots
det minskade elbehovet en mycket kraftig utbyggnad av elproduktion. I MLåg"-scenariot
baseras den övervägande delen av den nya elproduktionen på kol (figur 4.8).

Figur 4.7 Figur 4.8
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I ett alternativt scenario har vi begränsat de totala koldioxidutsläppen så att den tillåtna
nivån fr.o.m. år 2005 är 20 % lägre än 1990 års. Nerdragningen sker linjärt från år 1996.1
detta scenariot, "Låg,-20%", blir det i stort sett ingen utbyggnad av elproduktion i kondens-
kraftverk (endast 2 TWh/år naturgaskondens år 2014). Här blir det i stället en utbyggnad av
ny vattenkraft samt land- och havsbaserad vindkraft (figur 4.7). Produktionen år 2014 blir 2
resp. 19 TWh el från dessa energislag. Till detta kommer dessutom en mycket kraftig
utbyggnad av biobränsle-eldade kraftvärmeverk med en total elproduktion på 14 TWh år
2014. Elproduktionen blir alltså endast 7 TWh/år lägre än i MHög"-scenariot, men
produktionen är uppbyggd på ett helt annat sätt.
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Fjärrvärmeproduktionen ökar i samtliga scenarier från dagens 40 TWh/år till drygt 52 TWh
år 2014.1 HLåg"-scenanot ökar kraftvärmens andel av fjärrvärmeproduktionen från 25 %
till 33 % (figur 4.10). Dessa kraftvärmeverk är i huvudsak koleldade. Användningen av
värmepumpar upphör i samband med de elprishöjningar som blir följden av kärnkrafts-
avvecklingen. I stället tillkommer en omfattande värmeproduktion i biobränsleeldade
hetvattenpannor, 19 TWh år 2014.

Figur 4.9
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Koldioxidbegränsningarna som använts i scenariot "Låg,-20%", leder till en annan produk-
tionsmix. Här ökar kraftvärmens andel av fjärrvärmeproduktionen till hela 70 %, och den-
na produktion är till övervägande del baserad på biobränslen (figur 4.9). I detta scenario
bibehålls av koldioxidskäl viss värmepumpanvändning under början av 2000-talet trots de
höga elpriserna. (Elenergin produceras till nästan 100 % med fömybara energislag.)
Användningen av värmepumpar för fjärrvärmeproduktion upphör dock omkring år 2010.

De stora förändringar som sker under den studerade perioden när det gäller energitill-
förseln är till stor del orsakade av kämkraftsawecklingen. Den nya elproduktionen baseras
i "Låg"-scenariot i stor utsträckning på kol, men också i mindre omfattning på naturgas
(figur 4.12). Även användningen av biobränslen ökar, från 59 TWh år 1990 till 82 TWh år
2014. Det är dock endast de billigaste klasserna av biobränsle som utnyttjas, max 100
kr/MWh.

Eftersom elproduktionen från kärnkraftverken redovisats som nyttig energi leder bytet till
nya produktionsanläggningar till större energitillförsel eftersom det för dessa är bränsle-
användningen som redovisas. Ökningen av energitillförseln dämpas genom att energi-
besparingar för uppvärmning införs motsvarande 11,5 TWh. Detta är för övrigt nästan hela
den sparpotential som angivits som möjlig.
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Utvecklingen blir ganska annorlunda om koldioxidutsläppen tvingas ned 20 %, scenariot
"Låg,-20%". I detta scenario förblir energitillfbrsein i stort sett oförändrad under hela
perioden (figur 4.11). Detta beror i stor utsträckning på att kärnkraften ersätts med annan
elproduktion där energitillförseln också redovisas som nyttig energi. Värmesparandet är här
endast marginellt större än i "Grundfallet", men här utnyttjas hela den tekniska potentialen.

Fördelningen mellan olika bränslen är dock helt annorlunda jämfört med "Låg"-scenariot.
Här sker en mycket kraftig ökning av biobränsleanvändningen, från 59 TWh år 1990 till
hela 125 TWh år 2014.1 detta scenario utnyttjas i stort sett hela den tillgängliga bio-
bränslepotentialen. Det är endast en mindre del av den dyraste klassen som inte utnyttjas
helt en bit in på 2000-talet. Användningen av naturgas ökar endast till drygt 30 TWh
medan kolanvändningen nästan upphör helt. Vindkraft blir här en mycket viktig energikälla
med en elproduktion på drygt 19 TWh år 2014.

Inom industrin och inom sektorn individuell uppvärmning används i alla "Låg"-scenarier så
mycket biobränsle som tillåts i databasen. Att användningen minskar efter år 2005 beror på
att energiefterfrågan inom industrin förutsätts minska. Resterande mängd biobränsle som
används i "Låg"-scenariot går till fjärrvärmeproduktion i hetvattenpannor. Redan i detta
scenario (utan utsläppsbegränsningar) ökar biobränsleanvändningen med ca 40 % under
den studerade perioden.

I HLåg,-20%"-scenariot är biobränsleanvändningen avsevärt större. Här används fram till
sekelskiftet relativt stora kvantiteter för fjärrvärmeproduktion i hetvattenpannor. Därefter
minskar denna användning, samtidigt som kraftvärmeproduktionen baserad på biobränslen
ökar mycket kraftigt. År 2014 används hela 54 TWh biobränsle för detta ändamål.
Ökningen av biobränsleanvändningen är i detta scenario 110%.

Biobränslen används inte i något av scenarierna för produktion av flytande bränslen
(metanol eller etanol).

41



Lutar och industriella biprodukter används helt och hållet i samtliga scenarier. (Anled-
ningen till nedgången efter sekelskiftet är den antagna minskade produktionen inom
pappers- och massaindustrin.) Även ved för småhus utnyttjas maximalt.

Koldioxidutsläppen ligger i "Låg"-scenanot i stort sett stilla på 1990 års nivå fram tills
kärnkraftsavvecklmgen påbörjas efter sekelskiftet (figur 4.14). Under 90-talet minskar
utsläppen frän industrisektorn medan utsläppen ökar i nästan motsvarande grad inom
trafiksektorn (på grund av ökat trafikarbete). När kärnkraften avvecklats helt har utsläppen
ökat med SO %, framför allt till följd av den kraftigt ökade användningen av fossila
bränslen för elproduktion. Den lilla minskning av utsläppen som sker mellan 2011 och
2014 kan förklaras med den minskade energiefterfrågan inom industrin som har antagits.

Figur 4.13 Figur 4.14

120i

60

KOLMOXDUT&APP
•LM.-20V

B90 1993 «96 1999 2002 2005 2008 2011 2014

KOLMOXBUTSLAPP
•LAS'

1990 1993 1996 1999 2002 2005 2008 2011 2014

Om de tillåtna koldioxidutsläppen reduceras med 20 % från år 2005 är naturligtvis
totalnivån given på förhand. Det intressanta är att studera hur anpassningen görs. Beräk-
ningarna visar att det framför allt är inom elproduktionssektorn och fjärrvarmesektorn (där
även kraftvärme ingår) som minskningarna sker (figur 4.13). Detta sker genom att utnyttja
vindkraft och biobränslen i betydligt större utsträckning än i "Låg"-scenariot. Det blir
dessutom ett något större energisparande i detta scenario vilket minskar utsläppen från
enskild uppvärmning. Inom trafiksektorn sker en viss övergång från bensin till importerad
"koldioxidfri" etanol/metanol inom gruppen lätta lastbilar, men utöver detta förblir trafik-
sektorn opåverkad. Den prisnivå som antagits för importerad "koldioxidfri" etanol/metanol,
350 kr/MWh dyrare än bensin inklusive skatter, gör med de antaganden som använts att
importen blir billigare än inhemsk produktion.

Skuggpnset på elproduktionen, d v s . priset på ytterligare en enhet el, stiger i samtliga
scenarier endast långsamt under 1990-talet (figur 4.15). Efter sekelskiftet leder
kärnkraftsawecklingen till en fördubbling av råkraftpriserna redan i "Låg"-scenariot
(förutsatt att prissättningen baseras på skuggpnset).
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Den koldioxidbegränsning som i scenahot "Låg,-20%" införs leder, i kombination med
kämkraftsawecklingen, till en fyrdubbling av räkraftpnsema. (Priset till slutkunden är
dock klart högre eftersom detta även innehåller kostnaderna for distribution av elenergin.)

Figur 4.15 Figur 4.16
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Skuggpriset på fiärrvärmeproduktionen stiger i början av 90-talet till drygt 200 kr/MWh i
"Låg"-scenariot och ligger sedan i stort sett konstant på denna nivå (figur i. 16). Med en
20 %-ig koldioxidminskning ökar fjärrvärmepriset efter sekelskiftet, men ökningen är inte
lika dramatisk som för el.

Ett annat skuggpris som beräknas av modellen är skuggpriset för att klara den angivna
koldioxidbegränsningen, uttryckt i kr/kg koldioxid. Detta skuggpris ökar efter sekelskiftet
till ca 1,20 kr/kg i "begränsningsscenariot". Detta kan förenklat översättas till den ytteligare
miljöavgift som skulle krävas för att nå den aktuella koldioxidbegränsningen (-20 %
jämfört med 1990 års nivå), alltså 5 ggr högre än dagens koldioxidskatt. Det krävs alltså
mycket höga skattenivåer för att med hjälp av styrmedel klara en minskning av koldioxid-
utsläppen, trots att vi här utgått från en energibehovsprognos med minskande behov inom
industrin.

Svstemkostnaden är ett diskonterat nuvärde av de totala kostnaderna för hela energiförsörj-
ningen. Genom att jämföra denna kostnad mellan olika scenarier kan man fa en uppfatt-
ning om kostnadskonsekvenserna av en viss åtgärd, t ex en koldioxidbegränsning. Enligt
beräkningarna kostar denna begränsning 82 miljarder kr (räknat som ett nuvärde 1990 i
1990 års penningvärde). Eftersom kostnaderna till största delen uppstår långt fram i tiden
krymper kostnaderna ordentligt när de görs om till ett nuvärde. Ett försök att beräkna en
årlig kostnad för begränsningen under perioden 2005-2014 tyder på att kostnaden uppgår
till drygt 20 miljarder kr/år (fortfarande i 1990 års penningvärde men inte som ett nuvärde).

Denna fördyring av energiförsörjningen kommer alltså utöver den fördyring som uppstår
som en följd av den antagna kämkraftsawecklingen (som ju ingår redan i "Låg"-scenariot).
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4.2.2 Koldioxidutsläppen hålls konstanta vid hog energiefterfrågan
("Hög,konstant" jämfört med "Hog")

I "Hög"-scenariot fortsätter elanvändningen att öka även efter kärnkraftsawecklingen
(figur 4.18). Den stora förändringen i elproduktionens sammansättning är att kolkondens i
princip kommer in och ersätter kärnkraften fullständigt. I kolkondenskraftverk produceras i
detta scenario hela 65 TWh år 2014. Kraftvärmeproduktionen ökar dock endast marginellt.

Figur 4.17 Figur 4.18
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Om koldioxidutsläppen begränsas till 1990 års nivå, "Hög,konstant", blir det en helt annan
utveckling (figur 4.17). Först och främst stagnerar elanvändningen och användningen år
2014 är 15 TWh lägre än i scenariot utan utsläppsbegränsning. Det blir inte heller någon
användning av kolkondens, utan kärnkraftersättningen sker framför allt genom en mycket
kraftig utbyggnad av vindkraft, 24 TWh/år efter år 2010. Det blir också en viss användning
av naturgas för kondensproduktion. Kraftvärme, utnyttjas dessutom avsevärt mer, 20 TWh
el år 2014.

Även i scenarierna med "hög" prognos och "nya" skatter ökar användningen av fjärrvärme.
I "Hög"-scenariot baseras efter sekelskiftet 60 % av produktionen på biobränsleeldade
hetvattenpannor (figur 4.20). Den blygsamma kraftvärmeproduktion som förekommer
baseras till största delen på naturgas.

Om koldioxidutsläppen begränsas blir produktionsmixen en helt annan. Då kommer 65 %
av fjärrvärmen en bit in på 2000-talet från biobränsleeldade kraftvärmeverk (figur 4.19).
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Den totala energitillfbrseln ökar markant i "Hög"-scenariot, både till följd av det ökande
energibehovet och kärnkraftsavvecklingen (figur 4.22). Kolanvändningen ökar här
dramatiskt, till 190 TWh år 2014. Även naturgasanvändningen ökar. I stort sett utnyttjas
hela den tillgängliga naturgaspotentialen.

Även i fallet med konstanta koldioxidutsläpp, "Hög,konstant", ökar energianvändningen
(figur 4.21) men inte lika mycket som i "Hög"-scenariot. Det är dock en helt annan
sammansättning av bränslen. Kolanvändningen blir exempelvis mycket blygsam. Det är
istället biobränslen och vindkraft som täcker en större del av energianvändningen. År 2014
används hela 174 TWh biobränslen.

Figur 4.21
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Användingen av biobränslen minskar i "Hög"-scenariot inledningsvis inom industrisektorn
(figur 4.24). Detta beror på de låga skatterna på fossila bränslen som medför att bio-
bränslena flyttas över till andra användningsområden där de är mer konkurrenskraftiga, i
detta fall fjärrvärmeproduktion. Mot slutet av perioden ökar användningen av biobränslen
inom industrin, men detta beror på den ökade tillgång på lutar som antagits bli följden av
den ökade massaproduktionen.

Även i scenariot med konstanta koldioxidutsläpp minskar biobränsleanvändningen inled-
ningsvis inom industrisektorn, och utvecklingen fram till sekelskiftet är i stort sett identisk
med "Hög"-scenariot. Därefter ökar dock biobränsleanvändningen mycket kraftigt, både
för kraftvärmeproduktion och inom industrin (figur 4.23). Det blir dessutom nödvändigt
med en ganska stor användning av biobränslen inom trafiksektorn i form av metanol/eta-
nol. Denna antas vara producerad av förnybara produkter och importerad till Sverige.
Metanol/etanol-bränslet används både för inblandning i bensin, för personbilar, och som
huvudbränsle, för övriga fordonstyper. Bensin/diesel är dock fortfarande de mest använda
bränslena. Metanol/etanol utgör år 2014 hela 30 % av fordonsbränslena.

Figur 4.23 Figur 4.24
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I "Hög"-scenariot används endast biobränslen som högst kostar 100 kr/MWh. I scenariot
med konstanta koldioxidutsläpp utnyttjas däremot hela potentialen av alla de inhemska
biobränslen som finns med i databasen. Dessutom utnyttjas mot slutet av perioden
avsevärda mängder av metanol/etanol.

I HHögM-scenariot ligger koldioxidutsläppen i stort sett stilla på 1990 års nivå ända fram till
sekelskiftet, då kärnkraftsawecklingen och de ökade energibehoven medför att emissioner-
na ökar dramatiskt (figur 4.26). Ökning från 1990 till 2014 är hela 140 %. Den största
ökningen sker inom elproduktionssektom som år 2014 har större utsläpp än hela systemet
hade år 1990.
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I scenariot med konstanta koldioxidutsläpp sker anpassningen till största delen inom
elproduktionssektorn (genom användningen av vindkraft och ytterligare vattenkraft) (figur
4.25) Användningen av fbraybara fordonsbränslen bidrar också till att begränsa koldioxid-
utsläppen. Eftersom elenergi blir en "bristvara1' ökar dock användningen av olja för upp-
värmning, vilket också syns i form av ökade koldioxidutsläpp från sektorn "enskild
uppvärmning".

Figur 4.25
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Skuggpriset på elproduktionen utvecklas i scenariot "Hög"-scenariot i stort sett på samma
sätt som i "Låg"-scenariot (figur 4.27). I scenariot med begränsade koldioxidutsläpp,
"Hög,konstant", ökar skuggprisema däremot dramatiskt efter sekelskiftet och år 2014
uppgår skuggpriset till 2 kr/kWh, d.v.s. 10 ggr högre än idag.

Figur 4.27
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Samma tendens kan urskiljas när det gäller skuggprisema på fiärrvärmeproduktionen (figur
4.28). Även här är utvecklingen i "Hög"-scenariot i stort sett densamma som i "Låg"-
scenariot, medan fallet med konstanta koldioxidutsläpp, "Hög,konstant", ger klart högre
skuggpriser än scenariot "Låg,-20%".

Skuggpriset för att klara den angivna koldioxidbegränsningen, konstant på 1990 års nivå,
är en bit in på 2000-talet mycket högt, drygt 2 kr/kg koldioxid, alltså nästan 10 ggr högre
än dagens koldioxidskatt.

I scenarierna med "hög" energibehovsprognos och "nya" skatter uppgår svstemkostnads-
öknineen för att klara en oförändrad utsläppsnivå för koldioxid till 86 miljarder, alltså
något större än kostnadsökningen för att minska koldioxidutsläppen med 20 % i
scenarierna med "låg" energibehovsprognos och "gamla" skatter.

Detta visar att det är svårare att hålla konstanta koldioxidutsläpp i fallet vid en "hög"
energibehovsprognos än att minska koldioxidutsläppen med 20 % vid en "låg"
behovsprognos.

4.2.3 Koldioxidutsläppen hålls konstanta vid hog energiefterfrågan & okad
elimport ("Hög,konstant,imp" jämfört med "Hög,imp")

I två scenarier, "Hög,imp" och "Hög,konstant,imp", har vi studerat energisystemets utveck-
ling om man förutsätter möjlighet till ytterligare elimport (utöver den fasta import på 4,5
TWh/år som i samtliga scenarier förutsatts from. år 2000) Kapaciteten för den ytterligare
elimporten är 2000 MW år 1996 och den växer till drygt 4000 MW år 2014. Övriga förut-
sättningar är identiska med motsvarande scenarier utan tillgång till den utökade elimporten,
"Hög" och "Hög,konstant".

Den totala elproduktionen utvecklas i scenariot "Hög,imp" på samma sätt i scenariot utan
elimporten, "Hög". Den totala elproduktionen är ca 10 % större år 2014 jämfört med 1990
(figur 4.30). Den stora förändringen av produktionsmixen beror på den förutsatta käm-
kraftsawecklingen. Med en ökad tillgång till elimport krävs dock betydligt mindre utbygg-
nad av ny elproduktion inom landet. Kolkondensproduktionen kompletteras här med en
stor elimport. Elimporten är i scenariot "Hög,imp" hela 31 TWh år 2014.

Elimporten blir ännu värdefullare i det scenario där koldioxidutsläppen begränsas till 1990
års nivå (eftersom importen inte antas påverka Sveriges "utsläppsbudget") (figur 4.29).
Elimporten år 2014 uppgår här till hela 40 TWh. I detta scenario blir det dessutom en ut-
byggnad av vindkraft, 10 TWh/år. Även naturgaskondens och kraftvärme byggs ut, medan
kolkondenskraftverk inte byggs över huvud taget. (Kolkondens undviks i samtliga scena-
rier med koldioxidbegränsningar.) Den ökade elimporten tillåter en viss ökning av den
totala elanvändningen, + 6 % från 1990 till 2014 (jämfört med en minskning med 2 % i
scenariot "Hög,konstant").
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Figur 4.29
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Fiärrvärmeproduktionen påverkas inte av elimporten i scenariot utan koldioxidbegräns-
ning. Produktionen utvecklas här på samma sätt som i scenariot utan utökad elimport;
"Hög".

Utvecklingen blir dock annorlunda då koldioxidutsläppen begränsas. Om man jämför
scenarierna med och utan ökad elimport, "Hög,konstant,imp" respektive "Hög,konstant",
visar det sig att fjärrvärmeproduktionen stiger i samma takt i båda scenarierna, men det
finns vissa mindre skillnader när det gäller hur vännen produceras. I båda scenarierna
kommer biobränsle in som ett dominerande bränsle. I scenariot "Hög,konstant" används
mot slutet av perioden allt biobränsle som används i fjärrvärmesystemen för kraftvärme-
produktion. Även i fallet med ökad elimport används största delen av fjärrvärmesektorns
biobränslen för kraftvärmeproduktion, men behovet av "koldioxidfn" elproduktion är i
detta fall mindre (tack vare elimporten), vilket leder till att delar av biobränslet istället
används i (billigare) hetvattenpannor.

Den totala enereitillförseln ökar i båda scenarierna utan koldioxidbegränsning långsamt
fram till sekelskiftet. Därefter ökar energitillförseln snabbare i och med att kärnkraften
(redovisad som producerad el) i stor utsträckning ersätts med bränslen i kondenskraftverk.
Utöver detta ökar energibehoven inom många sektorer.

I "Hög" är kolanvändningen år 2014 nästan 200 TWh, medan användningen i scenariot
med ökad elimport, "Hög,imp", "endast" är 130 TWh. Här ersätts alltså en stor del av
kärnkraften med import av el. I övrigt är scenarierna mycket lika.

Koldioxidbegränsningen medför att ökningen av energitillförseln går långsammare. Bio-
bränsleanvändningen ökar dessutom mycket kraftigt. I scenariot med ökad elimport är dock
ökningen inte lika stor som i scenariot "Hög,konstant" eftersom den "koldioxidfria"
elimporten underlättar uppfyllandet av utsläppsbegränsningen. Biobränsleanvändningen
ökar i scenariot "Hög,konstant,imp" från 60 TWh år 1990 till 155 TWh år 2014 (180 TWh
i scenariot "Hög,konstant").
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Koldioxidutsläppen ligger i stort sett stilla fram till sekelskiftet i båda scenarierna "Hög"
och "Hög,impM. Därefter leder kärnkraftsersättningen till kraftiga ökningar av koldioxid-
utsläppen i båda scenarierna, men framför allt i scenariot utan tillgång till ökad elimport
Här blir det fram till år 2014 mer än en fördubbling av koldioxidutsläppen jämfört med
199G, 116 Mton/år jämfört med 49 Mton/år. Ökningen är stor även i scenariet med ökad
elimport (figur 4.32), men här stannar de totala koldioxidutsläppen år 2014 vid 95 Mton/år,
alltså nästan 20 % lägre än i "Hög"-seenariot. Produktionen av "importer kan dock ge
upphov till utsläpp utanför Sverige.

Figur 4.31 Figur 4.32
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Eftersom de totala koldioxidutsläppen begränsats i de båda "begränsningsscenarierna"
ligger de av naturliga skäl kvar på 1990 års nivå i dessa båda scenarierna. I "import-
scenariot" möjliggör de relativt små utsläppen från elproduktionssektom att utsläppen från
trafiksektorn kan tillåtas bli större (figur 4.31) (Mindre utnyttjande av metanol/etanol.)

I de scenarier där koldioxidutsläppen inte begränsats påverkas skuggpriserna i stort sett
inte (varken för el- eller fjärrvänneproduktion) av möjligheten till elimport. Det är i princip
samma produktionskostnad för de produktionsslag som ligger på marginalen i båda fallen.

I scenarierna där de totala koldioxidutsläppen begränsats är dock skuggpriserna, både för
el- och fjärrvärmeproduktion, betydligt lägre i de fall då en ökad elimport tillåts.

Skillnaden mellan det diskonterade nuvärdet av alla kostnader för energiförsörjningen
under hela perioden, svstemkostnaden. i de olika scenarierna är ett mått på hur mycket den
ökade elimporten är värd. (Perioden omfattar åren 1990-2016 och räntan 6 % har
antagits.) I scenarierna utan koldioxidbegränsning är systemkostnaden drygt 4 miljarder
kronor lägre i fallet med ökad elimport. Så mycket skulle det alltså vara värt för "Sveriges
energisystem" att, till de antagna kostnaderna, få utnyttja ytterligare importerad el.
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Värdet av en ökad eiimport är dock avsevärt större om en begränsning av de totala kol-
dioxidutsläppen infors. Då är systemkostnaden hela S3 miljarder kronor lägre i scenariot
med ökad eiimport. Orsaken är att elimporten (som inte antas belasta Sveriges "emissions-
budget") är betydligt billigare än egen utbyggnad av "koldioxidfri" elproduktion. Antagan-
det om att elimporten ur Sveriges synvinkel är "koldioxidfri" kan diskuteras, vilket vi också
gör i avsnitt 5.

4.3 Styrmedelsscenarier

Vi har dessutom gjort beräkningar för att studera vilken påverkan olika omfattning och
nivå på koldioxidskatten kan fa på energisystemets utveckling och de totala koldioxid-
utsläppen. I den första serien av scenarier har vi testat resultatet av att införa en kol-
dioxidskatt även på bränsle som används för elproduktion. Tre olika skattenivåer har
testats. Nästa serie uv styrmedelsscenarier behandlar höjda nivåer på koldioxidskatten på
bränsle till sektorn icke energiintensiv industri och uppvärmning. Här har två skattenivåer
testats. Slutligen har vi beräknat ett scenario med en hög koldioxidskatt på all bränsle-
användning, alltså för hela industrisektorn och för elproduktion.

4.3.1 Skatt på bränsle till elproduktion

Det nuvarande skattesystemet tillåter att energi- och koldioxidskatterna far lyftas av vid
elproduktion. I några scenarier har vi studerat en koldioxidskatt även på bränsle för el-
produktion. Beräkningarna har gjorts för tre olika nivåer på koldioxidskatter för bränslen
som används för elproduktion. I jämförelsen har vi dessutom tagit med "Hög"-scenanot
som i denna jämförelse benämns "0 öre/kg" eftersom vi i detta scenario antog att dagens
skattebefrielse för elproduktion fortsätter att gälla

Koldioxidskatten på bränsle som används för elproduktion har ingen effekt under 1990-
talet. Det är först efter sekelskiftet, då fossila bränslen blir aktuella för elproduktion, som
skatterna far någon styrande effekt. Då ger dock koldioxidskatten en fullt märkbar minsk-
ning av utsläppen jämfört med fallet utan skatt (figur 4.33). Det blir dock långt ifrån någon
utsläppsminskning i förhållande till dagens nivå. År 2014 är de totala koldioxidutsläppen
20 % lägre i scenariot med en koldioxidskatt motsvarande 32 öre/kg koldioxid, jämfört
med scenariot utan koldioxidskatt på bränsle till elproduktion.

Det finns inte några tydliga steg när det gäller utsläppsminskningen då skatten höjs. I stort
sett minskar utsläppen proportionellt mot skattens storlek. Det blir dock en något större
effekt av steget från 0 öre/kg till 8 öre/kg än av steget från 8 öre/kg till 16 öre/kg,
åtminstone under de 10 första åren efter sekelskiftet.

Det visar sig också att koldioxidskatten ger en omfördelning av utsläppen mellan de olika
sektorerna. Emissionerna från elproduktionen minskar (figur 4.34) medan utsläppen från
enskild uppvärmning ökar något. Detta kan förklaras med minskad elvärmeanvändning.
Nettot blir dock en minskning.
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Figur 4.33
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4.3.2 Höjd skatt på bränsle till icke energiintensiv industri.

Våren 1992 beslutade riksdagen att en reducerad koldioxidskatt skall tillämpas för
industrin. I ett scenaro, "Hög,32öre/kg,V£ind", har vi studerat resultatet av en höjning av
denna nivå för delar av industrin. Den enda förändringen jämfört med "Hög"-scenariot är
här att koldioxidskatten på fossila bränslen som används inom icke energiintensiv industri
har höjts från 8 öre/kg koldioxid till 32 öre/kg.

Icke energiintensiv industri antas här vara sektorerna "verkstad" och "övrigt" medan
sektorerna "kemi", "järn & stål" samt "papper & massa" antas vara energiintensiv industri.
Bränsle som används för elproduktion är (liksom i "Hög"-scenariot) befriade från
koldioxidskatt.

De antagna skattenivåerna bränsle för bränsle framgår av tabell 3.4 i avsnitt 3.2.

När koldioxidskatten för icke energiintensiv industri höjs till 32 öre/kg koldioxid minskar
de totala utsläppen med knappt 4 % (figur 4.35 och 4.36). De ökade koldioxidskatterna
leder också till att användningen av biobränslen ökar, framför allt inom industrisektorn.
Den totala biobränsleanvändningen är efter sekelskiftet 10 - 15 % större i scenariot
"Hög,32öre/kg,'/2ind" än i "Hög"-scenariot.

4.3.3 Hog generell koldioxidskatt

Vi har också studerat två scenarier med högre koldioxidskatter. I det första av dessa
scenarier, "Hög,50öre/kg,%ind", har den generella koldioxidskattenivån höjts till 50 öre/kg
(även för icke energiintensiv industri). Skatten för energiintensiv industri är här, liksom i
"Hög"-scenariot, 8 öre/kg.
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I det andra av scenarierna, "Hög,50öre/kg,allt", har en miljöskatt på 50 öre/kg koldioxid
införts för all bränsleanvändning, alltså även för bränsle som används inom energiintensiv
industri och för elproduktion.

I scenariot med en hög, differentierad, koldioxidskatt blir de totala koldioxidutsläppen i
stort sett lika stora som i "Hög"-scenariot och större än i scenariot "Hög,32öre/kg,1/2ind".
Här ger alltså högre skatter inte mindre utsläpp. Detta beror på att el (producerad utan kol-
dioxidskatt) blir mycket konkurrenskraftigt och eftersom elenergin efter kämkraftsaweck-
lingen baseras på fossila bränslen blir utsläppen från dessa stora. Exempelvis ersätts olje-
eldning i småhus ( med verkningsgraden 0,65) med elvärme producerad i kolkondenskraft-
verk (med verkningsgraden 0,40 samt överföringsförluster).

Detta visar att en differentierad beskattning kan fa oväntade konsekvenser. Emissionerna
inom industrin, inom enskild uppvärmning och från fjärrvärmeproduktion minskar, men
den stora ökningen av utsläppen från elproduktionen gör att koldioxidutsläppen i scenariot
"Hög,50öre/kg,Viind" inte blir nämnvärt mindre än i "Hög"-scenariot.

Emissionerna minskar däremot markant i scenariot där den höga koldioxidskatten tas ut på
all bränsleanvändning. Ar 2014 är de totala utsläppen i detta fall nästan 30 % lägre än i
"Hög"-scenariot (figur 4.35). Det är framför allt inom elproduktionssektom, men också
inom industrisektorn som minskningen sker (figur 4.36).

Figur 4.35 Figur 4.36
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Skatten gör elenergi mindre intressant för värmeproduktion, vilket leder till minskad
elproduktion. Detta medför också att utsläppen från enskild uppvärmning ökar kraftigt.
Nettoresultatet blir dock en tydlig minskning av utsläppen.
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Den höga, generella koldioxidskatten medför också att biobränslen blir mycket kon-
kurrenskraftiga. Användningen år 2014 är ca 25 % större än i scenariot "Hög,32öre/kg,
!4ind". Biobränslena används för ytterligare processvärmeproduktion inom industrin, men
också för kraftvärmeproduktion (inte hetvattenproduktion som i de övriga scenarierna i
serien). Kraftvärmeproduktionen baserad på biobränslen blir konkurrenskraftig eftersom
elproduktionen baserad på fossila bränslen blir kraftigt fördyrad.

5 Slutsatser och diskussion

Den tydligaste slutsatsen från de redovisade beräkningarna är att det är dyrt att begränsa
koldioxidutsläppen i Sverige sett i perspektivet efter sekelskiftet. En viktig faktor som
bidrar till detta är den beslutade avvecklingen av kärnkraften. Avvecklingen leder till ett
stort behov av ny elproduktionskapacitet. De billigaste alternativen är i stor utsträckning
baserade på användning av fossila bränslen, vilket leder till kraftigt ökande koldioxid-
utsläpp (på 50 - 140 % till år 2014) om inga ytterligare pålagor införs.

Alternativ som är bättre ur koldioxidsynpunkt fmns, men dessa är genomgående dyrare,
vilket leder till höga kostnader för en koldioxidbegränsning. Exempel på alternativ
elproduktion som är bättre ur koldioxidsynpunkt är vindkraft, biobränslen, kraftvärme i
stället för kondens samt metanol/etanol som fordonsbränsle.

En viktig parameter för nivån på kostnaden för en begränsning av koldioxidutsläppen är
energibehovsutvecklingen inom olika användarsektorer I denna utredning har vi gjort
modellberäkningar baserade på två olika energibehovsprognoser, en "låg" och en "hög"
prognos. Under den period som vi studerat, 1990 - 2016, är kostnaden för att minska
koldioxidutsläppen med 20 % drygt 80 miljarder kronor (räknat som ett diskonterat
nuvärde i 1990 års penningvärde) om man utgår från den låga energibehovsprognosen. De
80 miljarder kronorna är alltså skillnaden i kostnad för energiförsörjningen mellan fallet
med 20 % reduktion av koldioxidutsläppen och ett fall utan utsläppssbegränsning.

Om man istället utgår från den höga behovsprognosen och istället begränsar koldioxid-
utsläppen till att ligga konstant på 1990 års nivå blir kostnaden drygt 85 miljarder kronor.
Det är alltså något dyrare att hålla koldioxidutsläppen på en konstant nivå om energi-
behoven hamnar på en hög nivå än att reducera utsläppen med 20 % i en situation med låga
energibehov. (Prognosemas innehåll framgår av avsnitt 3.6.)

Efterfrågan på nyttig energi är i MARKAL-modellen givna som förutsättningar för beräk-
ningarna. Det fmns alltså ingen koppling mellan efterfrågan och pris på energi. I scenarier
med t.ex. stränga utsläppsbegränsningar som leder till höga el- och fjärrvärmepriser
påverkas inte energibehovens storlek. I verkligheten blir det en viss minskning av energi-
behoven som en följd av höjda energipriser. Detta leder i MARKAL-modellen till en viss
överskattning av kostnaderna för att klara t.ex. en utsläppsbegränsning eftersom det i
beräkningarna krävs mer omfattande åtgärder till följd av det opåverkade energibehovet.
Detta fenomen blir särskilt tydligt i scenarier med mycket stränga utsläppsbegränsningar.
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En annan viktig slutsats av beräkningarna är att man kan fä en tydlig minskning av kol-
dioxidutsläppen med hjälp av en hög koldioxidskatt om den införs generellt. On man
tänker sig en förändring av koldioxidskatten som innebär att skattenivån ökas till SO öre/kg
koldioxid för all bränsleanvändning (även industri och elproduktion) far man en minskning
av utsläppen med ca 30 % jämfört med en situation med de skatter som riksdagen
beslutade i våras. Trots detta ökar utsläppen med nästan 70 % mellan åren 1990 och 2014.

Beräkningarna visar att det skulle krävas skatter av storleksordningen 2 kr/kg koldioxid för
att hindra en ökning av koldioxidutsläppen då kärnkraften avvecklats, förutsatt den höga
energibehovsnivån. Då antas koldioxidskatten vara det enda styrmedlet och energibehoven
inte påverkas av skatten.

Användningen av biobränslen ökar i samtliga scenarier. Ökningen blir extra stor i scena-
rierna med begränsningar av koldioxidutsläppen. I dessa scenarier är det gynnsamt att i stor
omfattning utnyttja landets fjärrvärmesystem för biobränslebaserad kraftvärmeproduktion I
vissa scenarier ökar biobränsleanvändningen med drygt 100 TWh.

Om Sverige far möjlighet att i samband med kämkraftsawecklingen importera elenergi
från våra grannländer utan att koldioxidutsläppen från denna elproduktion belastar
Sveriges "koldioxidbudget" minskar kostnaderna för en koldioxidbegränsning drastiskt.
Med en importkapacitet på 4000 MW och ett importpris baserat på kolkondensens rörliga
kostnader kan kostnadsökning för att hålla konstanta koldioxidutsläpp fram till år 2016
reduceras till drygt 30 miljarder kronor (vid den höga energibehovsnivån).

Man kan göra åtminstone två invändningar mot detta exempel. För det första kommer
förmodligen importpriset på något sätt att vara kopplat till kostnaden för alternativ egen
produktion. Eftersom denna i ett koldioxidbegränsningsfall skulle vara dyr kan de antagna
importelpriserna vara underskattade. För det andra kan man ifrågasätta antagandet om att
produktionen av importelen inte belastar Sveriges koldioxidbudget. Emissionerna som
uppstår utomlands är ju lika allvarliga ur klimatsynpunkt. En anledning till att antagandet
ändå kan vara rimligt skulle vara att säljarlandet inte nått upp till sitt "utsläppstak". Under
alla omständigheter är scenariot av intresse som en uppskattning av det mest gynnsamma
utfallet av en ökad elimport.

Ett intressant resultat från beräkningarna är att en differentiering av koldioxidskatten kan
ge oönskade resultat. Om man höjer koldioxidskatten for hushåll från 32 till 50 öre/kg kol-
dioxid och samtidigt behåller skattefriheten för bränsle till elproduktion får man en ökning
av de totala utsläppen. Detta beror på att elenergins konkurrenskraft då ökar relativt
bränslen för uppvärmning, vilket leder till ökad elvärmeanvändning. I denna situation blir
utsläppsökningen från elproduktionen större än utsläppsminskningen från
uppvärmningssektorn.

Den koldioxidskatt på fossila bränslen för elproduktion som Biobränslekommissionen
föreslagit, motsvarande 8 öre/kg koldioxid, ger en liten, men fullt märkbar påverkan på de
totala koldioxidutsläppen efter sekelskiftet. Reduktionen är knappt 5 % jämfört med
situationen med fullständig skattebefrielse. Under 90-talet utnyttjas i stort sett inga fossila
bränslen för elproduktion, vilket leder till att utsläppen i princip är opåverkade av skatten.
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I samtliga scenarier minskar koldioxidutsläppen något under 90-talet trots ökande
energibehov. Detta kan bl.a förklaras med att:

- energisparande (för bostads- och lokaluppvärmning) av ekonomiska skäl införs i snabb
takt

- fjärrvärme- och värmepumpanvändningen ökar

- biobränslen i stor utsträckning ersätter fossila bränslen för fjärrvärmeproduktion

Det verkliga utfallet kan dock bli annorlunda, bl.a. eftersom energibesparingar normalt
utvärderas med betydligt hårdare lönsamhetskrav än de som vi använt vid optimeringarna
med MARKAL-modellen. Detta gör att energisparande införs i långsammare takt än
optimeringania antyder. I samband med detta vill vi påminna om att MARKAL-modellen
inte primärt är något prognosinstrument, utan en modell som visar vad som bör göras för
att nå ett visst mål, givet vissa förutsättningar.

Energibehov av olika typ anges i MARKAL-modellen som indata. Det finns ingen kopp-
ling mellan energipris och användningsnivå, med ett undantag: uppvärmning. När det
gäller uppvärmning av bostäder och lokaler finns i modellen ett antal tekniska effektivi-
seringsåtgärder beskrivna Dessa väljs in om de visar sig ge en lägre kostnad än det mest
gynnsamma tillförselaltemativet. När det gäller övrig energianvändning finns av praktiska
skäl ingen sådan beskrivning av sparåtgärder gjord. Här görs istället en uppskattning av
sparandet i samband med prognosframtagningen.

Optimeringsmodeller av MARKALs typ ger mycket entydiga val av t.ex. energiomvand-
lingsteknik. Om en teknik visar sig vara billigast väljs den till 100 % om det inte finns
några begränsningar i indata I verkligheten är både energiomvandlingsutrustningar och
bränslen i viss utsträckning alternativprissatta, vilket innebär att priset delvis bestäms av
priset på konkurrerande *eknik eller bränsle. Detta ger normalt ett större antal alternativ
som vid varje tidpunkt används parallellt.

Som ett mått på kostnaden för t.ex en utsläppsbegränsning har vi ovan utnyttjat skillnaden
i total kostnad för energiförsörjningen under hela den studerade perioden, uttryckt som ett
diskonterat nuvärde. När man utnyttjar detta är det viktigt att komma ihåg att den största
delen av kostnadsskillnaden uppstår långt fram i tiden. När dessa merkostnader överförs till
ett nuvärde (med realräntan 6 %) "krymper" beloppen avsevärt. De årliga merkostnaderna
för dem som skall betala dessa om kanske 20 år kan därför vara mycket stora även om
nuvärdesberäkningen far dem att se måttliga ut.

Bilaga
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Bilaga 1: Modellberäkningar for Sveriges energisystem med
koldioxidbegränsningar - utan kärnkraftsavveckling.

Sammanfattning

I ett projekt som gjorts på uppdrag av Naturvårdsverket (redovisat i rapporten "Modell-
beräkningar för Sveriges energisystem med koldioxidbegränsningar") har utvecklingen av
koldioxidutsläppen i Sverige studerats i ett antal scenarier med olika begränsningar och
styrmedel. Det visar sig då, som väntat, att en mycket viktig parameter för koldioxid-
utsläppens utveckling är avvecklingen av kärnkraften.

För att studera denna fråga mer ingående har vi i detta projekt gjort identiska modellberäk-
ningar där den enda skillnaden är att kärnkraften förutsätts vara kvar under hela den stu-
derade perioden (1990 - 2016). I dessa har utgångspunkten varit att söka lägsta kostnad för
att uppnå målet konstant koldioxidutsläpp för Sverige. Beräkningarna visar att man kan
begränsa koldioxidutsläppen till avsevärt lägre kostnader i scenarierna med kärnkraften
kvar. (I samtliga scenarier har vi antagit att kärnkraften kan drivas vidare t.o.m. 2016 med
nuvarande kostnader. Vi har således inte tagit hänsyn till eventuellt ökade kostnader för att
upprätthålla säkerhet och tillgänglighet hos kärnkraften då den blir allt äldre.)

Kostnaden för att hålla konstanta koldioxidutsläpp vid en hög energibehovsprognos (prog-
noserna baseras på underlag från NUTEK) är ca 20 miljarder kronor om kärnkraften drivs
vidare under hela den studerade perioden. (Kostnadsökningen är uttryckt som ett diskon-
terat nuvärde av de totala merkostnaderna för energiförsörjningen under perioden 1990 -
2016, i 1990 års penningvärde.) Motsvarande kostnadsökning är drygt 85 miljarder kronor
i fallet med kärnkraftsaweckling.

Eftersom kostnadsskillnaden mellan de båda grundfallen utan koldioxidbegränsning (med
och utan kärnkraft) är ca 40 miljarder kronor är det alltså 105 miljarder kronor dyrare att
t.o.m. år 2016 hålla konstanta koldioxidutsläpp om kärnkraften avvecklas än om kärn-
kraften körs vidare.

Största delen av merkostnaderna inträffar långt fram i tiden, och därmed medför nuvärdes-
beräkningen att beloppet "krymper" avsevärt. Om man antar att hela merkostnaden infaller
under perioden 2006 - 2016 och räknar om nuvärdet 105 miljarder kronor till årliga kost-
nader blir den årliga merkostnaden för att klara koldioxidbegränsningen vid en kärnkrafts-
avveckling drygt 30 miljarder kronor jämfört med fallet med kärnkraften kvar.
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Om man i stället förutsätter en lägre energibehovsutveckling och reducerar koldioxid-
utsläppen med 20 % relativt 1990 års nivå blir kostnaden för utsläppsbegränsningen 68
miljarder kronor högre om kamkraften avvecklas än om kärnkraften körs vidare under hela
perioden (att jämföra med 105 miljarder kronor ovan. Att kostnaden blir lägre beror på att

- 20 % scenariot" antagit en avsevärt lägre energiefterfrågan.)vi i

Modellberäkningarna visar alltså på stora ekonomiska vinster med att behålla kärnkraften
under hela den studerade perioden.

Förutom kostnadsjämförelser av den typ som redovisas ovan ger modellberäkningarna en
mängd andra intressanta resultat för en situation där kärnkraften drivs vidare under hela
den studerade perioden, tex. beträffande möjligheterna att med hjälp av miljöskatter
dämpa koldioxidutsläppen.

I scenariot med kärnkraften kvar, hög energibehovsprognos och utan koldioxidbegräns-
ning, minskar koldioxidutsläppen under 1990-talet av sig själva. Det är först några år efter
sekelskiftet som utsläppen åter når upp till och börjar överstiga dagens nivå. Fram till år
2016 stiger sedan de totala utsläppen med 20 %. Utsläppen från elproduktion är under hela
perioden mycket små.

Utgående från detta scenario har vi som ett särskilt styrmedelsscenario studerat effekterna
av en breddad och höjd koldioxidskatt. Därvid tas en skatt motsvarande 50 öre/kg kol-
dioxid ut på all användning av fossila bränslen, alltså även inom industrisektorn och för
elproduktion. Effekterna av en sådan koldioxidskatt - som således inte har någon nämnvärd
direkt inverkan på koldioxidutsläppen från elproduktion eftersom dessa är små - skulle
begränsa de totala utsläppen med ca 8 % efter sekelskiftet. Den tidpunkt då koldioxid-
utsläppen överskrider 1990 års nivå flyttas också framåt, från år 2003 till 2009. Skattenivån
50 öre/kg koldioxid skulle således hålla utsläppen under 1990 års nivå under nästan hela
den studerade perioden. Det är framför allt inom industrisektorn som påverkan sker. Här
ersätter biobränsle i stor utsträckning olja och kol.

I fallet då kärnkraften körs vidare under hela den studerade perioden krävs i stort sett ingen
utbyggnad av elproduktionskapaciteten. Det blir inte heller några större förändringar av
fördelningen mellan olika bränslen i landets energiförsörjning.
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1 Bakgrund

För att ge underlag för beslut om olika typer av begränsningar av koldioxidutsläpp i
Sverige har Profil på uppdrag av Naturvårdsverket genomfort systemstudier med hjälp av
den sk. MARKAL-modellen. MARKAL aren energisystemmodell som utvecklats inom
IEA Resultaten från modellen är inte prognoser utan talar om vad som bör göras för att nå
ett uppställt mål (exempelvis lägsta kostnad) under förutsättning av en viss utveckling i
omgivningen (energiphsutvecklingar, miljökrav etc.). Utmärkande för MARKAL är för-
utom kopplingen energi/miljö, möjligheterna att samtidigt beskriva tillgång på energi-
råvaror, transport och distribution av energivaror, storskalig och småskalig energiomvand-
ling samt energibesparingar.

Energibehov av olika typ anges i MARKAL-modellen som indata Det finns ingen kopp-
ling mellan energipris och användningsnivå, med ett undantag: uppvärmning. När det
gäller uppvärmning av bostäder och lokaler finns i modellen ett antal tekniska effektivi-
seringsåtgärder beskrivna. Dessa väljs in om de visar sig ge en lägre kostnad än det mest
gynnsamma tillförselalternativet. När det gäller övrig energianvändning finns av praktiska
skäl ingen sådan beskrivning av sparåtgärder gjord. Här görs istället en uppskattning av
sparandet i samband med prognosframtagningen.

Optimeringsmodeller av MARKALs typ ger mycket entydiga val av t.ex. energiomvand-
lingsteknik. Om en teknik visar sig vara billigast väljs den till 100 % om det inte finns
några begränsningar i indata. I verkligheten är både energiomvandlingsutrustningar och
bränslen i viss utsträckning alternativprissatta, vilket innebär att priset delvis bestäms av
priset på konkurrerande teknik eller bränsle. Detta ger normalt ett större antal alternativ
som vid varje tidpunkt används parallellt.

Eftersom efterfrågan på nyttig energi i MARKAL-modellen till största delen är givna som
förutsättningar finns det i stort sett ingen koppling mellan efterfrågan och pris på energi i
beräkningsmodellen. Detta är en förenkling av verkligheten. Beräkningarna med
MARKAL leder således till en viss överskattning av kostnaden för att klara t.ex. en
utsläppsbegränsning eftersom det i beräkningarna krävs mer omfattande åtgärder som följd
av att energibehoven som sådant: inte kan påverkas i modellen. Detta fenomen blir särskilt
tydligt i scenarier där mycket stränga utsläppsbegränsningar resulterar i stora förändringar
av energisystemet.

I den använda MARKAL-databasen för Sverige ingår beskrivningar av all elproduktion,
bostads- och lokaluppvärmning, industrins energiproduktion och energianvändning, övrig
elanvändning och vägtrafiken. Dessutom beskrivs de utsläpp av svavel, kväveoxider och
koldioxid som uppstår i olika led, inklusive industrins processutsläpp.
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I beräkningarna for Naturvårdsverket (redovisade i rapporten "Modellberäkningar för
Sveriges energisystem med koldioxidbegränsningar") visar det sig, som väntat, att en
mycket viktig parameter för koldioxidutsläppens utveckling är avvecklingen av
kärnkraften.

För att studera denna fråga mer ingående har vi på uppdrag av Kraftsam gjort identiska
modellberäkningar där den enda skillnaden är att kamkraften är kvar under hela den
studerade perioden.

Av utrymmesskäl förkortas "koldioxid" med "CO2" på vissa ställen i rapporten.

2 Scenarier

I denna studie har ett antal olika scenarier studerats. Varje scenario bygger på en
uppsättning av förutsättningar och MARKAL-modellen beräknar utifrån dessa det
energisystem som ger de lägsta kostnaderna för energiförsörjningen.

Tre av scenarierna bygger på de skatter som beslutades av riksdagen under juni 1992
(införs från årsskiftet 92/93) samt en energibehovsprognos baserad på hög ekonomisk
tillväxt. I ett alternativt scenario, där en mycket kraftig begränsning av koldioxidutsläppen
studerats, har vi bedömt att en energibehovsprognos med långsammare behovsökning är
rimligare att använda För vissa sektorer antas här tom. kraftigt minskande energibehov.
Detta scenario baseras av praktiska skäl på det skattesystem som gällde under våren 1992.
Båda energibehovsprognoserna bygger på underlag från NUTEK.

Alla de scenarier som beräknats inom detta projekt har en motsvarighet i scenarier med
kämkraftsaweckling som beräknats inom "Naturvårdsverks-projektet". I texten görs ofta
jämförelser med scenarierna som innehåller en kämkraftsaweckling. Dessa scenarier
saknar ordet" ,kärn" i scenarionamnet och scenariots förutsättningar är förutom kärn-
kraftskapaciteten desamma som motsvarande "kärnkraftscenario". Scenarierna med käm-
kraftsaweckling redovisas utförligt i "Naturvårdsverks-rapporten". Här föreliggande
rapport som redovisar situationen med kärnkraften kvar utgör bilaga till Naturvårdsverkets
rapport.
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Ett grundfall utan restriktioner har beräknats. Utöver detta har två olika typer av scenarier
studerats, "restriktionsscenarier" och "styrmedelsscenarier". I restriktionsscenarierna har vi
infort modellrestriktioner av typen "de totala koldioxidutsläppen far inte överskrida 1990
års nivå". MARKAL-modellen har därefter optimerat fram det energisystem som till lägsta
totala kostnad klarar denna restriktion. I ett stvrmedelsscenario har vi istället studerat hur
koldioxidutsläppen påverkas av koldioxidskatt.

I samtliga scenarier optimerar MARKAL-modellen Sveriges energisystem utifrån de
förutsättningar och begränsningar som angivits, med målet att identifiera den utveckling av
systemet som ger den lägsta totala kostnaden. Utvecklingen av energisystemet är alltså ett
beräkningsresultat och inte något som vi bestämt i förväg.

Följande scenarier har beräknats:

- Hög,kärn (inga restriktioner)

- Hög,konstant,kärn (restriktion konstant koldioxidutsläpp)

- Hög,50öre/kg,allt,käm (studium av skatt som styrmedel)

- Låg,-20%,käm (restriktion 20 % minskat koldioxidutsläpp)

Hög,käm är ett scenario som baseras på de nya energiskatterna (beslutade av riksdagen
våren 1992) samt en energibehovsprognos som förutser ett relativt stort energibehov. De
nya skatterna innebär slopad energiskatt samt kraftigt reducerad koldioxidskatt för
industrin, höjd koldioxidskatt och elskart för övriga samt sänkt moms, från 25 % till 22 %.
I scenariot finns inga koldioxidbegränsningar, med undantag för koldioxidskatten.

Hög,konstant,kärn bygger på samma energiskatter och prognoser som använts i scenariot
"Hög,kärnH, men i detta scenario har de maximalt tillåtna koldioxidutsläppen satts till 1990
års nivå. Begränsningen är införd som en "bubbla" över hela systemet, vilket gör det möj-
ligt för modellen att välja det mest kostnadseffektiva sättet att uppfylla begränsningen.

Hog,50öre/kg,allt är ett scenario med en förhöjd koldioxidskatt, motsvarande 50 öre/kg
koldioxid, som tas ut på all användning av fossila bränslen, alltså även inom energiintensiv
industri och för elproduktion. Utöver denna koldioxidskatt finns inga ytterligare koldioxid-
begränsningar. Med undantag för den höjda koldioxidskatten är förutsättningarna identiska
med scenariot "Hög,käm".

Låg,-20%,kärn är ett scenario som bygger på de skatter och avgifter som gällde våren
1992 kombinerat med en relativt låg energibehovsprognos. Scenariot innehåller en
begränsning av koldioxidutsläppen med 20 % from. 2005. Begränsningen har införts på
så sätt att 1990 års nivå har använts som begränsning för utsläppen år 1996, varefter
begränsningen skärpts linjärt för att år 2005 vara 20 % lägre än 1990 års nivå. Denna gräns
bibehålls sedan konstant under resten av den studerade perioden.
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3 Beräkningsförutsättningar

De beräkningar som redovisas i denna rapport bygger på samma förutsättningar (med
undantag för kämkraftskapaciteten) som använts för "SNV-projektet" "Modellberäkningar
för Sveriges energisystem med koldioxidberäkningar". För en genomgång av de mest
betydelsefulla förutsättningarna hänvisas till den rapporten, avsnitt 3. Övriga beräknings-
förutsättningar framgår avMARKAL Dokumentation, Vattenfall 920313 och MARKAL-
databasen för Sverige, Profil 1992. Samtliga kostnader som redovisas är angivna i 1990 års
penningvärde. Realräntan 6 % har använts.

Energibehovsprognoserna bygger på underlag från NUTEK. NUTEKs energiprognos från
1991 kombinerad med en energibehovsutveckling som ligger nära lågfalle* tredningen
"Ett miljöanpassat energisystem" utnyttjades för att konstruera "Låg"-scenanema. "Hög"-
scenariema bygger på NUTEKs energiprognos från 1992 samt högscenariot i "Ett
miljöanpassat energisystem".

3.1 Kärnkraft

Här antar vi alltså att kämkraftsawecklingen skjuts upp så att den inte påbörjas förrän efter
år 2016. Därmed finns kärnkraften kvar med nuvarande kapacitet under hela den studerade
perioden. Vi har också antagit en högre energitillgänglighet för kärnkraften än i beräk-
ningarna för Naturvårdsverket. Följande antaganden har gjorts:

Tabell 3.1: Beskrivning av kärnkraftproduktionen

Tillgänglig eleffektkapacitet (MW)
1999 2002 2005 2008 2011 2014

Tillgänglighet

"SNV-projektet"
"Kraftsam-proj."

9970 8407 6062 2425 0 0 0,745
9970 9970 9970 9970 9970 9970 0,840

(Tillgängligheten 0,84 tillämpad pä effekten 9970 MW motsvarar en möjlig årsproduktion om 73 TWh, medan
tillgängligheten 0,745 på samma sätt motsvarar 65 TWh.)

I rapporten har vi inte gjort några uppskattningar av ökade driftkostnader för kärnkraften
orsakade av kraftverkens ålder. Driftkostnaderna för kärnkraftverken har förutsatts vara
konstanta under hela perioden.
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4 Resultat

I detta avsnitt redovisas beräkningsresultaten från de olika scenarierna. Redovisningen är
indelad i fyra delar. Först redovisas kortfattat utvecklingen i grundfallet, "Hög,kärn". Det är
detta scenario som sedan utgör utgångspunkten när resultaten från de alternativa scena-
rierna skall utvärderas.

Efter redovisningen av grundfallet följer en genomgång av det första av de sk. begräns-
ningsscenarierna, "Hög,konstant,käm". Här redovisas och analyseras utvecklingen av
energisystemet i Sverige vid en begränsning av de totala koldioxidutsläppen. Utsläppen far
from. 1996 inte överstiga 1990 års nivå. Beräkningarna baseras på en hög energibehovs-
prognos (samma som grundfallet "Hög,käm"). MARKAL-modellen beräknar alltså här det
energisystem som till lägsta kostnad uppfyller begränsningen.

Därefter redovisas ett styrmedelsscenario, "Hög,50öre/kg,kärn,allt", där effekten av en
annan utformning av koldioxidskatten analyseras. Här har skattenivån höjts och omfatt-
ningen på skatten breddats. I detta scenario finns inga ytterligare begränsningar av
koldioxidutsläppen.

Slutligen redovisas resultaten från det andra begränsningsscenariot, "Låg,-20%,kärn". I
detta scenario har vi lagt in en begränsning av de totala koldioxidutsläppen som införs
gradvis och from. 2005 begränsar utsläppen till 20 % under 1990 års nivå. Här har en låg
energibehovsprognos utnyttjats.

4.1 Kortfattad redovisning av grundfallet

Resultaten från scenariot "Hög,kärn" visar det svenska energisystemets utveckling med
bibehållen kärnkraft om inga utsläppsbegränsningar eller nya styrmedel införs. I detta
avsnitt jämförs resultaten från detta scenario med resultaten från motsvarande scenario med
kämkraftsaweckling, "Hög". ("Hög"-scenariot redovisas grundligt i "Naturvårdsverks-
rapporten") Båda scenarierna bygger på en relativt hög energibehovsprognos samt de nya
energiskatterna som införs från årsskiftet 92/93, där industrin far sankta energi- och
koldioxidskatter medan övriga far höjda skatter. Den antagna skatteutformningen antas
gälla under hela den studerade perioden.

Elproduktionen ökar i båda scenarierna, men ökningen är något större i scenariot med
kärnkraften kvar. Den stora skillnaden är annars att i det scenario där kärnkraften skall
ersättas (figur 4b) kommer kolkondens in som en mycket stor elproduktionsteknik, ca 60
TWh el år 2010. (Optimeringsmodeller av MARKALs typ ger mycket entydiga val. Om en
teknik är billigast väljs den till 100 % om det inte finns några begränsning. I verkligheten
leder normalt alternativprissättning till att flera olika tekniker används parallellt.)

Denna förändring av produktionsmixen uteblir helt i kämkraftsscenariot (figur 4a). I
scenariot med kärnkraften kvar ändras produktionsmixen i stort sett inte alls. Antagandet
om den högre tillgängligheten för kärnkraften gör att det finns potential för en ökad
produktion i kärnkraftverken, totalt drygt 73 TWh år 2010.
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Figur 4.a Figur 4.b (= figur 4.2 i SNV-rapporten)
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Fiärrvärmeanvändnineen ökar i samma takt i båda scenarierna och även produktionsmixen
är i stort sett densamma. I båda scenariema ökar biobränsleanvändningen i hetvattenpannor
mycket kraftigt. Den enda tydliga skillnaden är att den relativt billiga elen från kärnkraft-
verken möjliggör att stora värmepumpar utnyttjas under hela perioden (figur 4.c). I
scenariot där kärnkraften avvecklas upphör successivt användningen av värmepumparna
vid sekelskiftet och under åren närmast efter detta (figur 4d).

Figur 4.c
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Figur 4.d (= figur 4.20 i SNV-rapporten)
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I båda scenarierna ökar den totala energitillförseln till systemet, men ökningen är klart
större i scenariot med kärnkraftsaweckling. Detta beror till stor del på hur energin redo-
visas, dvs. det är en redovisningsteknisk fråga. Kärnkraften redovisas som producerad el,
medan bränsleanvändningen redovisas för de koleldade kondenskraftverk som ersätter
kärnkraften i awecklingsscenariot. (Efter respektive fore verkningsgrad i elproduktionen.)
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Den stora skillnaden mellan scenarierna är den mycket stora kolanvändningen, ca 180
TWh år 2014, som i "Hög"-scenahot tillkommer för att ersätta kärnkraften (figur 4f).

Figur 4.e
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Den stora kolanvändningen i scenariot "Hög" leder till mycket stora ökningar av koldioxid-
utsläppen (figur 4.h). I stort sett kan det faktum att koldioxidutsläppen år 2014 är dubbelt
så stora i "Hög"-scenariot jämfört med scenariot "Hög,kärnH förklaras med större utsläpp
från elproduktionen. I scenariot med kärnkraft kvar är det först efter år 2003 som utsläppen
stiger över dagens nivå och år 2014 är utsläppen endast 20 % högre än dagens (figur 4.g).
Här blir det i stort sett inga utsläpp från elproduktion över huvud taget.

Figur4.g Figur 4.h (= figur 4.6i SW-rapporten)
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Skuggprisema for elproduktionen d v s . priset för att producera ytterligare en enhet el, är
mycket lika i de båda scenarierna. Nivåerna är dock något lägre i kämkraftscenariot. Även
när det gäller skuggpriset för fiärrvärmeproduktionen är scenarierna likartade.

Även om skuggpriserna på elproduktionen här i stort sett är lika är medelpriset för
elproduktionen avsevärt lägre i scenariot med kärnkraft kvar. Detta avspeglas i skillnaden i
svstemkostnad mellan de båda scenarierna. (Systemkostnaden är ett diskonterat nuvärde av
alla kostnader för energiförsörjningen under hela den studerade perioden. Realräntan 6 %
har använts.) Systemkostnadsskillnaden uppgår för perioden 1990 - 2016 till drygt 40
miljarder kronor. Om kärnkraften kan drivas vidare med de antagna kostnaderna under
hela den studerade perioden blir alltså nuvärdet av de totala kostnaderna 40 miljarder
kronor lägre än i awecklingsscenariot.

Eftersom största delen av merkostnaderna inträffar långt fram i tiden medför nuvärdes-
beräkningen att beloppet "krymper" avsevärt. Om vi antar att merkostnaden fördelas ut på
åren 2006 - 2016 blir den årliga merkostnaden 13 miljarder kronor i fallet med kärnkrafts-
avveckling (fortfarande i 1990 års penningvärde men inte som ett nuvärde).

4.2 Begränsningsscenario: De totala koldioxidutsläppen begränsas till
1990 års nivå, en hög energiefterfrågan har forutsatts

I MARK AL-modellen finns möjlighet att införa olika typer av begränsningar av utsläppen
från energisystemet. Modellen optimerar då fram det energisystem som till lägsta kostnad
tillfredsställer de angivna energibehoven samtidigt som utsläppsbegränsningen uppfylls. I
detta avsnitt redovisas resultaten från två sådana beräkningar där de totala utsläppen av
koldioxid begränsats. De två begränsningsscenariema är; "Hög,konstant,kärn", och "Låg,
-20%,kärn". Scenariot "Hög,konstant,kärn" jämförs i detta avsnitt med scenariot
"Hög,käm" där inga koldioxidbegränsningar finns, förutom koldioxidskatten. Ett mot-
svarande begränsningsscenario med kärnkraftsaweckling, "Hög,konstant", redovisas i
"Naturvårdsverks-rapporten". I det scenariot leder begränsningen till betydligt större
förändringar av energisystemet.

Med bibehållen kärnkraft ökar elproduktionen till drygt 150 TWh/år i de scenarier som
baseras på den höga energibehovsprognosen oavsett om koldioxidutsläppen begränsas eller
ej (figurerna 4.a resp 4.i). I "kärnkraftscenariema" sker inga större förändringar av
produktionsmixen. Anledningen till att kärnkraftproduktionen inte når 73 TWh/år förrän en
bit efter sekelskiftet är att elbehovet i modellen inte motiverar större produktion.

Inte heller när det gäller fiärrvärmeproduktionen medför begränsningen av koldioxid-
utsläppen några större förändringar (figurerna 4 c resp 4.j). Biobränsle kommer i båda
fallen in som ett dominerande bränsle i hetvattenpannor. Den kraftvärmeproduktion som
förekommer baseras på naturgas. Mot slutet av perioden leder utsläppsbegränsningen till
att behovet av "koldioxidfri" elproduktion ökar. Av denna anledning introduceras mot
slutet av perioden en viss krafrvärmeproduktion baserad på biobränslen. Kärnkraften gör
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det också möjligt att utnyttja stora värmepumpar under hela perioden. Dessa försvinner
annars i takt med kärnkraftsavvecklingen.

Figur 4.i Figur 4.j
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Den totala energitillforseln ökar i båda "kämkraftscenarierna" beroende på antaganden om
ökande energibehov. Om kärnkraften bibehålls blir förändringarna av energitillförseln små.
Utsläppsbegränsningen leder till att biobränsleanvändningen ökar kraftigt efter sekel-
skiftet, framför allt på bekostnad av användningen av kol och eldningsolja inom industri-
sektorn (figur 4.k). Även om koldioxidutsläppen inte begränsas och om kärnkraften finns
kvar under hela perioden blir det med beräkningamas förutsättningar en ökning av bio-
bränsleanvändningen med 50 % (figur 4.1).

Figur 4.k
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Det är först efter år 2003 som koldioxidutsläppen blir större än dagens i scenariot
"Hö&käm". Nivån 2014 är dock endast 20 % högre än dagens (figur 4n ) och praktiskt
taget inga utsläpp härrör från elproduktionen. Av detta inser man att det endast krävs
mindre anpassningar av energisystemet - och att dessa måste göras inom andra sektorer än
elproduktionssektorn - för att klara att hålla konstanta koldioxidutsläpp. Scenariot
"Hög,konstant,kärn" (figur 4 m ) visar att den utsläppsminskning som krävs med scenariots
förutsättningar bör genomföras inom industrisektorn där biobränslen i stor utsträckning
ersätter olja och kol.

Figur 4.m Figur 4.n (= figur 4.g)
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Skuggprisema för elproduktionen är i de båda "kärnkraftscenarierna" något lägre än i
grundfallet utan kärnkraft, "Hög" (figur 4 o) Skuggpriset för elproduktionen är dock
många gånger högre i scenariot med koldioxidbegränsning och kärnkraftsavveckling,
"Hög,konstant". Har måste alltså mycket dyra produktionstekniker tas i anspråk för att
koldioxidutsläppen skall kunna hållas konstanta. (Scenarierna "Hög" och "Hög,konstant"
redovisas grundligt i "Naturvårdsverks-rapporten".)

Skuggprisema för fjärrvärmeproduktionen är i stort sett identiska för scenarierna "Hög",
"Hög,käm" och "Hög,konstant,käm" (figur 4.p). Nivån är i det närmaste helt konstant från
1993 till slutet av perioden. I scenariot "Hög,konstant" krävs dyr teknik och dyra bränslen
för a*t klara koldioxidbegränsningen, vilket avspeglas i det höga skuggpriset.

Det diskonterade nuvärdet av de totala kostnaderna för energiförsörjningen, system-
kostnaden, skiljer sig inte så mycket åt mellan scenarierna "Hög,konstant>kärnH och
"Hög,kärn". Skillnaden är 20 miljarder kronor. I scenarierna med en kärnkraftsavveckling,
"Hög,konstant" och "Hög", är skillnaden betydligt större. Då är systemkostnaden drygt 85
miljarder kronor högre i fallet med konstanta utsläpp. Det blir alltså klart dyrare att hålla
konstanta utsläpp i det fall då kärnkraften avvecklas. Skillnaden i diskonterad totalkostnad
mellan scenarierna utan koldioxidrestriktioner och med resp utan kärnkraft (scenarierna
"Hög,kärn" resp "Hög") är 40 miljarder kronor. Därför blir det således enligt modell-
beräkningarna 105 miljarder kr dyrare att tom. år 2016 hålla konstanta koldioxidutsläpp i
fallet då kärnkraften avvecklas i den takt som antagits i "SNV-scenariema" jämfört med att
kärnkraften körs vidare under hela perioden.

Om man antar att hela merkostnaden infaller under perioden 2006 - 2016 och räknar om
nuvärdet 105 miljarder kronor till årliga kostnader blir den årliga merkostnaden för att
klara koldioxidbegränsningen vid en kärnkraftsaweckling drygt 30 miljarder kronor
jämfört med fallet med kärnkraften kvar. (De höga energikostnader som blir resultatet av
utsläppsbegränsningen kombinerad med en kärnkraftsaweckling leder förmodligen till att
energiefterfrågar. minskar, vilket därmed reducerar merkostnaden. Detta har dock inte
studerats inom detta projekt.)

4.3 Styrmedelsscenario: Hög generell koldioxidskatt, en hög energi-
efterfågan har forutsatts

Vi har också gjort en beräkning av ett scenario med höjda koldioxidskatter för att studera
vilken påverkan olika omfattning och nivå på koldioxidskatten kan få på energisystemets
utveckling och de totala koldioxidutsläppen. I det stynnedelsscenario som beräknats har vi
antagit en hög koldioxidskatt, motsvarande 50 öre/kg koldioxid, och lagt denna på all
användning av fossila bränslen, alltså även på bränslen för industrisektorn och
elproduktion.

Elproduktionen blir, så som man kan vänta av de föregående scenariojämförelserna
("Hög,käm" jämfört med "Hög,konstant,kärn"), opåverkad av den antagna höga koldioxid-
skatten (figur 4. q). (Trots detta kan det i detta scenario bli nödvändigt med en viss kol-
dioxidskatt på bränslen för elproduktion för att undvika oönskade effekter av stora skatte-
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skillnader mellan olika sektorer, tex. att det blir en övergång frän fossila bränslen till el
inom uppvärmningssektorn kompenserad av ökad elproduktion i kondenskraftverk eldade
med fossila bränslen).

Figur 4.q Figur 4.r
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Den ökade koldioxidskatten på fossila bränslen medför att biobränslen och torv blir mer
konkurrenskraftiga. Användningen av biobränslen ökar kraftigt inom industrisektorn vilket
leder till att de billigaste klasserna av biobränslen utnyttjas helt. Därmed ökar också
användningen av torv. Den ökade torvanvändningen är den enda stora förändringen av
fiärrvärmeproduktionen till följd av den höjda koldioxidskatten (figur 4 r jämfört med figur
4c).

Figur 4.s Figur 4.t
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Den breddade och höjda koldioxidskatten minskar de totala koldioxidutsläppen med
ca 8 % efter sekelskiftet (figur 4s). Den tidpunkt då koldioxidutsläppen överskrider 1990
års nivå flyttas också framåt, från år 2003 till 2009. Skattenivån 50 öre/kg koldioxid är
alltså nästan tillräcklig för att hålla utsläppen under 1990 års nivå under hela den studerade
perioden. Det är framför allt inom industrisektorn som minskningen sker. Här ersätter
biobränsle i stor utsträckning olja och kol (figur 4.t jämfört med figur 4.g).

4.4 Alternativt begränsningsscenario: De totala koldioxidutsläppen
reduceras med 20 %, en låg energiefterfrågan har forutsatts

I det sista scenariot har vi infort en mycket kraftig begränsning av koldioxidutsläppen. Här
har vi, liksom i Naturvårdsverkets motsvarande scenario (se avsnitt 4.2 i SNV's rapport),
bedömt att det är lämpligt att utnyttja en lägre energibehovsprognos. (Även denna prognos
baseras på underlag från NUTEK.)

Utgående från denna prognos och ett krav på att koldioxidutsläppen från Sverige tctalt
skall minska med 20 % har framtagits scenariot "Låg,-20%,kärn" (figur 4u). Förändring-
arna av elproduktionens sammansättning är mycket små

Figur 4.u Figur 4. v
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Fjärrvärmeproduktionen ökar liksom i tidigare redovisade scenarier (figur 4.v). Liksom i
scenariot "Hög,käm" ökar användningen av biobränslen. I begränsningsscenariot används
ytterligare något mer biobränslen i hetvattenpannor. Den relativt billiga elen från kärn-
kraften möjliggör att stora vännepumpar utnyttjas under hela perioden.

Den totala energitillförseln till systemet är i stort sett konstant under hela perioden (figur
4.w). Användningen av eldningsolja och kol minskar medan användningen av biobränslen
och naturgas ökar. Det krävs alltså med kärnkraften kvar inte några dramatiska föränd-
ringar av energisystemet för att klara reduktionen av koldioxidutsläppen med 20 %.

71



De totala koldioxidutsläppen bestäms av kravet att koldioxidutsläppen skall ha minskat
med 20 % till år 2005. Därmed är de löpande totala utsläppen i det närmaste givna. Det är
till och med så att minskningen av utsläppen går spontant ända till år 2000 (figur 4.x). Det
är alltså först då som begränsningen blir styrande. Den största delen av utsläppen kommer
från industri- och trafiksektorerna Jämför för övrigt även med koldioxidutsläppen i fallet
inga koldioxidrestriktioner, kärnkraften kvar, högt energibehov (scenariot "Hög,känr,
figur 4.g).
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Skuggpriset på elproduktionen, d.v.s. priset för att producera ytterligare en enhet el, ökar
något under 1990-talet för att sedan sjunka till dagens nivå efter sekelskiftet (i takt med
minskat elbehov) (figur 4y). Skuggpriset blir lägre i scenariot med kärnkraften kvar än i
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scenarierna med kärnkraftsavveckling. Priset är till och med lägre än i "Låg"-scenariot
(utan koldioxidbegränsning, men med avveckling av kamkraften). Detta scenario redovisas
i "Naturvårdsverks-rapporten".

Skuggpriset på fiärrvärmeproduktionen är i stort sett lika i scenarierna med och utan
kämkraftsaweckling (figur 4.z).

Svstemkostnadsskillnaden mellan scenarierna "Låg,-20%" och "Låg,-20%,käm" uppgår for
perioden 1990 - 2016 till 68 miljarder kronor. (Systemkostnaden är ett diskonterat nuvärde
av de totala kostnader för energiförsörjningen under den studerade perioden. Realräntan
6 % har använts. Penningvärdet är i nivå 1990.) Det skulle alltså bli 68 miljarder kr dyrare
att klara den antagna begränsningen av koldioxidutsläppen om kärnkraften samtidigt skall
avvecklas. Orsaken till att merkostnaden vid H-20%" är avsevärt lägre än vid oförändrade
utsläpp är att vi antagit (genom val av grunddata) avsevärt lägre energiomsättning i
"-20%"-scenarierna.

Figur 4M
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I de scenarier där koldioxidutsläppen be-
gränsats med en ekvation i modellen får
man som ett resultat från beräkningarna
skuggpriset för att uppfylla utsläpps-
begränsningen. Detta kan översättas till
hur mycket det kostar att minska koldioxid-
utsläppen ytterligare ett ton. Man kan där-
med se detta skuggpris som en indikation
på storleken på den ytterligare koldioxid-
skatt som skulle krävas för att hålla ut-
släppen under den specificerade nivån
(figur 4.å).

I scenarierna där kärnkraften avvecklas far
man mycket höga skuggpriser. I scenariot
"Hög,konstant" blir skuggpriset över 2 kr/kg
koldioxid då kärnkraften är helt avvecklad.
Om det blir möjligt med en större elimport
(som inte belastar Sveriges "utsläppsbudget" men väl andra länders) sjunker skuggpriset
avsevärt. De lägsta skuggprisema får man dock i scenarierna med kärnkraften kvar. Här
hamnar skuggpriset under 50 öre/kg koldioxid.
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5 Slutsatser och diskussion

I ett projekt som gjorts på uppdrag av Naturvårdsverket (redovisat i rapporten "Modell-
beräkningar för Sveriges energisystem med koldioxidbegränsningar") har utvecklingen av
koldioxidutsläppen i Sverige studerats i ett anta' scenarier med olika begränsningar och
styrmedel. Det visar sig då, som väntat, att en mycket viktig parameter för koldioxid-
utsläppens utveckling är avvecklingen av kärnkraften.
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För att studera denna fråga mer ingående har vi i detta projekt gjort identiska modellberäk-
ningar där den enda skillnaden är att kärnkraften förutsätts vara kvar under hela den
studerade perioden (1990 - 2016). Beräkningarna visar att man kan begränsa koldioxid-
utsläppen till avsevärt lägre kostnader i scenarierna med kärnkraften kvar. (I samtliga
scenarier har vi antagit att kärnkraften kan drivas vidare tom. 2016 med nuvarande
kostnader. Vi har t.ex. inte gjort något antagande om eventuellt ökade kostnader för att
upprätthålla säkerhet och tillgänglighet hos kärnkraftverken då dessa blir allt äldre.)

Kostnaden för att hålla konstanta koldioxidutsläpp vid en hög energibehovsprognos (prog-
noserna baseras på underlag från NUTEK) är ca 20 miljarder kronor om kärnkraften drivs
vidare under hela den studerade perioden. (Kostnadsökningen är uttryckt som ett diskon-
terat nuvärde av de totala merkostnaderna för energiförsörjningen under perioden 1990 -
2016, i 1990 års penningvärde.) Motsvarande kostnadsökning är drygt 85 miljarder kronor
i fallet med kärnkraftsaweckling.

Eftersom kostnadsskillnaden mellan de båda grundfallen utan koldioxidbegränsning (med
och utan kärnkraft) är ca 40 miljarder kronor är det alltså 105 miljarder kronor dyrare att
tom. år 2016 hålla konstanta koldioxidutsläpp om kärnkraften avvecklas än om kärn-
kraften körs vidare.

Som ett mått på kostnaden för t.ex. en emissionsbegränsning har vi utnyttjat skillnaden i
total kostnad för energiförsörjningen under hela den studerade perioden, uttryckt som ett
diskonterat nuvärde. När man utnyttjar detta är det viktigt att komma ihåg att den största
delen av kostnadsskillnaden uppstår långt fram i tiden. När dessa merkostnader överförs till
ett nuvärde (med realräntan 6 %) "krymper" beloppen avsevärt. De årliga merkostnaderna
för dem som skall betala dessa om kanske 20 år kan därför vara mycket stora även om
nuvärdesberäkningen far dem att se måttliga ut.

Om man antar att hela merkostnaden infaller under perioden 2006 - 2016 och räknar om
nuvärdet 105 miljarder kronor till årliga kostnader blir den årliga merkostnaden för att
klara koldioxidbegränsningen vid en kärnkraftsaweckling drygt 30 miljarder kronor jäm-
fört med fallet med kärnkraften kvar. (De höga energikostnader som blir resultatet av
utsläppsbegränsningen kombinerad med en kärnkraftsaweckling leder förmodligen till att
energiefterfrågan minskar, vilket därmed reducerar merkostnaden. Detta har dock inte
studerats inom detta projekt >

Om man i stället förutsätter en lägre energibehovsutveckling och reducerar koldioxid-
utsläppen med 20 % blir kostnaden för utsläppsbegränsningen 68 miljarder kronor högre
om kärnkraften awecklas än om kärnkraften körs vidare under hela perioden (att jämföra
med 105 miljarder kronor ovan) beroende på en antagen avsevärt lägre energiomsättning i
H-20%"-scenariema.

Modellberäkningarna visar alltså på stora ekonomiska vinster med att behålla kärnkraften
under hela den studerade perioden.
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Förutom kostnadsjämförelser av den typ som redovisas ovan ger modellberäkningarna en
mängd andra intressanta resultat for en situation där kärnkraften drivs vidare under hela
den studerade perioden, t.ex. beträffande möjligheterna att med hjälp av miljöskatter
dämpa koldioxidutsläppen.

I scenariot med kärnkraften kvar, samt hög energibehovsprognos och utan koldioxid-
begränsning, minskar koldioxidutsläppen under 1990-talet och det är först några år efter
sekelskiftet som utsläppen når upp till och börjar överskrida dagens nivå. Fram till år 2016
stiger sedan de totala utsläppen med 20 %. Utsläppen från elproduktionen är under hela
perioden mycket små.

I ett scenario med breddad och höjd koldioxidskatt har vi studerat möjligheterna att minska
koldioxidutsläppen med hjälp av styrmedel. I detta scenario har ansatts en skatt mot-
svarande 50 öre/kg koldioxid på all användning av fossila bränslen, alltså även inom
industrisektorn och för elproduktion. En sådan koldioxidskatt skulle begränsa de totala
utsläppen med ca 8 % efter sekelskiftet (jämfört med kärnkraftscenariot baserat på de
skatter som gäller fr.o.m. 1993). Den tidpunkt då koldioxidutsläppen överskrider 1990 års
nivå flyttas också framåt, från år 2003 till 2009. Skattenivån 50 öre/kg koldioxid skulle
således hålla utsläppen under 1990 års nivå under nästan hela den studerade perioden. Det
är framför allt inom industrisektorn som minskningen sker. Här ersätter biobränsle i stor
utsträckning olja och kol.

I fall då kärnkraften körs vidare under hela den studerade perioden krävs i stort sett ingen
utbyggnad av elproduktionskapaciteten. Det blir inte heller några större förändringar av
fördelningen mellan olika bränslen i landets energiförsörjning.

Användningen av biobränsle ökar dock i samtliga scenarier. Även om koldioxidutsläppen
inte begränsas och om kärnkraften finns kvar under hela perioden, scenariot "Hög,kärn",
blir det enligt beräkningarna en ökning av biobränsleanvändningen med 50 %. Om kol-
dioxidutsläppen begränsas, "Hög,konstant,kärn\ ökar biobränsleanvändningen med hela
90 %. Detta förutsätter dock att i SNV's ingångsdata antagna biobränslekostnader inte blir
högre i verkligheten.
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Studierna i denna rapport har utarbe-
tats inom ramen I or Naturvårdsver-
kets uppdrag att lämna förslag till
åtgärder mot klimatförändringar.

Studierna visar att koldioxidutsläppen
kan begränsas till små kostnader un-
der det närmaste decenniet, men att
kraftiga styrmedel kommer att behö-
va sättas in när kärnkraften börjar av-

vecklas. Då kommer bland annat
elsparande, biobränslebaserad kraft-
värme och vindkraft att få en viktig

roll för att begränsa utsläppen.
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