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Förord

Närings- och teknikutvecklingsverket, NUTEK, har regeringens upp-
drag att årligen utvärdera omställningen och utvecklingen av energi-
systemet i Sverige.

Som ett led i detta arbete redovisar vi i årets "Energirapport 1994"
(NUTEK B 1994:9) vissa utvalda verksamheter som finansieras med
medel ur energiteknikfonden i syfLe att relatera effekterna av insatserna
till de energipolitiska målen.

Som underlag i arbetet med "Energirapport 1994" lät NUTEK göra två
konsultstudier, "Energiteknikfonden - En analys av satsningar och bidrag
till utveckling ur ett marknadsperspektiv" (NUTEK R 1994:43) och
"Marknadsförutsättningar för biobränslekraftvärme och vindkraft"
(NUTEK R 1994:44).

Denna konsultstudie, "Marknadsförutsättningar för biobränslekraft-
värme och vindkraft" (NUTEK R 1994:44) är utförd av Tentum AB.

Författaren svarar själv för analyser och slutsatser.

Stockholm i juli 1994

Becky Petsala
tf direktör
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1 Inledning och sammanfattning
Syftet med föreliggande studie är att analysera förutsättningarna för biobränsle-
baserade kraftvärmeverk och vindkraft med tonvikt på följande två faktorer:

• Effekterna på den svenska energimarknaden av att de elektriska näten öpp-
nas och att det blir konkurrens i elförsörjningen

• En marknadsmodell för kopplingen mellan priserna på fossila bränslen,
biobränslen, el och värme på den svenska marknaden.

Analysen görs för tre olika scenarier när det gäller koldiox-
id/energibeskattning och oljeprisutveckling.

Tre scenarier
Följande tre scenarier studeras:

A Konstanta priser på eldningsolja och kol.

B En internationellt enhet koldioxidskatt som successivt höjs till 40 öre per kilo
koldioxid till år 2010. Fram till år 2005 motsvarar detta ungefär Nuteks anta-
ganden om fördubblade råoljepriser till år 2005.

C En ensidig svensk energi- och koldioxidskatt av dagens modell (dock utan un-
dantag för elproduktion) med konstanta importpriser på eldningsolja och kol.

Det som främst avgör förutsättningarna för biokraftvärme är anläggnings- och
driftkostnaderna, priset på biobränslen och priserna för försäljning av el och
värme. För vindkraft är det anläggnings- och driftkostnaderna och elpriset som
avgör förutsättningarna.

Elpriset
Högspänningspriserna på J ^ u r 1 : ^Prisutveckling med och utan koldioxids-

den ordinarie högspän-
ningsmarknaden, dvs vid
försäljning till elverk och
större industrier, ligger idag
på cirka 20 öre per kWh me-
dan marginalkostnaden i el-
produktionen ligger på drygt
10 öre. En effekt av konkur-
rensen på elmarknaden blir
troligen att priserna på den
ordinarie svenska markna-
den minskar något de när-
maste åren.
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I scenario A antas att elpriset sedan på sikt stiger till 30 öre per kWh till år
2010, som antas vara priset när ny produktionskapacitet i form av gaskraft
byggs. I scenario B antas att priset stiger till 50 öre per kWh, som är kostnaden
för gaskraft med en koldioxidskatt på 40 öre per kilo. I scenario C, dagens svens-
ka politik, antas att elpriset bestäms av priset att exportera och importera kraft,
dvs samma som i scenario A. Ensidiga svenska skatter antas alltså inte påverka
elpriset. Se Figur 1.

Biobrånslepriset
De förändringar av priserna på eldningsolja, kol och naturgas som skett under
de drygt 20 år som gått sedan den första oljeprischocken visar på en betydande
samvariation. Den kan enkelt förklaras av att bränslena konkurrerar med var-
andra på el- och värmemarknaden. För att kunna konkurrera på dessa markna-
der måste relativpriserna anpassas så att kostnaderna att producera el och vär-
me är ungefar lika. Den svenska bränslemarknaden antas fungera på liknande
sätt. Priserna på biobränslen bestäms av priserna på främst kol och olja, inklusi-
ve skatterna på dessa bränslen. Höga energi- och koldioxidskatter i Sverige
leder då till att också biobränslen blir dyrare. Det är dessa högre priser
som i sin tur leder till ökad utvinning och ökat utbud av biobränslen. På denna
punkt skiljer sig föreliggande utredning från flera andra utredningar om
biobränslen, som ofta antar att priset på biobränslen kommer att minska samti-
digt som priserna på olja och kol ökar.

Värmepriset
Priset på värme som levereras från ett värmekraftverk antas bestämmas av al-
ternativkostnaden att producera värme, dvs kostnaden för en olje-, kol- eller
biobränsleeldad hetvattenpanna som alla har ungefar samma kostnader. De
större värmeverken som kan komma ifråga för kraftvärmeinvesteringar har
emellertid ofta alternativet att installera värmepump. Det högsta värmepris man
bör räkna med är därför vad det kostar att producera värme i en värmepump. I
scenario C får detta antagande stor betydelse eftersom det är kostnaden att pro-
ducera värme i en värmepump som blir bestämmande för värdet av den värme
som ett kraftvärmeverk producerar. Också i detta avseende skiljer sig förelig-
gande utredning från flertalet andra biokraftvärmeutredningar som ofta antar
att priset på värme bestäms av kostnaderna, inklusive skatter, att producera
värme i olje- eller koleldade hetvattencentraler.

Teknisk utveckling
När det gäller biokraftvärme kan man säga att den tekniska utvecklingen syftar
till att dels minska kostnaderna för utvinning av biobränslen, dels minska kost-
naderna och höja elutbytet (alfavärdet) för anläggnings- och driftkostnaderna för
kraftvärmeverken. Effekten av minskade kostnader för utvinning av biobränslen
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volym for skogsbranslen (pnncipfigur)
biobränslen. Utbudskur-
van i Figur 2 förskjuts
nedåt höger och skogsä-
garnas överskott ökar.
Däremot påverkas inte
priset på biobränslen, en-
ligt den ovan diskuterade
modellen för biobränsle-
marknaden.

I en eventuell situation
när investeringar i bi-
okraftvärme är lönsamma
kommer en sänkning av
anläggnings- och drift-
kostnaden för biokraft-
värme att leda till att pri-
set på biobränsle höjs till
närmare olje- och kolpri-
serna. Statliga subventio-
ner till utveckling av tek-
nik för utvinning av biobränslen och kraftvärmeteknik är därför främst till fördel
för skogsägare och andra som har biobränsletillgångar. För värmeverken och de-
ras kunder har den tekniska utvecklingen liten betydelse eftersom priset på
värme och el bestäms av priserna på fossila bränslen och andra alternativ för el-
och värmeproduktion.

Tillverkare av utrustning för utvinning av biobränslen och för biokraftvärme-
verk som får statligt stöd till teknisk utveckling kan också vinna ekonomiskt på
statliga subventioner.

Vad kostar biokraftvärme och vindkraft Idag?
Med biobränslepris på 12 öre per kWh som är typiskt idag är kostnaden för el-
produktion i biokraftvärmeverk 50-60 öre per kWh. För ett vindkraftverk på 400
kW, som idag är den mest ekonomiska storleken är kostnaden 70-80 öre per
kWh, exklusive den nämnda effektkostnaden.

Effekterna av konkurrens på elmarknaden
Konkurrens på elmarknaden påverkar förutsättningar för biokraftvärme och
vindkraft på flera sätt. Den faktor som förbättrar förutsättningarna är främst:

Volym blobcfnalan 43TVWar



• Värdet av lokal elproduktion kominer att öka genom det nya systemet for nät-
. tariffer som planeras

Det är emellertid flera faktorer som försämrar förutsättningarna

• På kort sikt kommer elpriserna att falla

• Investeringar i nya kraftverk, även kraftvärmeverk, kommer att vara förena-
de med större risker efter reformen, eftersom den som bygger ett kraftverk
inte längre kan kompensera sig för ökade kostnader genom att höja priset.
Detta leder till högre avkastningskrav på investeringar, vilket bland annat
ökar kostnaderna för både vindkraft och kraftvärme eftersom de är mer kapi-
taltunga än andra tekniker för elproduktion, med undantag för vattenkraft.

• Konkurrens på elmarknaden kommer att leda till ökad press på kostnaderna
för konventionell teknik för elproduktion. Detta är bland annat en erfarenhet
från England där de som levererade utrustning till kraftverk tidigare på
grund av den dåvarande producentens monopolställning kunde ta ut högre
priser för pannor, generatorer och annan utrustning. Kostnaderna för de nya
engelska gaskraftverk som nu byggs är ca 30 öre per kWh, vilket är avsevärt
lägre än vad man räknade med före reformen. Konkurrens på elmarknaden
kan därför förväntas leda till att anläggnings- och driftkostnaderna för kraft-
verk bli lägre, dvs att den långsiktiga marginalkostnaden blir lägre. Konkur-
rensen på elmarknaden kommer att ställa större krav på kostnadsminskning-
ar för biokraftvärme och vindkraft.

• För vindkraft är en viktig effekt av konkurrens på elmarknaden att effekt-
kostnaderna kommer att bli högre. I ett läge när det börjar bli knapp kapacitet
bör man räkna med att de elproducenter som håller reservkapacitet för oförut-
sebara variationer i produktion och förbrukning kommer att ta betalt för det-
ta. För vindkraft kan det innebära att man får 10-20 öre per kWh extra för att
få leverera till näten.

• En trolig effekt av elmarknadsreformen är vidare att fjärrvärmen förlorar i
konkurrenskraft och att fjärrvärmeutbyggnaden bromsas upp och att lönsam-
heten för kraftvärmeutbyggnad försämras.

Allmänna förutsättningar för biokraftvärme
Investeringar i kraftvärmeverk kräver stort kapital i förhållande till årsförsälj-
ningen. Kraftvärmeverket kan inte efter elmarknadsreformen påverka priserna
för den levererade elen, inte heller priset på värmen från verket. Därför måste
den som bygger ett kraftvärmverk försäkra sig om att priset på det bränsle man
använder inte ökar. För olja och kol är detta inget avgörande problem eftersom



man kan handla med på den internationella marknaden med många leverantö-
rer och eftersom priserna på värme och el kan förväntas följa olje- och kolpriser-
na. För ett biobränslekraftverk finns emellertid ofta bara den lokala biobränsle-
marknaden med ett fåtal leverantörer. Därför måste den som bygger ett bi-
okraftvärmeverk gardera sig mot prishöjningar genom att utrusta verket för
eldning med både kol och biobränslen för att kunna byta till kol om biobränsle-
priset skulle stiga för mycket eller för att förhindra att biobränsleleverantören
höjer priset för mycket. Alternativt kan man skaffa sig kontroll över biobränsle-
försörjningen. Båda alternativen innebär en extra kostnad för ett biokraftvärme-
verk jämfört med et olje. eller kolkraftvärmeverk.

För en biobränsleeldad hetvattenpanna är situationen oftast annorlunda. För
det första har de flesta värmeverk sedan tidigare oljepannnor som man kan byta
till om biobränslepriserna blir för höga. För det andra är anläggningskostnaden
för en biobränslehetvattenpanna avsevärt lägre än för ett kraftvärmeverk och
representerar därför en mindre investeringsrisk.

Mot den bakgrunden kan man med den antagna prisbildningen för biobräns-
len ifrågasätta om investeringar i biokraftvärme överhuvudtaget kan bli lön-
samma. Det är möjligt att biobränslehetvattenpannor alltid kommer att kunna
betala ett högre pris för biobränsle än ett biokraftvärmeverk.

Scenario A, konstanta oljepriser utan skatter
I detta scenario blir biobränslepriserna så låga, mindre är 4 öre per kWh, att det
knappast kommer att vara lönsamt att utvinna biobränslen för försäljning på
marknaden. Någon utbyggnad av biokraftvärme blir därför inte lönsam oavsett
hur mycket anläggnings- och driftkostnaderna reduceras, eftersom de knappast
kan bli lägre än för kolkraftvärme.

I scenariot antas att elpriset ökar till cirka 30 öre per kWh till år 2010. För att
investeringar i vindkraft skall vara lönsamma med ett elpris på 30 öre per kWh
måste kostnaderna, inklusive effektkostnaden, sänkas till 1/3 av dagens nivå.

Scenario B, internationellt enhetlig koldioxidskatt på 40 öre per kilo år 2010
Biobränslepriset skulle enligt den använda modellen för biobränslemarknaden
bli drygt 10 öre per kWh, jämfört med cirka 12 idag. Med dagens teknik och
kostnader för utvinning skulle den totala utvinningen av biobränslen då bli nå-
got lägre än idag. En viss utbyggnad av kraftvärme skulle bli lönsam mot slutet
av perioden. Med dagens anläggnings- och driftkostnader för biokraftvärme kan
knappast biokraftvärme bli mer lönsam än kolkraftvärme, eftersom koldioxids-
katten antas driva upp priserna på biobränslen. Om kostnaderna för biokraft-
värme genom teknisk utveckling sänks till "kolkraftvärmenivå" kan det bli in-
vestering i biokraftvärme, beroende på lokala förhållanden, exempelvis närheten
till kolhamn och till biobränsleutvinning. Med ett biobränslepris på 10 öre per



kWh och dagens kostnader för utvinning av biobränslen skulle dock den totala
volymen biobränslen värmeverken använder blir mindre än idag. Förbättrad
teknik för biobränsleutvinning skulle kunna leda till ökad utvinning i detta sce-
nario.

För £tt investeringar i vindkraft skall vara lönsamma med ett elpris på 50 öre
per kWh måste kostnaderna, inklusive effektkostnaden, ungefar halveras i för-
hållande till dagens nivå.

Scenario C, ensidig svensk energi- och koldioxidbeskattning
Detta scenario motsvarar grovt dagens svenska energi- och koldioxidskatter.
Skatterna innebär att priset på biobränslen blir cirka 12 öre per kWh, dvs da-
gens nivå. Eftersom de svenska elpriserna med den elmarknadsmodell som an-
vänds inte påverkas av ensidiga svenska skatter utan av priserna för ex-
port/import av el blir elprisutvecklingen samma som i scenario A med ett elpris
på 30 öre per kWh år 2010. Någon utbyggnad av kraftvärme, varken bio eller
kol, blir inte lönsam under perioden trots de höga energiskatterna. Det beror
framförallt på att skatterna höjer kostnaderna för kraftvärme men inte in-
täkterna. Elpriserna påverkas inte mycket av skatterna. Vännen från kraft-
värmeverk kommer att värderas till vad det kostar att producera el i värmepum-
par. Skatterna höjer bränslekostnaderna för kraftvärmeverk, såväl bio som kol.

För att investeringar i vindkraft skall vara lönsamma med ett elpris på 30 öre
per kWh måste kostnaderna sänkas till 1/3 av dagens nivå.

Slutsatser för det statliga teknikstödet

• Det bör ifrågasättas om biokraftvärme överhuvudtaget kan bli lönsam jäm-
fört med biobränsleeldade hetvattencentraler.

• Eftersom det statliga teknikstödet i stort sett enbart gynnar skogsägarna och
andra ägare av biobränsletillgångar och i viss mån tillverkare av utrustning
för biokraftvärme och biobränsleutvinning kan man fråga sig varför dessa inte
själva kan finansiera utvecklingsinsatserna.

• Teknikstödet bör omprövas med hänsyn till elmarknadsreformen.

• För vindkraft bör man i planeringen inte bara utgå från att elpriserna på
sikt kommer att öka utan också att effektkostnaden kommer att öka och be-
tinga en relativt stor kostnadspost för vindkraft.

• De statliga utvecklingsinsatserna kan främst ses som en spekulation i att
det blir kraftigt höjda oljepriser. Den fråga man då kan ställa sig är om
staten har bättre förutsättningar än de aktuella marknadsaktörerna att förut-
se utvecklingen på den internationella oljemarknaden.



• Som underlag för den fortlöpande planeringen av teknikstödet borde man ut*
veckla en modell för att analysera hur olika tänkbara utvecklingar på den
internationella energimarknaden påverkar behovet av teknikutveckling. Man
bör också ha en modell av den inhemska energimarknaden där man kan ana-
lysera prissambanden mellan olika delar av marknaden; kol, olja, biobränslen,
värme och el som grund för att sätta upp vilka mål som måste uppnås i den
tekniska utvecklingen för att investeringar i biokraftvärme och vindkraft skall
bli lönsamma.

2 Lönsamhetskalkyler för kraftvärme och vindkraft
I ett kraftvärmeverk sker samtidig produktion av hetvatten/ånga och el. Kraft-
värme förutsätter därför att det finns behov av hetvatten eller ånga, vilket är
fallet framförallt i fjärrvärmeverk och i massa- och pappersindustri där man an-
vänder ånga för torkning. I den följande redovisningen begränsar vi oss till
kraftvärme i anslutning till fjärrvärmeverk.

Lönsamhetsberäkningar för kraftvärme är komplicerade därför att det gäller
samtidig produktion av två produkter - el och värme. För att beräkna lönsamhe-
ten måste man därför veta priserna både för el och värme. För el kan man ofta
utgå från att det finns ett någorlunda enhetligt elpris i hela landet. För värme
finns inget enhetligt pris utan intäkten bestäms istället av kostnaderna att pro-
ducera värme på annat sätt än i kraftvärmeverket, exempelvis i en hetvatten-
panna.

2.1 Energi- och koldioxidbeskattningen
Lönsamhetsberäkningar för kraftvärmeverk kompliceras ytterligare genom da-
gens regler för energi- och koldioxidbeskattning. Grundregeln är att olja, kol och
naturgas belastas med en skatt som för kol är cirka 3 gånger importpriset och för
eldningsolja är 2 gånger importpriset, men att bränslen som används för elpro-
duktion är obeskattade. Reglerna får särskilt svårbedömda konsekvenser för
kraftvärme, eftersom man där samtidigt producerar el med obeskattade bränslen
och värme med beskattade bränslen. Bl a på grund av man skattemässigt kan
hänföra eldning med kol till elproduktion, där kol är obeskattat, och biobränslen
till värmeproduktion och på grund av att skattereglerna har ändrats så ofta är
det i praktiken omöjligt att göra några generella lönsamhetsberäkningar för
kraftvärmeinvesteringar.

En svårighet när det gäller att analysera lönsamheten för investeringar i
kraftvärmeverk med dagens svenska energi- och koldioxidskatter i ett längre
perspektiv är att elprisnivån i Sverige bara till liten del påverkas av ensidiga
svenska skatter. Skulle svensk elproduktion beläggas med dagens nominella
energi- och koldioxidskatter skulle resultatet på sikt bli att Sverige minskar sin



export och sedan importerar allt mer kraft. På sikt blir det därför importpriserna
på el som blir bestämmande för den svenska elprisnivån och inte kostnaderna att
producera el i Sverige. Detta är utgångspunkten för bedömningen av den svens-
ka elprisutvecklingen i de olika scenarierna, nämligen att ensidiga svenska skat-
ter inte påverkar elpriset.

2.2 Kraftvärmeinvesteringar
liksom för andra investeringar är förutsättningen för lönsamhet i kraftvärmein-
vesteringar att de framtida intäkterna från försäljningen överstiger kostnaderna
för kraftvärmeverket. Intäkterna genereras dels av försäljningen av el, dels av
värdet av värmen som kraftvärmeverket producerar. På en konkurrensmarknad
för el kommer det att finnas ett ganska enhetligt pris för el i landet, lite olika be-
roende på var i landet elproduktionen sker. Producentpriset kommer att vara
några öre per kWh lägre i norra Sverige än i södra. Med tanke på att ett kraft-
värmeverk har tyngdpunkten i sin produktion på vinterhalvåret skall man räk-
na med elpriserna under denna tid, som normalt sett skall vara något högre än
under den varmare
delen av året.

Värdet av den vär-
me som kraftvärme-
verket producerar kan
inte lika lätt entydigt
fastställas. Det brukar
anges till alternativ-
kostnaden för värme-
verket. Om man t ex
har en ledig oljepanna
är alternativkostna-
den kanske 6 öre per
kWh (obs att detta
gäller utan skatt). Är alternativet att bygga en nya panna är kostnaden högre. I
de följande beräkningarna skall vi utgå från att alternativet för värmeverket är
att bygga en ny koleldad eller oljeeldad panna. Med dagens kol- och oljepriser,
skatterna oräknade, motsvarar värdet då ca 12 öre per kWh.

Ekonomin för ett nytt kraftvärmeverk kan illustreras av följande exempel med
ett koleldat kraftvärmeverk på 100 MW elefTekt. Se Tabell I.1 I exemplet fordras
alltså ett elpris på minst 60 öre per kWh för att investeringen skall vara lönsam.

Tabell 1: Kalkyl för ett kolkraftvärmeverk

Eleffekt
Värmeeffekt
Drifttid
Maximal elproduktion
Maximal värmeproduktion
Investeringskostnad
Kapital och andra fasta kostnader
Använd manad kol
Rörliga kostnader vid full produktion
Summa kostnader
Avgår intäkter för värmeleveranserna
Nettokostnader for elproduktionen
Kostnader per producerad kWh el

100 MW
200 MW

4 000 tim per år
0,4 TWh per år
0,8 TWh per år

1 500 milj kr
170 milj kr per år

1,3 TWh per år
170 milj kr per år
340 milj kr per år
100 milj kr per år
240 milj kr per år

60 öre per kWh

1 Genomgående används i beräkningarna en real kalkylränta på 5 procent per år och en av-
skrivningstid på 25 år för anläggningar.

8



Detta är långt över den prisnivå på 15-20 öre per kWh som gäller idag och kan
förväntas gälla den första tiden efter avregleringen. Utan att gå närmare in på
effekterna av dagens energi- och koldioxidskatter kan konstateras att lönsam-
hetskalkylen ändras om man räknar med skatterna. I detta exempel blir slutre-
sultatet emellertid inte så mycket annorlunda, eftersom skatterna ger ett extra
påslag på bränslekostnaden men samtidigt en högre intäkt för värmeproduktio-
nen därför att alternativet är att producera värme i en koleldad panna som be-
lastas med skatt.

Ett kraftvärmeverk har också ett sk effektvärde. För att klara elproduktionen
även om något oförutsett inträffar, exempelvis att något kraftverk havererar el-
ler att elförbrukningen blir högre än beräknat måste man ha en del kapacitet i
reserv som kan startas med kort varsel, inom några timmar. För att elproducen-
terna skall hålla kraftverk i beredskap måste de ersättas. Ett kraftvärmeverk
kan alltså räkna med att få en viss extra intäkt från reservkrafthållning. Denna
extra intäkt är dock liten idag beroende på att det finns så gott om reservkraft.
På längre sikt kan man emellertid räkna med ett högre effektvärde.

När det gäller bränsle-
baserad elproduktion är T a b e | | 2: Kostnader för olika typer av nya kraftverk i
som regel huvudalterna- Sverige (öre/kWh). För kraftvärmeverk antas 4 000
tivet kondenskraftverk, timmars utnyttjande tid per år och för övriga 7 000
Till skillnad mot ett t immar>

kraftvärmeverk, som
måste lokaliseras i an-
slutning till ett fjärrvär-
menät, kan ett kon-
densverk lokaliseras re-
lativt fritt. Det som skil-
jer ett kondensverk från
ett kraftvärmeverk från ekonomisk synpunkt är att kondensverket kan köras en
större del av året (runt 7 000 timmar per år) därför att det inte är beroende av
att få avsättning för värme och att anläggningskostnaden är högre för ett kraft-
värmeverk än ett kondensverk (cirka 50 procent). Räknat i forhållande till anta-
let timmar som kraftverket kan utnyttjas under ett år är anläggningskostnaden
för ett kraftvänneverk cirka 2-2,5 gånger högre än för ett kondenskraftverk. För
att ett kraftvärmeverk skall vara mer lönsamt att bygga än ett kondenskraftverk
måste denna merkostnad täckas av intäkterna från värmeförsäljningen från
kraftvärmeverket.

I Tabell 2 visas i grova drag kostnadsstrukturen för olika typer av bränsleba-
serade kraftverk.

Typ av kraftverk

Kolbaserad kraftvärme
Kolkondens
Gaskombi
Biobränslebaserad kraftvärme

Rörlig
kostnad

7
12
15
40

Fast
kostnad

20-
18
15
20

Total
kostnad

27-
30
30
60
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Tabell 3: Kalkyl för ett vindkraftverk

Effekt
Antal timmars fulleffekt-
drift
Elproduktion

Investeringskostnad
Fasta kostnader
Drift- och underhållskost-
nader
Kostnad per producerad
mängd el

400 kW
1 500 tim per år

600 000 kWh per
år
4 milj kr
0,4 milj kr per år
40 000 kr per år

75 öre per kWh

2.3 Vindkraftinvesteringar
För ett vindkraftverk ser inves-
teringskalkylen ut som i Tabell
3. I detta exempel fordras det
alltså att intäkterna är minst 75
öre per kWh för att investeringen
skall vara lönsam. Eftersom det
vanligtvis blåser något mer på
vintern när elpriserna är högre
skall man i kalkylen för ett vind-
kraftverk ge elpriserna på vin-
tern något högre värde än som-
marpriserna på el. Detta kan emellertid inte motsvara mer än ett prispåslag på
några ören i förhållande till genomsnittspriset årsvis.

Till skillnad mot kondens eller kraftvärmeverk kan produktionen i ett vind-
kraftverk inte styras, utan den bestäms av hur mycket det blåser. Därför måste
det alltid finnas reservkapacitet i beredskap för att elproduktionen från ett vind-
kraftverk skall ha något värde. För närvarande finns gott om reservkapacitet i
Sverige, varför detta inte innebär något större ekonomisk belastning för vind-
kraftverk. Men i framtiden när man behöver bygga ut ny produktionskapacitet
kommer behovet av reservkrafthållningen fbr vindkraften att betinga en extra
kostnad. Den kan uppskattas till 10-20 procent av själva kostnaden för vind-
kraftverket utöver kostnaderna angivna i Tabell 3.

Förutsättningarna för investeringar i biobränslebaserade kraftvärmeverk be-
ror alltså i huvudsak på följande parametrar

• Priset på biobränslet, som svarar för den stora rörliga kostnaden

• Priset på el, som svarar för den ena delen av intäkten

• Priset på värme, som svarar för den andra delen av intäkten

• Priset på tekniken, dvs på kraftverket

För vindkraft är det på motsvarande sätt priset på tekniken och priset på el som
är avgörande för investeringskalkylen

Vi skall gå igenom dessa olika faktorer var för sig och diskutera tänkbara
framtida förändringar. Analysen skall användas för att komma fram till vilka
krav som stalls på investeringskostnaderna för biobränslebaserade kraftvärme-
verk, priset på biobränslen och investeringskostnaderna för vindkraft utgående
från hur olje-, kol-, el- och värmepriserna utvecklas i framtiden.
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;
: Bränsleprisutveckling (kr/MWh, 1990 års pen-

ningvärde)

3 Olje- och kolmarknaderna
De ekonomiska förutsättningarna för biobränslebaserad elproduktion och vind-
kraft beror till stor del på hur priset på fossila bränslen utvecklas eftersom dessa
på sikt är avgörande för elpriserna och därmed för intäkterna från elförsäljning-
en från biokraftvärmeverk och vindkraft. Fossilbränslepriserna är också indirekt
bestämmande för intäkterna från försäljning av värme från biokraftvärmeverk,
eftersom alternativet för
värmeproduktion oftast
är en kol-, olje- eller gas- Figur
panna.

3.1 Relativpriserna
Som framgår av Figur 3
har det varit en betydan-
de samvariation mellan
priserna på kol, eld-
ningsolja och naturgas
sedan början av 1970-
talet. Detta kan förklaras
av att kol, olja och natur-
gas konkurrerar med
varandra som insatse-
nergi i elproduktion och värmeproduktion. Därför kan inte priserna mellan
bränslena skilja sig så mycket åt. Prisskillnaderna förklaras till största delen av
att investeringskostnaderna för kolvärme- och kolkraftverk är större än investe-
ringskostnaderna för oljevärme- och oljekraftverk. På motsvarande sätt fordrar
utnyttjandet av naturgas större investeringar, bl a i rörledningar, än för olja.

Figur 3 visar också att bränslepriserna nu är nere i en nivå som inte är så
mycket högre än nivån strax före den första oljeprischocken. Det finns inga säkra
indikatorer på att priserna på eldningsolja och andra bränslen kommer att öka
väsentligt under de närmaste åren, inte heller på sikt. Flera forskare förutser
med utgångspunkt i analyser av tillgångar och kostnader för utvinning av råolja
att priset på råolja inte kommer att öka inom det närmaste decenniet. I den föl-
jande analysen antas därför att priserna på fossila bränslen kommer att ligga på
ungefär nuvarande nivå under de närmaste 10 åren, som antas vara planerings-
horisonten för det statliga stödet till biobränslebaserad kraftproduktion och
vindkraft.

Detta antagande skiljer sig från vad som brukar anges som grund för de stat-
liga stöden till utveckling av ny energiteknik och statliga subventioner till
biobränslen cch investeringar i energianläggningar exempelvis för utnyttjande
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av biobränslen och vindkraft. I Nuteks Energirapport 1992 (B 1992:9) antas till
exempel att råoljepriset kommer att vara 28 dollar per fat år 2005, dvs dubbelt
så högt som dagens råoljepris i realt penningvärde räknat. Biobränslekommis-
sionen har en liknande utgångspunkt for sina analyser.

3.2 Effekterna av en enhetlig internationell koldioxidskatt
Om jordens länder vidtar gemensamma åtgärder for att begränsa de globala
koldioxidutsläppen kommer priserna på fossila bränslen att påverkas, likaså pri-
serna på annan energi. Först skall konstateras att det ännu bara är Sverige och
Danmark som har vidtagit några åtgärder för att begränsa sina koldioxidutsläpp
av någon betydelse. De svenska koldioxid- och energiskatterna motsvarar en
koldioxidskatt på ungefar 50 öre per kilo koldioxid, vilket innebär ett prispåslag
på 3 gånger importpriset för kol och 2 gånger importpriset för eldningsolja. I
Danmark är skatterna ungefar lika stora.

Inom EG presenterades 1992 ett förslag om att införa en enhetlig koldioxid-
skatt i EG-länderna. Den skulle inledningsvis vara på 3 öre per kilo koldioxid.
EG-skatten skulle sedan successivt fram till år 2000 höjas till 8 öre, dvs samma
nivå som idag gäller för industrin. Förslaget föll emellertid därför att det ansågs
försämra konkurrensförmågan hos EG-ländernas industrier jämfört med länder-
na utanför EG, trots att den energiintensiva industrin enligt förslaget skulle få
nedsättning med upp till 90 procent av skatten.

USAs president Clinton föreslog strax efter sitt tillträde 1993 en allmän ener-
giskatt på motsvarande 2 öre per kilo koldioxid. Också det förslaget förkastades
emellertid på grund av att skatten ansågs försämra den internationella konkur-
rensförmågan hos USAs industri för mycket.

Mot den bakgrunden är det svårt att förutsäga om och i så fall när det blir
några allmänna internationellt samordnade åtgärder mot utsläpp av koldioxid
som får någon större betydelse för priserna på fossila bränslen.

Med förbehåll för denna genuina osäkerhet kan det dock vara intressant att
diskutera hur internationellt samordnade åtgärder mot koldioxidutsläpp skulle
utformas. Om detta har det gjorts inånga studier. Flera studier kommer till slut-
satsen att det fordras en internationellt enhetlig koldioxidskatt på runt 40 öre
per kilo koldioxid för att stabilisera de globala koldioxidutsläppen till år 2010.
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Effekten av skatten blir att konsumentpriserna på bränslen, både fossila och
icke fossila ökar. Av konkurrensskäl kommer skillnaderna i konsumentpriser att
förbli ungefär desamma som
utan skatt, eftersom bräns- Figur 4: Kol- och oljepriserna vid olika koldioxidskat-
lena även med koldioxids- ter (principdiagram)
katt skall kunna konkurre-
ra med varandra i värme-
och elproduktion. För att kol
skall kunna konkurrera
med olja måste därför kol-
producenterna sänka sina
priser eftersom kol drabbas
mer än olja av en koldiox-
idskatt. Sänkta priser på
kol leder till att utbudet
minskar. På motsvarande
sätt kan naturgasproducen-
terna höja sina priser när
konkurrentbränslet kol får ett skattepåslag som är större än skattepåslaget för
naturgas. Ökade naturgaspriser leder till ökat utbud. Vilken effekt en globalt
enhetlig koldioxidskatt får för olja är osäkert, men ett rimligt antagande är att
producentpriset blir ganska opåverkat av en koldioxidskatt. Figur 4 visar på
principsambandet mellan en universell koldioxidskatt och bränslepriserna. Med
en koldioxidskatt på 40 öre per kilo koldioxid skulle konsumentpriset på kol en-
ligt diagrammet bli ca 15 öre per kWh. För råolja motsvarar en skatt på 40 öre
per kilo koldioxid ett prispåslag på cirka 25 US$ per fat. Dagens råoljepris är
cirka 14 US$ per fat.

4 Biobränslemarknaden
Biobränslepriserna är viktiga därför att de bestämmer en stor del av kostnaden
för biokraftvärmeverk. Eftersom värdet av produktionen i ett biokraftvärmeverk,
både elen och värmen, till stor del beror på fossilbränslepriserna är det skillna-
derna i pris mellan biobränslen och fossila bränslen som är mest intressant och
inte absolutnivån.

Den modell för prisbildningen på den internationella energimarknaden där
relativpriserna är fixerade kan också användas som modell för den inhemska
biobränslemarknaden. Eftersom biobränslen är förhållandevis dyra att transpor-
tera är biobränslemarknaden främst en nationell, eller snarare regional mark-
nad. Priserna bestäms av priserna för de konkurrerande fossila bränslena. För
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trädbränslen är de konkur-
rerande bränslena kol och Figur 5: Utbud och pris (öre/kWh) för skogsbränslen
tung eldningsolja. Eftersom (principbild)
investeringarna i trädbräns-
leeldade värme- och kraft-
verk ofta är högre än för
kol- och avsevärt högre än
för oljeeldade anläggningar
blir trädbränslepriset enligt
modellen något lägre än
kolpriset och avsevärt lägre
än oljepriset. Idag ligger
priset på trädbränslen runt
12 öre per kWh medan det
pris värmeverken betalar,
inklusive koldioxid- och
energiskatterna, är ca 17 öre per kWh för kol och 19 för olja. I den följande redo-
visningen skall vi som en grov ansats anta att priserna på biobränslen är 6 öre
per kWh lägre än priset inklusive skatter på olja.

En sak som karaktäriserar trädbränslen är att utbudet till stor del är beroen-
de av skogsindustrins råvarubehov och produktionsvolym. Avverkningen för ut-
tag av industrived påverkar tillgången
på avverkningsrester och produktionsvo- Figur 6: Vänster bild: Prisantagande i
lymen betingar tillgången på bl a lutar, Biobränslekommissionens bilaga. Hö-
bark, sågspån och andra biprodukter 9°r bi ld: Prisantagande i denna utred-
som används som bränsle. Figur 5 visar
en principbild av hur utbudet av skogs-
bränslen beror av priset. Diagrammet är
baserat på att den maximala uttagsvo-
lymen är 45 TWh per år, att inget uttag
sker om priset understiger 4 öre per kWh
och att uttaget med dagens pris på 12 öre
per kWh är 10 TWh per år.

Priset på biobränslen antas alltså inte
vara bestämt av kostnaden att producera
biobränslen utan av priset på eldningsol-
ja och kol. Kostnaden att producera biobränslen och priset blir istället bestäm-
mande för hur mycket biobränslen som produceras. Biobränsleproducenterna an-
tas utvinna så mycket biobränslen så att kostnaden för den sist utvunna kvanti-
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teten är lika med priset. Skulle exempelvis priset på eldningsolja höjas med 10
öre från dagens nivå ökar enligt modellen trädbränslepriset till 22, vilket leder
till att utvinningen ökar till 15 TWh per år. Se Figur 6.

Antagandet att priserna på biobränslen följer med priser på fossilbränslena
skiljer sig från vad som är vanligt i utredningar om förutsättningar för
biobränslen i energiförsörjningen.

5 Elmarknaden
Elpriset bestämmer förutsättningarna för biokraftvärme och vindkraft på grund
av att elfbrsäljningen utgör den stora intäkten och dessutom för biokraftvärme
genom att elpriset under vissa förhållande kan bestämma värdet av den värme
som levereras från kraftvärmeverket

5.1 Utbud och efterfrågan
Efterfråge- och utbudskurvorna för högspänd kraft på den svenska elmarknaden
visas schematiskt i Figur 7.

Idag ligger jämviktspriset, R g u r ? . S k j s s a v d e n s v e n s k a e l m a r k n a d e n 1 9 9 4

dvs skärningen mellan utbud j form a v efterfråge- och utbudsfunktioner
och efterfrågan, på ca 10 öre per
kWh. På marginalen är det
framförallt kraftvärme med
rörliga kostnader runt den
prisnivån som körs. Få nästa
kostnadsnivå runt 20 öre och
däröver ligger oljekondensverk.

Man brukar räkna med att
det fordras en prisnivå på minst
runt 30 öre per kWh för att nya
investeringar i nya kraftverk
skall vara lönsamma. Av Figur
5 framgår att elförbrukningen måste öka väsentligt, med mer än 10 procent, in-
nan jämviktspriset kommer upp i en nivå på 30 öre per kWh. Slutsatsen är att
det idag finns en betydande överkapacitet i den svenska elproduktion.

På grund av att elproducenterna i praktiken har monopol inom sina respekti-
ve geografiska områden finns stora prisskillnader på högspänningsmarknaden.
Större delen av försäljningen avser de ordinarie högspänningskunderna, dvs el-
verk och större industrier som är direkt anslutna till kraftföretagens regionnät.
Priserna för försäljning till stora elpannor ligger på en avsevärt lägre nivå. Till
sist har vi den inbördes handeln mellan kraftföretagen inom Sverige och inom
Norden där priserna ligger i närheten av den kortsiktiga marginalkostnaden. Se
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Tabell 4. Den svenska marknaden är alltså idag och sedan länge uppdelad i en
ordinarie marknad och flera lågprismarknader för högspänd el. I Figur 9 visas
schematiskt segmenteringen av den svenska elmarknaden.

Segmenteringen innebär att investeringskalkylen ser olika ut för ett lokalt
energiverk, som köper in kraft till ordi-
narie högspänningspriser, och ett kraft-
företag som säljer en del av sin produk-
tion på "lågprismarknaden". Ett lokalt
energiverk som överväger att bygga ett
kraftvärmeverk kan räkna med en intäkt
från elproduktionen på drygt 20 öre per
kWh medan kraftföretaget räknar med
en intäkt på kanske 10 öre. En del av de
kraftvärmeverk som byggts hade inte varit företagsekonomiskt lönsamma med
kraftföretagens kalkylpris på 10 öre.

Tabell 4: Ungefärliga genomsnittspriser
på högspänd el inom olika marknads-
segment (öre/kWh)

Elverk
Stora industrier
Elpannor
Inbördes handel

20
16
12
10

Figur 8: Prisutveckling i Norge och Sverige
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5.2 Elpriset på kort sikt
En effekt av att det blir konkur-
rens på den svenska elmarknaden
är troligen att marknadssegmen-
teringen minskar och att priset på
dagens "lågprismarknad" och pri-
set på den ordinarie marknaden
konvergerar.

Till viss del har prissänkningen
på den ordinarie marknaden re-
dan inträffat i och med att flera av
de större industrikunderna har
fått avsevärt lägre priser än tidi-
gare. I Norge låg kontraktspriser-
na fram till och med första hälften av 1993 på omkring 10 öre per kWh men har
ökat kraftigt den senaste tiden och är nu för ettårskontrakt uppe i ca 15 öre per
kWh. Om man ser till de flerårskontrakt som tecknats i Norge de senaste året
förväntar sig marknaden i Norge priser på ca 16 öre per kWh mot slutet av 1990-
talet. Mot den bakgrunden är det inte troligt att priserna på den svenska mark-
naden kommer att överstiga 20 öre per kWh vid slutet av decenniet.

Eftersom det är priset på den ordinarie marknaden som framförallt bestäm-
mer vilken lönsamhet ett kraftvärmeverk har för ett lokal energiverk innebär re-
formen av elmarknaden troligen lägre investeringar i kraftvärme under de
första åren efter reformen.

1904 1905 1006 1007 1908 1000 2000 2001 2002
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5.3 Elpriserna på längre sikt
På längre sikt är det emellertid kostnaderna att bygga ny kraftproduktion som
blir avgörande för elpriserna. Om man ser till förhållandena i Europa i övrigt
ligger kostnaderna för nya kolkraftverk på ca 35 öre per kWh. I England pågår
en omfattande utbyggnad av naturgasbaserad elproduktion i form av sk gas-
kombiverk där man kombinerar en gasturbindriven generator med en ångdriven
generator och där ångan alstras genom utnyttjande av avgasvärmen från gas-
turbinen. Finansieringen av utbyggnaden sker genom långsiktiga avtal om leve-
ranser av högspänd el till priser som lig-
ger på motsvarande 30 öre per kWh. Figur 9: Olika prissegment på den

Vi skall utgå från att denna prisnivå är svenska marknaden
den som på lång sikt kommer att gälla
också för utbyggnad av ny kapacitet i
Norden. Det skall påpekas att det för när-
varande finns en betydande överkapacitet
i elproduktionen i Europa. Marginalkost-
naden i elproduktionen ligger i Tyskland
på 15-20 öre per kWh och i Frankrike av-
sevärt lägre. Det kommer att dröja länge
innan marginalkostnaderna når den nivå
på 30-35 öre per kWh som fordras för att
ny kapacitet skall vara lönsam att bygga
ut.

Utbyggnad av ny gasbaserad elproduk-
tion är särskilt gynnsam i Norge på grund
av tillgången på naturgas och på grund av
att det finns så mycket vattenkraft i Norge och i Sverige. Den senare fördelen
betingas av att man vill ha så ämnt flöde av gas som möjligt i gasledningarna
från gasfälten. Leveranserna av i^aturgas sker därför ofta enligt sk "take or pay"
kontrakt, som innebär att man får betala för gas oavsett om man använder gas
eller inte. Särskilt förmånliga gaspriser erbjuds till kunder som accepterar att
leverantören reducerar gastillförseln så att han kan öka leveranserna till andra
kunder under perioder med hög förbrukning, exempelvis leveranser på värme-
marknaden på vintern. Tillgången på vattenkraft med stora vattenmagasin som
i Norge och Sverige innebär att man kan köra gaskraftverken för full kapacitet
även när förbrukningen är låg genom att dra ner vattenkraftproduktionen och
istället fylla på vattenmagasinen, som man sedan kan tömma när förbrukningen
är hög och gaskraftproduktionen inte räcker till för att klara förbrukningen.
Dessutom kan man använda vattenkraft när gasleveranserna är reducerade. På

Hushåll
fOratag industri Hänctol nwlian

elproducenter

Kvantitet
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det sättet blir kostnaden för gasbaserad elproduktion lägre än i områden där
man måste bygga särskilda oljebaserade kraftverk som komplement till gaskraft
för att klara försörjningen under förbrukningstoppar och när gastillförseln är re-
ducerad.

Vi antar att denna kostnadsfördel för gaskraftverk i Norge innebär att kost-
naden for ny gaskraft i Norge kommer att vara 30 öre per kWh. Detta skulle då
vara den prisnivå på högspänd el som på sikt skulle gälla i Norden. Lönsamhe-
ten för nya kraftverk i Sverige skulle då bestämmas av denna prisnivå.

5.4 Effekterna av en enhetlig 1 0 ; E l p n s u t v e c k l m g m e d o c h u t a n k o l .
internationell koldioxids- dloX,dSkatt
katt

I scenario B antas att det succes-
sivt infors en enhetlig internatio-
nell koldioxidskatt som når nivån
40 öre per kilo koldioxid år 2010.
Under dessa förutsättningar skulle
elpriset utvecklas enligt Figur 10.
Där är också den antagna elprisut-
vecklingen i scenarierna A och C
inritade.
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5.5 Effekterna av konkurrens
på elmarknaden

Vi skall så gå igenom några allmänna effekter av att det blir konkurrens på
elmarknaden och hur de kan påverka förutsättningarna för biokraftvärme och
vindkraft.

Fjärrvärmens konkurrenskraft
I och med att det blir konkurrens om försäljningen av el i lokaldistributionen är
kommer fjärrvärmen att utsättas för hårdare konkurrens från elvärme i olika
former. Större fjärrvärmekunder kommer exempelvis att kunna välja att ersätta
fjärrvärme med elpannor. Detta kommer troligen att leda till lägre fjärrvär-
mepriser, lägre fjärrvärmefbrsäljning och mindre fjärrvänneutbyggnad.

Risk
En effekt av konkurrens är att de som investerar i nya krafterk kommer att ut-
sättas för större risker än i det tidigare systemet. I dagens system med regionala
monopol för elproducenterna har riskerna nästan helt fallit på elkonsumenterna.
En elproducent som överskattat tillväxten i förbrukningen och gjort onödig in-
vestering i ett kraftverk har ofta kunnat höja priserna för att kompensera sig för
den ökade kostnaden. Med konkurrens mellan elproducenterna kan en elprodu-
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cent inte utan vidare höja priserna för att täcka ökade kostnader, exempelvis
som en följd av en stor investering. Att utsätta elproducenterna för risken av fe-
linvesteringar i nya kraftverk är ett av de avgörande motiven för reformen, efter-
som det är på det sättet som man åstadkommer effektivitet i investeringarna.

Den avgörande risken för elproducenterna efter reformen gäller nivån på hög-
spänningspriserna i framtiden. Erfarenheten från Norge är att prisosäkerheten
blev betydande efter reformen. Det gäller också i Sverige, och har delvis att göra
med att utseendet på utbudskurvan (se Figur 7 sid 15) som är mycket brant i da-
gens situation. Det innebär att relativt små förändringar i efterfrågan kan ge
stort utslag i marginalkostnaden och i elpriserna.

Ökad risk innebär konkret att kalkylräntan måste sättas högre. Detta drabbar
mest kraftverk med hög kapitalkostnad, dvs i tur och ordning vatten- och vind-
kraft, kol- och biokraftvärme, oljekraftvärme, kolkondens och oljekondens. Om
man räknar med att avkastningskravet på investeringar i nya kraftverk på
grund av ökad risk blir 3 procent högre (8 procent istället för 5) innebär det en
högre kostnad för vindkraft på cirka 20 öre per kWh, 10 öre för kraftvärme och 4
öre för kolkondens.

Högre effektkostnader
En trolig effekt av konkurrens på elmarknaden är att kostnaderna för att hålla
reservkraft i beredskap kommer att bli mer synlig. Detta kan påverka förutsätt-
ningarna för vindkraft på sikt eftersom produktionen inte kan styras och att
man därför måste hålla andra kraftverk i beredskap för den händelse det blåser
lite. I dag är den kostnaden låg därför att det finns så gott om kapacitet i den
svenska elförsörjningen. När kapaciteten blir nättare kommer detta bl a att yttra
sig i att effektkostnaderna blir höga. I ett läge när det behövs ny produktionska-
pacitet kommer vindkraftverken troligen att belastas ekonomiskt av en relativt
stor effektkostnad, som kan motsvara en ökad anläggningskostnad på kanske
2 000 kr per installerad kW, eller 20 öre per kWh producerad el i ett vindkraft-
verk.

Högre värde för lokal produktion
Med det nya system för nättariffer som planeras kommer värdet av lokal elpro-
duktion generellt sett att bli högre än idag eftersom inmatningstarifferna bli läg-
re för kraftverk som ligger geografiskt nära förbrukningen. Detta kan innebära
en kostnadsfördel för kraftvärmeverk på några ören per kWh i förhållande till
kraftverk som ligger långt från förbrukningscentra.

6 Värmemarknaden
För kraftvärmeverken svarar försäljningen av värme för en stor del av intäkten.
Värmepriset bestäms i stort sett av abonnenternas alternativkostnad, som oftast

19



är egen oljepanna eller elvärme. Värdet av värmeproduktionen i ett kraftvärme-
verk bestäms av alternativkostnaden for värmeverket, exempelvis kostnaden att
bygga och driva en olje- eller koleldad hetvattenpanna eller kostnaden för en stor
värmepump.

Vi skall i det följande anta att värdet av värme från ett kraftvärmeverk be-
stäms av fasta och rörliga kostnader för en oljeeldad hetvattenpanna. Utan
energi- och koldioxidskatt motsvarar detta runt 12 öre per kWh värme. Med da-
gens skatter (13 öre per kWh för eldningsolja) skulle kostnaden för en oljeeldad
hetvattenpanna bli drygt 25 öre per kWh värme. För värmeverken finns med
dagens skatter alternativet med en värmepump, med en typisk kostnad på 40
procent av elpriset (motsvarar en värmefaktor på 2,5) plus 7 öre per kWh värme i
fast kostnad, dvs 15 öre per kWh med dagens elpriser. Sett på detta sätt bestäms
alltså inte priset på värme från ett kraftvärmeverk av ensidiga svenska energi-
skatter som överstiger en viss nivå, eftersom priset på värme internt inom ett
värmeverk inte kan överstiga kostnaderna för att producera värme i en vär-
mepump. Utan ensidiga svenska skatter bestäms värmepriset dock av priserna
på kol, olja och naturgas.

I den följande redovisningen skall vi anta att priset på värme som levereras
från ett kraftvärmeverk bestäms av oljepriset i de två första scenarierna (varav
inget har ensidiga svenska energiskatter) medan det i scenario 3 bestäms av pri-
set på el. Det skall påpekas att om, som diskuterats tidigare, fjärrvärmens kon-
kurrenskraft skulle försämras på grund av elmarknadsreformen kommer detta
ta sig uttryck i lägre värmekreditering för kraftvärmeverk och försämrad lön-
samhet för nyinvesteringar.

7 Konsekvenserna av teknisk utveckling för biobränslen
Figur 11 visar i princip sambanden mellan uttagsvolym för trädbränslen och pri-
set på trädbränslen. Den uttagna volymen bestäms av priset på trädbränslen, ju
högre pris desto större uttagsvolym. Man kan utifrån figuren identifiera två mål
för den tekniska utvecklingen. Det första är relaterat till kostnadskurvan och
gäller att pressa ner kostnadskurvan. En effekt av detta är att uttagsvolymen
ökar och att skogsägarnas vinster ökar. Vinsterna representeras av ytan mellan
prislinjen och kostnadskurvan. Ju längre ner kostnadskurvan pressas desto stör-
re blir vinsterna. Det andra målet man kan identifiera är att få upp prislinjen.
Eftersom priset på trädbränslen bestäms dels av priset på alternativa bränslen
(kol, olja), dels av anläggningskostnaderna och driftkostnaderna för trädbränsel-
dade anläggningar gäller det att få ned anläggnings- och driftkostnaderna för
trädbränsleeldade anläggningar. Motsvarande gäller i princip också för andra
biobränslen.
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De två målen motsvarar de två huvuddelarna av det statliga utvecklingsstö-
det:

1. Att utveckla tekniken för utvinning F i g u r 1 1 : Samband mellan uttagskost-
och förädling av trädbränslen. nad och uttagen volym för skogsbräns-

2. Att utveckla anläggningstekniken för len (principfigur)
eldning med trädbränslen.

Med hänvisning till figuren kan man
konstatera att det enligt modellen för
prisbildningen för biobränslen bara är
skogsägarna och andra som äger
biobränsletillgångar som vinner på den
tekniska utvecklingen. För konsumen-
terna spelar det ingen roll hur dyrt eller
billigt det är att utvinna och utnyttja
biobränslen eftersom de alltid har alter-
nativet att använda andra bränslen.

8 Förutsättningarna för investe-
ringar i biokraftvärme och
vindkraft

Vi skall så diskutera förutsättningarna
för biobränslebaserade kraftvärmeverk och vindkraft i den nya situationen på
elmarknaden efter att den planerade reformen genomförts. De två huvudscenari-
er som analyseras är alltså:

A Inga koldioxid- eller energiskatter.

B Internationellt harmoniserad koldioxidskatt som successivt höjs till nivån 40
öre per kWh till år 2010.

C Ensidig svensk koldioxidskatt

För elpriserna motsvarar de två första scenarierna de två priskurvorna i Figur
12.

8.1 Biokraftvärme
Utgångspunkterna för analysen är i enlighet med den tidigare modellen för el-,
bränsle- och värmemarknaden:

• Elpriset bestäms av priserna för export och import av el.

21



50

40

öre/V Wh

• raset på biobränslen be- ngur \c. cipnsuwecwing meu ocn man *UIUIU*IUÖ-

stäms av värmeverkens
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• Värmeverkens pris på
värme, värmekredite-
ringen, bestäms av kost-
naden att producera
värme i en oljeeldad het-
vattencentral (oljepriset
per kWh plus 6 öre per
kWh i övriga kostnader) eller i en värmepump (40% av elpriset plus 5 öre per
kWh producerad värme) om den kostnaden är lägre.

Tabell 5 visar typiska kostnader för ett biobränsleeldat kraftvärmeverk i dagslä-
get. Vi ser att kostnaden är hög jämfört med dagens elpriser. I de följande dia-
grammen har värdena i tabellen använts som grundvärden. För att illustrera ef-
fekten av teknisk utveckling redovisas också förutsättningarna för biokraftvärme
med en anläggningskostnad på 10 000 kr per kW,, (40% lägre) och ett alfavärde
på 1. I figurerna betecknas dessa
alternativ som scenario AT, BT och
CT.

En grundläggande förutsättning
för att biokraftvärme skall bli lön-
sam är att värdet av biobränslen
är större som insatsenergi i kraft-
värmeverk jämfört med en bio-
bränsleeldad hetvattenpanna. Ett
skäl som talar mot detta har att
göra med biobränslemarknadens
lokala natur. För det värmeverk
som har ett biokraftvärmeverk
finns risken att det bara finns en
eller ett fåtal leverantörer av
biobränsle inom regionen. Därför måste verket antingen skaffa sig långsiktig

Tabell 5: Antagm kostnader för ett biobräns-
leeldat kraftvärmeverk (5% real ränta)

Anläggningskostnad
Bränslepris
Avskrivningstid
Övriga fasta kostnader
Summa fasta kostnader
Utnyttjninqstid
Driftkostnad
Verkningsgrad
Alfavärde
Totalkostnad
Värmekreditering
Totalkostnad netto

kr/kW
kr/MWh

år
kr/kW/år
kr/kW/år

tim/år
kr/MWh

%

kr/MWhel
kr/MWhel
kr/MWhel

16 000
120
25

1 440
2 070
5 000

45
88
0.5
868
260
608
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kontroll över leveranserna eller
gardera sig genom att bygga kraft-
värmeverket för eldning både med
biobränslen och exempelvis kol. Det
senare är den vanliga situationen
idag. I båda fallen drar man på sig
en extra investeringskostnad.

Samma sak gäller i princip en
biobränsleeldad hetvattenpanna,
men här har de flesta värmeverk
sedan tidigare olje- eller koleldade
pannor som de kan ta till om
biobränsleleverantören tar för högt
pris.

På den grunden bör det ifråga-
sättas om överhuvudtaget investe-
ringar i biokraftvärme kan bli lön-
samma annat än i enstaka fall. Om
det finns goda förutsättningar för
kraftvärme på någon plats med låga
priser på biobränslen i förhållande
till kol- och oljepriserna kommer det
som regel att vara lönsammare att
bygga kolkraftvärmeverk istället för
biokraftvärmeverk och använda
biobränsle i hetvattenpannor.

Med detta allmänna förbehåll
skall vi så titta på förutsättningar-
na för biokraftvärme i de tre scena-
rierna. I scenario A förblir, som
framgår av Figur 14, kostnaden för
el producerad i biokraftvärme för
hög i förhållande till elpriset för att
investeringar skall vara lönsamma.
På grund av att priset på biobräns-
len antas bestämmas av priset på
olja, som i detta scenario inte är
belagd med någon skatt, blir
biobränslepriset lågt (4 öre per

Figur 14: Scenario A, konstanta oljepriser och
inga energi- eller koldioxidskatter
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Figur 13: Scenario AT ( Lägre anläggnings-
kostnad och högre alfavärde)
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kWh). Vid så lågt biobränslepris blir utvinningen liten.
I Figur 16 visas motsvarande diagram med lägre anläggningskostnad och hög-

re alfavärde. Kostnaden för elproduktion i biokraftvärmeverk är dock fortfarande
avsevärt högre än elpriset.

Figur 15 visar utvecklingen i scenario B, med internationellt enhetliga koldi-
oxidskatter. Skatterna påverkar förutsättningarna för biokraftvärme på två sätt,
dels blir värmen mer värd eftersom den värderas till vad oljevärme kostar och
dels blir elpriserna högre på grund av att det är kostnaden för fossilbaserad el-
produktion i Sverige eller i grannländerna som antas bestämma elpriset. Med de
kvantitativa antaganden som gjorts skulle kostnaden för elproduktion i biokraft-
värmeverk bli lägre än elpriset någon gång 2005-2010. Med ett biobränslepris på
drygt 10 öre per kWh, jämfört med dagens nivå på cirka 12 öre per kWh, blir
emellertid den totala biobränsleutvinningen lägre än idag. Dagens biobränsle-
pris på cirka 12 öre per kWh motsvarar biobränslenas konkurrenspris i förhål-
lande till olja med en koldioxidskatt på cirka 50 öre per kilo.

Figur 16 visar motsvarande förhållanden med lägre teknikkostnad och högre
alfavärden. Vi ser att elproduktionskostnaden för biokraftvärmeverk inte blir så
mycket lägre. Detta beror på att biobränslekostnaden blir en så stor del av den
totala kostnaden på grund av att koldioxidskatten driver upp priset på
biobränslen.

Figur 17 visar till slut scenario C med ensidig svensk koldioxidskatt på 50 öre
per kilo, vilken ungefär motsvarar dagens nivå om man räknar in energiskatter-
na. Anledningen till att kostnaderna för elproduktion i biokraftvärmeverk varie-
rar som den gör i detta scenario är att det med dagens låga elpriser är kostnaden
att producera värme i värme-
pumpar som antas bestämma
värmekrediteringen för ett kraft-
värmeverk. Med de siffermässiga
antaganden som gjorts skulle
kostnaden för elproduktion i bi-
okraftvärmeverk förbli avsevärt
högre än elpriset under hela peri-
oden fram till år 2010. Att ensidi-
ga svenska energi- och koldiox-
idskatter inte förbättrar lönsam-
heten för biokraftvärmeverk mer
beror på att ensidiga svenska
skatter inte påverkar elpriset och
att värmekrediteringen inte hel-

? !6 : Scenario f T (Lägre anläggnings-
kostnad och högre alfavårde)

law IB» »oo ace MM tax 2010
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ler påverkas av skatterna over en
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idskatt på 50 ore per kilo (ungefar dagens ni-
elpriset på grund av möjligheten
att producera värme i eldrivna
värmepumpar.

I Figur 18 visas resultatet i sce-
nario C men med avsevärt lägre
anläggningskostnad för biokraft-
värmeverk (10 000 kr per kWel
mot 16 000 som är ett typiskt vär-
de idag) och ett avsevärt högre al-
favärde 1 mot idag 0,5). Vi ser att
kostnaderna för elproduktion i bi-
okraftvänneverk blir mycket lägre
under denna förutsättning, men
kostnaden är fortfarande mycket
högre än elpriset. I praktiken är det omöjligt att genom förbättrad teknik (lägre
anläggningskostnad och högre alfavärden) göra biokraftvärmeverk lönsamma i
detta scenario med den antagna elprisutvecklingen och med ensidiga svenska
energi- och koldioxidskatter. Den grundläggande orsaken till detta är att
biobränslet är så dyrt därför att skatterna på olja och kol driver upp priserna.
Slutsats
För det första kan det ifrågasättas om biobränslen kan bli lönsamma för kraft-
värmeproduktion jämfört med att använda biobränslen i hetvattenpannor över-
huvudtaget kan bli lönsamt mer än i undantagsfall.

Om man bortser från det förbe-
hållet är det bara under förut- Figur 18: Scenario CT, ensidig svensk koldiox-
sättning av kraftigt ökade oljepri- i d s k a t t På 5 0 o r e Per kil° (La9re anläggnings-

. . 1X , / . kostnad och högre alfavärde),
ser, exempelvis genom att det in-
förs en internationellt enhetlig
koldioxidskatt (scenario B), som
elproduktion i biokraftvärmeverk
kan bli lönsam. Den lägsta nivå på
en internationellt enhetlig koldiox-
idskatt som fordras är cirka 40 öre
per kilo koldioxid. Teknikutveck-
ling för att minska anläggnings-
kostnaderna och höja alfavärdet
spelar relativt liten roll eftersom 1M4 1«M IMS 2000 20» 2004 20» 2006

25



aei ar DioDransiepnserna som ar aen dominerande Kostnadsposten.
Med en internationellt enhetlig koldioxidskatt på 40 öre per kWh uppskattas

priset på biobränslen bli cirka 10 öre per kWh, dvs något under dagens svenska
nivå. Det innebär att den tillgängliga volymen biobränsle for elproduktion med
dagens teknik för utvinning inte skulle bli högre än idag. Utveckling av teknik
för att minska kostnaderna för utvinning av biobränslen spelar ingen roll för hur
lönsamma biokraftvärmeverk blir eftersom biobränslepriset inte bestäms av
kostnaderna. Betydelsen av utveckling av teknik för utvinning av biobränslen är
att det blir lönsamt att utvinna större kvantiteter biobränslen.

I de två andra scenarierna A och C, inga koldioxidskatter respektive ensidiga
svenska energi- och koldioxidskatter, finns med de antaganden som gjorts inga
ekonomiska förutsättningar för biokraftvärme. I scenario C, dvs med ensidig
svensk energi- och koldioxidbeskattning, är den grundläggande orsaken till detta
att skatterna på olja och kol driver upp priserna på biobränslen.

8.2 Vindkraft
För vindkraft är det be-
tydligt enklare att
analysera förutsätt-
ningarna eftersom det
är fråga om produktion
av enbart en vara, el,
och eftersom man inte
använder insatsenergi
som skall värderas
ekonomiskt.

Som framgår av Tabell 3 är kostnaderna för vindkraft långt högre än de cirka
18 öre per kWh som är dagens svenska högspänningspriser på den ordinarie
marknaden. Som diskuterats tidigare är det snarare marginalkostnaden, som för
närvarande är 10-15 öre per kWh, för elproduktion än högspänningspriserna på
den ordinarie marknaden som är avgörande för lönsamheten. Pro-
duktionskostnaden för vindkraft ligger alltså idag långt över lönsamhetsgränsen.
De två faktorer som kan förändra situationen är att elpriserna går upp och att
kostnaderna går ner.

Förutsättningarna för vindkraft ändras i ett par avseenden när det blir kon-
kurrens på elmarknaden. För det första kommer som för andra produktionsin-
vesteringar risken att bli större. Det andra är att värderingen av elproduktion
som i likhet med vindkraft inte kan regleras kan minska. På grund av vindkraf-
tens slumpmässiga natur måste det i varje tidpunkt finnas kapacitet i beredskap
motsvarande en möjlig produktionsminskning i vindkraft orsakad av minskad

Tabell 6: Kalkyl för ett vindkraftverk

Effekt
Antal timmars fulleffektdiift
Elproduktion
Investeringskostnad
Fasta kostnader
Drift- och underhållskostnader
Kostnad per producerad mängd el

400 kW
1 500 tim per år
600 000 kWh per år
40 milj kr
4 milj kr per år
400 000 kr per år
75 öre per kWh
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blåst. Hittills har kostnaden för den typen av reservkrafthållning betraktats som
en kollektiv kostnad som täckts inom ramen för samkörningen. I och med att det
blir konkurrens kan man räkna med att de företag som haller kraftverk i bered-
skap för att klara oförutsebara förändringar i produktion och förbrukning kom-
mer att kräva betalning för den tjänsten. Hur stor kostnaden blir är svårt att
förutsäga. I dagens situation med relativt stor effektkapacitet och snabbt regler-
bar vattenkraft behöver kostnaderna inte bli så stora. Men i ett läge när ny ka-
pacitet behövs kan denna kostnad bli betydande. Den bör i princip motsvara
kostnaden att hålla en reserv för större delen av vindkraftverkets effekt, efter-
som det kommer att stå stilla när det blåser lite. Dvs ett vindkraftverk på 400
kW kan komma att belastas med en extra kostnad för att bygga exempelvis ett
gasturbinkraftverk på, säg, 300 kW. Per producerad kWh el kommer därför ett
vindkraftverk att få en lägre intäkt än ett värmekraftverk.

På lång sikt kommer alltså visserligen energidelen av elpriset att bli högre,
men samtidigt blir effektkostnaden högre, vilket tar bort en del av den ökade
energiintäkten för ett vindkraftverk.
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