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Förord

NUTEK har regeringens uppdrag att följa utvecklingen på elmarknaderna
i Norden, Nordeuropa och Östersjöområdet. I uppdraget ingår "... att
analysera följderna av konkurrenssituationen av de förändringar som
sker". Uppdraget ska årligen den 15 december rapporteras till regeringen.

Föreliggande studie, "Elmarknaderna runt Östersjön", utgör NUTEKs
första redovisning av uppdraget.

Arbetet med uppdraget har följts av en referensgrupp som, utifrån ovan-
stående direktiv, har bistått med värdefulla synpunkter på rapportens in-
riktning, uppläggning och innehåll. Vi vill därmed tacka referensgrupp-
ens medlemmar för sin medverkan. Referensgruppen har bestått av:

Harry Albinsson Sveriges Industriförbund
Per Cleverdal Svenska Elverksföreningen
Bo Diczfalusy Näringsdepartementet
Roger Kearsley Svenska Kraftnät
Lennart Larsson Sydkraft
Ulf Norhammar STOSEB
Annika Ramsköld Vattenfall
Edmund Skalsky Svenska Kraftverksföreningen
Randall Bowie NUTEK
Annelie Gabrielsson NUTEK
Sven Nyström NUTEK

Rapporten har utarbetats vid NUTEKs enhet för energiekonomiska
studier. I arbetet har deltagit Björn Carlén, Christina Carlén, Maria Lund-
berg, Christina Oettinger-Biberg, Annika Olofsdotter, Becky Petsala,
Anneli Pettersson, Sofia Sten, Magnus Thorstensson och Thomas
Wuolikainen. Biträdande projektledare har varit Karin Hermanson.

Projektledare har varit Zofia Lublin.

Stockholm i december 1995

Bo Lindörn
Direktör Becky Petsala
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NEXTPAGE{$)
left BLAMK



Innehållsförteckning

Sammanfattning och slutsatser 9
1.1 Sammanfattning 10
1.2 Slutsatser 16

Arbetet med rapporten 21
2.1 Regeringens uppdrag 21
2.2 Rapportens uppläggning och inriktning 22
2.3 Många osäkerhetsfaktorer kräver uppmärksamhet 22

Del I Dagens elmarknader

3 Norden 27
3.1 Den ekonomiska utvecklingen 27
3.2 Elmarknadens struktur och organisation 28
3.3 Elanvändning och produktionssystem 32
3.4 Produktionskostnader, elpriser och skatter 35
3.5 Utlandsförbindelser och elhandel 40
3.6 Framtidsutsikter 44
3.7 Sammanfattande kommentarer 49

4 Baltikum 51
4.1 Den ekonomiska utvecklingen 51
4.2 Elmarknadens struktur och organisation 51
4.3 Elanvändning och produktionssystem 54
4.4 Produktionskostnader, elpriser och skatter 59
4.5 Utlandsförbindelser och elhandel 62
4.6 Framtidsutsikter 65
4.7 Sammanfattande kommentarer 68

5 Ryssland 71
5.1 Den ekonomiska utvecklingen 72
5.2 Elmarknadens struktur och organisation 73
5.3 Elanvändning och produktionssystem 74
5.4 Produktionskostnader, elpriser och skatter 78
5.5 Överföringssystemet, utlandsförbindelser och elhandel 82
5.6 Framtidsutsikter 85
5.7 Sammanfattande kommentarer 90



Polen 93
6.1 Den ekonomiska utvecklingen 93
6.2 Elmarknadens struktur och organisation 94
6.3 Elanvändning och produktionssystem 96
6.4 Produktionskostnader, elpriser och skatter 97
6.5 Utlandsförbindelser och elhandel 98
6.6 Framtidsutsikter 100
6.7 Sammanfattande kommentarer 101

Tyskland 103
7.1 Den ekonomiska utvecklingen 103
7.2 Elmarknadens struktur och organisation 104
7.3 Elanvändning och produktionssystem 107
7.4 Produktionskostnader, elpriser och skatter 109
7.5 Utlandsförbindelser och elhandel 110
7.6 Framtidsutsikter 112
7.7 Sammanfattande kommentarer 114

Kärnkraften runt Östersjön 117
8.1 Olika reaktortyper 117
8.2 Reaktorer i Norden och Tyskland 119
8.3 Reaktorer i Litauen och nordvästra Ryssland 121
8.4 Experterna är eniga? 123
8.5 Internationellt samarbete 124
8.6 Internationella konventioner för atomskador 126
8.7 Sammanfattande kommentarer 128

Miljöproblem och miljökrav 131
9.1 Utsläpp och miljöpåverkan vid förbränning av bränslen 131
9.2 Internationella överenskommelser och miljökrav 132
9.3 Miljösituationen i Östersjöområdet 135

9.3.1 De baltiska länderna 138
9.3.2 Ryssland 139
9.3.3 Polen 140
9.3.4 Tyskland 141
9.3.5 De nordiska länderna 143

9.4 Energieffektivisering och förnybar energi 144
9.5 Sammanfattande kommentarer 146



Del II Elhandel med utlandet

10 Drivkrafter 149
10.1 Olikheter i produktionssystemen och variationer i

elproduktionen 150
10.2 Variationer i efterfrågan 151
10.3 Avslutande kommentarer 153

11 Påverkansfaktorer 155
11.1 Skillnader i rörliga produktionskostnader i befintliga system 156
11.2 Skillnader i totala kostnader i ny elproduktion 159
11.3 Elbalanser 160

11.3.1 Den framtida elförsörjningen 161
11.3.2 Effektivisering i produktions-och distributionsledet 162

11.4 Skillnader i elpriser 164
11.5 Organisatoriska och strukturella ramar 165

11.5.1 Tillträde till överföringsförbindelserna och elhandel
med utlandet 165

11.5.2 Friare elhandel i framtiden? 167
11.5.3 Utländska investerare på andra sidan Östersjön? 168

11.6 Överföringsledningar till utlandet 169
11.6.1 Existerande och beslutade överföringsförbindelser

från Norden 170
11.6.2 Diskuterade nya kablar 170
11.6.3 Utrymme på befintliga överföringsförbindelser 172
11.6.4 Utformning av nya handelsavtal 173
11.6.5 Kostnader för nya kablar 174
11.6.6 Kommer nya ledningar att byggas? 175

11.7 Miljökravens betydelse för utlandshandeln med el 177

Bilaga 1 Estlands energimarknad 179
Bilaga 2 Estlands energimyndighet 180
Bilaga 3 Litauens energimarknad 181
Bilaga 4 Lithuanian State Power System, LSPS 182
Bilaga 5 EAES-programmet 183
Bilaga 6 Elpriser för olika kundkategorier 184

NEXT PAQS(S)
lof t BLANK



1 Sammanfattning och slutsatser

Under det senaste decenniet har förutsättningarna för ett närmare samarbete
och handelsutbyte mellan Sverige och länderna i Östersjöregionen förändrats. I
Norden är vi på väg mot en nordisk elmarknad.

Norge
Reformerad elmarknad 1991
Elproduktion 114 TWh ar 1394
Vattenkraft 100 %
Nettohandel()TWhärl994
Nettoexport 8TWh ar 1993
Största producent Statkraft ca 34 TWh.
Elanvändning 22,7 MWh /inv.lnare.

Danmark
Centralt styrd elmarknad
Elproduktion 38 TWh Sr 1994,
kondenskraft 95 %, most kol
Nettoexport 5 TWh ar 1994
Nettoimport 1 TWh .1r 1993
Tvä samarbetsorganisationer
ELSAM och ELKRAFT svarar för
100% nv produktionen.
Elanvändning 6,0 MWh/invänare.

T

Ryssland
Elmarknaden förändras i Ukt ined
landets ekonomiska reform
Nettoexport 18 TWh är 1993
Nordvästra regionen
Elproduktion ca59TWh
Kärnkraft 48, % resten vatten- ocii
värmekraft
Största aktören är det statliga bolaget
RAO-EES och 6 regionala el förelag,
som till viss del ägs av RAO-EES.
Elanvändning 8,6 MWh/invflniire.

Sverige
Reformerad elmarknad 1996
Elproduktion 138 TWh,
vatten-och kärnkraft
Export 6 TWh och import 7 TWh är 1994
Största producent Vattenfall 73 TWh
Elanvändning 14,1 MWh/invänare.

Finland
Reformerad elmarknad 1995

\ Elproduktion 62 TWh ar 1994
Vattenkraft 20'!!., kärnkraft 3D %, konventionell
värmekraft 51) %.,varav 62'"»kraftvärme
Nettoimport 6 TWh Sr 1994

' Största producent Imalran Voima 27 TWh.
Elanvändning 12,H MWh/invanare.

v-

Tyskland
Geografiskt uppdelad elmarknad
.Iproduktion 525 TWh, brunkol 30%,

stenko] 311%, kärnkraft 30%
ika stor export som import, ca 30 TWh

Tre stora elproducenter, RWE Energie,
PreussenElektra och Bayernwerk
Elanvändning 5,7 MWh/invänore.

Baltikum
Elmarknaderna omstruktureras, nya lagar utformas
Elanvändning 2,0 MWh/invanare
EsfffllKI

Enurgipolitisk strategi fastlades under 1995
Elproduktion 8 TWh är 1994
Kondenskraft 100 %, mest oljeskiffer
Neltoexporl 1,2 TWh ar 1994
En producent, Eeöti Energia
Lettland
Elproduktion 3,7TWh ar 1993, vattenkraft ca 80 "/„
Nettoimport 2,5 TWh är 1993
En producent, Lntvenegro
Litauen
Elproduktion 9,8 TWh år 1994, kärnkraft ca HO'::.
Nettoexport 2,7 TWIl är 1993
En producent, Lithuanian PowerCompnny.

Polen
Elmarknaden omstruktureras, nytt t-llagsförslag är
framtaget för beslut
Elproduktion 125 TWh är 1994, kolkondens 95 %
Nettoexport 2 TWh Sr 1994
Polish Power Grid Company ansvarar för all produktion
Elanvändning 2,2 MWh/invänare.



De tidigare centralstyrda ekonomierna genomgår en demokratisering och en
snabb omställning till marknadsekonomiska spelregler. För Sveriges del är, för-
utom de nordiska länderna, utvecklingen i Polen, Estland, Lettland, Litauen,
Ryssland och Tyskland betydelsefull. Dessa länder utgör Sveriges närområde
och kan därmed utgöra viktiga marknader för svenska företag, även på
energiområdet. Det omvända kan också gälla.

1.1 Sammanfattning

Det finns stora skillnader mellan elmarknaderna i länderna runt Östersjön. Ge-
mensamt för alla länder är att elmarknaderna ar under förändring, på ett direkt
sätt eller via påverkan från andra länder. I Norge, Finland och Sverige har el-
marknaderna genomgått genomgripande reformer. Förändringarna berör även
Danmark genom att vissa regler, främst för utlandshandeln, kommer att för-
ändras i och med anslutningen till den norsk-svenska börsen.

I Tyskland är återföreningen med den påföljande anslutningen av östra regio-
nen till det västeuropeiska elsystemet investeringar i miljöutrustning och nytt
subventionssystem för det inhemska kolet exempel på pågående förändringar.
Dessutom diskuteras i Tyskland ett förslag till reformering av elmarknaden. I
de nya marknadsekonomierna, Estland, Lettland, Litauen och Ryssland, pågår
andra förändringar. Ekonomisk nedgång, reformering av i stort sett hela eko-
nomin och nya lagar påverkar alla marknader. I Polen, som har hunnit längre i
reformeringen av landets ekonomi, är den snabbt ökande ekonomiska tillväxten
en förändring i sig.

Eltillförsel och elefterfrågan

I de nordiska ländernas elsystem finns ctet under normala driftsförhållanden
ledig produktionskapacitet. Det är framför allt Danmark som kan öka produk-
tionen inom det befintliga produktionssystemet. I Norge har den tidigare regi-
onala uppdelningen och i Sverige den omfattande satsningen på kärnkraft-
utbyggnad, statligt stöd tifl elproduktionsanläggningar, och framför allt lågkon-
junkturen, lett till överkapacitet i elproduktionssystemen. Elproduktionen i de
energidimensionerade systemen i Norge och Sverige varierar mycket beroende
på vattentillrinningen. I Finland utgör en del av den installerade produk-
tionskapaciteten reserv för vattenkraften.

Även Tysklands och Polens elsystem har i dag ledig produktionskapacitet, som
relativt sett motsvarar den nivå som finns i de nordiska länderna. Den baltiska
regionens samlade elproduktionssystem är överdimensionerat, eftersom det
byggdes upp som en del av Sovjetunionens nordvästra system och därmed var
avsett för ett betydligt högre elbehov än i dag. I Estland och Litauen är el-
behovet hälften så stort som produktionskapaciteten, medan produktions-
kapaciteten i Lettland ligger i nivå med elbehovet. Lettland har varit netto-
importör av el under de senaste åren.

Under senare år har produktionskapaciteten i viss mån anpassats till elbehovet.
I de nordiska länderna som helhet har tillväxten i produktionskapaciteten varit
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betydligt lägre än ökningen av elbehovet sedan 1988. Efter Tysklands åter-
förening lades vissa anläggningar i den östra delen ned eftersom de inte upp-
fyllde miljökraven. I Polen innebär återhämtningen i ekonomin att elbehovet
växer.

Hur den framtida elförsörjningen kommer att utvecklas beror på flera faktorer.
Beslutade utbyggnader och prognostiserad utveckling av elanvändningen tyder
på att produktionskapaciteten i länderna kommer att vara tillräcklig för att
täcka den ökade elefterfrågan några år framåt. Det finns dock många osäker-
hetsfaktorer, inte minst kärnkraftsavvecklingens startpunkt och takt i Sverige.
Andra osäkerhetsfaktorer är kärnkraften i Litauen och Ryssland, eventuell om-
förhandling av Finlands avtal om elimport från Ryssland, utbyggnad av kärn-
kraftskapaciteten i Finland, nya överföringsförbindelser till kontinenten och hur
elefterfrågan utvecklas. Den sistnämnda faktorn gäller i stor utsträckning de
nya marknadsekonomierna, eftersom alla officiella prognoser i de baltiska län-
derna och Ryssland pekar på en minskning av elbehovet de närmaste åren. En
annan viktig faktor som kan påverka de framtida elbalanserna i länderna runt
Östersjön är miljörestriktioner, eller avsaknad av sådana. Dessutom är flera an-
läggningar i de baltiska länderna avställda och underhålls inte, vilket kan för-
svåra en idrifttagning i framtiden.

Produktionssystem och produktionskostnader

Till följd av att ländemas produktionssystem skiljer sig åt, varierar kostnaderna
för att producera el.

Norge, med sitt vattenkraftsbaserade system, har under normala förhållanden
de lägsta produktionskostnaderna bland de nordiska länderna. Därefter kom-
mer Sverige, med ett produktionssystem som till hälften baseras på vattenkraft
och till hälften på kärnkraft. I Finland baseras elproduktionssy."temet på kon-
ventionell värmekraft, kärnkraft och vattenkraft. I Danmark svarar konven-
tionell värmekraft för nästan hela elproduktionen. Både i Finland och Danmark,
som normalt har högre kostnader än Norge och Sverige, är det bränslekost-
naden för kol som bestämmer de rörliga produktionskostnaderna under större
delen av året. Finland har emellertid högre produktionskostnader än Danmark
beroende på att användning av fossila bränslen för elproduktionen beskattas.

Tysklands produktionssystem baseras till två tredjedelar på konventionell
värmekraft och till knappt en tredjedel på kärnkraft. Jämfört med de nordiska
länderna är produktionskostnaderna i Tyskland höga. Kostnaderna är lägst för
kärnkraftsproducerad el, högre för el producerad i kraftverk eldade med im-
porterat stenkol eller brunkol och högst, nästan tre gånger så höga, i kraftverk
eldade med inhemskt stenkol. Detta hänger samman med att de tyska elprodu-
centerna har varit tvungna att köpa en viss mängd inhemskt kol till ett pris av-
sevärt över världsmarknadspriset. När subventionssystemet för det inhemska
kolet tas bort, kommer kostnaderna sannolikt att sjunka.

De rörliga produktionskostnaderna i Polen, de baltiska länderna och Ryssland
är mycket låga jämfört med de övriga länderna. Polens elproduktion bygger
huvudsakligen på konventionell värmekraft baserad på subventionerat in-
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hemskt kol. I Litauen täcker kärnkraftverket Ignalina landets totala elbehov.
Kondensanläggningarna i Estland, som drivs med inhemskt oljeskiffer, har
relativt låga rörliga produktionskostnader bl a därför att priset på oljeskiffer
regleras centralt. I Lettland står vattenkraften med låga rörliga produktions-
kostnader för mer än hälften av elproduktionen. I Rysslands nordvästra region
baseras produktionen på kärnkraft och konventionell värmekraft, huvudsak-
ligen naturgasbaserad, med relativt låga produktionskostnader.

Produktionskostnaderna i de nya marknadsekonomierna förväntas stiga i
framtiden, framför allt på grund av att bränslesubventionerna kommer att
minska för att så småningom tas bort. Eventuella investeringar i
reningsutrustning kan också verka kostnadshöjande. Även det i dag mycket
eftersatta underhållet av produktionsanläggningar och överföringsnäten måste
så småningom ombesörjas.

Elpriserna varierar

Elpriserna till olika kundkategorier varierar mellan länderna i Östersjöregionen-
För industrikunder, för vilka det finns officiella tariffer, finns de högsta priserna
i Tyskland, vilket förklaras av det dyra inhemska kolet, de stränga miljökraven,
koncessionsavgifter samt att elmarknaden karaktäriseras av monopol. Efter
omläggningen av subventionssystemet för det inhemska kolet år 1996 väntas
elpriserna gå ner.

Estland, Lettland och Litauen har de lägsta elpriserna, trots att priserna har ökat
kraftigt sedan självständigheten. Konsumentpriserna i de baltiska länderna
regleras av staten och ligger fortfarande på en sådan nivå att kostnaderna för
elproduktion och distribution inte täcks. Elen beskattas inte i konsumtionsledet.
I Polen är elpriserna högre än i de baltiska länderna, men i övrigt liknar
situationen i Polen den i de baltiska länderna. Elpriserna höjs kontinuerligt,
men inte tillräckligt för att täcka kostnaderna. Företagen har svårt att finansiera
underhåll och reparation av kraftverken. Situationen är likartad i Ryssland.

I Polen, de baltiska länderna och Ryssland håller prisbildningen sakta på att
förändras. En viktig faktor som kan påverka elprisets utveckling i de nya
marknadsekonomierna är, förutom själva produktionskostnaderna, borttagan-
det av subventioner och statliga regleringar. I Tyskland kan inhemsk och ut-
ländsk konkurrens leda till att elpriserna pressas ned om elmarknaden reforme-
ras. Även i Norden väntas elpriserna exklusive skatter gå ner på kort sikt, i
första hand till större kunder, som en följd av den hårdnande konkurrensen på
de reformerade elmarknaderna.

Olika strukturer på elmarknaderna

De organisatoriska och strukturella förhållandena på de nationella markna-
derna spelar stor roll för vilken form av handel som uppstår. De nationella
regelverken och tillgången till näten bestämmer vilka aktörer som får delta i el-
handeln med utlandet.

Av länderna i Östersjöområdet är det endast Norge, Finland och Sverige som
har ett regelverk som ger alla aktörer tillgång till ledningar och nät inom landet.
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I Norge och Sverige gäller tillträdet även utlandsförbindelserna. I Finland måste
kunderna förhandla om tillträde till utlandsförbindelserna, så länge ägarfrågan
över stamnätet inte är löst. Även om vissa begränsningar av den fria handeln
över gränserna finns, exempelvis de norska restriktionerna för export på långa
kontrakt, finska importskatter och begränsningar av överföringskapaciteten
mellan länderna, skapar förändringarna på de nationella elmarknaderna förut-
sättningar för en internationell elhandel i konkurrens.

Varken den tyska eller den danska lagstiftningen innebär några lagliga hinder
för tillträde till näten. Elproducenterna i dessa länder äger emellertid i stort sett
alla nät och ledningar och har därigenom i praktiken ensamrätt på utlands-
handeln med el. Möjligheten för tredje part att överföra el på ledningarna är
begränsad till frivilliga överenskommelser.

I de baltiska länderna och i Ryssland pågår en fundamental förändring av i
stort sett alla marknader. Även energimarknaderna förändras genom att nya
lagar tas fram och grundläggande energipolitiska mål formuleras. I dag priori-
teras förändringar av prisstrukturen för att elföretagen ska erhålla kostnads-
täckning. Fri tillgång till näten, konkurrens på elmarknaden eller ansvar för ut-
rikeshandeln har inte berörts. I dag ligger ansvaret hos ett stort statligt företag i
respektive land.

I Ryssland regleras utrikeshandeln med el av energi- och handelsministeriet.
För elexport krävs speciella licenser och ministeriet har fastställt exportkvoter.
Inga direkta förslag eller planer som berör ansvaret för utlandshandel finns för
närvarande. Framtidsplanerna handlar mycket om att decentralisera besluts-
fattande och ansvar, särskilt när det gäller priser och kostnader,

I Polen är det i dag statligt ägda företag som ansvarar för produktion, över-
föring och distribution av el, förvaltar de nationella näten och utlandsförbindel-
serna samt beslutar om utrikeshandel med el. Ett förslag till en ny energi lag,
som syftar till att skapa förutsättningar för konkurrens, är framtagen och kan
komina att godkännas inom kort. Enligt förslaget kommer det att krävas kon-
cession för utrikeshandel med el.

De nationella regelverken och elmarknadernas struktur utgör i flera fall bety-
dande hinder för en utveckling mot en friare elhandel över nationsgränserna i
Östersjöområdet. De nya elmarknaderna i Norge, Finland och Sverige leder till
att handel över nationsgränserna blir fri, men endast mellan de tre länderna.
Med övriga länder kan elhandeln även i fortsättningen endast ske mellan pro-
ducenter. Danmark har i dag ingen avsikt att ändra regelverket på elmarkna-
den. I Tyskland har ett förslag som bl a innehåller tredjeparts tillträde till näten
tagits fram mtn mött stort motstånd och kritik. Lyckas EU få igenom sitt förslag
till elmarknadsdirektiv kan situationen på elmarknaderna i både Danmark och
Tyskland förändras. Man får inte heller underskatta dynamiken i förändring-
arna. Erfarenheter av reformeringarna av elmarknaderna i Norden kan påverka
kunderna och företagen i länder som har kvar reglerade marknader.
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ÖverföringsledfMigar och utlandshandel med el

De större kraftföretagen i Norden har sedan början av 1960-talet samarbetat
inom Nordel. Vattenkraften i Norge och Sverige kompletterar de värmekraft-
baserade systemen i Danmark och Finland. Genom att integrera ländernas
system kan dessutom utbyggnaden av reservkapaciteten hållas nere. Via utbyte
av tillfällig kraft kan produktionsanläggningar i hela Norden utnyttjas i
kostnadsordning.

Integrationen av elproduktionssystemen i de nordiska länderna har genomförts
tack vare en omfattande utbyggnad av överföringsförbindelsema. I dag är de
nordiska länderna väl sammankopplade via ledningar och kablar. Sverige har
direkta förbindelser med Själland, Jylland, Finland och Norge. Norge har, för-
utom till Sverige, direkta förbindelser till Finland och Jylland. Från Jylland finns
det vidare förbindelser till det tyska systemet. Finland har i sin tur en koppling
till ett regionalt system i nordvästra Ryssland.

I länderna på andra sidan Östersjön har stora förändringar inträffat under de
senaste åren. Tysklands återförening ledde så småningom till en anslutning av
den östra regionen till det västeuropeiska elsystemet hösten 1995. Vid samma
tidpunkt kopplades även Polen till detta system och förbindelserna till Ukraina
nedmonterades. De baltiska länderna har för avsikt att i första hand samarbeta
sinsemellan. På grund av avsaknad av tillräckliga regleringsmöjligheter inom
de egna systemen är de dock hänvisade till den gamla samarbetsorgan ^tionen
och vattenkraften i Ryssland. Vidare har Polen och de baltiska ländtrr-a uttalat
en önskan om ett samarbete med de nordiska länderna.

Teknisk utveckling har gjort det möjligt att bygga långa sjökablar till en rimlig
kostnad. Kraftföretagen i Norden har visat intresse för elmarknaderna på den
europeiska kontinenten. Kablar från Sverige respektive Själland till Tyskland
har byggts inom loppet av några år. Beslut finns om ytterligare tre förbindelser,
från Norge till Tyskland och Nederländerna. Den tekniska utvecklingen går
vidare och man räknar med att inom några år kunna öka överföringskapacite-
ten på sjökablar. Strävan efter en ytterligare integration av elmarknaderna, sär-
skilt i länderna i Östersjöregionen, kommer sannolikt att leda till att nya kablar
byggs. En Östersjöring, som knyter ihop de nordiska länderna med Tyskland,
Polen, de baltiska staterna och Rysslands nordvästra region, tycks inte längre
endast vara en vision.

Handeln med el mellan länderna i Östersjöregionen är i dag av varierande om-
fattning. Bland de nordiska länderna utgör den fysiska elhandeln1 i normala fall
omkring 10 % av produktionen i respektive land. I Norden varierar elhandeln
mellan och under åren beroende på vattentillrinningen. Under vattenrika år
kan Norge och Sverige exportera el till Danmark och Finland, medan torrår
vanligtvis ger omvända handelsströmmar. I Tyskland och Polen ligger el-
handelns andel av produktionen på ungefär samma nivå som i de nordiska
länderna. I de baltiska länderna är handelns omfattning betydligt större. I
Lettland uppgår den till 80 % av elproduktionen och i Litauen är den högre än

Summan av export och import.
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landets sammanlagda elproduktion. För Estland uppgår motsvarande andel till
25 %. Den relativt omfattande clhandeln för de baltiska länderna hänger
samman med överdimensionering av elproduktionssystemen i Estland och
Litauen och underskott i Lettlands elproduktion.

Miljömål och miljökrav

Miljösituationen i de olika länderna varierar betydligt. Problemen är störst i den
östra och södra delen av Östersjöområdet och förhållandevis små i Norden.
Miljöproblemen härrör till stor del från elproduktionsanläggningar som baseras
på fossila bränslen. Det gäller främst oljeskifferanläggningar i Estland samt kol-
anläggningar i Polen och Tyskland.

De nordiska länderna och Tyskland har sedan 1970-talet arbetat med att minska
utsläppen av svaveldioxid, kväveoxid och stoft. I östra Tyskland, där miljö-
arbetet påbörjades senare, återstår emellertid en del arbete. Även i Polen har en
del åtgärder vidtagits.

Det största problemet för Polen, Baltikum och Ryssland är den ekonomiska
situationen, för såväl staterna som de enskilda elföretagen. Brist på likvida
medel gör att kapital saknas för investeringar i reningsutrustning. Länderna är
därför beroende av internationell hjälp för att kunna genomföra miljö-
förbättrande åtgärder.

Kärnkraft i Litauen och nordvästra Ryssland

Kärnkraften i Litauen och nordvästra Ryssland spelar en central roll i ländernas
elförsörjning. Kärnkraftverket Ignalina i Litauen svarar för omkring hälften av
den totala elproduktionskapaciteten i landet. Eftersom inånga av de konventio-
nella kraftvärmeanläggningarna är avställda står Ignalina för ca 80 % av landets
elproduktion. Reaktorerna vid Leningrad i Sosnovyj Bor svarar för 40 % av el-
behovet i S:t Petersburgregionen och kärnkraftverket i Kola för 60 % av el-
produktionen i Murmanskregionen.

Flera bedömare förordar en stängning av ett flertal av reaktorerna, eftersom de
uppvisar stora brister i säkerheten. Man menar också att en ökad elefterfrågan i
dessa regioner kan tillgodoses även om högriskreaktorerna avvecklas. I Litauen
och nordvästra Ryssland utnyttjas i dag endast omkring hälften av den installe-
rade produktionskapaciteten. Prognoser pekar på en fortsatt minskning av el-
efterfrågan de närmaste åren.

Ett internationellt program för säkerhetshöjande åtgärder i kärnkraftverket
Ignalina är förbundet med villkoret att en avveckling av reaktorerna ska ske
inom tio till femton år. De fyra reaktorerna i kärnkraftverket Leningrad kom-
mer att tas ur drift inom åtta till sexton år. Från rysk sida siktar man på att er-
sätta två av dessa reaktorer med nya. Dessutom planeras det en ny anläggning
till år 2000. Eftersom finanseringen är ett problem är det osäkert om en sådan
ersättning och utbyggnad kan genomföras.
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1.2 Slutsatser

Dot finns drivkrafter för att fortsätta att utvidga handeln med el mellan länder-
na runt Östersjön. Genom utbyte av tillfällig kraft kan de samlade produk-
tionskostnaderna minska. Drivkraften för denna handel är de varierande rör-
liga produktionskostnaderna. För handelsavtal som gäller under längre tids-
perioder kan incitamentet vara skillnader i råkraftspris om två kraftföretag
handlar med varandra; eller konsumentpriserna om kraftföretaget handlar
direkt med en kund i det andra landet. Vidare kan import av el vara ett alterna-
tiv till att bygga ny kapacitet i enskilda länder.

Möjligheterna att handla med el bestäms bl a av elmarknadens organisatoriska
struktur. Det finns exempel på länder som reglerar hur mycket el som får ex-
porteras och tillgången till näten kan vara begränsad. Handelsmöjligheterna be-
stäms även av politiska ställningstaganden, nar det gäller miljön och graden av
självförsörjning.

Sverige har i dag tillräcklig produktionskapacitet för att klara den inhemska
efterfrågan, men i takt med att efterfrågan stiger och befintlig kapacitet ställs av
kommer man att behöva bygga ny kapacitet eller importera el. Situationen på-
verkas i mycket hög grad av kärnkraftsavvecklingens tidpunkt och takt. El-
importen kan komma att få en viktig roll i omställningen av det svenska energi-
systemet.

Handeln mellan de nordiska länderna ökar de närmaste åren

De reformerade elmnrknaderna i Norge, Finland och Sverige leder till ökade handels-
wöjligheler. Framför nllt gäller det handeln mellan elproducenterna och de stora elkun-
derna. På längre sikt avgörs handelsutvecklingen av politiska beslut i de tre länderna,
den svenska kärnkraftens framtid, om Finland bygger egen kapacitet eller väljer att öka
andelen importerad cl, om gasnätet i Norden byggs ut och ont Norge kommer att an-
vända gasen i Nordsjön för att producera el.

Den nordiska elbörsen innebär ökade möjligheter för kortsiktig handel med el.
Inledningsvis kommer börshandeln att omfatta Sverige och Norge och senare
även Finland. För att de finska aktörerna ska kunna delta i handeln måste dock
äganderätten över stamnätet och tariffernas utformning klargöras. Danmark
har inga planer på att följa Norge, Sverige och Finland och avreglera elmark-
naden, men har visat intresse av att ansluta sig till den nordiska börsen.

Norges möjligheter att öka den framtida exporten till Sverige beror bl a på om
den norska kapaciteten kommer att byggas ut, hur marknadssituationen i Nor-
den och även gentemot de tyska aktörerna kommer att se ut och om den norska
regeringen och Stortinget kommer att tillåta en stor elexport. Om Norge bygger
ut kapaciteten så att exportmöjligheterna ökar finns det flera tänkbara
handelsländer. T ex kan de norska elproducenterna välja att handla med
Tyskland om vinsten inklusive kostnaden för nya kablar är större än att handla
med exempelvis Sverige och Finland.
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Handeln mellan Sverige och Finland går i huvudsak i riktning från Sverige till
Finland. Hittills är det elproducenterna som slutit handelsavtal, men efter refor-
meringen av den finska och svenska elmarknaden kommer avtal att kunna
slutas direkt mellan producenter och kunder i de båda ländernn.Vattenfall har
redan skrivit två avtal direkt med industrikunder i Finland. På kort sikt kan
man därför vänta att handeln mellan Sverige och Finland kommer att öka. På
Ute längre sikt är det svårare att bedöma hur handeln kan komma att utvecklas.
Den avgörande faktorn är kärnkraftsfrågan i Sverige. Även Finlands beslut om
kärnkraften har betydelse för den framtida elhandeln. Den finska riksdagen har
röstat nej till tillstånd för ett femte kärnkraftverk, men beslutet kan komma att
omprövas. Andra faktorer som påverkar handelströmmarna är om Finland
kommer fortsätta att importera el från Ryssland även efter år 1999, när dagens
handelsavtal går ut. En fortsatt import av el från Ryssland beror på hur elpri-
serna i S:t Petersburgregionen utvecklas samt hur stor den framtida produk-
tionskapaciteten i S:t Petersburgregionen kommer att vara. I dag sker hälften av
elproduktionen i kärnkraftverket Leningrad i Sosnovyj Bor.

Elhandeln med Tyskland är i dag begränsad till elproducenterna

Sveriges handel med Tyskland kommer att öka de närmaste åren när överföringskapaci-
teten mellan länderna förstärks. Eftersom de tyska elproducenterna äger och
kontrollerar näten är det endast elproducenterna som kan handla el med utlandet. I
framtiden kan den svenska exporten till Tyskland komma att öka ytterligare om
Tysklands elmarknad avregleras sn att även de stora elkonsumenterna kan ingå
handelsavtal. En förutsättning är att nya kablar byggs.

Handeln mellan Sverige och Tyskland kommer att öka när kapaciteten på Baltic
Cable kan utnyttjas fullt ut och när Kontekförbindelsen mellan Själland och
Rostock utnyttjas för svenskt elutbyte. Den kortsiktiga drivkraften för handel
mellan Sverige och Tyskland är att produktionssystemen är olika och kan
komplettera varandra. På längre sikt påverkas handelmönstret av hur
prisstrukturen kommer att se ut. I dag är priserna i Tyskland relativt höga, del-
vis på grund av att elproducenterna har subventionerat det dyra inhemska
kolet men också för att marknaden karaktäriseras av monopol. Så länge näten
kontrolleras av företagen kommer det framför allt att vara skillnader i
produktionskostnader mellan de tyska elproducenterna och elproducenterna i
de nordiska länderna som, tillsammans med överföringskostnaderna,
bestämmer om handel är lönsamt.

Om Tysklands elmarknad reformeras och handeln kan ske direkt mellan
producenter och konsumenter kommer förutsättningarna att ändras. Hur han-
delströmmarna kommer att se ut påverkas av den nya marknadssituationen,
som är svår att analysera i dag. Det är t ex svårt att bedöma hur mycket
priserna i Tyskland kommer att sjunka när konkurrensen ökar och hur
produktionssystemen i de olika länderna kommer att se ut. Dessutom är det
svårt att säga vilka aktörer som kommer att delta på en större marknad.
Frankrike, som idag har ett stort överskott av el, kommer sannolikt att
konkurrera om kunderna på den tyska marknaden. Via förbindelser genom
Tyskland kan el producerad i Frankrike komma att säljas även på de nordiska
marknaderna.
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Om och vid vilken tidpunkt Tysklands elmarknad kommer att reformeras går
inte att säga i dag. Tysklands ekonomiministerium har tagit fram ett förslag om
en ny energilag. Förslaget har dock mött kritik och håller på att omarbetas.
Samtidigt har ekonomiministern sagt att han inväntar EUs nästa
energiministermöte och de eventuella framsteg som kan göras när det gäller
reformeringen av energimarknaderna.

Räcker Baltikums ulöverskott till framtida export?

Idag har de baltiska länderna, sell som en region, en stor överkapacitet i elproduk-
tionen. Flera av anläggningarna är emellertid bristfälligt underhållna och kärn-
kraftverket Ignalhia i Litauen kommer alt axwecklas inom en tidsperiod på mellan 10
och 15 år. Eftersom både elförelagen och länderna har finansieringsproblem kommer
elförsörjningen i Baltikum att vara beroende av utländska investerare. I takt med att
kabelteknikcn utvecklas och de baltiska länderna utvecklar fungerande marknadssystem
ökar incitamenten för utländska investeringar i Baltikum. En möjlig utveckling är att
svenska kraftföretag bygger clproduklionsanlnggningar i Baltikum för all sedan leverera
delar av elproduktionen till svenska kunder.

De baltiska länderna vill på sikt minska beroendet av Ryssland och är därför
intresserade av att ansluta sitt elnät till Sverige, Finland eller Polen. För att Sve-
rige ska kunna handla med de baltiska länderna måste kablar byggas. Det är
i dag svårt att bedöma om vinsterna av en sådan handel kan motivera kabelut-
byggnaden eftersom de baltiska ländernas framtida försörjningssituation är
osäker. Baltikum, som region, exporterar i dag knappt 2 TWh el netto.

De baltiska ländernas framtida elförsörjning beror i hög grad på hur produk-
tionskapaciteten kommer att utvecklas. Varken Estlands oljeskifferverk eller
kärnkraftverket Ignalina i Litauen klarar de miljö- och säkerhetskrav som ställs
inom EU. I samband med ett bidrag från NSA2 har Litauen förbundit sig att inte
förlänga livslängden hos de två reaktorerna i Ignalina. Den första reaktorn ska
avvecklas år 2005 och den andra år 2010. Litauen måste följaktligen överväga
om och hur Ignalinas kärnkraftel ska ersättas, genom nyinvesteringar eller
import av el. Genom att installera modem rökgasrening kan utsläppen av
svavel- och kväveoxider från oljeskifferanläggningar i Estland minska.

Ett stort problem i Baltikum är den ekonomiska situationen, för såväl staterna
som för de enskilda elföretagen. Många elföretag har svårt att driva in
fordringar vilket medför att kapital saknas för investeringar i förbättring av
anläggningarna. Länderna blir därför beroende av internationell hjälp för att
kunna genomföra de planerade miljöförbättrande åtgärderna. En tänkbar
utveckling skulle kunna vara att andra länder, t ex Sverige, investerar i kraft-
verk i Baltikum för att sedan överföra el till hemlandet. Så länge de baltiska
länderna inte har fungerande marknadssystem dämpas emellertid inves-
teringsviljan från utländska företag.

Nuclear Safety Account, NSA, en fond som startades av G7-länderna för att se över
shkerheten i ryskbyggda kärnkraftverk. Fonden administreras genom Europeiska
utvecklingsbanken, EBRD.
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Polens elmarknad häller på att reformeras

Polens ekonomi växer relativt snabbt och därmed också den inhemska efterfrågan pä el.
Om inte ny kapacitet byggs kan Polen behöva importera el i framtiden. I takt med att
Polens elmarknad reformeras och priserna på et mnrknndsanpassas ökar intresset för
utländska investeringar i den polska elsektorn.

En eventuell handel mellan Sverige och Polen kan antingen ske via förbindelser
i östra Tyskland eller via en kabel som byggs direkt från Sverige till Polen.
Polen nettoexporterar i dag drygt 2 TWh el och produktionen sker huvudsak-
ligen i kolkraftverk. Frågan är om Polen kommer att ha tillräcklig kapacitet för
att exportera el till Sverige i framtiden eller om Polen kommer att bli en netto-
importör. Ser man enbart på den inhemska situationen finns det faktorer som
talar för att Polen kan komma att behöva importera el. Den ökade tillväxten i
ekonomin och därmed ett ökat elbehov, tillsammans med finansieringsproblem
för de inhemska företagen, gör att den framtida kapacitetsutbyggnaden kanske
inte är tillräcklig. Dessutom behöver flertalet av Polens kolkraftverk investera i
reningsutrustning för att kunna efterleva de skärpta miljökraven, som kommer
att skärpas ytterligare från 1997.

Situationen skulle förändras om utländska företag investerar i elanläggningar i
Polen. Intresset från utlandet för den polska elsektorn ökar i takt med att den
polska elmarknaden marknadsanpassns. Ett förslag till en ny ellag finns fram-
taget och väntas tas upp i parlamentet före årsskiftet 1995/96. Dessutom har
Polen eget kol som utvinns till relativt låga kostnader. Om Polens framtida el-
försörjning möjliggör en ökad export finns det fler nya handelsparter än
Sverige. Genom att bygga en ledning mellan Polen och Litauen kan el exporte-
ras från Polen till de baltiska länderna.

Naturgasel och kärnkraft från Ryssland?

I Ryssland pågår en djupgående reformering av landets ekonomiska struktur, vilket
även påverkar elmarknaden. På sikt finns det intresse i Ryssland för att ansluta sig till
det västeuropeiska nätet via en likströmsförbindelse. I dag exporterar Ryssland el till
Finland. Det finns inget beslut om fortsatt handel efter sekelskiftet men TVS, den finska
industrins nätbolag, förhandlar med Ryssland om att förstärka överföringskapaciteten
både på den finska och den ryska sidan.

Ryssland vill öka möjligheterna att handla el med Europa. Det mest realistiska
alternativet i dagsläget är att bygga en likströmsledning mellan Ryssland och
Centraleuropa. Eftersom Ryssland har stora naturgastillgångar, ett överskott av
el och relativt låga priser, kan man förvänta sig att handelströmmen kommer
att gå från Ryssland till Europa. Liksom i Baltikum och Polen kan delar av den
nya kapaciteten komma att byggas av utländska företag. I dag sker knappt
hälften av produktionen i den nordvästra regionen i Ryssland med kärnkraft.
De flesta reaktorer behöver emellertid renoveras och vissa reaktorer bör, enligt
experter i väst, stängas.

Kämkraftsavvecklingen i Sverige ökar behovet av ny elproduktion

Import av el kan ersätta vissa delar av kärnkraftsproduktionen och fylla en viktig roll i
inledningsfasen av kämkraftsavvecklingen genom att det akuta behovet av ny
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produktionskapacitet. Det nr emellertid inte troligt att stora delar av vårt utbyggnads-
behov långsiktigt kan ersattas av import. Situationen kan förändras om Norge börjar
producera gaskraft i stor skala eller om produktionskapaciteten växer markant i Polen
och Baltikum på grund av utländska investeringar.

När kärnkraften avvecklas kommer Sverige att behöva ersätta nästan hälften av
dagens elbehov med antingen ny inhemskt producerad el eller med importerad
el. Om idén om en Östersjöring realiseras kommer Sveriges handel utvidgas,
från att omfatta de nordiska länderna och Tyskland, till att omfatta även Polen
och de baltiska länderna. Om Sverige ska kunna ersätta stora delar av dagens
kärnkraftsproduktion med importerad el måste elproduktionen i de tänkbara
handelsländerna öka. I dagsläget saknas förutsättningar för en elimport i stor
skala från de nordiska länderna. Situationen skulle dock förändras om Norge
använder naturgasen i Nordsjön för att producera el. I Ryssland och de baltiska
länderna behöver produktionskapaciteten och överföringsledningarna för-
bättras och i vissa fall ersättas. I Polen ökar det inhemska elbehovet relativt
mycket. Vidare bör man ha i åtanke att en eventuell import från de baltiska
länderna och Polen kan innebära ökade utsläpp av miljöfarliga ämnen i
samband med elproduktionen.

Slutsatser i sammandrag

• På kort sikt kommer handeln mellan de nordiska länderna att öka, framför
allt mellan kraftföretagen och de stora elkunderna.

• På lång sikt avgörs handelsutvecklingen av politiska beslut i de olika län-
derna.

• Sveriges handel med Tyskland kommer att öka de närmaste åren, men ske
via producenter.

• Om och när elmarknaden i Tyskland reformeras kan elexporten till Tyskland
komma att öka ytterligare om nya förbindelser byggs.

• I takt med att de baltiska länderna, Polen och Ryssland utvecklar fungerande
marknadssystem ökar incitamenten för utländska investeringar.

• Polens elbehov ökar snabbt och om inte ny kapacitet byggs kan landet rela-
tivt snart behöva importera.

• Om överföringsledningar byggs har Ryssland stora möjligheter att exportera
naturgas- och kärnkraftsel till Centraleuropa.

• Elimport till Sverige kan ersätta delar av kärnkraftsproduktionen och fylla en
viktig roll i inledningsfasen av kärnkraftsavvecklingen genom att minska det
omedelbara behovet av att bygga ny produktionskapacitet.

• En ökad elhandel kan ha både positiv och negativ inverkan på miljön i
Östersjöregionen.
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2 Arbetet med rapporten

Sverige påverkas av vad som händer i de nordiska länderna. En nordisk el-
marknad, där även Danmark så småningom kommer att ingå, håller på att ut-
vecklas. Reformeringen av den svenska elmarknaden ger de svenska aktörerna
mer handlingsfrihet. I första hand tänker man på en utvidgad elhandel över
gränserna inom Norden. Men det finns även andra närområden som kan vara
intressanta för den framtida handeln och samarbetet Länderna på andra sidan
Östersjön ligger tillräckligt nära Sverige för att elhandel ska kunna utvecklas,
och tankar på nya sjökablar från de nordiska länderna till länderna pä andra
sidan Östersjön finns hos aktörerna på berörda elmarknader.

Det är också tänkbart att de svenska eller nordiska aktörerna hittar andra verk-
samhetsområden på nya elmarknader vilket medför att utvecklingen på el-
marknaderna i Sveriges närhet får en allt större betydelse. Elmarknaderna i de
nya marknadsekonomierna tillåter och kan attrahera till utländskt ägande.
Byggande av kraftverk i andra länder och transitering av elen till Sverige ter sig
inte som orealistisk i ett perspektiv av integrerade marknader.

Inte bara de nordiska ländernas elmarknader är under förändring. Även i de
andra länderna kan reformer ske inom kort. I de baltiska länderna, Ryssland
och Polen sker förändringar på elmarknaderna till följd av de genomgripande
förändringarna i ekonomierna i stort. I Tyskland diskuteras ett förslag till nya
spelregler på elmarknaden. En öppnare elhandel mellan länderna kan komma
fortare än vi i dag kan bedöma. EUs strävan efter en fri elmarknad, trots mot-
stånd och motsättningar, kan mynna ut i ett kompromissförslag som kan vara
tillräckligt för att länderna på egen hand genomför mer eller mindre omfattan-
de reformeringar. Reformeringen kan också drivas på från marknadsaktörernas
sida.

2.1 Regeringens uppdrag

NUTEK har regeringens uppdrag att följa utvecklingen på elmarknaderna i
Norden, Nordeuropa och Östersjöområdet. En översikt ska årligen senast den
15 december lämnas till regeringen. I uppdraget ingår att "analysera följderna
av konkurrenssituationen av de förändringar som sker". Uppdraget innehåller
väldigt knapphändig information om vilka områden och problemställningar
analysen ska inriktas på. Under arbetets uppläggning har vi, bl a genom refe-
rensgruppen, kommit fram till att den första redovisningen ska innehålla du
moment som redovisas i följande avsnitt.
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2.2 Rapportens uppläggning och inriktning

Rapporten består av två delar. Del I innehåller en genomgång av situationen i
de enskilda ländernas elmarknader. Syftet har varit att på basis av det befintliga
materialet presentera överskådliga ländersammanställningar så enhetligt som
möjligt. I del II inriktar vi oss på att sammanställa och analysera några av de
faktorer som kan ha betydelse för en framtida utvidgning av utrikeshandel med
el med länderna runt Östersjön. I rapporten behandlar vi elmarknaderna med
inriktning på fem geografiska områden:

• Norden med en översiktlig beskrivning av Sverige, Norge, Finland och
Danmark

• Baltikum innefattande Litauen, Lettland och Estland
• Tyskland
• Polen
• Ryssland med tonvikt på den nordvästra regionen, d v s S:t Petersburg, Kali-

ningrad och Kolahalvön.

Kapitel 3-7 innehåller beskrivningar av den nuvarande situationen på elmark-
naderna med tonvikt på elmarknadens struktur och organisation, elanvändning
och produktionssystem, produktionskostnader, elpriser och skatter, utlands-
förbindelser och elhandel med utlandet. Varje kapitel avslutas med en kortfat-
tad beskrivning av framtidsutsikter, där vi inriktar oss på att beskriva elefter-
frågans utveckling i varje land eller region utifrån tillgängliga prognoser samt
respektive regions möjligheter att tillgodose efterfrågan med inhemsk eller re-
gional elproduktion. Även andra aspekter som anses vara specifika och viktiga
för varje region berörs, exempelvis de nya marknadsekonomiernas eventuella
framtida EU-medlemskap. Kapitel 8 innehåller en beskrivning av kärnkraften
med tonvikt på områdena kring Baltikum och nordvästra Ryssland. I kapitel 9
går vi igenom effekterna på miljön i samband med elproduktionen.

I rapportens del II, kapitel 10 och 11, beskrivs de drivkrafter för utrikeshandel
med el i stort och de faktorer som påverkar elhandel med utlandet. Syftet med
denna del av rapporten har varit att identifiera sambanden mellan den svenska
elmarknaden och en ökad elhandel med grannländerna.

2.3 Många osäkerhetsfaktorer kräver uppmärksamhet

Den framtida situationen på elmarknaderna, särskilt i de baltiska länderna och
Ryssland, är ytterst svår att bedöma. Många osäkerhetsfaktorer förekommer
i dag och flera förändringar väntas i länderna runt Östersjöområdet vilket gör
att vissa problemområden bör ges en särskild uppmärksamhet i de framtida
rapporteringarna av uppdraget. Hit hör exempelvis en förändrad prissättning i
de baltiska länderna, Ryssland och Polen. I dag är produktionskostnaderna och
elpriserna i dessa länder låga i förhållande till de nordiska ländernas kostnader
och priser. Om subventionerna upphör ändras även kostnads- och prisförhål-
landena.
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En annan viktig aspekt är utländska investeringar på andra sidan av Östersjön.
Enligt lagstiftningen i de baltiska länderna och Polen kan utländska investerare
bygga och äga både produktionsanläggningar och överföringsledningar. In-
tresset bland västeuropeiska och nordiska aktörer har också på senare år ökat.
Man kan tänka sig att elimport kan bidra till att ersätta bortfallet av el vid en
kärnkraftsavveckling i Sverige. Teoretiskt sett är det möjligt för svenska aktörer
att bygga kraftverk i länder på andra sidan Östersjön. Dessutom är dessa län-
ders politiska miljörestriktioner betydligt mildare än de svenska.
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3 Norden

Elmarknaderna i Norden har på senare år genomgått stora förändringar. El-
marknaden i Norge avreglerades 1991, vilket innebar att elnäten öppnades och
konkurrens infördes i produktions- och försäljningsledet. Därmed gjordes klar
åtskillnad mellan verksamheterna handel med el respektive transport av el.
Nätverksamheten betraktas som ett naturligt monopol och regleras. Föränd-
ringen har inneburit att kunderna fritt kan välja leverantör vid köp av el. För-
utom energilagen styrs elmarknaden av den allmänna konkurrenslag-
stiftningen.

I Finland infördes ett regelverk liknande det norska den 1 juni 1995. Reglerna
om överföringsskyldighet, som inledningsvis bara gäller större kunder, inför-
des något senare än övriga delar av lagen, nämligen från den 1 november 1995.
Den 25 oktober 1995 fattade den svenska riksdagen beslut om reformering av
den svenska elmarknaden. Ett regelverk som i stora drag överensstämmer med
Norges och Finlands, gäller från den 1 januari 1996.

En friare nordisk elmarknad kommer inte att föranleda någon reformering av
den danska elmarknaden, men däremot en viss förändring, t ex en ny ägar-
struktur.

3.1 Den ekonomiska utvecklingen

Efter en långvarig högkonjunktur under 1980-talet började tillväxten bland de
industrialiserade länderna avta i början av 1990-talet. Tillväxten i brutto-
nationalprodukten, BNP, sjönk till runt 1 % per år, efter att tidigare ha legat på
ungefär 3 % per år1. Under 1994 vände konjunkturen uppåt igen och BNP växte
med i genomsnitt 3 %.

Jämfört med övriga industriländer har lågkonjunkturen inte nämnvärt drabbat
den ekonomiska utvecklingen i Norge, som lyckats bibehålla tillväxten i BNP
och industriproduktion. Danmark har under flera decennier haft en relativt
svag ekonomisk tillväxt. Med en stram ekonomisk politik har man sökt få bukt
med budgetunderskottet. Under 1990-talet har statens finanser förbättrats något
och Danmark har haft en tillväxt som i stort sett ligger i nivå med övriga
industriländer.

World Economic Outlook, maj 1995, IMF.
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Tabell 3.1 Förändring i BNP, industriproduktion och KPI", åren 1990-1994
samt prognos för åren 1995-1996, procent

Danmark
BNP
Industriproduktion
KPI

Finland
BNP
Industriproduktion
KPI

Norge
BNP
Industriproduktion
KPI

Sverige
BNP
Industriproduktion
KPI

1990

-
-
-

-
-
-

1,7
1,3
44

1,4
-0,6
10,4

1991

1,0
1,4
2,4

-7,1
-9,8
4,1

1,6
2,1
3,4

-1,1
-5,5
9,4

1992

0,8
4,0
2,1

-3,6
2,5
2,6

3,4
6,4
2,3

-1,4
-3,3
2,2

1993

1,5
-2,9
1,3

-1,6
5,1
2,2

2,3
3,9
2,3

-2,6
1,5
4,7

1994

4,6
8,0:i

2,0

4,0
11,5
1,1

5,5
7,0"
1,4

2,2
10,6
2,2

1995

3,6
5,0

-

5,0
9,0
2,0

3,6
-

2,5

2,5
8,0
2,9

1996

2,6
4,0

-

4,5
-
-

1,7
-

3,0

2,9
6,0
2,7

" KPI, konsumentprisindex, inflationsmått som beskriver genomsnittlig prisökning för
en bestämd korg av varor och tjänster.
:i Preliminär bedömning.

Källa: Danmark: Economic Survey of Europe, FN. Industriuppgifter och prognoser
från Dansk Statistik. Finland: Finlands Nationalräkenskaper, Economic survey of
Europe in 1994-1995, FN, Statistikcentralen i Helsingfors. Norge: World Economic
Outlook, maj 1995, IMF, Economic Survey of Europe in 1994-1995, UN, Statistisk
årsbok 1994, SCB. Sverige: Näringslivets ekonomifakta.

Både Finland och Sverige har drabbats hårt av den internationella låg-
konjunkturen, vilket resulterat i att tillväxten varit betydligt lägre än för övriga
industriländer. Lågkonjunkturen i Finland beror delvis på den ekonomiska
instabiliteten hos de viktiga handelspartnerna i östra och centrala Europa.
Ekonomierna i både Finland och Sverige har nu börjat återhämta sig och
Finland hade under 1994 den snabbast växande industriproduktionen bland de
nordiska länderna.

3.2 Elmarknadens struktur och organisation

Elmarknaden i Danmark karakteriseras av en hög grad av statlig kontroll.
Regelverket, som grundar sig på ellagen från 1977, ger staten stora möjligheter
att styra energisektorns planering och verksamhet. Detta innebär att staten kan
ge påbud om såväl val av bränsleinsats som val av teknik, allt inom ramen för
en säker och miljövänlig energiförsörjning.

För den huvudsakliga elproduktionen i Danmark svarar elva större kraftföre-
tag. Kraftföretagen ägs av ett hundratal distributionsföretag som ägs av slut-
användare eller kommuner. År 1994 var 43 % av företagen inom elsektorn
kommunägda medan 47 % var organiserade som andelsföretag och intresse-
föreningar och resten utgjordes av egenägda institutioner och ett aktiebolag.
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Kraftföretagen på Jylland och Fyn samarbetar i organisationen ELSAM, som
svarar för ungefär 56 % av landets elproduktion. ELSAM äger utlandsförbin-
delser till Norge, Tyskland och Sverige. ELKRAFT, samarbetsorganisationen för
kraftföretagen på Själland och Bornholm, står för den resterande produktionen.
ELKRAFT äger överföringsförbindelser till Sverige och Tyskland.

I Danmark krävs inga tillstånd för utlandshandel med el och någon anmäl-
ningsplikt vid import eller export föreligger inte heller. Men eftersom organisa-
tionerna ELSAM och ELKRAFT äger högspänningsnätet och utlandsförbindel-
serna har de i praktiken monopol på utlandshandeln. Med nuvarande regelverk
och institutionella förhållanden är det inte möjligt för utländska elleverantörer
att sälja el direkt till danska högspänningskunder utan endast till ELSAM och
ELKRAFT.

I februari 1995 antog riksdagen i Finland lagen om den nya elmarknaden och
beslut om genomförande överläts till den finska regeringen. I maj utfärdade
regeringen en förordning som stadgar transiteringsskyldighet för kunder med
effektbehov över 500 kW från den 1 november 1995. Mindre kunder kominer
att få tillträde till näten först den 1 januari 1997. Övriga bestämmelser för den
nya elmarknaden trädde i kraft den 1 juni 1995.

Elproducenterna i Finland har huvudsakligen tre ägare; staten, industrin och
kommunala eldistributörer med egen elproduktion. Det statligt ägda Imatran
Voima Oy, IVO, är den dominerande aktören och svarar för ca 44 % av den
totala elproduktionen. År 1994 producerade IVO drygt 30 TWh el. Industrin är
en stark aktör på den finska elmarknaden med en stor andel egen elproduktion.
Omkring hälften av industrins produktion sker inom det gemensamt ägda
bolaget Pohjolan Voima Oy, PVO, den andra hälften produceras av enskilda
industrier. Skillnaden mellan industrins totala elbehov och egenproduktion har
hittills täckts genom inköp från IVO. Från den 1 november säljer även Vattenfall
el till den finska industrin. Totalt producerade industrin ca 24 TWh el år 1994,
vilket utgör 35% av den sammanlagda elproduktionen i Finland. Elpro-
duktionen hos kommunala distributörer uppgick till knappt 14 TWh.

De senaste åren har antalet distributörer i Finland minskat och uppgår i dag till
ca 125 stycken. Vissa experter anser att denna utveckling kommer att fortsätta
till följd av den nya elmarknaden och den höga skuldnivån hos många kom-
munala distributörer. Dessutom finns det i dag fler som är intresserade av att
köpa upp distributörer än tidigare, inte minst utländska företag.

Det finska stamnätet ägs och förvaltas av två aktörer, dels Imatran Voimansiirto
Oy, IVS, som är ett helägt dotterbolag till IVO, dels Teollisuuden Voimansiirto
Oy, TVS, som ägs av industrin. IVS har till uppgift att förvalta den del av över-
föringsnätet som ägs av Imatran Voima. IVS bildades 1992 som en följd av de
regler som presenterades i förslaget till den nya ellagen, där nätverksamhet och
produktion ska redovisas separat. TVS bildades 1988 och har i dag fyra
huvudägare. Syftet med TVS var att industrins beroende av IVO skulle minska
och att konkurrensen på elmarknaden på längre sikt skulle öka. Den finska
staten har tillsatt en utredning med målsättning att skapa ett enda stamnäts-
bolag, d v s slå ihop nuvarande IVS och TVS.
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Fram till elmarknadens reformering har utrikeshandeln kontrollerats av det
statligt ägda IVO, som har ägt utlandsförbindelserna och i stort sett bestämt
transiteringsvillkoren. Möjligheterna att köpa el från utlandet ökade efter den 1
november 1995, när transiteringsskyldighet infördes på näten. Det är dock
fortfarande IVO som äger utlandsförbindelserna och den som vill överföra el på
IVOs ledningar måste komma överens med IVO om priset. Något särskilt
tillstånd för att importera och exportera el behövs inte enligt den nya lagen.
Import av el beskattas i dag med 2,2 penni per kWh.

Efter den nya energilagens ikraftträdande 1991 är elförsörjningen i Norge en av
de mest liberala i världen. Från den 1 januari 1995 förbättrades konkurrensen i
slutanvändarledet som en direkt följd av att kravet på timvis mätning togs bort
för de som väljer att köpa el från annan än den lokala distributören. Norges
vassdrags- och energiverk, NVE, är tillsynsmyndighet och ansvarar för kontrol-
len av nätmonopolen, utfärdar riktlinjer för nätägare och behandlar klagomål
som rör prissättning av överföringstjänster. NVE utfärdar dessutom
koncessioner för omsättning av el inom landet, för byggande och drift av
utlandsförbindelser samt kontrollerar att regelverket för utrikeshandeln
efterföljs.

Den norska staten har delat upp sitt ägarengagemang i Statkraft SF, som svarar
för elproduktionen, och Statnett SF, som ansvarar för stamnätet. Statkraft är
Norges största elproducent med ungefär 30 % av produktionen. Kommuner och
fylkeskommuner äger ca 55 % av produktionen och resten ägs av industrier
eller privatpersoner. Omkring 60 % av produktionskapaciteten är koncentrerad
till tio större producenter, trots att många av de lokala distributörerna har egna
produktionsanläggningar. I Norge finns det ca 200 kommun-, landstings- och
privatägda lokala distributörer.

Huvuddelarna av stamnätet ägs av Statnett och ungefär 20 % ägs av andra
aktörer. Överföringsavgifter tas ut i form av en punkttariff bestående av en
effektavgift, som är oberoende av avstånden mellan leverantör och kund, och
en energiavgift som är baserad på de marginella förlusterna vid inmatning och
uttag.

Elhandeln med utlandet är reglerad och kräver koncession, vilken beviljas av
Närings- och Energidepartementet. Handel med tillfällig kraft på kontrakt upp
till sex månader är i princip förbehållen staten och Statnett har fått koncession
att organisera denna handel via dygns- och veckomarknaden på börsen. Utöver
koncessionsförfarandet har Stortinget beslutat om en exportkvot på 5 TWh per
år. Statnett har ansvaret för att administrera fördelningen av denna exportkvot
mellan kraftföretagen. Ett kontrakt inom denna kvot får inte ha en varaktighet
överstigande fem år.

Sveriges nya ellag, som träder i kraft den 1 januari 1996, liknar i många avse-
enden de ellagar som har införts i Norge och Finland. Vissa regler i den svenska
lagen är dock unika. Reglerna för den s k leveranskoncessionen innebär att det för
varje leveransområde finns en elleverantör med skyldighet att leverera el till
alla inom området, utan krav på särskild mätning och avräkning.
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Leveranskoncession ges för en period om fem år. Innehavaren av leverans-
koncessionen är dessutom skyldig att köpa el från produktionsanlaggningar
som är belägna inom området och kan leverera en effekt om högst 1 500 kW. På
så sätt ger leveranskoncessionen de små elproducenterna en garanterad avsätt-
ning för sin produktion. I Sverige är principen för lariffsättniiig på lokala och
regionala nät att de måste vara oberoende av avståndet. Undantag görs för
anslutningsavgifter och för redan slutna avtal mellan nätägare och kund. Enligt
den svenska ellagen måste nätverksamhet, elproduktion och försäljning ske i
skilda juridiska personer, för att minska riskerna för korssubventionering mellan
de olika verksamhetsområdena. 1 Norge och Finland kan de båda verksam-
heterna finnas inom samma juridiska person, men de måste särredovisas. I
Norge diskuteras att införa en uppdelning på juridiska enheter.

Nätmyndigheten på NUTEK är tillsynsmyndighet och har till uppgift att
kontrollera nätverksamheten, och på anmodan från kund även elpriset, inom
ramen för leveranskoncessionen.

Svenska Kraftnät ansvarar för det svenska storkraftnätet och därmed huvud-
delen av utlandsförbindelserna. Svenska Kraftnät har det övergripande system-
ansvaret, d v s det samlade tekniska ansvaret för drift och leveranssäkerhet för
kraftsystemet i Sverige. Detta inkluderar ett balansansvar för landet, vilket
innebär ansvar för att den kortsiktiga balansen mellan produktion och
användning upprätthålls.

Den 1 januari 1995 infördes ett nytt avgiftssystem på stamnätet, baserat på
punkttariffer. Avgiften grundas på inmatad respektive uttagen effekt i respek-
tive anslutningspunkt i nätet. Effektavgiften är differentierad så att t ex avgiften
för uttag i södra Sverige är högre än i norra Sverige. För inmatning gäller det
omvända. Energiavgiften baseras på de marginella förlusterna vid inmatning
och uttag.

Enligt regeringens bedömning finns det inte något behov av ökad kontroll av
utrikeshandeln i ett kortare tidsperspektiv. Man anser dock att vissa restriktio-
ner ska kunna införas i framtiden, om försörjningstryggheten äventyras. En
utredning pågår som ska lämna förslag om och hur utrikeshandel ska regleras
för att säkerställa försörjningstryggheten. Denna del av utredningen som även
behandlar en elbörs ska vara klar senast den 31 mars 1996.

Elproduktionen i Sverige sker i kraftföretag som ägs av staten, kommuner,
industrier eller enskilda ägare. Totalt äger staten 50% av produktionskapa-
citeten, kommuner 20 %, kommunala och privata fonder 10 % och enskilda
ägare 20%. Elproduktionen är koncentrerad till åtta stora företag, som normalt
står för drygt 90 % av landets totala elproduktion. Vattenfall, som är den största
producenten i Sverige och Norden, svarar för hälften av landets elproduktion.

Eldistributionsbranschen har i Sverige genomgått en omfattande struktur-
omvandling sedan 1950-talet. Antalet distributionsföretag har minskat från
1569 år 1957, till 890 år 1970 och till 273 år 1994. Staten har påskyndat
utvecklingen genom bl a det arbete som bedrivs i samband med
koncessionsgivningen. Strukturomvandlingen inom distributionsbranschen
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gäller även ägandeförhållandena. Allt fler företag omvandlas från kommunala
förvaltningar till kommunala bolag. I dag är drygt 40 % av alla distributions-
företag kommunala bolag och en tredjedel privatägda.

3.3 Elanvändning och produktionssystem

De nordiska länderna har på grund av sitt geografiska läge och sin industri-
struktur en relativt hög genomsnittlig elanvändning per invånare. Den totala
slutliga elanvändningen i Norden har ökat med i genomsnitt 1,8 % per år
mellan 1990 och 1994. Elanvändningen i industrisektorn har varit relativt oför-
ändrad, vilket beror på svag tillväxt i industriproduktionen, främst i Sverige.
Användningen i bostads- och sevicesektorn har ökat kraftigt i Norge och
Sverige, vilket beror på bl a en expanderande tjänstesektor samt en ökad
elvärmeanvändning, det sistnämnda gäller främst för Norge. Även
elanvändningen i transportsektorn har ökat, vilket beror på tillväxten i den
spårbundna trafiken.

Tabell 3.2 Elanvändning fördelad på olika sektorer och total slutlig
användning, åren 1990-1994, TWh

Danmark
Industri
Transporter
Bostäder, service rrt m
Total slutlig användning

Finland
Industri
Transporter
Bostäder, service m m
Totnl slutlig användning

Norge
Industri
Transporter
Bostäder, service m m
Total slutlig användning

Sverige
Industri
Transporter
Bostäder, service m m
Total slutlig användning

Norden
Industri
Transporter
Bostäder, service m m
Total slutlig användning

1990

8,9
0,2

19,7
28,8

33,0
0,4

25,8
59,2

42,6
0,6

45,8
89,1

53,3
2,5

63,3
119,1

137,8
3,7

154,6
296,2

1991

8,6
0,2

21,1
29,9

31,6
0,4

27,2
59,2

42,3
0,6

48,6
91,5

50,9
2,4

68,5
121,8

133,4
3,6

165,4
302,4

1992

9,5
0,2

20,6
30,3

32,3
0,4

27,2
59,9

41,5
0,7

49,8
92,0

49,8
2,5

68,5
120,8

133,1
3,8

166,1
303,0

1993

9,8
0,2

21,1
31,1

34,2
0,5

28,1
62,8

42,0
0,7

52,4
95,0

49,1
2,5

71,3
222,9

135,1
3,9

172,9
311,8

1994

9,2
0,4

21,3
30,9

36,0
0,5

28,9
65,4

42,9
0,7

54,4
97,9

49,9
2,6

71,3
123,8

138,0
4,4

175,7
318,0

Källa: Danmark, Finland och Norge: Nordels Årsberättelser 1990-1994. Sverige: Svensk
Elmarknad 1995, NUTEK.

Elproduktionen i de nordiska länderna sker på olika sätt beroende på naturliga
förutsättningar, som t ex tillgången på olika bränslen, vindförhållanden,
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utbyggbara älvar och politiska beslut. Vid kondenskraftproduktion produceras
enbart el, till skillnad från kraftvärmeproduktion, då både el och värme
produceras. Kraftvärmen finns i både fjärrvärmenätet och i industrin, där den
ofta kallas industriellt mottryck. Gasturbiner används som reservkraft när
belastningen är hög eller när något annat kraftverk tagits ur drift.

Danmarks produktionssystem är uppdelat i centrala och decentraliserade
kraftverk. I bland talar man även om primära respektive sekundära anlägg-
ningar. Till de centrala anläggningarna hör stora kondenskraftverk eller kraft-
värmeverk. De decentraliserade anläggningarna utgörs av mindre kraftvärme-
verk som byggdes för att täcka lokala behov, t ex industriell produktion, vind-
kraft, biogas- och vattenkraftanläggningar samt för att utnyttja värmeunderlag
för elproduktionen. Det totala installerade kapaciteten uppgick till drygt
10 300 MW och effektbehovet till 7 400 MW år 1994.

Under 1994 stod kol för ca 90 % av bränsleinsatsen i elproduktionen. Olja och
naturgas svarade för 7 respektive 2 %. Under de senaste åren har andelen kol
minskat, samtidigt som andelen naturgas och andra bränslen, t ex halm, har
ökat något. Sedan flera år finns det en målsättning att produktionssystemet ska
vara så flexibelt som möjligt. Nästan 90 % av de centrala anläggningarna har
möjlighet att använda flera olika bränslen, i första hand kol eller olja. I 85 % av
anläggningarna kan olja användas som insatsbränsle vid elproduktionen, kol
kan användas i 75 % av anläggningarna och naturgas i 8 %.

Elproduktionen i Finland är relativt jämnt fördelad mellan kärnkraft, vatten-
kraft och konventionell värmekraft. Bränsleinsatsen i kraftvärme- och
kondenskraftproduktionen fördelar sig på biobränslen 38 %, kol 34 %, naturgas
22 % och oljor 6 %. Av biobränslena är ca 40 % torv. Finland har en relativt stor
andel kraftvärme i sitt produktionssystem. Orsakerna är bl a att el från kraft-
värme är kostnadsmässigt fördelaktigt i storstadsområdena samt att man har
gett stöd till användning av inhemska bränslen. Mellan 1990 och 1994 har
elproduktionen i Finland ökat, framför allt från den konventionella värme-
kraften. Effektbehovet uppgick till 11 270 MW år 1994, vilket kan jämföras med
den installerade kapaciteten på 14 500 MW.

Produktionssystemet i Norge baseras nästan uteslutande på vattenkraft och
värmekraften utnyttjas som reserv. Normalårsproduktionen i det norska
vattenkraftsystemet är beräknad till 111,7 TWh2. Vattenkraftsystemet i Norge
har en lagringskapacitet på ca 78 TWh. År 1990 var rekordår för vattenkraften
med en vattentillrinning som var 120 % av det normala, vilket resulterade i att
121,1 TWh el kunde produceras. Total installerad effekt i kraftsystemet var
27 426 MW vid utgången av år 1994. Effektbehovet under 1994 var 19 786 MW.

Beräknat på normalårsperioden 1930-1990. Nordels Årsberättelse 1994.
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Tabell 3.3 Nettoproduktion i de nordiska länderna uppdelad på olika
kraftslag, åren 1990-1994, TWh, samt installerad effekt år 1994, MW

Danmark
Kondenskraft
Kraftvärme i industri
Vindkraft
Kraftvärme i fjärrvärmenätet
Gasturbiner m m
Vattenkraft"

To/n//

Finland
Vattenkraft
Kärnkraft
Kondenskraft
Kraftvärme i industrin
KraftvärmL' i fjärrvärmenätet
Gasturbiner m m
Vindkraft

Totalt

Norge
Vattenkraft
Kondenskraft
Kraftvärme i industrin
Gasturbiner m m
Vindkraft

Totalt

Sverige
Vattenkraft
Kärnkraft
Kraftvärme i fjärrvärmenätet
Kraftvärme i industrin
Kondenskraft
Gasturbin m m
Vindkraft

Totalt

Norden
Vattenkraft
Kärnkraft
Kondenskraft
Kraftvärme
Gasturbiner m m
Vindkraft

Totalt

1990

23,0
0,4
0,5

-
-
-

23,9

10,8
18,1
6,4
7,7
8,6

-
-

52,7

121,1
0,1
0,2
0,1

-
121,6

71,5
65,3
2,1
3,1
0,3
0,1

-
142,2

203,4
83,4
29,8
22,1
0,2
0,5

339,4

Elproduktion
1991

32,9
0,5
0,7

-
-
-

34,2

13,0
18,4
7,2

-
16,7!|

-
-

55,2

110,5
0,1
0,3

0
-

231,0

62,3
73,5
3,2
3,1
0,3
0,1

-
342,6

185,8
91,9
40,5
23,8
0,1
0,7

343,0

1992

27,5
0,4
0,8

-
-
-

28,8

15,0
18,2
4,6

-
16,9!|

-
-

54,7

117,3
0,1
0,3

0
-

117,7

73,2
60,8
3,5
3,3
0,6
0,1

-
141,6

205,5
79,0
32,8
24,4
04
0,8

342,8

1993

30,5
0,5
1,0

-
-
-

32,0

13,5
18,8
7,3

-
18,6''

-
-

58,1

119,7
0,1
0,3

0
-

220,2

73,9
58,8
4,8
3,5
0,4
0,1

-
141,5

207,1
77,6
38,3
27,7
0,1
1,0

352,7

1994

36,3
0,6
1,1

-
-
-

38,0

11,7
18,3
12,0
9,6

10,5
-
-

62,2

112,9
0,1
0,3
0,2

-
213,5

58,0
70,2
4,6
4,0
0,8
0,1

-
237,6

182,6
88,5
49,5
29,3
0,3
1,1

351,2

Installerad
effekt 1994

8 339
195
538
701
559
10

10 342

2 802
2 310
3 673
1990
2 867

878
5

24 525

27144
78

165
35
4

27 426

15 449
10 040
1897

900
3194
1915

40
33 435

45 405
12 350
15 284
8 715
3 387

587
85 728

" 27 GWh 1990,32 GWh 1991,26 GWh 1992,26 GWh 1993,28 GWh 1994.
:) Kraftvärme totalt.

Källa: Danmark, Finland, Norge: Nordels Årsberättelser 1990-1994. Sverige: Svensk
Elmarknad 1995, NUTEK.
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Elförsörjningen i Sverige baseras på vattenkraft, kärnkraft samt fossil- och
biobränslebaserad värmekraft. Vattenkraft och kärnkraft står normalt för unge-
fär 95 % av den totala elproduktionen som hnr legat på en relativt konstant
nivå, ca 140 TWh, under första delen av 1990-talet. År 1994 var produktionen
något lägre på grund av den låga vattenkraftproduktionen. Produktionen i
värmekraftverken ökade under perioden 1990-1994, främst beroende på att den
sammanlagda produktionen i vattenkraften och kärnkraften var låg och att
möjligheten att importera norsk elkraft var begränsad. Kondensanläggningar
och gasturbiner utnyttjas enbart under kalla vintervardagar då effektbehovet
inte kan tillgodoses av andra billigare kraftslag. Den totala bränsleinsatsen till
kraftvärme och kondensproduktion uppgick till 14 TWh år 1994. Av dessa
utgjorde oljor och gasol 43 %, kol inklusive hyttgas 31 %, biobränslen 18 % och
naturgas 7%. Den installerade kapaciteten i Sveriges elproduktionssystem
uppgick till ca 33 400 MW och effektbehovet till 24 400 MW år 1994.

3.4 Produktionskostnader, elpriser och skatter

Vattenkraften och kärnkraften har låga rörliga produktionskostnader. Därefter
kommer den konventionella värmekraften. De rörliga produktionskostnaderna
är lägre i kraftvärmeverk än i kondenskraftverk eftersom den totala
verkningsgraden i kraftvärmeverk är högre1 än i olje- och kolkondensanlägg-
ningar'. Rörliga produktionskostnader i gasturbiner för enbart elproduktion är
höga, eftersom ofta dyrare bränslen måste användas och verkningsgraden är
låg.

Tabell 3.4 Rörliga produktionskostnader i de nordiska länderna, exklusive
skatter, öre per kWh;'

Vattenkraft
Kärnkraft
Kondenskraft

Kol
Olja
Gaskombi
Gasturbin

Kraftvärme
Biobränslen
Kol
Olja
Gas

Danmark"
-
-

11-19
17-20

27
36-49

11-19
17-20

-

Finland
-
5

15
20
-

57

9-11"
-

11-154'

Norge
0-2
-

-
-
-
-

-
-
-

Sverige
0-2
5

-
19-25

-
42

5-17"
9

9-11
-

" För Danmark har ingen uppdelning kunnat göras mellan kondens- och krafrvärme.
21 Valutakurs för 1994 har använts.
•" Effekt 5-90 MW.
41 Effekt 4-160 MW.
51 Krafrvärme i industrin 5-9 öre/kWh, kraftvärme i fjärrvärmenäten 9-17 öre/kWh.
Källa: Danmark: Dansk Elforsyning, Statistik 1994. Finland: Imatran Voima. Norge:
Närings- och Energidepartementet. Sverige: Svensk Elmarknad 1995, NUTEK.

' Omkring 85 %.
4 Omkring 35-40 %.
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Variationer i de rörliga produktionskostnaderna5 mellan olika länder kan bero
på flera faktorer. Bränslekostnaderna är beroende av transportkostnader och
kvalitén på det använda bränslet. Stora anläggningar har i allmänhet lägre
rörliga produktionskostnader än mindre anläggningar. Äldre anläggningar har
högre drift- och underhållskostnader samt lägre verkningsgrader. Vid
omräkning av kostnaderna till en gemensam valuta påverkar även
valutakurserna de kostnadsskillnader som uppkommer. Av tabell 3.4 framgår
att skillnaderna i produktionskostnaderna mellan länderna är ganska små.
Kostnadsskillnaderna för gasturbiner förklaras med att dessa kan drivas med
olika typer av bränslen. För Danmark har ingen uppdelning kunnat göras
mellan kondenskraft och kraftvärme.

Elprisenia i de nordiska länderna

Handel med el sker på olika marknader vilket medför olika elpriser. Med m-
kraft priset menas elpriset på stamnätsnivå, vilket består av produktionskostna-
der, inklusive vinstma^inal för elproducenterna, samt kostnader för överföring
på stamnätet. Detta pns gger till grund för de priser som betalas av slutkunder
och återförsäljare. Till råkraftpriset läggs distributörens vinstmarginaler samt
kostnader för främst administration och överföring för att få priset till
slutkunden. På marknaden för högspänd el kan priserna för vissa kunder,
industrier och distributörer, ligga nära råkraftpriset. När man kommer längre
ner i försäljningskedjan till marknaden för lågspänd el har distributionskostna-
derna ökat betydligt och råkraftprisets andel av priset till slutkunderna har följ-
aktligen blivit lägre.

Priserna till olika kundkategorier bestäms av tariffsystem som är en blandning
av rörliga och fasta avgifter. Den rörliga avgiften, energiavgiften, är för större
kunder differentierad med avseende på tiden på dygnet och året. För högspän-
ningskunder i Sverige är energiavgiften uppdelad på sex olika perioder. Det
finns differentierade tariffer även för större lågspänningskunder, dock med
färre antal perioder. Den fasta avgiften ökar med abonnemangens storlek.
Priserna till vissa användare innefattar även elskatter och moms.

Råkraftpriset i Sverige uppgick till ca 23 öre per kWh år 1994. I Danmark var
det s k kraftverkspriset, som i stort motsvarar det svenska råkraftpriset plus
överföringskostnader på regionnäten, 32 öre per kWh år 1994. Överförings-
kostnader på regionnäten i Sverige har uppskattats till ca 3-5 öre per kWh. Rå-
kraftpriset verkar därmed vara lägre i Sverige än i Danmark, vilket är väntat
om man ser till elproduktionens sammansättning. I Finland uppgick råkraft-
priset till 27 öre per kWh år 1994.1 Norge är priset på den kraft som motsvarar
det svenska råkraftpriset ca 18-20 öre för 1996".

Det förekommer dessutom olika definitioner mellan länderna på vad som ingår i de
rörliga produktionskostnaderna.
Grundkrnft 1 år 13,7 norska öre per kWh, normaluttag 5 000 timmar 15,5 norska öre
per kWh, överföring på stamnätet ca 3 norska öre per kWh, november 1995,
Mnrkeds Kraft, Norge. Växelkurs 1,1 svenska kronor per norsk krona.
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I tabell 3.5 motsvaras elpriserna för hushåll i Finland, Norge och Sverige av
storstadsområdena, medan priset för Danmark anges som ett genomsnitt för
hela landet. Norge har de lägsta elpriserna för hushållskunder utan elvärme och
de näst lägsta för elvärmekunder. Högst elpriser har hushållskunder i
Danmark, till stor del beroende på beskattningen.

För industrikunder är prisskillnaderna mellan länderna mindre. Sverige har de
lägsta elpriserna för samtliga industrikunder. För små industrikunder har Fin-
land de högsta priserna och stora industrikunder betalar mest för sin el i Dan-
mark. Efter reformeringen i Norge har det varit svårt att samla in elprisstatistik
för industrin, efterom varje industri har separata, bilaterala avtal som inte
redovisas i statistiken.

Tabell 3.5 Elpriser för hushålls- och industrikunder, den 1 januari åren
1990-1995, inklusive skatt, avgifter och moms, öre per kWh

Hushåll 3,5 MWh per år
Danmark
Finland
Norge
Sverige

1990

101
62
60
51

Hushåll 20MWh per år, elvärme
Danmark
Finland
Norge
Sverige

Industri 1,25 CWlt per år
Danrrwrk
Finland
Norge
Sverige

Industri 10 GWli per år
Danmark
Finland
Norge
Sverige

Industri 70 GWlt per år
Danmark
Finland
Norge
Sverige

82
35
44
46

40
43
50
43

35
35
43
36

31
22
38
29

1991

103
67
65
67

87
39
49
58

39
46
51
37

35
38
44
33

31
24
39
25

1992

98
61
54
69

81
31
39
60

35
42
48
46

32
35
41
37

28
-

36
28

1993

120
67
61
74

99
47
44
63

44
47
42
42

42
39 •
36
34

38
23
30
25

1994

134
72
65

-

111
45
49
68

48
49
43
44

46
41
44
35

41
24
33
27

1995

135
81
68
75

113
49
52
65

46
55

-
44

45
46

-
35

42
29

-
27

Anm. Finland =Helsingfors, Norge=Oslo och Sverige=Stockholm. Elvärmckunden i
Sverige använder större andel el under dngtid, varför priserna inte riktigt är
jämförbara. Elprisernas utveckling beror mycket på växelkursförändringar. I
november 1992, när Sverige införde flytande växelkurs, steg övriga nordiska länders
priser omräknat i svenska kronor.

Källa: Prices of Electricity, Unipede, Riksbanken: växelkurserna den 1 januari.

Elpriset i Norge efter avreglerhigen

Den nya elmarknaden i Norge har fått stor inverkan på prisbildningen för
kontrakt på fasta leveranser, d v s kontrakt som löper under en längre
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tidsperiod. Många större, men även mindre branschanknutna företag, har
utnyttjat möjligheten att välja leverantör och omförhandlat sina kontrakt för att
sänka elkostnaderna. Omförhandlade kontrakt eller byte av leverantör utgjorde
mer an 40 7.) av den totala el försäljningen till näringslivskunder under 1993. I
genomsnitt har priset i omförhandlade kontrakt sjunkit med 18 % och genom
byte av leverantör med 26 %. De omförhandlade kontrakten löper normalt på
mellan ett och två år och kontrakt med nya leverantörer löper på mellan ett och
fem år.

Man har befarat att hushållskunder skulle få svårt att dra nytta av den ökade
konkurrensen och i stället få högre elpriser som en följd av elreformen. Under
perioden 1990-1994 har elpriserna i norska kronor i löpande penningvärde
stigit något, men realt sett har de minskat. Undersökningar visar att det totala
elpriset har utjämnats över landet efter elmarknadsreformen. Tittar man på de
olika kostnadskomponenterna kan man se att kostnaderna för elen har utjäm-
nats betydligt, medan kostnaden för överföring visar en ökad spridning'. Av
elpriset till hushållskunder 1994 utgjorde elkostnaden 32 %, överföringskostna-
den 40 % och övriga kostnader svarade för resten.

Från den 1 januari 1995 har kravet på timvis mätning för hushållskunder som
vill köpa el av annan än det lokala kraftföretaget tagits bort. Därmed har kost-
naden för att byta elleverantör sjunkit till 200 norska kronor plus moms. Kun-
derna ska i stället debiteras en elkostnad som räknas fram på ett schablonmäs-
sig sätt, baserat på samtliga abonnenter i leveransområdet. NVE har funnit att
drygt hälften av de ca 200 lokala distributörerna tagit ut för höga avgifter för
elöverföring under 1993. Distributörerna ska betala tillbaka överdebiteringarna
till sina kunder genom att hålla lägre priser kommande år. De flesta
distributörer finner sig självmant i NVEs beslut och endast i 15 fall har NVE
tvingats gå in och beordra återbetalning.

Skatter

El kan beskattas både i produktions- och i konsumtionsledet. I Danmark är el-
produktionen inte beskattad, Finland har däremot de högsta produktions-
riktade elskatterna i Norden. Skatten varierar beroende på hur elen är
producerad, från 4,3 penni för kolbaserad elproduktion till 0,4 penni per kWh
för vattenkraft. Även elimporten beskattas i dag.

I Norge är vattenkraftproduktionen beskattad sedan 1.993. År 1995 var avgiften
1,52 norska öre per kWh. Avgiftsunderlaget utgörs av en femtondedel av den
totala produktionen de senaste 15 åren, vilket innebär att nyare kraftverk, som
varit i drift färre antal år, beskattas lägre än äldre vattenkraftverk. I Sverige
beskattas vattenkraften och kärnkraften, men inte bränslen som används för
elproduktion. Under 1995 uppgick vattenkraftskatten till 2 öre per kWh för
vattenkraftverk tagna i drift före år 1973 och 1 öre per kWh för kraftverk tagna i
drift mellan 1973 och 1977. Nyare vattenkraftverk beskattas inte. Skatten på
kärnkraftproducerad el uppgår till 0,2 öre per kWh. Dessutom tillkommer en
avfallshanteringsavgift som varierar för olika kärnkraftverk men i genomsnitt

Nordels Årsberättelse 1994.
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är 1,9 öre por kWh. Från den 1 januari 1996 kommer vattenkraftskatten att för-
dubblas och kärnkraftsskatten öka med 1 öre. Vid samma t idpunkt införs dess-
u tom en fastighetsskatt på samtliga industrienheter, till vilka även e lproduk-
t ionsanläggningar räknas, med 0,5 % av anläggningens taxeringsvärde.

Tabell 3.6 Skatter och avgifter i produktionsledet de nordiska länderna, öre per
kWh, år 1995

Danmark Finland Norge Sverige
Kol 6,4"
Kärnkraft 3,6 0-2,1
Naturgas" 1,9
Vattenkraft 0,6 1,7 0-2
Importerad el 3̂ 3
" Kondensproduktion

Källa: Danmark: Dansk Elforsyning, Statistik 1994. Finland: Imatran Voima. Norge:
Nordels årsberättelse 1990-1994. Sverige: Svensk Elmarknad 1995, NUTEK. Växelkurs:
Årsgenomsnitt för 1994, Riksbanken.

För pålagorna i konsumtionsledet har Danmark de högsta nivåerna. De
momsregis t rerade industr ikunderna betalar en koldioxidavgift på 5 danska öre
per kWh. Den energiintensiva industrin kan få en reduktion på u p p till 100 %
av avgiften. Danmark har även de högsta avgifterna för hushål lskunder .
Avgiften varierar beroende på användningsändamål . För hushå l l skunder är
avgiften 33 danska öre per kWh och för e lvärmekunder 3,5 danska öre lägre för
den e lanvändning som överstiger 4 000 kWh per år. Båda kundkategor ierna
betalar dessutom en koldioxidavgift på 10 danska öre per kWh. Denna avgift
beräknas på mängden koldioxiduts läpp vid kolbaserad e lprodukt ion oavsett
vilket bränsle som faktiskt används i produkt ionen. I Finland betalar
hushå l l skunder ingen konsumtionsskat t .

Hushå l l skunder i Norge betalar elskatt på 5,2 norska öre per kWh. Kunder i de
nordl igaste områdena är dock skattebefriade. Även i Sverige är elskatten för
hushå l l skunder geografiskt differentierad. Elskatten uppgår till 3,7 öre per kWh
i norra Sverige och till 9 öre per kWh i övriga delar av landet. För
e lanvändningen inom el-, gas-, värme- och vattenförsörjningen utgår en elskatt
på 6,8 öre per kWh. Sedan 1994 skrivs elskatterna u p p med
konsumentpr is index. Elskatten ökar med 0,5 öre från 1 januari 1996, som en del
av finansieringen av EU-avgiften. M o m s betalas av samtliga hushål l skunder i
de nordiska länderna, förutom i norra Norge. Därmed är hushål l skunder i
norra Norge helt befriade från elskatt.
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Tabell 3,7 Elskatter och avgifter i konsumtionsledct, år 1995
Danmark Finland Norge Sverige

Industrikunder 0-6 - - -
Hushållskunder 48-52" - 0-5,7 3,7-6,8-9,0
Moms, procent 25 22 (K23 25
" Den lägre skatten gäller för elvärmekunder.

Källa: Danmark: Dansk Elforsyning, Statistik 1994. Finland: Imatran Voima. Norge:
Nordels årsberättelse 1990-1994. Sverige: Svensk Elmarknad 1995, NUTEK.

3.5 Utlandsförbindelser och elhandel

De största kraftföretagen i Norden har sedan lång tid tillbaka utbytt tillfällig
kraft. År 1963 bildades Nordel, en organisation för nordiskt elsamarbete. Nor-
dels främsta uppgift har varit att skapa förutsättningar för att de nordiska län-
dernas produktions- och överföringssystem ska utnyttjas på ett effektivt sätt.
Den senaste tiden har förutsättningarna för elhandel förändrats och därmed har
även Nordels roll i framtiden att ändras.
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Figur 3.1 Överföringskapacitet till och från de nordiska länderna, MW

Sverige-Norge 3 345-3 365 MW
Sverige-Danmark 2 000 MW
Sverige-Finland 1 300 MW
Sverige-Tyskland 600 MW
Norge-Danmark 1 040 MW
Norge-Finland 70-100 MW
Norge-Ryssland 50 MW
Finland-Ryssland 60-1 060 MW
Danmark-Tyskland 2 000 M

.10 MW

60 MW

00 MW

900 MW

Nordens elmarknader är väl integrerade via ett flertal överföringsförbindelser. 1
figur 3.1 visas de existerande förbindelserna. Ett intervall på kapaciteten
betyder att den varierar beroende på effektriktning. I förbindelserna från
Sverige anger den högre gränsen maximal export från Sverige. I förbindelsen
mellan norra Finland och Norge anger den högre gränsen maximal export från
Finland. Kablarna mellan södra Finland och Ryssland är endast avsedda för
import till Finland.
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I vissa driftsituationer är överföringskapaciteten mellan Sverige och Norge
lägre än det värde som anges i figuren, på grund av flaskhalsar i det norska
nätet. Mellon Sverige och Danmark kan situationen vara den omvända,
kapaciteten kan i vissa fall vara högre an det angivna värdet. Kapaciteten i
överföringsförbindelserna mellan Jylland och Tyskland varierar mellan 1 200
och 1 500 MW beroende på driftsituationen. På grund av begränsningar i det
tyska nätet är överföringsmöjligheterna på Baltic Cable i dag begränsade till
250 MW för export från Sverige och till 200 MW för import till Sverige. Den
s k Kontekförbindelsen mellan Själland och Rostock i Tyskland som togs i drift
hösten 1995 har en kapacitet på 600 MW. Genom ett avtal med Själländske
Kraftverker kommer Vattenfall att utnyttja 200 MW på Kontekförbindelsen.

För handeln mellan Sverige och Norge har en gnnstnriff tillämpats under 1995.
Tariffen har bestått av en effekt- och en energidel. Vid import från Norge till
Sverige har Statnett tagit ca 2 öre och Svenska Kraftnät ca 1,5 öre per kWh. Den
totala kostnaden för elöverföring mellan Norge och Sverige uppgår alltså till
3,5 öre per kWh", men kan variera mellan 2,5 och 4,5 öre beroende på
kontraktens längd och uttagsprofil. Avgiften för handel med korta kontrakt tas
bort från den 1 januari 1996. En prioritetsavgift för redan ingångna, längre
kontrakt kan vara aktuell även i framtiden. Vid elhandel mellan Sverige och
Finland respektive mellan Sverige och Danmark har överföringsavgiften
förhandlats fram mellan finska och danska elproducenter respektive Svenska
Kraftnät. Avgiften har tagits ut som en fast årsavgift.

Handeln mellan de nordiska länderna har varierat mellan åren beroende på
nederbördsmängderna i vattenkraftsystemen. Det är framför allt vattentill-
gången i det norska systemet som påverkat handeln. År 1990 var ett rekordår
för den norska vattenkraften och det totala utbytet'' mellan de nordiska
länderna uppgick till 31,7 TWh. Året därefter, som var ett torrår, sjönk det
totala utbytet till 15,2 TWh. Man bör också ha i minnet att den norska
elmarknaden reformerades 1991, och samarbetet inom ramen för Nordel
förändrades.

Under 1980-talet och inledningen av 1990-talet har vattentillgången generellt
sett varit god. Detta har medfört att vattenkraftländerna, Norge och Sverige,
ofta varit nettoexportörer av el. Normalt nettoexporterar Norge el till Sverige,
som i sin tur ofta nettoexporterar till Finland. Dessutom importerar Finland el
från Ryssland. Under våtår nettoexporterar Sverige och Norge el till Danmark.
Danmark har i sin tur varit en stadig nettoexportör av el till Tyskland, vilket
även Sverige varit de senaste två åren. Under torrår kan handelsströmmarna
vända så att Danmark nettoexporterar el både till Sverige och Norge, vilket
innebär att det danska kraftsystemet även tjänar som reservkapacitet i det
nordiska elproduktionssystemet. Finland har den svagaste elbalansen av de
nordiska länderna och har nettoimporterat el under hela 1990-talet.

Svenska Kraftnät.
Total import från eller totnl export till de nordiska länderna.
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Tabell 3.8 De nordiska ländernas totala import och export samt övriga länders
import från och export till de nordiska länderna, åren 1990-1994,
TWh

Danmark
Import
Export
Nettohandel"

Finland
Import
Export
Nettohandel"

Norge
Import
Export
Nettohamlel"

Sverige
Import
Export
Ncttolmndcl"

Övriga länder (Tyskland, Ryssland)
Import
Export
Nettohandel"

1990

12,0
4,9
7,0

11,1
0,4

10,7

0,4
16,4

-16,0

12,9
14,7
-1,8

4,7
4,7

0

1991

3,1
5,0

•2,0

7,8
0,7
7,2

3,2
6,0

-2,8

6,2
7,5

-1,3

4,1
5,2

-1,1

1992

8,7
4,9
3,8

8,9
0,7
8,2

1,3
9,9

-8,7

8,8
11,0
-2,2

3,4
4,5

-12

1993

6,2
5,1
1,2

7,9
0,4
7,5

0,7
8,5

-7,8

8,0
8,6

-0,6

4,5
4,9

-0,3

1994

1,8
6,6

-4,8

6,7
0,6
6,1

5,4
5,4
0,1

6,7
6,4
0,3

3,6
5,2

-1,3
" Import minus export.

Källa: Nordels Årsberättelser 1990-1994.

Det mesta av utbytet mellan de nordiska länderna har varit i form av tillfällig
kraft, d v s kontrakt som skrivs för en kortare tidsperiod. Förändringarna på
elmarknaderna i de nordiska länderna har påverkat, och kommer att påverka,
handelsmönstren. Det tidigare omfattande utbytet av tillfällig kraft har redan
minskat till förmån för handel med fast kraft. År 1993 ökade de fasta
kontraktens andel av främst importen, men även exporten. Tendensen fortsatte
under 1994, då andelen fasta kontrakt utgjorde 46 % av importen och 39 % av
exporten. Framför allt är det handeln på fasta kontrakt med Norge som har
ökat.

Flera svenska producenter har avtal om fast kraft med grannländerna. Sydkraft
har avtal med Norge om import av 0,8 TWh per år. Avtalet går ut vid årsskiftet
1995/96. rrån oktober 1995 började Vattenfalls avtal med Norge om köp av
2,4 TWh el per år i fyra år att gälla. Vattenfall ingår också, genom Fyrstads som
part, i ett avtal om inköp av fast kraft från norska Eurokraft om totalt 1,1 TWh
per år fram till utgången av 1997. Vidare har Vattenfall avtal med IVO om
export av ca 1 TWh el per år fram till sekelskiftet. Vattenfall har dessutom ett
avtal med danska ELSAM om överföring av maximalt 250 MW el på fasta
kontrakt till Tyskland, som löper till och med 1997.

Under hösten 1995 har två avtal om fast kraft undertecknats direkt mellan
producent och konsument. Vattenfall har ingått avtal med två finska industri-
företag. Det ena avtalet gäller export till metallföretaget Outokumpo av
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2,8 TWh el per år under fem år, med början i november 1995. Det andra avtalet,
med skogskoncernen Enso-Gutzeit, gäller leveranser av 1,2 TWh per år under
en femårsperiod.

Figur 3.2 Sveriges totala import och export uppdelad pä fast respektive
tillfällig kraft, TWh

16

14

12

10

8

6

4

2

0 - I - _. t

Tillfällig kraft

Fast kraft

[mpiiit [\iiiiit trrminl Of'iirt Uiwttil l.>[>iul bnpuH l\fn>ri Imiuul IAIMHI

IWI) I'J'Jl 1«'J2 1W3 WlH

nifn: Svensk Elmnrknad 1995, NUTEK.

3.6 Framtidsutsikter

Av de officiella prognoser som har utarbetats i respektive land framgår att den
snmmanlcigda elanvändningen väntas öka med totalt 34 TWh till år 2000. Till år
2005 väntas den slutliga elanvändningen stiga med ytterligare 22 TWh. Den
genomsnittliga ökningstakten väntas därmed bli ca 1,5 % per år under perioden
1994-2005. Den högsta förväntade tillväxttakten uppvisar Finland, följt nv
Danmark, Sverige och Norge. Utvecklingen i Finland förklaras av en växande
industriproduktion, främst inom den elintensiva exportindustrin. I Norge antar
man lägre ekonomisk tillväxt och höjda reala elpriser.

Elbalansen för Norden som helhet förväntas bli svagare i framtiden. 1 Danmark
och Norge väntas utbyggnaden av produktionskapaciteten och den ökade
inhemska elefterfrågan i stort sett matcha varandra. I Finland och Sverige
väntas utbyggnaden inte räcka till, varför ökad import kan kommn att behövas.
Samtidigt ökar överföringskapaciteten med länder utanför Norden, vilket gör
att möjligheterna att exportera el ökar.
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Tabell 3.9 Elanvändningen i de nordiska länderna år 1994, samt prognos för
aren 2000 och 2005, TWh

1994 2000 2005 1994-2005,
procent per nr

Danmark
Finland
Norge
Sverige

Norden totalt 318 352 374 1,5

30,9
65,4
97,9
123,8

35
81
102
134

37
91
103
143

1,7
3,0
0,5
1,3

Källa: Derabetmng av material från respektive land. Danmark: Dansk Elforsyning,
Statistik 1994. Finland: Handels- och Industriministeriet. Norge: Nordels Årsberättelse
1994, Statistiska Sentralbyrån i Norge. Sverige: Energirapport 1994, NUTEK.

Elanvändningen i Danmark väntas oka med i genomsnitt 1,7 % per år de när-
maste tio åren och uppgå till ca 37 TWh år 2005. Tillväxttakten väntas vara
högst de närmaste åren, för att sedan avta.

De energi- och miljöpolitiska målen har resulterat i att den danska elsektorn i
dag befinner sig i en förändringsprocess, där önskan är att minska kol-
användningen samt att gynna utbyggnad av naturgas- och biobränsleeldad
elproduktion samt vindkraft. Samtidigt har man för avsikt att ställa om
befintliga fjärrvärmeverk till kraftvärmeverk. Vid utgången av 1994 hade beslut
fattats om utbyggnad av stora anläggningar med knappt 900 MW eleffekt till år
2900. Planlagd nedläggning uppgår till 575 MW eleffekt. När det gäller mindre,
decentraliserade anläggningar, har ELSAM och ELKRAFT kommit överens om
att bygga 11 nya kraftvärmeverk med en samlad effekt på knappt 260 MW.
Totalt planeras alltså produktionskapaciteten öka med ca 580 MW. Enligt
Nordel väntas eleffektbehovet i Danmark öka med 725 MW till år 2000. De
samlade investeringarna i anläggningar beräknas uppgå till ungefär
30 miljarder danska kronor fram till år 2000. Nära 40 % av dessa investeringar
går till miljöinvesteringar i form av avsvavlingsaggregat m m.

Handels- och Industriministeriet i Finland prognostiserar en ökad bruttoel-
användning med i genomsnitt 3 % per år, till 96 TWh till år 2005. I en senare
prognos från den finska eldelegationen1", ligger elanvändningen år 2005 på
90 TWh.

Importen från Ryssland och Sverige till Finland har totalt uppgått till mellan
6 och 11 TWh per år. År 1994 importerade Finland ca 6 TWh el. Vid sekelskiftet
löper importkontrakten med Ryssland och Sverige ut. En viktig fråga för
Finland är hur man ska säkerställa tillförseln av el i framtiden. En utbyggnad av
kärnkraften är i dagsläget inte något alternativ för att ersätta importerad el eller
täcka ökad inhemsk efterfrågan. Den finska riksdagen röstade i september 1993
nej till att ge tillstånd att bygga ett femte kärnkraftsverk. Kärnkraftsut-
byggnaden har dock åter börjat diskuteras i Finland och det är troligt att frågan
kommer att hamna på den politiska agendan inom den närmaste framtiden.

Ett samarbetsorgan mellan elproducenter, stamnätsföretag och elverk.

45



Fram till år 2000 finns beslut att utöka produktionskapaciteten med drygt
1 000 MW. Kapacitetsökningen kommer främst att ske inom kraftvännesektorn
och till största delen med naturgas som insatsbränsle. IVO har planerat att
bygga en kolkraftanläggning på 550 MW, men dagens höga skatt på
kolkraftsproduktionen gör att investeringen fortfarande befinner sig på
planeringsstadiet. Om elanvändningen ökar enligt Handels- och
Industriministeriers prognos innebär det att Finland behöver utöka
elkapaciteten med ungefär 4 600 MW till år 2005".

Enligt Nordels bedömning väntas elanvändningen i Norge vara oförändrad
fram till 1997 för att sedan öka från dagens 98 TWh till 102 TWh år 2000. Detta
motsvarar en ökningstakt på i genomsnitt 0,7% per år. Norges statistiska cent-
ralbyrå har utarbetat en prognos för elanvändningen år 2010. Elefrerfrågan
väntas öka med endast 0,4 % per år, vilket innebär en total ökning av brutto-
användningen från 108 till 115 TWh. Enligt ett sådant scenario är utveckling och
utbyggnad av vattenkraften tillräckligt för att möta den framtida efterfrågan12.

Den installerade effekten i Norge förväntas stiga från dagens 27 400 MW till
27 600 år 2000. Under 1995-1998 ska vattenkraftstationer med en sammanlagd
kapacitet på ca 160 MW byggas. De nya anläggningarna förväntas tillsammans
kunna producera 700 GWh el. Effektbehovet år 2000 väntas öka med 1 700 MW
jämfört med 1994.

Sveriges totala elanvändning förväntas öka med i genomsnitt 1,3 % per år, från
dagens 124 till 143 TWh år 2005. Möjligheten till ytterligare investeringar i den
svenska vattenkraften begränsades genom riksdagens plan för
vattenkraftutbyggnad". Enligt riksdagens beslut ska kärnkraften vara
avvecklad till år 2010. Sveriges har i dag tillgång till reservkapacitet i form av
kraftvärme i fjärrvärmenäten och oljekondensverk. De investeringar som väntas
i framtiden är främst i kraftvärme i fjärrvärmenäten. Möjligheterna att bygga ut
fossilbaserad kraftproduktion begränsas dock i och med att Sverige åtagit sig
att stabilisera koldioxidutsläppen på 1990 års nivå till år 2000, och därefter
minska utsläppen. Med hänsyn tagen till dessa förutsättningar innebär
prognosen för elanvändningen år 2005 att ytterligare kapacitet kan komma att
behövas i framtiden.

Nya överföringsförbindclser

Samtliga nordiska länder planerar att öka överföringsförbindelserna till andra
länder. Framför allt gäller detta Norge, som har beslutat att bygga flera förbin-
delser, både till Tyskland och Holland. För att Norges Vassdrags- och Energi-
verk ska ge koncession för nya kablar från Norge, krävs att de är lönsamma
både ur företagsekonomisk och samhällsekonomisk synvinkel. Exporten och
importen ska balansera över en längre period och utbyggnaden av kablar får
inte påskynda utbyggnaden av vattenkraft eller försämra leveranssäkerheten i
det norska elsystemet.

Enligt den finska eldelegationen.
Power in Europe, 30 June 1995, No 202, Financial Times.
Proposition 1983/84, BoU 30, rskr 388.
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Ire kablar, tvä till Tyskland och en till Holland, är i dagslaget beslutade och
godkända. Don ena kabeln till Tyskland, Viking Cable, ska leverera el enligt ett
avtal mellan Statkraft och PreussenElektra. Avtalet gäller i 25 år från 1998,
innefattar export av 2TWh per år till Tyskland. Leveranserna ska till en början
ske via det befintliga nätet pä Jylland. Kabeln pä 600 MW väntas bli klar år 2003
och kommer att ägas av Statnott och PreussenElektru.

Den andra kabeln till Tyskland kallas för EuroKabel och byggs för elleveranser
enligt ett avtal mellan norska Eurokraft, ett konsortium bestående av 22 norska
produktionsföretag, och Kuro Strom Trading of Germany, EST, som ägs av
Hamburgische Electricitäts Werke AC, HEW och RWIZ Energie. Kabeln väntas
bli klar senast är 2003, ha en kapacitet pä 600 MW och ägas av Statnett och EST.
Avtalet mellan de bagge parterna är på 25 är och innebär ärliga elleveranser
frän Norge på upp till 2 TWh och till Norge på upp till 1,5 TWh. Avtalet
innebär i praktiken att Eurokrafl förbinder sig alt exportera 0,5 TWh el till
Tyskland. Kontraktet kan förändras sä att Norge under våtår endast exporterar
el och under torrår bara importerar el, om båda parter så önskar.

Dens k NorNed-kabeln till Holland byggs för elleveranser enligt avtalet mellan
Norsk Krafteksport AS, NKAS, och holländska SEP. Norsk kontraktspart är
Slatkraft, som i sin tur skn ingå avtal med de andra sju kraftfövetagen i NKAS.
Kabeln på 600 MW väntas bli klar är 2001 och kommer alt ägas av Statnett och
SEP. NKAf- .ka ställa 2,16 TWh per är i form av leveranser under höglastperio-
der till förfogande. SEP har option på att exportera 0,6 TWh per år till Norge.
Utöver dessa avtal ska kabelns resterande kapacitet utnyttjas för kortsiktiga
elutbyten. Diskussioner förs mellan Statkraft och belgiska Electrabel om byg-
gande av ytterligare en kabel. Denna kabel skulle dras parallellt med den kabel
som ska byggs av Stalkraft och SEP. Avtalet skulle likna det mellan NKAS och
SEP och börja gälla från år 2001.

Eurokraft Norge diskuterar ytterligare ett exportavtal, med Hamburgische
Electricitäts-Werke, HEW. Förra året fick ett liknande avtal mellan parterna
avslag av den norska regeringen, på grund av att priserna, ur norsk synvinkel
var för låga. Om avtalet godkänns kan exporten börja år 2004.

Statkraft och ELS AM i Danmark har skrivit under ett nytt avtal som gör att
kabeln mellan Norge och Danmark kommer att utnyttjas i större utsträckning
än i dag, då endast en tredjedel av kapaciteten nyttjas. Uppgörelsen innebär att
Norge tilläts exportera 1,5 TWh el under högbelastning dagtid, samtidigt som
Norge får möjlighet att importera el från Danmark under låglastperioder när
marginalkostnaden är högre i det norska kraftsystemet än i det danska.
Experter menar att avtalet kan leda till mindre prisfluktuationer pä grund av
väderförhållanden.

Danska Kraftmaegling A/S, som till hälften ägs av ett norskt elmäklarföretsg,
vill tillsammans med den danska industrin importera el fnn i\\:rgc på
ELKRAFTs och ELSAMs överföringsnät. De båda danska organisationerna är
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mindre entusiastiska och hänvisar till eliagen som inte innehåller någrn regler
om handel med el eller skyldighet att öppna näten för andra".

I dag saknas förbindelser mellan Själland och Jylland, men en kabel under Stora
Balt har diskuterats. Regeringen i Danmark har uppmanat F.I.SAM och
ELKRAFT att bygga en sådan förbindelse, men samtidigt deklarerat att investe-
ringen ska genomföras endast om den är ekonomiskt lönsam. En utredning av
ELSAM och ELKRAFT har visat att kabeln under Stora Balt är olönsam, vilket
innebär att investeringen sannolikt inte kommer till stånd i den närmaste
framtiden.

Diskussioner förs mellan Statnett och Svenska Kraftnät om att öka kapaciteten
på överföringsförbindelserna mellan Sverige och Norge. Detta kan ske både
genom modifiering av nuvarande förbindelser och investeringar i nya för-
bindelser.

En ökad framtida elimport till I-Inland torde i första hand ske genom att nät-
kapaciteten förstärks mot både Sverige och Norge. 1 ett samarbetsprojekt mel-
lan Svenska Kraftnät och finska IVO arbetar man för att öka överföringskapaci-
teten mellan de båda länderna. Förstärkningar i storleksordningen 300 MW
diskuteras. En fortsatt import från Ryssland är också tänkbart. TVS har inlett en
diskussion med Ryssland om ett importavtal på ungefär 2 TWh el. Avtalet är
tänkt att börja gälla från "1997 fram till år 2004. För att handeln ska vara möjlig
måste överföringskapaciteten förstärkas pä både den finska och ryska sidan.
Avtalsförhandlingarna står i dagsläget stilla i avvaktan på ett ryskt beslut om
lednings förstärkningar.

En framtida nordisk elbörs

Efter reformeringen av elmarknaderna i Sverige, Norge och Finland har
förutsättningar att vidareutveckla handeln mellan länderna skapats. Den 1
januari 1996 infördes en norsk-svensk elbörs.

Statnett och Svenska Kraftnät har utrett frågan om en gemensam norsk-svensk
elbörs. I en lägesrapport från mars 1995 menar instanserna att förutsättningarna
för en norsk-svensk börs finns och att den skulle kunna införas den 1 januari
1996. För att handeln ska kunna ske på ett konkurrensneutrnlt sätt måste en
harmonisering av reglerna för elbalansering, balanstjänsten respektive
reglerkraftmarknaden, och nättarifferna komma till stånd. Den norska börsen
får till en början tjäna som marknadsplats. För att öka effektiviteten i
kraftsystemet efterlyser utredningen flera auktioner varje dag, till skillnad från
dagens system med ett auktionstillfälle. På sikt är det önskvärt att utvidga

Om näten upplåts för överföring vill m<in från dansk sida ha möjlighut att ta ut on
särskild avgift för de extra kostnader som det skulle innebära att överföra cl från
utlandet vin det danska överföringsnätet. De.ssa extra kostnader skulle baseras pä
tekniska merkostnader och kompensation för de kostnader som danska
elproducenter har pa grund av landets energipolitik, t ex krav på samproduktion av
värme och cl och användning av biobränsle. Enligt uppgift frän kraftföretagen
skulle en sådan överföringsavgift kunna uppgå till ca 6-7 danska öre per kWh,
vilket motsvarar ca 7-9 .svenska öre per kWh.
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handeln till en kontinuerlig handel på börsen. Detta bedöms inte kunna
genomföras förrän den 1 januari 1997. Utredningen omfattar bara Sverige och
Norge, men den förutsätter att börsverksamheten kan utvecklas till att omfatta
även Finland och Danmark så fort förutsättningarna därtill finns.

Svenska Kraftnät Statnett och Statnett Marked har sedan i våras fortsatt arbetet
med de praktiska anpassningar som måste genomföras för att möjliggöra en
norsk-svensk kraftbörs från den 1 januari 1996. Den gemensamma börsen
kommer att likna dagens norska börs och ha en dygnsmarknad med omsättning
en gång om dagen och en vecko- och terminsmarknad med kontinuerlig
handel. Dagens reglerkraftmarknad kommer även i framtidui bara att omfatta
norska aktörer. Sverige ska behålla sitt system med balansansvariga aktörer och
Svenska Kraftnät som ytterst balansansvarig. Elpriserna kominer att noteras i
en valuta. Ett servicekontor kommer att upprättas i Stockholm.

Även Nordel har utrett förutsättningarna för en nordisk elbörs med Sverige,
Norge, Finland och Danmark so'.i medlemmar. Rapporten lades fram i april
1995 och menar att det inte är möjligt att lösa alla praktiska problem för att en
gemensam nordisk börs ska kunna komma till stånd den 1 januari 1996.1 stället
antog man som målsättning att en nordisk börs skulle komma till stånd den
1 januari 1997. En ny nordisk utredning, den s k Hoelsaeter-utredningen, som är
en fortsättning av Nordels utredning men med en bredare deltagarkrets, d v s
inte bara producenter, arbetar mot denna målsättning.

I augusti 1595 tillsatte den svenska regeringen en utredning om elbörs och
utrikeshandel, Utredningens första del syftar till att ta fram förslag till ett
regelverk för en organiserad börshandel med el, där möjligheterna att bedriva
börshandel i samarbete med våra nordiska grannländer beaktas. Denna del av
utredningen redovisas den 31 december 1995.1 den andra delen ska utredaren
lämna förslag till om och i så fall hur utrikeshandeln eventuellt ska regleras för
att säkerställa försörjningstryggheten. Dennn del av utredningen ska vara klar
senast den 31 mars 1996.

3.7 Sammanfattande kommentarer

I Norge infördes konkurrens inom produktion och försäljning av el 1991. Alla
aktörer fick tillgång till näten. I Finland infördes liknande regler den
1 november 1995 och i Sverige den 1 januari 1996. I Danmark planeras ingen
reformering, vilket innebär att de danska producenterna även i framtiden
kommer att ha monopol på elöverföring och utrikeshandel med el.

I Norge är elhandel med utlandet reglerad och kräver koncession som beviljas
av Närings- och Energidepartementet. Handel med tillfällig kraft är i princip
förbehållen staten och Statnett har fått koncession att organisera denna handel
via dygns- och veckomarknaden på börsen. Utöver koncessionsförfarandet har
Stortinget beslutat om en exportkvot på 5TWh. Statnett har ansvaret för att
administrera fördelningen av denna exportkvot. Ett kontrakt inom denna kvot
får inte ha en varaktighet överstigande fem år.
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I Sverige har regeringen inte sett något behov av ökad kontroll av utrikeshan-
deln i ett kortare tidsperspektiv. Man anser dock att vissa restriktioner på utri-
keshandeln med el ska kunna införas om den i framtiden skulle hota försörj-
ningstryggheten. En utredning som pågår ska lämna förslag till om och i så fall
hur utrikeshandeln bör regleras, för att säkerställa försörjningstryggheten.
Utredningen behandlar även reglerna kring en nordisk börs och ska vara klar
senast den 31 mars 1996.

I Finland behövs enligt den nya lagen inte något särskilt tillstånd för att impor-
tera eller exportera el till utlandet. IVO äger utlandsförbindelserna men har
transiteringsskyldighet sedan den 1 november 1995. Den som vill överföra el
måste komma överens med IVO om ett pris för detta.

I Danmark finns inte heller något krav på tillstånd för att handla med el och
någon anmälningsplikt föreligger inte heller. Men eftersom ELKRAFT och
ELSAM äger utlandsförbindelserna har de i praktiken monopol på utlands-
handeln. Med nuvarande regelverk och institutionella förhållanden i Danmark
är det inte möjligt för utländska elleverantörer att sälja el direkt till slutkunder.

Fram till år 2005 väntas elanvändningen i de nordiska länderna öka med
ca 56 TWh, en ökning med i genomsnitt 1,5 % per år. Användningen väntas öka
betydligt mer i Finland och Sverige än i Danmark och Norge. De:i i dagsläget
planerade utbyggnaden av produktionskapaciteten räcker inte för att täcka de
ökade behoven, vilket innebär att Nordens elbalans kommer att försvagas i
framtiden. Samtidigt ökar överföringskapaciteten med länder utanför Norden,
vilket gör att exportmöjligheterna ökar. Danmarks överföringsförbindelser med
kontinenten ökar med 600 MW i slutet av 1995. Fram till år 2003 är förbindelser
från Norge till kontinenten på totalt 1 800 MW beslutade. Kapaciteten på dessa
förbindelser kan eventuellt bli ännu högre, uppemot 2 400 MW. Samtidigt fort-
sätter diskussionerna om ytterligare förbindelser från Norge och Sverige till
kontinenten.
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4 Baltikum

Efter de omvälvande förändringar som ägde rum under åren 1988-1991,
förklarades de tre baltiska länderna, Estland, Lettland och Litauen som
självständiga republiker i tät följd i slutet av augusti 1991. Sedan dess har
länderna arbetat för att bygga upp oberoende marknadsekonomier.

4.1 Den ekonomiska utvecklingen

Efter övergången från planekonomi till marknadsekonomi i samband med
separationen från Sovjetunionen har de baltiska länderna upplevt en kraftigt
tillbakagång i ekonomin. Bruttonationalprodukten och industriproduktionen
har sjunkit betydligt samtidigt som inflationen1 varit mycket hög. De ekono-
miskt! nyckeltalen för 1994 tyder på att den svåraste tiden kan vara över och att
en ekonomisk återhämtning kan vara på väg. I två av länderna har den
negativa utvecklingen för både BNP och industriproduktionen avtagit och
inflationen är betydligt lägre i samtliga länder.

Tabell 4.1 Förändring i BNP, industriproduktion och KPL åren 1991-1994,
procent

Estland
BNP
Industriproduktion
KPI

Lettland
BNP
Industriproduktion
KPI

Litauen
BNP
Industriproduktion
KPI

1991

-10,0
-7,2

283,0

-10,4
-0,7

172,2

-13,1
-3,5

216,4

1992

-14,2
-38,9
953,0

-34,9
-34,1
959,0

-37,7
-51,6

1163,0

1993

-8,6
-18,7
35,7

-14,9
-38,1
34,9

-23,7
-46,0
188,6

1994

-3,2
-3,0
41,7

-0,6
-9,5
26,3

1,0
-31,8
45,1

Källa: Key Economic Indicators, Vol. 3 No. 3,10 October 1995, Östekonomiska
institutet.

4.2 Elmarknadens struktur och organisation

Samtliga tre baltiska länder är i full färd att organisera och strukturera om sina
respektive energimarknader. Myndigheter har bildats, nya lagar skrivs, den

I tabell 4.1 redovisas konsumentprisindex, KPI, och används i texten som ett
inflationsindex.
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tidigare givna monopolstrukturen ses över och vissa monopolföretag säljs suc-
cessivt ut.

Omkring 99 % av Estlands elproduktion och eldistribution sköts i dag genom
kraftföretaget Eesti Energia, ett självfinansierat statligt ägt monopol. Eesti
Energia är också landets största varmeproducent och förser Tallin,
Narva/Kothla-Järveoch Tartu med fjärrvärme.2 Eldistributionsnätet är indelat i
fem geografiskt baserade underorganisationer.

Efter självständigheten bildades ett industri- och energiministerium, som efter
valet 1992 sammanfördes tillsammans med byggnadsindustri, och kemiindustri
m m under ekonomiministeriet. Till en början fanns en särskild energiminister i
ekonomiministeriet, men efter valet 1994 togs energiministerposten bort och
ersattes med en statssekreterare. Estlands energiministerium arbetar därmed
under ekonomiministeriet som ansvarar för energisektorns utveckling och
framtida struktur.1

Eesti Energia har stora likviditetsproblem. I september 1993 hade företaget en
skuld på 275 miljoner estniska kronor*, motsvarande 138 miljoner svenska
kronor, mestadels till oljeskifferföretag. Samtidigt hade Eesti Energia fordringar
hos konsumenterna, främst värmekonsumenter, på 391 miljoner estniska
kronor, motsvarande 240 miljoner svenska kronor. Konsumenternas skulder till
företaget har på knappt ett år mer än fördubblats. Under dessa ekonomiska
förutsättningar har Eesti Energia såväl som andra företag väldigt små om några
möjligheter till investeringar. Internationella fonder och finansieringsorganisa-
tioner är i dag engagerade i Estlands uppbyggnadsprocess för ett nytt energi-
system. Ägarstrukturen i Eesti Energia ses över både av ministerium inom lan-
det och konsulter i Europa för att företaget på sikt eventuellt säljas ut till
näringslivet.

Estland har efter sommaren 1995 utformat en energipolitisk strategi i syfte att
reducera andelen importerat bränsle. Målet är att 12 % av den totala bränsletill-
förseln i framtiden ska utgöras av inhemskt biobränsle. I Estland har man även
uttalat att man har för avsikt att minimera energisektorns negativa inverkan på
miljön i enlighet med internationella överenskommelser. Vidare håller natio-
nella lagar och regler för bl a investeringar, prissättning och skatter på varor
och tjänster samt en ny energilag på att tas fram.

1 Lettland bildades ett industri- och energiministerium som ansvarar för
energipolitiken år 1991, som efter parlamentsvalet 1993, precis som i Estland,
sammanfördes under ekonomiministeriet. Från statsmaktens sida strävar man
efter att strukturera om elmarknaden till att bli mer marknadsanpassad. Staten
har därför börjat sälja ut vissa tidigare statsägda bolag till allmänheten som
därmed ombildats till självständiga aktiebolag. Som exempel kan nämnas
Latvenergo och Latvia gas. Kraftbolaget Latvenergo ansvarar för elproduktion,

Samtidigt sköter ett annnt företag, Estlands Statliga Värme Station, véirmetillförscln
i 69 mindre orter i övriga delar av landet.
Se även bilagorna 1 "Estlands energimarknad" och 2 "Estlands energimyndighet".
EEK.
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transitering och distribution. Bolaget iiger bl a högspänningsnätet, sju distribu-
tionsnätvork samt bolaget Energokontrole som ansvarar för redovisning och
planering av eldistribution till olika konsumentgrupper. Latvenergo är också
ansvarig för handel och kontakter med utländska elproducenter och eventuella
intressenter pä elmarknaden.

Även de lettiska kraftbolagen har likviditetsproblem. Latvenergo har en acku-
mulerad fordran på över Uf ID 60 miljoner till el- och värmekunder, vilket mot-
svarar 350 miljoner svenskes kronor.

Vid sidan av energiministeriet5 i Litauen, som bildades 1990, finns en energi-
myndighet, Energy Agency, som arbetar med forskning och policyfrågor.
Lithuanian Power Company'1, LSPS, ansvarar för produktion av el och värme i
anläggningar med effekt högre än 3 MW. LSPS ansvarar även för distribution
av el och värme samt uppbörd av energiavgifter. Kärnkraftverket Ignalina
lyder direkt under ministeriet. VATESI, den litauiska motsvarigheten till kärn-
kraftsinspektionen, är direkt anslutet till regeringen och är oberoende av
energiministeriet.

1 april 1995 började LSPS bolagiseras och ombildas till ett aktiebolag7, delvis
avsett för privat ägande. I en första privatiseringsomgång ska upp till 15 % av
kapitalet säljas till de anställda. I en eventuell andra omgång ska ytterligare
15 % säljas ut till i princip vem som helst. Från och med 1995 ska de litauiska
kommunerna vara ansvariga för produktion och distribution av värme. Dessa
är dock mycket ovilliga att ta på sig detta ansvar eftersom verksamheten inte är
kostnadstäckande.

Organisationen av elmarknaden har inte förändrats nämnvärt sedan självstän-
digheten 1991 men arbetet håller på och ett flertal internationella institutioner
hjälper till. En ny energilag som ska bli en av hörnpelarna i den nya strukturen
håller på att utarbetas. I en första del av energilagen som antogs i riksdagen i
april 1995, formuleras de energipolitiska målen som: förbättra effektiviteten,
diversifiera energikällor, främja inhemska och förnybara energikällor, förbättra
pålitligheten av energitillförseln och förbättra miljön. I framtiden kommer
energilagstiftningen att kompletteras ytterligare, och även reglera ansvars- och
ägarförhållanden på energimarknaden. Framtagandet av en kärnkraftlag och en
strålskyddslag pågår också. Andra lagar som håller på att utformas och som är
relevanta för energiområdet är lagar om utländska investeringar, privatisering
samt miljöskyddsregleringar. Enligt den nya lagstiftningen ska utländska
intressen tillåtas äga såväl produktion som distribution av energi. Det finns
emellertid opposition mot detta i parlamentet.

Energibolagen, förutom kärnkraftverket Ignalina, får från och med 1995 privati-
seras. Ignalina är ett s k strategiskt statligt bolag som kan privattseras tidigast år

SL- även bilagurna 3 "Litauens energimarknad" och 4 "LSPS".
Tidigare Lithuanian State Power Systern.
Ett s k Public Stock Company.
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2000. Regeringen har under hösten 1995 fastställt att det första aggregatet i
Tgnalina ska avvecklas till år 2005 och det andra till år 2010."

Även i Litauen har energisektorn stora ekonomiska problem. Kärnkraftverket
lgnalina har under hösten 1995 stämt LSPS på 388 miljoner kronor för obetalda
skulder på 480 miljoner kronor. LSPS försvarar sig dock med att de inte lyckats
driva in fordringar hos landets el- och värmekonsumenter. lgnalina är i sin tur
skyldig staten 240 miljoner kronor. Likviditetsproblemen leder till att lgnalina
får låna pengar av bl a Världsbanken för att köpa nytt kärnbränsle.

4.3 Elanvändning och produktionssystem

Elanvändningen i hela Baltikum och även exporten från Baltikum till främst
Ryssland har minskat kraftigt de senaste åren. Samtidigt är produktionskapaci-
teten i stort sett oförändrad, även om anläggningarna har blivit äldre och är
mycket nedslitna. Detta innebär att det i dag finns ett kraftigt elöverskott inom
regionen.

Elanvändningen per invånare är betydligt högre i Estland än i Lettland och
Litauen men ligger samtidigt långt under EU-ländernas genomsnitt på
5,5 MWh år 1993. Sveriges elanvändning per invånare var samma år 13,8 MWh.

Tabell 4.2 Elanvändning per invånare , åren 1990-1993, kWh per invånare
1990 1991 1992 1993

Estland
Lettland
Li tau un
Källa: Electric Energy Statistics, 1994 och 1995, UN och Monthly Bulletin of Statistics,
Vol XLIX No 5, May 1995, UN.

Elanvändningen i de baltiska länderna har minskat kraftigt sedan självständig-
heten, främst inom industrin, mycket på grund av den svaga ekonomiska
utvecklingen i samband med den förändring av marknadsstrukturen som pågår
i länderna. I Estland utgjorde elanvändningen omkring 16,5 % av den totala
energianvändningen år 1994.1 Lettland var motsvarande andel 12 % under 1993
och i Litauen knappt 11 % år 1994.

Industrins elanvändning i Estland mer än halverades under åren 1991-1993.
Samtidigt minskade den totala elanvändningen inom landet med drygt 20%
per år. Under 1994 har elanvändningen ökat med knappt 27%, främst inom
industrin, vilket till stor del beror på den förbättrade ekonomiska situationen i
landet.

Även i Lettland har elanvändningen minskat kraftigt sedan 1991. Industrins
elanvändning har minskat med knappt 55 % under perioden 1990-1993, sam-
tidigt som användningen inom bostäder och lokaler har minskat med drygt

4 334
3 282
3 226

4 277
3166
3171

3 394
2 417
2 604

2 741
1815
1870

Se även kapitel 8.
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41 %. Dessutom har transportsektorns elanvändning minskat även om sektorns
andel av den totala elanvändningen har legat konstant runt 4,5 %.

Tabell 4.3 Elanvändning fördelad på olkia sektorer och total elanvändning,
åren 1990-1994, TWh

Estland
Industri
Transporter
Bostäder och service
Total slutlig användning

Lettland
Industri
Transporter
Bostäder och service
Total slutlig användning

Litauen
Industri
Transporter
Bostäder och service
Total slutlig användning

Baltikum totalt

1990

3,0
0,2
3,7
6,8

3,2
0,4
5,2
8,8

5,4
0,2
6,3

22,0
27,6

1991

2,9
0,2
3,7
6,7

3,4
0,4
4,7
8,4

5,0
0,2
6,6

11,9
27,0

1992

1,9
0,2
3,2
5,2

2,3
0,3
3,8
6,4

4,5
0,1
5,7
9,7

21,3

1993

1,3
0,1
2,8
4,2

1,4
0,2
3,0
4,7

3,1
0,1
3,8
7,0

15,8

1994

2,2
0,2
2,9
5,3

-
-
-
-

2,8
0,1
3,7
6,6

-
Anm. På grund av avrundning överensstämmer totalsumman inte alltid med summan
av delposterna.

Källa: Electric Energy Statistics, 1994 och 1995, UN och inhemsk statistik, Statistika
Aastaraamnt, för Estland 1994 samt Balances of electricity, heat, fuel and energy in
Lithuania 1993-1994 för Litauen 1994.

Elanvändningen i Litauen har nästan halverats från 12 TWh år 1990 till 6,6 TWh
år 1994. Industrin domineras av ett fåtal energiintensiva företag vilket gör att
den kraftiga nedgången i industrins produktion särskilt påverkar den totala
elanvändningen. Industrins elanvändning har minskat med drygt 48 % under
perioden 1990-1994 samtidigt som elanvändningen för uppvärmning av
bostäder och lokaler samt hushållsel har minskat med 42 %.

Minskad elproduktion

Förutsättningarna för elproduktion varierar kraftigt mellan länderna. Estland
producerar nästan all sin el med inhemskt oljeskiffer. Lettland har i motsats till
sina grannländer länge varit en nettoimportör av el. Den el som produceras i
landet produceras till omkring två tredjedelar med vattenkraft. Litauen produ-
cerar huvuddelen av sin el i kärnkraftverket Ignalina. I samtliga tre länder har
elproduktionen minskat åren efter självständighetsförklaringen.

Elproduktionen i Estland har halverats sedan 1990. Elproduktionen sker nästan
uteslutande i värmekraftverk eldade med inhemskt oljeskiffer, vilket statistiskt
redovisas tillsammans med kol.

Drygt 90 % av Estlands totala installerade effekt på 3 268 MW består av anlägg-
ningar drivna med oljeskiffer och resten mestadels med olja importerad från
Ryssland. Många av anläggningarna är dock gamla och i behov av renovering.
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Eftersom oljoskiffer var ett av de fossila bränslen som hittades i stor skala i de
nordvästra delarna av Sovjetunionen, uppmuntrades uppbyggandet av olje-
skiffereldade kraftverk i hela regionen. I dag överstiger kapaciteten i det est-
niska elproduktionssystemet det inhemska elbehovet.

Elproduktionen hr koncentrerad till den nordliga staden Narva där det finns
två kondensanläggningar, Eesti på 1 610 MW och Baltic på 1 390 MW, och även
två mindre kraftverk, helt oljeskifferbaserade, med en total kapacitet på 59 MW,
Kothla-Järve och Athme. Andra elproduktionsanläggningar som finns i områ-
det är Ölemiste med en kapacitet på 11 MW eldad med tung olja och naturgas
samt den modernaste anläggningen Iru i Tallin med en kapacitet på 190 MW
eldad med olja och naturgas. Förutom de kraftverk som ägs och drivs av Eesti
Energia finns det fem anläggningar inom industrin med en total kapacitet på
35,5 MW el och som huvudsakligen drivs med olja och torv.

Tabell 4.4 Estlands elproduktion fördelad på kraftslag, åren 1990-1994, TWh

Konventionell värmokraft netto
Konventionull värmokraft brutto

Kul"
Olja

Övriga bränslen

Total produktion netto
Total produktion brutto

1990
15,4
17,2

-
-
-
-

15,4
17,2

1991
13,1
14,6
32,6
1,3
0,8

0,02

13,1
14,6

1992
10,4"
11,8"
10,6
0,5
0,6

0,01

10,4
11,8

1993
8,0
9,1

-
-

-

8,0
9,1

1994
-
-
-
-
-
-

8,0
9,2

" Inklusive 1 TWh vattenkraft.
:' Inkluderar även oljoskiffer.
Anm. På grund av avrundning överensstämmer totalsumman inte alltid med summan
av delposturna.

Källa: Electric Energy Statistics, 1994 och 1995, UN och inhemsk energistatistik för
1994.

Lettland har länge varit nettoimportör av el. Den inhemska produktionen sker
till tre fjärdedelar i vattenkraftverk och till en fjärdedel i kraftvärmeverk.
Elproduktion har minskat med drygt 42 %, under perioden 1990-1993. Den
totala installerade kapaciteten uppgick till 2 032 MW år 1992, och bestod av fyra
vattenkraftanläggningar och tre kraftvärmeverk. Vattenkraftstationerna är
gamla och byggdes mellan åren 1936 och 1979 och är belägna längs floden Dau-
gava. Deras installerade kapacitet är 1 502 MW och produktionen ligger mellan
1,6-4,7 TWh el per år, beroende på vattentilirinning. Det finns små möjligheter
att magasinera vatten, vilket medför stora variationer under året och mellan
åren.

Lettland har två statliga kraftvärmeverk, TEC-1 och TEC-2, som till största
delen drivs med naturgas. Även tung olja kan användas. TEC-1 kan dessutom
eldas med torv. Det finns planer på en tredubbling av att man infört
torvanvändningen. Oljans andel av elproduktionen har minskat på grund av
miljörestriktioner. Industriella anläggningar vars reservkapacitet uppgår till
26 MW säljer sitt elöverskott till Latvenergo.
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Tabell 4.5 Lettlands elproduktion fördelad på kraftslag, åren 1990-1994, TWh

Konventionell värmekrnft netto
Konventionell värmekrnft brutto

Olja
Gas
Övriga bränslen

Vattenkraft

Total produktion netto
Total produktion brutto

1990
1,9
2,2

4,5

6,4
6,6

1991
2,1
2,3

0,5
1,8

3,3

5,4
5,6

1992
1,1
1,3

0,1
1,1

0,07
2,5

3,6
3,8

1993
0,8
1,0

0,4
0,6

0,08
2,9

3,7
3,9

1994
-

-

-

Anm. På grund av avrundning överensstämmer totalsumman inte alltid med summan
av delposterna

Källa: Electric Energy Statistics, 1994 och 1995, UN.

Elproduktionen i Litauen är starkt beroende av kärnkraftverket Ignalina som
under 1994 svarade för drygt tre fjärdedelar av landets elproduktion. Den totala
produktionskapaciteten i Litauen är mer än dubbelt så stor som elbehovet inom
landet eftersom både produktions- och distributionsanläggningarna är avsedda
för mycket högre elbehov än det som i dag finns inom landet.

Naturgas, råolja och kärnbränsle importeras från Ryssland och utgör nästan
90 % av bränsleinsatsen vid elproduktion. Även kolet kommer från Ryssland
men också från Ukraina och Polen. Tung olja importeras framför allt från Vit-
ryssland. Under senare år har Litauen haft problem med bl a uteblivna leveran-
ser av bränsle från Ryssland. I dag köps bränslen till världsmarknadspris, vilket
medfört kraftigt höjda kostnader.

Tabell 4.6 Litauens elproduktion fördelad på kraftslag, åren 1990-1994, TWh
1990 1991 1992 1993 1994

Konventionell värmekraft netto
Konventionell värmekraft brutto

Olja
Gas

Vattenkraft
Kärnkraft

Total produktion netto
Total produktion brutto

10,2
11,0

0,4
15,7

26,3
28,4

11,2
12,0
5,7
6,4
0,3

15,6

27,2
29,4

3,0
3,8
2,5
1,2
0,3

13,4

16,7
18,7

1,0
1,5

-
-

0,3
11,0

12,3
14,1

1,6
1,9

-
-

0,4
7,7

9,8
10,0

Anm. På grund av avrundning överensstämmer totalsumman inte alltid med summan
av delposterna.
- Uppgift saknas.

Kalla: Electric Energy Statistics, 1994 och 1995, UN och Balances of electricity, heat,
fuel and energy in Lithuania 1993-1994 för år 1994.
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Totalt installerad kapacitet i Litauen var 3 827 MW ar 1992. Kärnkraftverket
Ignalina har en kapacitet på 2 600' MW och kondenskraftverket Lithuanian har
en kapacitet på 1 800 MW.

Den kraftiga nedgången i den inhemska efterfrågan på el och även den
minskade exporten under perioden 1991-1992 medförde en minskad drift av
det olje- och gaseldade kraftverket Lithuanian. Till stor del förklaras detta med
att de rörliga produktionskostnaderna i verket var och är högre än de i
kärnkraftverket Ignalina. Detta i kombination med brist på hårdvaluta för
betalning för importerade fossila bränslen medförde att det inte var lönsamt att
producera el för export. Med dagens lägre elefterfrågan täcker kärnkraftverket
Ignalina det inhemska behovet, och det olje- och gaseldade kraftverket
Lithuanian fungerar som reservkapacitet. Den ytterligare reservkapaciteten gör
att det finns gott om utrymme för ökad elefterfrågan vid en framtida
återhämtning i ekonomin eller en eventuellt ökad export. Det finns också
utrymme för kapacitetsreduceringar, exempelvis till följd av en temporär
stängning av någon av Ignalinas kärnkraftsreaktorer eller ytterligare
nedskrivning av och därmed reducerad effekt för kärnkraftverkets reaktorer.

Kärnkraftverket Ignalina har en installerad effekt på 3 000 MW, med 1 500 MW i
vardera reaktor. Ignalinas reaktorer är därmed de reaktorer som för närvarande har
världens högsta installerade effekt. Men på grund av säkerhetsskäl har den
installerade effekten nodreglerats till 1 300 MW brutto per reaktor, och motsvarande
1 IBS MW netto per reaktor.

58



Tabell 4,7 Elproduktionsanläggningar i Baltikum

Estland
Baltic PP
Eesti PP
IruPP
Kothla-Järve
Ahtme PP
Ulemiste FP
Diesel anläggning

Total kapacitet
Lettland

KogumsHPP-1
KegumsHPP-2
Plavinas
Riga
TEC-1
TEC-2
Övriga

Total kapacitet
Litauen

Ignalina
Lithuania
Vilnius -3
Vilnius -2
Kaunas -2
Petrasiunai
Mazeikiai
Klaipeda
Kaunas
Kruonis

Total kapacitet

Typ av anläggning

Kondens/ kraftvärme
Kondens

Kraftvärme

Vattenkraft
Vattenkraft
Vattenkraft
Vattenkraft
Kraftvärme
Kraftvärme
Kraftvärme

Kärnkraft
Kondens

Kraftvärme
Kraftvärme
Kraftvärme
Kraftvärme
Kraftvärme
Kraftvärme
Vattenkraft

Pumpstation

Total kapacitet i Baltikum

Installerad
kapacitet,

MW

1390
1610

190
39
20
11
8

3 268

68
192
840
402
130
390
26

2 048

2 600
1800

347
18

152
11
99
9

90+101
600

5S27

32 036

Bränsle

oljeskiffer
oljeskiffer
gas/olja

oljeskiffer/olja
oljeskiffer
gas/olja

diesel

gas/torv
gas/olja

gas/olja
gas/olja
gas/olja
gas/olja
gas/olja

olja
gas/olja

Byggnadsår

1959-1965
1969-1973
1980-1982
1949-1958
1951-1953
1962-1963

1939-1947
1979

1965-1966
1974-1976
1955-1960
1975-1979

1984-1987
1963-1992
1984-1986
1957-1958
1975-1984
1956-1959
1979-1983
1935-1988

1959-1960,1975
1991-1992

Källa: Estland; Estonian Energy 1993. Lettland: Latvenergo årsredovisning 1993.
Litauen: Energy in Lithuania 1994, Litauens energiministerium. Electricity Market
round the Baltic Sea and Opportunities for Cooperation with the Nordic Countries,
March 1994, IVO.

4.4 Produktionskostnader, elpriser och skatter

Efter att Ryssland höjt sina exportpriser på bl a olja och naturgas till världs-
marknadsnivån, drabbades framför allt Lettland som saknar egna tillgångar,
men även Litauen, av kraftigt höjda kostnader för importerade bränslen. De
inhemska elpriserna höjdes men är fortfarande subventionerade och därmed
lägre än de faktiska kostnaderna för produktion och distribution.
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Generellt hnr heln den baltiska regionen mycket låga totala produktionskostna-
der, vilket främst beror på ntt anläggningarna är gamla och avskrivna. De
rörliga produktionskostnaderna är högre i de värmekraftverk som eldas med
importerade bränslen än motsvarande kostnader i värmekraftverken i Estland
som eldas med inhemskt oljeskiffer. Kärnkraftverket Ignalinas rörliga
produktionskostnader och de rörliga produktionskostnaderna i de relativt
gamla vattenkraftverken i Lettland är samtidigt lägre än de i värmekraftverken.
De rörliga produktionskostnaderna som redovisas i tabell 4.8 avser år 1992 och
det är mycket troligt att dagens produktionskostnader är betydligt högre, dels
pn grund av att Ryssland har höjt bränslepriserna, dels för att de ålderstigna
anläggningarna är i behov av ökade drift- och underhållsarbeten.

Tabell 4.8 Rörliga produktionskostnader i de baltiska ländernas
prodiiktionsnnlägfiningar år 1992, öre per kWh'

Typ av anläggning Bränsle öre/kWh
Estland'"

Baltic
Eesti
Iru

Lettland
Kegums -1
Kegums-2
Pia v inn;;
Riga
TEC-1
TEC-2

Litauen
Ignalina
Lithuania
Vilnius
Kaunas
Mazeikiai
Klaipeda
Kaunas

" Produktionskostnaderna är omräknade med en snittkurs för 1992. Ländernas
instabiln valutakurser kan medföra kraftiga variationer i de omräknade värdena.

Källa: Electricity Market round the Baltic Sea and Opportunities for Cooperation with
the Nordic Countries, March 1994, IVO.

Elpriserna stiger

Högre priser på importerat bränsle och olika prisreformer har medfört kraftigt
höjda elpriser i de baltiska länderna. Hushållen, som tidigare betalade mindre
än industrikunderna, har i dag minst lika höga priser som industrin. De höjda
elpriserna har fört med sig att färre konsumenter klarar av att betala sina
räkningar. I Estland utgör kostnaderna för hushållsel och uppvärmning

Kondens/Kraftvärme
Kondens

Kraftvärme

Vattenkraft
Vattenkraft
Vattenkraft
Vattenkraft
Kraftvärme
Kraftvärme

Kärnkraft
Kondens

Kraftvärme
Krnftvärme
Krnftvärme
Kraftvärme
Vattenkraft

oljeskiffer
oljeskiffer
gas/olja

gas/torv
gas/olja

gas/olja
gas/olja
gas/olja

olja
gas/olja

3
3

6-10

0,06
0,06
0,06
0,06
6 - 7
6 -7

0,6-1
12

6 - 8
6 - 8
5 - 6

6
0,06

Produktionskostnaderna för cl i Estland, exklusive kapitalkostnader, bestod år 1993
till knappt 55 % av bränslekostnader, mestadels inhemskt oljeskiffer, till 24 % av
övriga utgifter för t ex arbetskraft m m, till 13 % av skatter och avgifter och till 8 %
av kostnader för annat material än bränsle.
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omkring 30 % av hushållets totala inkomster under en månad, i Lettland upp
till 70 % och i Litauen upp till 100 %. Elproducenter och distributörer har stora
fordringar både hos hushålls- och industrikunder.

Tabell 4.9 Elpriser den 1 januari 1995, öre per kWh, inklusive skatter och
moms"

Estland
Lettland
Litauen

Hushåll
600-3 500 kWh/år

22
21
17

Industri
1,25 GWh/år

22
-

13

Industri
50 GWh/år

-
34
16

" Valutaomräkning har gjorts med respektive lands valutakurs för januari 1995.

Källa: Prices of electricity as at I January 1995, Unipede.

1 Estland infördes i juni 1992 ett priskontrollsystem inom energiområdet som
styrs av ekonomiministeriet. Systemet inkluderar både el- och värmepriser och
innebär att man frångår de fasta löpande priserna som tidigare har tillämpats,
och övergår till fasta reala priser, dvs priser som justeras upp med inflationen.
Elpriserna ökade mellan 1990 och november 1993, från ett genomsnitt på
2 sent" per kWh till 22 sent per kWh inklusive skatter. Från och med den
1 oktober 1995 höjdes eltarifferna med 13% på grund av höjda priser för
oljeskiffer som fastställs av staten. Industrin betalar i dag 33,5 sent per kWh.

Även i Lettland har konsumenterna upplevt kraftiga elprishöjningar, framför
allt under perioden 1990-1992. Priset på importerad el har stigit i nominella
termer med en faktor 160, genomsnittspriset för inhemskt producerad el med
ungefär 180 och för värme med ungefär 350. Det genomsnittliga elpriset ökade
från ungefär 0,2 till över 4 lettiska rubel per kWh under 1992, och stannade på
denna nivå under första halvåret 1993. Elpriset för hushållskunder var en
tredjedel av det elpris som industrikunderna betalade. Om man ställer
elpriserna i relation till inflationen har priserna sjunkit. Men den dramatiska
ökningen nominellt, i kombination med den generellt svaga ekonomin, har fört
med sig stora finansieringsproblem för många kunder, vilket i sin tur har lett
till att betalningar uteblivit. Industri- och energiministeriet har under 1995
introducerat en plan för hur man ska kunna minska elleveranserna till framför
allt industrikunder som inte betalar sina räkningar.

Elpriserna i Litauen bestäms av regeringen. Elpriserna ska vara kostnadstäck-
ande men betalningsdisciplinen är mycket dålig och staten är ovillig att driva in
fordringar eller stänga av värme och el för avgiftssmitare, varför kostnadstäck-
ning inte uppnås.

Elpriserna har ökat nominellt flera gånger om, främst som en följd av höjda pri-
ser på importerat bränsle i kombination med en hög inhemsk inflation. Hushål-
lens elpriser höjdes under 1994 till samma nivå som industrikundernas. Sam-
tidigt ökade hushållens inkomster endast marginellt i förhållande till elpriserna.
I många fall är elräkningen per månad lika med eller större än en genomsnittlig

Sent = 1/100 EEK, Estniska kroon.
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månadslön. I början av 1993, minskade elpriserna realt, främst som en följd av
att priserna inte justerades tillräckligt ofta för att hålla samma takt som
växelkursen och inflationen. För att undvika dessa förskjutningar har
regeringen under 1995 börjat justera energipriserna månadsvis.

Få skattar belastar elanvändningen i Baltikum

Den huvudsakliga anledningen till att de baltiska länderna fortfarande har
lägre elpriser än övriga europeiska länder är att de inte har några höga skatte-
satser i konsumtionsledet. Både Estland och Lettland har dock infört en
mervärdesskatt på 18 % som belastar alla konsumenter. Utöver momsen betalar
hushållen i Estland också en försäljningsskatt på elvärme.

4.5 Utlandsförbindelser och elhandel

Överföringssystemet i den baltiska regionen utvecklades som en del av Sovjet-
unionens nordvästra elnätsystem som innefattade Estland, Lettland, Litauen/
Vitryssland, Karelen, Kola, S:t Petersburg och Kaliningrad. Överföringssyste-
met mellan de baltiska länderna samordnas i dag i en kraftledningscentral i
Riga i Lettland. DC Baltija, bildades som ett samägt bolag12 1992, dels för att
samordna de baltiska ländernas produktionssystem, dels för att samordna
samarbetet med det nuvarande ryska energisystemet. Än i dag samordnas
emellertid hela Sovjetunionens nordvästra system från en central kraftlednings-
central i Ryssland. Centralen använder sig av vattenkraftverk runt floden Volga
för att reglera frekvensen13.

Överföringssystemet i de tre baltiska länderna är gammalt och nedslitet, vilket
medför stora distributionsförluster. De totala distributionsförlustema har ökat
med drygt 1 TWh mellan åren 1992-1993, samtidigt som den samlade
elproduktionen för länderna minskade med 22 %.

Tabell 4.10 Distributionsförluster i de baltiska länderna, åren 1990-1994, TWh

Estland
Lettland
Litauen

Baltikum totalt

1990
1,1
1,2
1,6

3,9

1991
1,1
1,2
1,7

4,0

1992
1,0
1,0
1,5

3,6

1993
1,5
1,2
2,2

4,8

1994
1,5

-
2,0

-
Källa: Electric Energy Statistics, 1994 och 1995, UN.

Estland är anslutet till återstoden av Sovjetunionens nordvästra elnät genom sju
330-kV ledningar: två till Lettland, tre till S:t Petersburgregionen och två till
Pskovregionen i Ryssland. Överföringskapaciteten till och från Lettland uppgår
till 1 200-1 400 MW och till Ryssland till 3 300 MW.

Lettlands elnät är sammankopplat med Litauens genom fyra 330-kV ledningar,
med Estland genom två 330 kV ledningar och med Ryssland, Pskovregionen,

1! Ett så kallat joint venture.
11 Frekvensen regleras runt 50 Hz med en tillåten variation runt + 0,2 Hz.

62



genom en 330-kV ledning. Överföringrk naciteten mellan Lettland och Litauen
beräknas vara runt 2 000 MW.

Litauens kraftledningscentral i Vilnius ansvarar för driften av 330-kV och 110-
kV ledningar, och även produktionsschema och systemsäkerhet. Lokala
kraftledningscentraler ansvarar sedan för de mindre 35-kV och 10-kV ledning-
arna som finns i landet. Litauens elnät är sammankopplat med Lettlands genom
fyra 330-kV ledningar och med Vitryssland genom fem 330-kV ledningar och en
750-kV ledning samt med Kaliningrad med tre 330-kV ledningar.

Figur 4.1 Produktionsanläggningar i de baltiska länderna och överförings-
förbindelser på 330-kV till grannländerna

Polun
Vitryssland

Total effekt, MW

Estland <=> Lettland
1 200 - 1 400

Estland <=> Kyssland
3 300

Lettland <=> Litauen
2 000

Lettland « Ryssland
Uppgift saknas

Litauen <=> Vitryssland
2 500

Litauen » Kaliningrad
Uppgift saknas

Källa: Estland: Estonian Energy 1993. Lettland: Latvenergo årsredovisning 1993.
Litauen: Energy Master Plan for Lithuanian State Power System.

Minskad utrikeshandel med el

I takt med den minskade elanvändningen och elproduktionen har även utrikes-
handeln med el minskat efter separationen från Sovjetunionen 1991. Lettland är
och har varit nettoimportör samtidigt som både Estland och Litauen är netto-
exportörer.
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1,5
8,5
7,0

4,0
0,4
3,6

4,5
16,5
12,0

2,2
7,0
4,8

7,0
2,8
4,2

3,7
16,5
12,8

0
3,5
3,5

4,1
0

4,1

5,3
10,6
5,3

0,2
1,8
1,6

2,7
0,2
2,5

5,7
8,5
2,7

0,3
1,5
2,2

_

Tabell 4.11 De baltiska ländernas utrikeshandel, åren 1990-1994, TWh
1990 1991 • 1992 1993 1994

Estland
Import
lixport
Ncttocxpart

Lettland
Import
Export
Nettoimport

Litauen
Import
Export
Nettoexport

Anm. På grund nv avrundning överensstämmer totalsumman inte alltid med summan
nv delposterna.

Källa: Electric Energy Statistics, 1994 och 1995, UN.

Estland har traditionellt exporterat el, med en årlig nettoexport på omkring
7 TWh under slutet av 1980-talet. Under 1991 sjönk exporten framför allt till
Lettland och Ryssland. Under 1992 hade Lettland problem med betalning för
elen i hårdvaluta, vilket ledde till ytterligare minskning av exporten. Delar av
importen och exporten var ren transitering av el från kärnkraftverket
Leningrad i Sosnovyi Bor i närheten av S:t Petersburg till Lettland. Under 1994
exporterade Estland 858 GWh till Lettland, vilket motsvarar 57 % av Estlands
totala elexport. Till Ryssland exporterades ytterligare 622 GWh, och till Litauen
26 GWh.

Lettland har varit en stor nettoimportör av el. Omkring hälften av elbehovet
har importerats, främst från Estland och Ryssland. Nettoimporten har dock
minskat under senare år, från 5,3 TWh år 1988 till 2,5 TWh år 1993. Exporten
går till Litauen.

Litauen har sedan tidigt 1980-tal fungerat som en regional elproducent, framför
allt sedan den andra reaktorn i Ignalina togs i drift 1987. Men som en följd av
upplösningen av Sovjetunionen har elexporten minskat. Under 1980-1991 ökade
nettoexporten kraftigt, från 1 till 12,8 TWh och uppgick 1991 till 44 % av den
totala produktionen. Vitryssland var den största importören genom att ta emot
9,7 TWh, samtidigt som Kaliningrad nettoimporterade 2,5 TWh. Handeln med
Lettland var omfattande men i första hand inom ramen för produktionsoptime-
ring.

Under 1992 föll nettoexporten till 5,3 TWh. Vitryssland importerade dock
fortfarande den största delen. Efter 1992 har nettoexporten minskat ytterligare
och uppgick år 1993 till 2,7 TWh. Högre priser på bränslen köpta från Ryssland,
lägre elefterfrågan i de tidigare importländerna, reparationsarbete i kärnkraft-
verket Ignalina och även mer konkurrens från Ryssland är orsaker till den
avtagande elexporten. Litauen exporterar i dag endast eventuellt överskott från
Ignalina och Kruonis.
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4.6 Framtidsutsikter

Höjda kostnader för importerat bränsle, en minskad efterfråga pä el, behov att
sprida importen av bränsle mellan olika länder samt högre ställda och
internationellt bindande miljökrav har lett till att de baltiska ländernas
energisektorer är under stor press och behov av förändring. Bland annat måste
organisationen på m, 'knaden bli mer flexibel, effektiv och konkurrenskraftig
för att klara sig i en öppen marknadsekonomi.

Samtidigt innebär alla steg mot ett oberoende och säkert energisystem omfat-
tande investeringar som i stort sett är omöjliga för de svaga ekonomierna. lin
väg för att minska bördan på respektive lands ekonomi är ett regionalt sam-
arbete. Även övriga Europa är intresserade av att utveckla samarbetet inom
Östersjöområdet och EU finansierar en utredning, som ska vara klar 1997, om
framtida möjligheter för en sluten Östersjöring för handel med el. Samtliga tre
länder har 1995 slutit s k associeringsavtal med EU och alla är angelägna om ett
framtida medlemskap. Lettland har under hösten 1995 även lämnat in en ansö-
kan eftersom man förväntar sig att besluts- och anpassningsprocessen kan dröja
ända upp till tio år. Ländernas ambition att bli medlemmar i EU skapar
incitament att förbättra energieffektiviteten inom respektive land och att se över
elproduktionens miljöpåverkan. Detta eftersom EU ställer högre krav än de
Baltiska länderna.

Framtida elanvändning - mycket beroende av den ekonomiska utvecklingen

Det är mycket svårt att göra prognoser för elanvändningen i de baltiska länder-
na, eftersom de närmaste åren kommer att innebära omfattande strukturella
förändringar samtidigt som den ekonomiska och politiska utvecklingen är
mycket instabil. Därför har experter i respektive land skissat på tvä alternativa
scenarier för elanvändningens utveckling under åren 1993-2000, ett med hög
ekonomisk tillväxt, kallat scenario I, och ett med låg ekonomisk tillväxt, kallat
scenario II. Basåret för prognoserna är 1990.

Den ekonomiska utvecklingen i länderna har delats upp i två faser. En föränd-
ringsfas, 1993-1995, när ländernas ekonomi stabiliseras, och en tillväxtfas,
1996-2000 när ländernas ekonomiska tillväxt är positiv. I scenariot med hög
ekonomisk tillväxt går privatiseringen av ländernas tillgångar snabbt med ett
stort inflöde av pengar från utländska investerare och den ekonomiska utveck-
lingen är positiv runt år 1995. Samtidigt når länderna 1990 års nivå för BNP
redan år 2000.1 scenariot med låg ekonomisk tillväxt stagnerar den ekonomiska
utvecklingen under den första förändringsfasen på grund av brist på riskkapital
och fortsatt stort beroende av den ryska ekonomin. 1 detta scenario nås inte
1990 års BNP nivå förrän runt år 2005-2010. För närvarande verkar scenario II
vara den mest sannolika utvecklingen.

Givet de ekonomiska förutsättningarna i scenario II förväntas elanvändningen
årligen öka i Estland med omkring 2 %, i Lettland med 5 % och i Litauen med
3 % under perioden 1995-2000. Elanvändningen ökar fortare i sektorn bostäder,
service m m än i sektorerna industri och transporter. Ländernas elanvändning
år 2000 beräknas fortfarande vara lägre jämfört med 1990 års nivå.
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8,4
8,4

9,8
9,8

13,6
13,6

31,8
31,8

po
 

po
to

 
to

9,4
9,4

13,6
13,6

31,3
31,3

7,0
7,0

7,6
7,6

10,9
10,9

25,5
25,5

6,5
7,0

8,0
4,7

9,0
8,8

23,5
20,5

7,9
7,6

9,9
6,1

11,8
10,4

29,6
24,1

Tabell 4.12 De baltiska ländernas framtida bruttoelanvändning'4, enligt
prognoser till år 2000, TWh

1990 1991 1992 1995 2000
Estland

Scenario I, hög
Scenario II, låg

Lettland
Scenario I, hög
Scenario II, låg

Litauen
Scenario I, hög
Scenario II, låg

Baltikum totalt
Scenario I, hög
Scenario II, låg

Källa: Electricity Market round the Baltic Sea and Opportunities for Cooperation with
the Nordic Countries, March 1994, IVO.

Dålig ekonomi hämmar effektiviseriitg och utveckling av energisystemet

De baltiska länderna har i sina energipolitiska program prioriterat energieffek-
tivisering och en minskning av energisektorns miljöpåverkan. I verkligheten
hämmas dock effektiviseringsarbetet av den dåliga ekonomiska situationen i
länderna. Effektiviseringsarbetet i länderna sker därför ofta under översyn av
utländska intressenter och investerare som även hjälper till med tekniskt kun-
nande. NUTEK tillhör de organisationer som driver projekt i de baltiska län-
derna för att påskynda energieffektiviseringen och samtidigt minska energisys-
temets negativa inverkan på miljön'5. I NUTEKs arbete har möjligheterna att
effektivisera energianvändningen i området uppskattas som stora, omkring 15-
30 % med en återbetalning av investerade medel på mellan två och sju år.

Estlands elproduktion, vilken till större delen är baserad på inhemskt oljeskiffer
är mycket beroende av de internationellt ställda miljökraven. Med undantag för
kondenskraftverket Eesti och kraftvärmeverket Iru är anläggningarna i Estland
över trettio år gamla och i behov av upprustning eller utbyte. En kapacitetsut-
vecklingsplan håller på att tas fram av det estniska ekonomiministeriet. För att
möta de internationellt allt hårdare miljökraven prioriteras en installation av
reningsutrustning i de större oljeskiffereldade anläggningarna16. Estland har
ocVcå planer för hur ett framtida samarbete inom Östersjöområdet kan utveck-
las där en utbyggnad av överföringsnätet koncentreras runt en sjökabel till Fin-
land och även en eventuell anslutning till de nordiska ländernas elsystem.

I Lettland är effektiviseringsarbete inom existerande anläggningar av hög prio-
ritet. Finansiering är emellertid ett stort problem. Enligt industri- och energi-
ministeriet är kraftvärmeverket TEC-1 i behov av grundläggande reparations-

Notera att tabellen redovisar bruttoelanvändning, vilket inkluderar
distributionsförluster och därmed inte kan jämföras med den slutliga
elanvändningen som redovisas i avsnitt 4.3.
Se vidare bilaga 5 "EAES-programmet".
Se vidare kapitel 9.

66



arbete efter vilket anläggningen beräknas kunna användas fram till år 2005.
Kraftvärmeverket TEC-2 beräknas kunna drivas fram till år 2010 utan några
större insatser. Däremot finns det planer på att utöka anläggningens kapacitet
med en 250 MW-kombinationscykel.

Underhållsarbetet på anläggningar i Litauen är mycket eftersatt, och eftersom
landet har en omfattande överkapacitet av el samtidigt som ekonomin inte kla-
rar av några investeringar är effektiviseringsarbetet lågt prioriterat. Elen är
dock en av de största exportinkomsterna för Litauen och utbyggnaden av
ledningar till nya exportmarknader diskuteras. Polen anses vara en av de
främsta kandidaterna. Strukturen på det framtida elnätet inom regionen är inte
utarbetad och fyra valmöjligheter diskuteras, ett fortsatt samarbete med
UPS/IPS systemet, eventuell anslutning till UCPTE via Polen, en anslutning till
Nordel via Finland eller en sluten Östersjöring.

Det politiska läget påverkar hela landets utveckling

Den politiska utvecklingen har stor betydelse för de baltiska ländernas utveck-
ling. Ländernas statsskick är under omstrukturering och flera hundra lagar
antas i parlamenten varje månad. Turbulens inom politiken medför osäkerhet
hos marknadens aktörer och beslutsprocessen försenas. För närvarande är
osäkerheten stor i framför allt Estland och Lettland.

Energifrågor i Estland rör såväl miljö- och ekonomiska beslut som säkerhets-
politiska överväganden och handelspolitisk strategi. Estlands beroende av
Ryssland och möjligheten att i framtiden ha en säker och tillförlitlig elförsörj-
ning och eventuellt kunna exportera oljeskifferbaserad el är högt prioriterade
frågor. Den estniska energipolitiken har fram till parlamentsvalet i mars 1995
nästan uteslutande handlat om hur landet på bästa och billigaste sätt kan effek-
tivisera och reparera existerande anläggningar både för försörjning och använd-
ning. De energipolitiska övervägandena har också varit nära sammankopplade
med biståndspolitiken, eftersom en stor del av insatserna finansierats av ut-
ländska lån- och bidragsgivare. Sverige, Finland, Danmark och Världsbanken är
de största internationella lån- och bidragsgivarna på energisidan.

1 Lettland övervägs olika alternativa lösningar för att minska beroendet av
elimport. Dels kan man utöka kapaciteten i de existerande kraftvärmeanlägg-
ningarna genom renovering och utbyggnad, dels skulle de industriella kraft-
värmeverken kunna utnyttjas effektivare i ett mer integrerat system. Andra
möjliga alternativ är att bygga ny konventionell värmekraft i anslutning till
vattenkraftverken längs floden Daugava och vattenkraftverket i Riga eller
renovera ett större antal mindre gamla vattenkraftverk. Beroendet av
importerade bränslen försvinner dock inte om man bygger ut den inhemska
produktionen, men man anser att man blir mindre sårbar om elen produceras i
det egna landet. Lettland har satt som mål att 80-85 % av det totala elbehovet
ska täckas genom produktionen inom landet.

Emellertid är det politiska läget mycket ovisst i Lettland. Efter parlamentsvalet
vid månadsskiftet september-oktober i år, har ett delvis nytt läge uppstått. De
stora vinnarna i valet var ytterlighetspartierna, både till vänster men framför
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allt till höger. Med denna politiska utgångspunkt kan det bli svårt att skapa en
stark regeringskoalition, vilket kan ha återverkningar både på politiken och
ekonomin.

I Litauen är ett av de kanske största ekonomiska problemen efter självständig-
heten beroendet av rysk olja och naturgas. I den sovjetiska ekonomin
återspeglade inte priserna på dessa energikällor produktionens kostnader och
energin utnyttjades ineffektivt. De senaste åren har priserna på den
importerade oljan från Ryssland börjat stiga, vilket bl a fört med sig att Litauens
bytesbalans kraftigt försämrats.

Det litauiska energiministeriet tog därför under 1994 fram en generell strategi
för energisektorns framtida utveckling. De punkter som nämns är att man ska
inrikta sig på ett marknadsmässigt tänkande inom energisektorn, spara och
effektivisera, uppgradera de redan existerande anläggningarna, dvs inte satsa
på nyinvesteringar, samt orientera sig mot väst och satsa på ett ökat baltiskt
samarbete. Något som ofta nämns som önskvärt är den sk Östersjöringen för
att garantera elförsörjningen och för att även kunna möjliggöra en ökad
elexport.

Några nyinvesteringar i energisektorn verkar inte vara aktuella inom en snar
framtid. Tankarna på någon omfattande elexport får därför ses som orealistiska.
Det saknas i dag resurser för investeringar i nödvändiga anslutningar och de
tidigare handelsparterna har en svår ekonomisk tid framför sig, vilket torde
påverka en ökad framtida elexport negativt. Eventuellt kan emellertid nya
marknader öppna sig med en Östersjöring.

4.7 Sammanfattande kommentarer

Före 1991 var eltillförseln såväl som ekonomin i de baltiska länderna nära
sammanknutet med Sovjetunionen. Sedan länderna blev självständiga i augusti
1991 har de haft stora ekonomiska problem med bl a en mycket hög inflation
som följd.

Både elanvändning och elproduktion har minskat kraftigt i alla tre länderna de
senaste åren och elhandeln mellan länderna har avtagit. Samtidigt har kostna-
derna för elproduktionen stigit kraftigt framför allt i Lettland och Litauen som
importerar bränsle från Ryssland. Importen av ryskt bränsle har minskat de
senaste åren främst till följd av ökade priser. Estland producerar drygt 90 % av
sin el med inhemskt oljeskiffer och har inte drabbats på samma sätt. Lettland är
nettoimportör av el och den el som produceras inom landet sker till drygt tre
fjärdedelar med vattenkraft. Litauens el produktion sker till större delen i
kärnkraftverket Ignalina men även i värmekraftverk som eldas med importerad
olja och gas. De höjda bränslekostnaderna i Lettland och Litauen har
tillsammans med den i övrigt dåliga ekonomiska situationen med hög inflation
fört med sig höjda elpriser som flertalet av kunderna inte har råd att betala.
Kraftbolagen som inte får betalt har därför stora finansiella problem, vilket i sin
tur leder till att underhållsarbete och reparationer blir eftersatta.
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Elmarknaderna i respektive land utgjorde tidigare en del av Sovjetunionens
nordvästra elsystem. I dag samordnas de baltiska ländernas elproduktions-
system i en gemensam kraftledningscentral i Riga som samkörs med en
krafrlcdningsccntral i Ryssland som har bättre regleringsmöjligheter genom
tillgången till vattenkraft från floden Volga. Samtliga tre länder håller på att
anpassa sina elmarknader efter de nya förhållandena, vilket innebär att nya
lagar skrivs och myndigheter bildas.

Ländernas steg mot en oberoende, säker och miljövänlig energiförsörjning
innebär behov av stora investeringar som i stort sett är omöjliga för de berörda
aktörerna på marknaden. En väg för att minska bördan på respektive lands
ekonomi är ett samarbete mellan de baltiska länderna. Samtliga tre länder har
1995 slutit s k associeringsavtal med EU och alla är angelägna om ett framtida
medlemskap. Lettland har även ansökt om medlemskap i EU under hösten 1995
eftersom man förväntar sig att besluts- och anpassningsprocessen kan dröja
ända upp till tio år. Även den politiska utvecklingen i länderna har stor
betydelse för ländernas fortsatta utveckling. Turbulens inom politiken medför
osäkerhet hos marknadens aktörer och beslutsprocessen försenas. För
närvarande är osäkerheten stor i framför allt Estland och Lettland.
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5 Ryssland

Rysslands1 elmarknad omfattar ett stort geografiskt område, men större delen
av den ryska befolkningen bor i den europeiska delen2. I nordvästra Ryssland
länkas Kolahalvön och Karelen samman med de nordiska länderna.
Kaliningrad, som gränsar till Östersjön, ligger mellan Polen och Litauen och är
helt avskild från övriga Ryssland. Även S:t Petersburgregionen har tillträde till
Östersjön via Finska viken. Området har stor betydelse för landet som hamn-
region med hamnarna i S:t Petersburg och Viborg. Staden S:t Petersburg har
omkring 5 miljoner invånare.

Figur 5.1 Östersjöområdet med nordvästra kraftregionen i Ryssland

Nordvästra
regionen

Viborg ';
§t Petersburg

EstlanfT ° Novgorod
/Pskov

LcttlanA -^ Moskva

Litauen

Vitryssland

Det officiella namnet är Ryska federationen och består i dag av provinser (kraj), län
(oblast) och republiker, vilket är såväl administrativa som nationellt-territoriella
indelningar.
Rysslands befolkning uppgick 1991 till 148,5 miljoner invånare varav ca 65 % bodde
i städer. Antalet invånare i nordvästra regionen är omkring 8,7 miljoner.
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Vi kommer, där så är möjligt, att särskilt belysa den nordvästra regionen som
omfattar områdena kring Baltikum och Finland, d v s Kaliningrad, S:t Peters-
burg, Karelen och Kolahalvön. Anledningen till att vi valt just dessa områden är
att de gränsar till Norden och Östersjön och därmed kan komma att bli
betydelsefulla för utvecklingen i den svenska respektive den nordiska
elmarknaden i framtiden.

5.1 Den ekonomiska utvecklingen

Sedan ett >~ar år befinner sig den ryska ekonomin i omvandling och problemen i
samband med dennn är gigantiska. Den ekonomiska utvecklingen har under de
fem senaste åren varit negativ. En omfattande reformering började i slutet av
1991 med tyngdpunkt på prisliberalisering, en stram finans- och penningpolitik
samt privatiseringar. Mellan åren 1990 och 1994 sjönk bruttonationalprodukten,
d v s det samlade värdet av landets varor och tjänster, med 40 %. Inflationen
har stigit i rask takt trots flera prisreformer.

Tabell 5.1 Förändring i BNP, industriproduktion och KPI, åren 1990-1995,
procent

BNP-'
Industriproduktion
KP1
Anm. Konsumentprisindex,
'' Prognos.
•' Real utveckling.

1991
-13
-8

100

KI'1, används i

1992
-19
-19

2 514

texten som

1993
-12
-16
840

1994
-15
-21
215

ett inflationsindex.

1995"
-4 till -7

130-150

Kiilla: "Economic Survey of Europe", FN för 1991, övriga nr "Key Economic
Indicators", Östekonomiska Institutet.

Även industriproduktionen visar på en stark nedgång de senaste åren. Dagens
ryska industri är lågproducerande och ineffektiv. De flesta branscher dras med
nedslitna maskinparker, miljöförstörande tillverkningsmetoder och ineffektiva
strukturer, och har relativt små möjligheter att konkurrera på världsmark-
naden. Övergången till en mer marknadsorienterad ekonomi har skapat flask-
halsar i försörjningen av insatsvaror och råvaror, särskilt inom energisektorn.
Naturresurstillgångar som t ex olja, kol och gas varierar kraftigt mellan olika
regioner, vilket innebär långa transportsträckor till andra regioner för
vidareförädling och konsumtion. Under Sovjettiden med centralplanering, som
tillvaratog de stordriftsfördelar som fanns, löstes detta genom omfattande
subventioner av transport- och energisektorn. Med det gamla ekonomiska
systemet bands; således företag samman över republikgränserna. Handeln
mellan republikerna skedde ofta genom byteshandel.

1 och med Sovjetunionens fall kom de flesta energiresurserna, som olja och gas,
att ligga i f d Sovjetrepubliker och utanför den Ryska federationen, och banden
mellan kunder och leverantörer bröts. De omfattande transportkostnaderna och
övergängen från byteshandel till betalning i pengar har skapat svårigheter i
ravarjforsorjningen inom federationen. Även om det också under Sovjettiden
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tidvis uppstod problem i försörjning av bl a energivaror har detta problem för-
stärkts i och med Sovjetunionens fall.

Råvaror i form av bränsle har fått ökad betydelse och svarar för en allt större
del av landets exportintäkter. De inhemska energipriserna hålls ännu relativt
låga genom statliga subventioner. Viktiga handelsparter ar bland annat fd
Sovjetrepubliker och f d öststatsländer.

5.2 Elmarknadens struktur och organisation

Under Sovjettiden var elsektorn centralt styrd via de sovjetiska el- respektive
kärnkraftdepartementen'1 vilka hade den politiska, finansiella och operationella
makten. Den sovjetiska elsektorn var organiserad i 11 regionala administrativa
enheter. Dessa var i sin tur uppdelade i 72 mindre enheter på grundval av de 86
s k Oblaster som Sovjet var indelat i.

Efter Sovjetunionens sönderfall har flera omorganisationer inom energisektorn
gjorts. Det operationella ansvaret är numera samlat inom olika statliga bolag
uppdelade efter energislag.4 Övergången till marknadsekonomi har också fått
effekter på elmarknadens organisation och dess regelverk.

Det nya statliga bolaget som har det operationella ansvaret för produktion,
överföring och distribution av el bildades år 1993 under namnet RAO-EES'. De
tidigare 72 regionala enheterna består men har ombildats till aktiebolag,
skAOenergo". Dessa "energos" ägs till mellan 49 och 100 % av RAO-EES.
Ägarandelen varierar mellan regionerna. Intentionen är att i framtiden fördela
återstående andelar till lokala enheter, anställda och allmänheten i en andra
privatiseringsfas.

MINIENERGO var det sovjetiska eldepartementet och M1N1ATOMENERGO dess
motsvarighet för kärnkraften.
Det dåvarande sovjetiska eldepartementet har slagits ihop med f d departementet
för olja, gas och kol och utgör i dag det ryska departementet för bränslen och
elektricitet MINTGTENERGO. Departementet för kärnkraft heter i dag MINATOM.
RAO-EES är don ryska akronymen för "Rossyiskoye Aktsionurnoye Obshchestvo
Yedinaya Enereticheskaya Sistema", RAO-EES. Översättning till engelska lyder
"The Russian Joint Stock Company of Energy and Electrification and the Unified
Power System".
AO står för "Aktionemyju Obsjtjestva" och betyder aktiebolag.
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De 72 regionala företagen äger samtliga mindre värmekraftanläggningar med
kapacitet lägre än 1 000 MW och alla vattenkraftverk med kapacitet
understigande 300 MW. RAO-EES äger alla större anläggningar och det
nationella överföringssystemet. Fördelningen är gjord på ett sådant sätt att
endast 25 % av landets elproduktion ska vara under statlig kontroll. Resterande
anläggningar ska ligga under de regionala företagens försorg. Alia
kärnkraftverk ägs av staten och kontrolleras via Rosenargoatom av det ryska
atomkraftdepartementet, MINATOM. Kärnkraftsverket i S:t Petersburgregio-
nen drivs direkt under MINATOM. Den el som RAO-EES producerar säljs till
de regionala företagen som ansvarar för distributionen. Även överförings-
tjänster köps av RAO-EES. De regionala företagen ansvarar för eltillförseln
inom respektive område och övervakas av lokala energinämnder.

Elpriserna kontrolleras av energinämnder på statlig och regional nivå. En
statlig energinämnd reglerar priserna på den el som produceras i anläggningar
som är helägda av RAO-EES. De regionala energinämnderna svarar för
kontrollen av elpriserna till konsumenterna från de regionala företagen.

Den ryska regeringen gav i augusti 1995 klartecken för den andra fasen i det
påbörjade privatiseringsprogrammet inom energisektorn.7 Fram till i dag har
RAO-EES sålt ut 40 % av bolaget och resterande del återstår således att säljas ut.
Av den redan sålda andelen kontrollerar utländska investerare 20 %, ryska
företag 10 % och återstående delen har sålts till privata investerare.

Elhandel med utlandet regleras av energi- och handelsministeriet. Speciella
licenser för handel krävs och exportkvoter finns fastställda. En anledning till att
utrikeshandel styrs centralt är landets låga elpriser som kan locka till en omfat-
tande eluxport. För närvarande finns inga direkta förslag eller planer som berör
utrikeshandeln med el. Ryssland undertecknade dock i slutet av 1994 "The
European Energy Charter Treaty". Dokumentet utgör ett regelverk om oregle-
rad och icke diskriminerande handel med energivaror mellan länder inom
överenskommelsen. Detta avtal kan ses som ett uttryck för Rysslands vilja att
utöka den internationella handeln inom energiområdet och början till en pro-
cess med förändringar av institutionella förhållanden som krävs för en friare
handel med cl.

5.3 Elanvändning och elproduktionssystem

Normnit finns det ett starkt samband mellan förändringar i ett lands ekono-
miska aktivitet och förändringar i landets elanvändning. Mot bakgrund av den
negativa ekonomiska utvecklingen i Ryssland är det inte förvånande att el-
användningen sjunker. Elanvändningen har under perioden 1990-1994 minskat
med i genomsnitt 6 % per år, vilket är hälften av den utvecklingstakt som BNP
visat under samma period.

"Kast I 'impenn Energy", nr 48 1995, Financial Times.
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506,7
103,8
226,9

484,8
96,7

237,1

469,8
86,8

208,4

391,4
76,7

252,6

372,0
70,0

213,0

Tabell 5.2 Elanvändning i Ryssland åren 1990-1994, TWh
1990 1991 1992 1993 1994

Industri
Transporter
Bostäder, service m m

Total slutlig användning 837,4 818,6 764,9 720,7 655,0
Anm. Avrundningsfel förekommer.

Källa: "Annual Bulletin of Electric Energy Statistics for Europe and North America",
FN.

Den största delen av elanvändningen går till industrin, vilket hänger samman
med den tidigare planekonomiska inriktningen där tillverkningsindustrins
resursförsörjning, med en stor andel militärindustri, prioriterades. Dessutom
har el setts som en mer eller mindre fri insatsfaktor, nödvändig för den
ekonomiska utvecklingen.

I takt med att landet övergått till marknadsekonomi har industrins
elär" 'indning minskat med 25%. Den minskade elanvändningen är emellertid
:. .. cue än motsvarande minskning för industriproduktionen, vilket innebär att
den specifika elanvändningen har ökat. Av sociala skäl tillåter man inte att
industrier '.äggs ned även om de mer eller mindre går på tomgång. Om och när
denna konstgjorda andning helt upphör och strukturomvandlingen inom
industrin tar fart på allvar kan detta leda till att ytterligare elintensiv industri
slås ut och att elanvändningen minskar ännu mer.

Transportsektorns elanvändning utgörs nästan helt av järnvägsbunden tåg-
trafik och svarar för ca 11 % av landets totala elanvändning. Bostads- och
servicesektorn är den näst största användargruppen och svarar för ungefär
30 % av elanvändningen. Större delen av befolkningen bor i de europeiska
delarna av landet dit även elanvändningen är koncentrerad.

Elanvändningen varierar mellan regionerna i Ryssland. Den centrala regionen
svarar för 28 % av den totala elanvändningen, följd av Ural och Sibirien med
26 % respektive 22 %.

Elproduktionen i Ryssland sker till största delen i värmekraftverk som år 1994
svarade för 69 % av landets elproduktion. Vattenkraften stod för 20 % och
kärnkraften för 11 %. Även geotermisk värmekraft förekommer, men i mycket
liten omfattning. Elproduktionens utveckling de senaste åren skiljer sig från
utvecklingen på användarsidan. Med undantag för år 1991 har elproduktionen
minskat i mindre omfattning än elanvändningen.
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Tabell 5.3 Rysslands elproduktion netto fördelat på olika kraftslag,
åren 1990-1994, T Wh

Vnttenkrnft
Kärnkraft
Konventionell värmekraft

To tid nvttoproduktioii

1990
165,1
111,2
733,6

1 010,0

1991
167,7
111,2
715,6

994,5

1992
172,2
111,0
655,4

93S,7

1993
174,8
110,6
603,6

889,1

1994
176,1
97,8

602,1

876,0
Källa: Annual Bulletin of Electric Energy Statistics for Europe and North America, FN.

Under de tio sista nren med sovjetregimen gjordes stora ansträngningar för att
konvertera från oljeeldnde till gaseldade kraftverk. Naturgas utgör i dag det
främsta bränslet för elproduktion med ungefär 65 % av den totala bränsle-
insatsen. Kol svarar för 20 % och olja för 15 %. Trenden förväntas bestå på
medelkort sikt med planerad installation av högeffektiva* gaskombiturbiner.

Den totnln installerade produktionskapaciteten i Ryssland uppgick 1994 till
215 000 MW", varav vattenkraften svarade för 21 "/„, kärnkraften för 10 % och de
fossilbaserade värmekraftverken för 69 %. Anläggningarna är relativt gamla1"
och ineffektiva. År 1993 svarade vattenkraft för knappt 27 200 MW, vilket utgör
ungefär 60 % av den installerade vattenkraftkapaciteten. Närmare hälften av
vattenkraftanläggningarna är belägna i Sibirien. Kapaciteten nyttjas inte fullt ut
på grund av begränsningar i överföringsystemet, såväl i Sibirien som i andra
delar av landet.

Nordvästra regionen

Elanvändningen i den nordvästra regionen, som omfattar Kaliningrad,
S:t Petersburg, Karelen och Kolahalvön, uppgick år 1990 till 73TWh brutto och
minskade under 1992 till 62 TWh. Industrin svarade år 1991 för drygt 59 % av
den slutliga användningen. Motsvarande andel för bostads- och servicesektorn
var drygt 36"/». Användningen per invånare i nordvästra regionen uppgick till
8 578 kWh vilket är något lägre än Ural med 9 650 kWh per invånare." Elan-
vändningen i Kaliningrad har de senaste åren legat på en oförändrad nivå. I
S:t Pclcrsbitigrcgioiwn har elanvändningen sjunkit de senaste åren.

Med en verkningsgrad högre än 50 %.
Av de.ssn iir 14 000 MW installerad effekt i det asiatiska regionens kraftsystem som
är isolerat från det ryska överföringsystemet.

'" Medelåldern för en rysk kraftanläggning beräknas vara över 20 år för mer an 45 %
av Kysslands anläggningar.

" Elanvändningen per invånare i Sverige 14 120 kWh år 1991 och 13 812 kWh år 1992.
EU-ländernns genomsnitt var 5 445 kWh år 1992.
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Tabell 5.4 Elanvändning i nordvästra regionen åren 1990-1992, TWh
1990 1991 1992

Kaliningrad
Industri
Transporter
Bostäder, service m m
Slutlig (invändning

S:t Petcrsburgregionen
Industri
Transportör
Bostäder, service m m
Slutlig användning

Nordvästra regionen totalt

1,3
0,1
1,6
2,9

14,6
2,3

11,7
2S,6

73,2

1,2
0,1
1,6
2,9

13,5
2,2

12,4
28,1

71,2

1,1
0,1
1,5
2,7

12,1
1,8

11,8
25,7

67,9
Anm. Uppgifter för Karelen och Kolahalvön har inte varit tillgängliga.

Källa: "Electricity Market Round the Baltic Sea and Opportunities for Cooperation
with the Nordic Countries", Imatran Voima OY. "Energy Policies of the Russian
Federation", IEA 1995.

Kärnkraften har stor betydelse för elproduktionen i den nordvästra regionen
och svarar för 48% av regionens totala elproduktion. Den totala installerade
produktionskapaciteten i regionen uppgår till 15 200 MW." Konventionell
värmekraft utgör 6 590 MW och kärnkraft- och vattenkraftskapaciteten i regio-
nen är 5 760 MW respektive 2 850 MW. Det finns 26 vattenkraftanläggningar,
varav två för närvarande byggs ut.

Elproduktionen i Kaliningrad har de senare åren endast täckt ungefär en fjärde-
del av användningen. Återstående behov har täckts med import frän Litauen. I
syfte att öka graden av självförsörjning planerar man att bygga nya produk-
tionsanläggningar.

Nettoproduktionen i S:t Pelersbiirgivgioncn uppgick till 41 TWh år 1992, vilket är
en minskning med 13 % jämfört med 1990. Mer än 90 % av elproduktionen är
kraftvärme- och kärnkrafebaserad. En mindre del består av vattenkraft. Regio-
nens kärnkraftverk Leningrad utanför samhället Sosnovyj Bor producerar drygt
20 TWh per år. Verket togs i drift 1973 och är av samma typ som Ignalina och
Tjernobyl.'1 År 1992 uppgick den installerade produktionskapaciteten i
S:t Petersburgregionen till knappt 9 800 MW. Av detta var ca 2 940 MW kraft-
värme, 700 MW vattenkraft och 4 000 MW kärnkraft. Den största vattenkraft-
anläggningen är Syväri med en kapacitet på 260 MW. Kraftvärmeanlägg-
ningarna byggdes under 1950- och 1960-talen och eldas i huvudsak med gas och
olja och till en mindre del med kol. I viss utsträckning används även torv.
Regionens enda kondensanläggning med en kapacitet på drygt 1 000 MW eldas
med olja, och är belägen i Kirishi. Ett tyskt-finskt konsortium bygger en
gaskombianläggning på 900 MW.

"An Investment Program for Russia", Joint Electric Power Alternatives Study,
Energy Policy Commmittee of the US Russian Joint Commission on Economic and
Technological Cooperation, 1995.
Se vidare kapitel 8.
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I Knivlen uppgår den installerade produktionskapaciteten till ca 1 750 MW
varav 590 MW är vattenkraft. Kolaområdet har en produktionskapacitet på drygt
5 000 MW, varav 1 760 MW är kärnkraft och drygt 1 600 MW är vattenkraft.

5.4 Produktionskostnader, elpriser och skatter

I Sovjetunionen har elpriserna av tradition baserats på en genomsnittlig pro-
duktionskostnad för hela elproduktionssystemet. Någon långsiktig marginal-
kostnadsprissättning har inte tillämpats. Övergången till marknadsekonomi,
fortsatt centralt satta producentpriser och subventionerad elanvändning har
försatt elsektorn i ekonomiska svårigheter, vilket även påverkar andra sektorer
inom ekonomin.

Höga produktionskostnader i förhållande till producentpriser

Generellt har Ryssland låga produktionskostnader vilket till stor del beror på
landets stora inhemska resurser av naturgas, olja och kol samt att anläggning-
arna är gamla och avskrivna. Priset på naturgas, som utgör det främsta bränslet
inom elsektorn, sätts för närvarande enhetligt över hela landet till skillnad från
priset på kol som satts mer fritt. Det inhemska naturgaspriset påverkar sanno-
likt priserna på de övriga bränslena. Bränslepriserna ökar i allt snabbare takt
men är fortfarande lägre än världsmarknadspriserna.

Produktionskostnaderna varierar kraftigt mellan regionerna beroende på skill-
nader i bränsle- och produktionssammansättning. Producentpriserna sätts en-
hetligt inom varje region, men varierar mellan olika regioner. De högsta priser-
na finns inom geografiskt isolerade regioner där distributionskostnaderna ten-
derar att bli höga. Regioner med mycket vattenkraft har de lägsta produ-
centpriserna. Inom den nordvästra regionen, med mycket kärn- och vattenkraft,
uppgick producentpriset till 8 öre per kWh vilket var 4 öre lägre än i norra
Kaukasus."

Beräkningar på den genomsnittliga produktionskostnaden i Ryssland för kon-
ventionell värmekraft och vattenkraft för år 1993 har gjorts av IEA. Bränsle-
kostnaden uppskattades till ungefär 33 %, driftkostnaderna till 15 % och
kapitalkostnaderna till 52 % av den totala produktionskostnaden15. Den
genomsnittliga produktionskostnaden för konventionell värmekraft respektive
vattenkraft visas i figur 5.2 tillsammans med genomsnittligt producentpris för
all elproduktion. Produktionskostnaderna för kärnkraft uppskattas ligga på
samma nivå som kostnaderna för konventionell värmekraft'6. En del av
elproduktionskostnaden avsätts sedan 1992 till en statlig" investeringsfond för

Priset i rysk valuta var 21,5 rubel per kWh i Nordvästra regionen och 31,7 rubel
por kWh i norra Kauskasus. Växelkurs 100 rubel = 0,38 SEK.
Enligt en undersökning av nya koleldade kraftanläggningar i 14 OECD-länder
svarar bränslena för 40 %, driftkostnader för 15 % och kapitalkostnader för 45 % av
den totala produktionskostnaden.
"Energy Policies in the Russian Federation" IEA 1995.
Fonden administreras av det ryska departementet för bränslen och elektricitet,
MINTOPENERGO.
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finansiering av investeringsprojekt på regional eller nationell nivå som t ex
kärnkraftverk eller överföringsnät18.1 figur 5.2 motsvaras denna avsättning av
avgiften.

Figur 5.2 Produktionskostnader och producentpriser i Ryssland år 1993,
öre per kWh
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Anm. Beräkningarna är gjorda utifrån data för bränslekostnader,
bränslesammansättning och verkningsgrader samt skattningar av andra kostnader.
Bränslepriserna antas vara centralt styrda till skillnad från kapitalkostnaderna.
Växelkurs 100 Rubel=0,7386 SEK.

Källa: "Electricity in European Economies in Transition", IEA 1994 samt egna
beräkningar.

Med produktionskostnader som är högre än producentpriserna har sektorn
byggt upp stora skulder. Elsektorn har vidare drabbats hårt av den generella
betalningskris och höga inflation som råder i landet. Betalning av
energiräkningen har låg prioritet och kraftföretagen har stora innestående
fordringar hos både hushålls- och industrikunder. Situationen för kraft-
företagen försämras ytterligare av att elproduktionen beskattas relativt högt i
Ryssland. Kraftföretagen betalar en värdeskatt på 23 % av intäkterna. Därtill
kommer andra skatter som royalties, lokala skatter m m. Efter avdrag för
kostnader och utgifter uppgår företagens sammanlagda skattebelastning till
ungefär 50 % av nettointäkterna.

Även om elpriserna numera får sättas mer fritt och inkludera vinstmarginal är
det i praktiken svårt för elföretagen att tillämpa den nya prissättningen. I slutet
av år 1993 uppskattades elsektorn ha 1,6 miljarder svenska kronor i fordringar i

Ungefär 30 % av denna avgift går till RAO-EES som en slags serviceavgift.
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obetalda elräkningar'". Konsekvensen är att de ryska elbolagen har svårt att
underhålla anläggningarna eller att köpa bränsle för elproduktionen. Företagen
har numera laglig rätt att avbryta elleveranser vid uteblivande betalning, under
förutsättning ntt kundernas produktionsteknik tillåter avstängning utan att det
ger upphov till opåkallade förluster i produktionen. Denna klausul har skyddat
många industrikunder från att få elleveransen avstängd. Elsektorns förluster
har till viss del täckts av medel från den tidigare nämnda investeringsfonden
och korttidslån från den ryska regeringen.

Elpriserna är på väg uppåt

I Ryssland subventioneras fortfarande energi- och elanvändningen trots flera
prisreformer. Inflationen har dock medfört att elpriserna har sjunkit relativt
andra priser. Elpriserna ger därmed inte riktiga signaler till konsumenterna.
För flertalet köpare är elpriserna fortfarande lägre än kostnaderna för
produktion och distribution, samtidigt som prisstrukturen inte är kostnads-
riktig.

Den första elprisreformen ägde rum i september 1992. Det viktigaste inslaget i
reformen var ntt priserna tilläts överstiga det av staten fastställda elpriset om
det var befogat med hänsyn till faktiska lokala produktionskostnader. I och
med prisliberaliseringen gavs kraftföretagen större frihet vid prissättning till
industri och jordbruk. Elpriser till hushåll var dock fortfarande av sociala skäl
föremål för statlig kontroll och var enhetliga över hela landet. Ytterligare en
prisreform ägde rum i juli 1993. Enligt reformen ska elpriserna sättas så att de
återspeglar varje elproducents totala produktionskostnad plus ett rimligt
vinstpålägg. Hur de nya priserna kan tillämpas i praktiken, mot bakgrund av
den ekonomiska krisen som råder i landet, är dock en annan fråga.

Med tiden kommer 1993 års reform troligen inte enbart tillåta vinstmarginaler
för elföretagen, utan även medge prisförändringar i takt med rådande inflation.
Exempel finns på elpriser till industrikunder med vinstmarginaler upp till 25 %
och till areell näring på 5 %. I figur 5.3 visas utvecklingen av den genomsnittliga
produktionskostnaden och elpriser för olika kundkategorier under året före
den senaste prisrefonnen och under 1993.

"Electricity in European Economies in Transition", IEA 1994. Växelkurs 100
mbel=0,74SEK.
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Figur 5.3 Elpriser för hushålls- och industrikunder samt produktionskostnad,
åren 1992-1993, rubel per kWh, löpande priser
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Källa: "Electricity in European Economics in Transition", 1EA 1994, samt cgnn
beräkningar.

I och med den gradvisa prisliberaliseringen under 1992 och 1993 har elpriserna
ändrats markant de senaste åren. Under 1992 ökade elpriset i samma takt som
inflationen och under 1993 till och med snabbare. Hushållen betalar fortfarande
ett lägre pris än industrin. Ett argument för denna prisstruktur är att industrin
har större möjligheter att anpassa sig till högre elpriser genom effektivare
elanvändning, då de till skillnad mot hushållen har elmätare och faktureras på
basis av dessa.

Tabell 5.5

1990
1991
1992
1993

Elpriser för hushålls- och industrikunder åren
löpande priser

Industri
öre per kWh rubel per kWh

0,3
0,2
6,9

18,4

0,03
0,06
1,68
24,9

Hushall

i1990-1993,

öre per kWh rubel per kWh
0,2
0,1
0,6
2,3

0,02
0,03
0,14
3,15

Priskvot''

0,67
0,50
0,08
0,13

Anm. Priserna är årsgenomsnitt. Priserna för hushållen inkluderar moms, 28 % är
1992 och 20 % år 1993. Växelkurser 100 rubel = 9,23 SEK 1990; 3,53 SEK 1991; 4,09 SEK
1992; 0,74 SEK 1993; 0,38 SEK 1994.
" Hushållens pris/industrins elpris.

Kalla: "Electricity in European Economies in Transition", 1EA 1994, samt egna
beräkningar.

Enligt uppgift ska det genomsnittliga elpriset för det första halvåret 1995 ha stigit
till 45 öre per kWh2". I juli 1995 släpptes den statliga kontrollen av elpriserna till
hushållen31. Från att tidigare ha prioriterat subvention av el ska regeringen
framöver i stället ge direkt inkomststöd till hushållen. En viss begränsning i
prissättningen finns dock kvar. Elpriserna till hushållen inom en region får inte
överstiga regionens genomsnittliga pris.

211 "East European Energy" nr 46 1995, Financial Times.
21 "Energy Policies in the Russian Federation", IEA 1995.
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5.5 Överföringssystemet, utlandsförbindelser och elhandel

Under sovjettiden var elva regionala kraftsystem sammankopplade i Unified
Power System, UPS. De regionala kraftnäten styrdes via en regional
kraftledningscentral som i sin tur kontrollerades av en central kraftlednings-
central i Moskva, vilken hade det nationella systemansvaret. Samarbetet mellan
de elva f d sovjetrepublikerna finns kvar i dag.

Det ryska överföringssystemet, Integrated Power System, IPS, utgörs av sex av
de elva sovjetiska kraftsystemen; nordvästra, centrala, mittersta Volga, norra
Kaukasus, Ural samt Sibirien. Ytterligare ett kraftsystem i bortre Asien körs
isolerat från det ryska överföringssystemet. Den totala överföringkapaciteten i
det ryska systemet uppgick 1993 till 190 000 MW.

Kraftsystemen i de övriga f d sovjetiska länderna däribland de baltiska länder-
na, Vitryssland och Ukraina körs synkront med det ryska överföringssystemet
inom organisationen Unified Power System of the former Soviet Union, UPS.
Överföring mellan de olika regionerna sker via ledningar med spänningsnivåer
från 330 kV och uppåt. De höga elspänningsnivåerna motiveras av de stora
volymer el som behöver överföras över långa avstånd. Organisationen av över-
föringsystemet är densamma som under sovjettiden. Överföringssystemet med
spänningsnivåer från 330 kV och uppåt, och den centrala ledningscentralen i
Moskva såväl som de regionala ledningscentralerna, ägs av RAO-EES.

Det nordvästra kraftsystemet, som visas i figur 5.4, omfattar i dag Karelen, Kola
och S:t Petersburgområdet. Före Sovjetunionens sönderfall omfattade nord-
västra kraftsystemet även de baltiska länderna, Vitryssland och Kaliningrad.
Sovjetunionens sönderfall har inneburit och innebär fortfarande stora föränd-
ringar för det ryska överföringssystemet. I samband med sönderfallet övergick
betydande överföringsförbindelser och produktionskapacitet till de nya län-
derna.

Överföringssystemet i Ryssland är gammalt och i stort behov av modernisering
för att kunna nyttjas mer effektivt. Systemet har i dag s k trånga sektioner såväl
mellan som inom olika regioner. Till exempel är överföringsförbindelsen på den
befintliga ledningen mellan Kola, Karelen och S:t Petersburg tekniskt begrän-
sad, särskilt under högbelastning.

Överförings- och distributionsförlusterna är höga på alla nivåer, jämfört med
västerländska kraftsystem. De höga förlusterna beror dels på ett nedslitet
kraftledningssystem och dåligt underhåll och dels på långa transportsträckor.

Nordvästra regionen

Det nordvästra kraftsystemet är sammankopplat med Finland och Nordel-
systemet via överföringsförbindelser från Kolahalvön till Norge och från S:t
Petersburgregionen till Finland.
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Figur 5.4 Överföringskapacitet till och från det nordvästra elsystemet i
Ryssland, MW
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Kaliningmd är helt omgärdad av Polen och Litauen och har därför inga direkta
förbindelser med övriga Ryssland. Överföringförbindelser med Polen finns inte
heller. Kaliningrads elimport sker från Litauen via en 330 kV-ledning. Kraft-
systemet i Karelen är kopplat till området runt S:t Petersburg med en 330 kV-
ledning och två 220 kV-ledningar. Från S:t Petersburg finns överföringskapaci-
tet på 1200 MW till Estland. Från Viborg finns i dag överföringskapacitet på
900 MW till Finland. På den ryska sidan förstärker man nu kapaciteten med
350 MW. Kärnkraftverket i Sosnovyj Bor är kopplat till den centrala regionens
kraftsystem via en 750 kV-ledning till Moskva. Överföringskapaciteten mellan
S:t Petersburgregionen och den centrala regionens kraftsystem är begränsad till
1 500-2 000 MW, men en utbyggnad av överföringskapaciteten med 750 MW i
båda riktningarna är planerad.
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Tabell 5.6 Existerande överföringsförbindelser från det nordvästra kraftnätet
till Finland och Norge år 1994

Nominell Överförings- Ledninglängd,
spänning, kV kapacitet, MW km

Finland-Karelen och S:t Petersburg
Imatra-GESIO 110- 100 20
Ylikkälä-Viborg +/-85 = 900
Nellimö-Kaitakoski 110- 60 20

Norge-Kola
Kirkenes-Borisgleb 154- 50 10

Summa 1 110 50
- växelström.
= likström.

Källa: Nordel.

Ryssland har starka intressen av att få överföringsmöjligheter till det
europeiska systemet UCPTE och försök till att synkronisera kraftsystemen
kommer troligtvis att ske. Vidare har en likströmsförbindelse från centrala
delen av Ryssland till Tyskland diskuteras.

Utrikeshandeln med el har minskat

Upplösningen av COMECON-handeln" innebar stora förändringar i förutsätt-
ningarna för handeln med el. Subventionerad elexport från Ryssland och
Ukraina, som var effekten av låga kontrollerade inhemska priser, var inte
längre möjlig. Numera sker elhandeln mot betalning i hårdvaluta. Dessa för-
ändringar har påverkat handelsströmmarna. Lander som tidigare importerade
stora mängder el från Ryssland försöker minska importberoendet.

Ryssland är trots dessa förändringar fortfarande en nettoexportör av el. Netto-
exporten uppgår till ca 19 TWh per år och motsvarar drygt 2 % av landets
nettoproduktion. Exporten till Finland sker enligt kontrakt på 5 TWh per år
fram till år 2000. Den största delen exporteras via likströmsförbindelsen mellan
Ylikkälä i Finland och Viborg i Ryssland. En mindre lokal handel sker på växel-
strömsförbindelser.

COMECON är den engelska benämningen för öststaternas handelsorganisation.
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Tabell 5.7 Rysslands elhandel åren 1991-1994, TWh
Export till 1991 1992 1993 1994
Norge

från Boris Gleb (Koin)
Finland 5,0 4,4 4,7 5,0
från Kandtaksja (Karelen) 0,1 0,1 0,1 0,1
Viborg (Karelen) 4,9 4,3 4,6 4,9

Estland 2,2
Lettland - 0,4
Övriga länder" 40,0 39,2 38,7

Summa export 47,2 44,0 43,4
Import från
Norge
Finland
Estland
Lettland
Övriga länder

Summa import

Netttohandel
Netttohandelns andel av slutlig
användning

,.
..

1,6
-

33,5

35,1

-12,1

1,5%

0,2
-

27,0

27,2

-16,8

2,2%

0,4

24,5

24,9

-18,5

2,6%
Anm... värdet är marginellt, - betyder uppgift saknas.
'' Övriga länder nr Azerbaidjan, Vitryssland, Georgien, Kazakhstan, Mongoliet och
Ukraina.

Källa: Annual Bulletin of Electric Energy Statistics for Europe and North America, FN
och Nordel.

5.6 Framtidsutsikter

Mot bakgrund av den turbulens som råder inom landet är det svårt att göra be-
dömningar om den ekonomiska utvecklingen. På kort sikt talar mycket för att
elanvändningen i Ryssland kommer att minska ytterligare, dels som en följd av
den ekonomiska nedgången och dels för att övergången till marknadsekonomi
kommer att medföra en omfattande strukturomvandling inom industrin. Denna
omvandling innebär till en början att mindre effektiva och lönsamma industri-
anläggningar inom den tunga industrin kommer att tvingas lägga ned. Därefter
leder strukturrationaliseringen till en övergång mot mindre energi- och
elintensiv industri. Hos hushållen kan man O'rksa vänta sig ett förändrat
konsumtionsmönster till följd av lägre inkomster och högre elpriser.

Även på längre sikt kan man troligen vänta sig en lägre elanvändning än
dagens, som en följd av högre priser och att en återhämtning av Rysslands
ekonomi förväntas ta lång tid. Det är osäkert när och hur mycket elanvänd-
ningen framöver kommer att minska och inom vilka regioner ekonomin kom-
mer att återhämta sig, samt hur snabbt elanvändningen då kan komma att stiga.
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Incitamunten att effektivisera energianvändningen har varit mycket svaga med
der . -'struktur som hittills varit gällande. Övergången till en marknads-
ek:•,:,('• ••, öppnar stora möjligheter till energieffektivisering i Ryssland. Den
stö ' i i ffcktiviseringen väntas kunna ske inom industrin, men även inom
bostiicis- och servicesektorerna och jordbruket och på elproduktionssidan finns
stora möjligheter till uffektivisering. Inom ramen för prisreformen, juli 1993 till-
kom en särskild effektiviseringsfond. Fonden ska finansieras via en elkonsum-
tionsskatt på 3 % av försäljningspriset på all el som säljs till andra än hus-
hållskunder.

Trots de nya incitamenten för effektivisering finns det för närvarande flera
hinder, av vilka finansieringen är det största. Med rådande ekonomiska kris och
ett dåligt fungerande prissystem finns inga möjligheter för elanvändarna att
bidra till finansieringen. Det är av stor vikt att anpassa regelverk, institutioner
och införa ekonomiska styrmedel för att kunna genomföra effektiviseringar.
Har har den ryska regeringen en viktig roll.

Den ryska energimyndigheten har inom ramen för en strategi för
energiförsörjning utarbetat två scenarier" över den framtida elanvändningen
vilka visas i figur 5.5. Scenario A återspeglar en snabb ekonomisk återhämtning
med en hög tillväxt av BNP. År 2004 bedöms BNP vara på 1990 års nivå, för att
därefter öka med 3,5-4,5 % per år fram till år 2010. Detta scenario innefattar en
intensiv energieffektivisering. Elanvändningen beräknas kunna minska med
29 TWh år 2000 och med 112 TWh år 2010:\ Scenario B däremot återspeglar en
långsam ekonomisk återhämtning. År 2010 väntas BNP motsvara 70 % av 1990
års nivå. Energieffektiviseringen väntas bli mindre omfattande i detta scenario,
19 TWh till år 2000 och 78 TWh till år 2010. Energiintensiteten väntas därmed
öka markant.

"An Investment Program for Russia", Joint Electric Power Alternatives Study,
Energy Policy Commmittce of the US Russian Joint Commission on Economic and
Technological Cooperation, 1995.
Beräknat pri 1990 rirs energianvändning.
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Figur 5.5 Elanvändning fram till år 2010, brutto, TWh
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Källa: "An Investment Program for Russia", Joint Electric Power Alternatives Study,
Energy Policy Commmittee of the US Russian Joint Commission on Economic and
Technological Cooperation, 1995.

I tabell 5.8 återges en framtidsbedömning, som IEA har gjort tillsammans med
Världsbanken och ryska myndigheter, för S:t Peterburgregionen åren 1995 och
2000. Perioden 1993-1995 kännetecknas av stabilisering och möjligen en lägre
tillväxt. Under åren därefter bedöms tillväxten bli högre.

Tabell 5.8 Prognos för elanvändningen i S:t Peterburgsområdet, åren 1995 och
2000, TWh

1992 Procent per år 1995 Procent per år 2000
Hög tillväxt
Låg tillväxt

28,6
28,6

3,1
-4,4

31,4
25,0

1,4
0,1

33,6
25,1

Källa: Electricity Market Round the Baltic Sea and Opportunities for Cooperation with
the Nordic Countries, Imatran Voima OY.

Kaliningrad är till viss del ett frizonsområde25 och den ekonomiska utvecklingen
bedöms därför kunna ske i en snabbare takt än i Ryssland som helhet. Tillväxt-
takten uppskattas till 2-5 % per år fram till år 2000.

Kaliningrad har gett uttryckt för att vara ett frizonsområde. Vilken grad av substans
frizonsområdet ska ha råder det dock oklarhet om då rysk lagstiftning gäller och
inga undantag än så länge har medgivits för Kaliningrads räkning.
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Mot bakgrund av den rådande situationen i Ryssland är det mycket svart att
uttala sig om den framtida elanvändningsnivån och ittbyggnaclsplanema blir
därför relativt föränderliga. Vi gör här en kort beskrivning av Rysslands nuva-
rande planer för utbyggnad och nedläggning av produktionkapacitet,

Den ryska elsektorn karakteriseras av ett starkt behov av underhåll. En plan
över kommande upprustningar och nedläggningar av elproduktionsanlägg-
ningar har satts upp av myndigheterna. Fram till år 2010 bedöms 40 % av be-
fintlig installerad konventionell värmekraftskapacitet läggas ned. Ytterligare
anläggningar på 16 000 MW planeras att byggas. Ungefär 60% av den plane-
rade kapaciteten blirnaturgnsbaserad.

Drygt 7 000 MW ny vattenkraft är planerad inom landet varav hälften ska
installeras i norm Kaukasus under 1990-talet. Återstående utökning planeras
ske på 2000-talet. Man har i dag inga planer på att lägga ned befintlig
vattenkraftskapacitet, men ytterligare investeringar i underhåll av anläggningar
behövs för att upprätthålla befintlig kapacitet.

Rysslands kärnkraft svarar i dag för ungefär 11 % av landets elproduktion och
enligt uppgift"" är intentionen att andelen kärnkraft ska bestå de närmsta
15 åren trots de nedläggningar på 8 000 MW som är nödvändiga av tekniska
skäl. De anläggningar som kommer att läggas ned omfattar bl a alla fyra enhe-
ter i kärnkraftverket i Sosnovyj Bor och två enheter i kärnkraftverket på Kola-
halvön. Utbyggandet av den första anläggningen med en kapacitet på 640 MW i
kärnkraftverket i Sosnovyj Bor väntas komma i gång under 1996. Kolahalvön
planeras ha en ny enhet år 2003. Den framtida utvecklingen av produktions-
kapaciteten i Ryssland, med hänsyn tagen till planerad upprustning och ned-
läggning, visas i figur 5.6. Huruvida utbyggnadsplanema kommer att verkstäl-
las fullt ut återstår att se. Mot bakgrund av Rysslands ansträngda ekonomi, är
det mindre sannolikt att utbyggnadsplanema blir verklighet.

:'' "East European Energy" nr 48 1995, Financial Times.
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Figur 5.6 Utveckling av befintlig produktionskapacitet och behov av ny
kapacitet i Ryssland åren 1995,2000,2005 och 2010, MW
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Kalla: "An Investment Program for Russia", Joint Electric Power Alternatives Study,
Energy Policy Commmittee of the US Russian Joint Commission on Economic and
Technological Cooperation, 1995.

Nordvästra regionen

1 nordvästra regionen kommer drygt 4 500 MW konventionell värmekrafts-
kapacitet att läggas ned. Samtidigt planerar man att installera ytterligare
3 330 MW. Den nya kapaciteten kommer till största delen utgöras av naturgas-
kombian läggningar.

Kaliningrad kommer i även i framtiden att ha ett kapacitetsunderskott, medan
Litauen bedöms ha ett överskott och därmed kunna täcka närliggande regio-
ners elbehov. Befintlig kapacitet inom S:t Pcterburgsregionen kommer tillsam-
mans med den kapacitet som för närvarande är under uppbyggnad att vara
mer än tillräcklig för att täcka elbehovet fram till år 2000. Kapacitetsöverskottet
väntas kunna medge en export på ca 10-15 TWh till närliggande regioner. Om
inga större kapacitetsneddragningar görs bedöms export till Finland kunna ske
även efter år 2000.

Överföringskapaciteten mellan Finland och S:t Petersburgregionen är reserve-
rad för fast kraft fram till år 2004. Till dess finns endast utrymme för tillfälligt
kraftutbyte. Ytterligare överföringskapacitet på 350 MW är under uppbyggnad
i samband med nätförstärkningar på den ryska sidan. Den totala överförings-
kapaciteten mellan Viborg och Ylikkälä i Finland kommer därmed att uppgå till
1 250 MW.
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5.7 Sammanfattande kommentarer

Övergången till marknadsekonomi i Ryssland har fått effekter på de flesta håll i
ekonomin. Den ekonomiska utvecklingen har under de senaste fem åren varit
kraftigt negativ, med minskad elanvändning som följd.

Elproduktionens utveckling skiljer sig från utvecklingen på användarsidan och
har de senaste åren minskat i mindre omfattning än elanvändningen. Detta
innebär dock inte att elbalansen nödvändigtvis stärks. Anläggningarna är rela-
tivt gamla och ineffektiva och har starkt behov av underhåll. Numera avsätts en
del av producentpriset på el till en statlig investeringsfond som ska finansiera
investeringsprojekt på regional eller nationell nivå som t ex kärnkraftsverk eller
överföringsnät.

Elproduktionen i Ryssland kommer till övervägande del från värmekraftverk.
Vatten- och kärnkraftsproduktionen svarar för mindre delar. I nordvästra regi-
onen har kärnkraften emellertid stor betydelse. I Kaliningrad utgörs
elproduktionen av gas- och oljeeldade kraftvärme. Elproduktionen i S:t
Petersburgregionen baseras huvudsakligen på kraftvärme och kärnkraft. I
Karelen och Kola utgörs merparten av elproduktionen av dels kärnkraft, dels
vattenkraft.

I Ryssland har energi- och elanvändningen subventionerats trots flera pris-
reformer. För det stora flertalet köpare har elpriserna legat under produktions-
kostnaderna samtidigt som prisstrukturen, inte varit kostnadsriktig och därför
inte gett riktiga signaler till konsumenterna. Elsektorn har vidare drabbats hårt
av den generella betalningskris som råder i landet. I juni 1995 togs den statliga
kontrollen av elpriserna till hushållskunder bort.

Övergången till marknadsekonomi har också fått effekter på elmarknadens
organisation och dess regelverk. Den ryska elsektorn är organisi rad i
72 regionala kraftföretag, vilka till ungefär hälften ägs av det statliga kraftbola-
get RAO-EES som även har det operationella ansvaret för produktion,
överföring och distribution av elkraft. Det planerade privatiseringsprogrammet
inom energisektorn har dragit ut på tiden, men klartecken för den andra fasen
har givits under hösten.

Det ryska överföringssystemet är ett av världens största kraftsystem och utgörs
av sex sammankopplade kraftsystem. Överföringssystemet körs synkront med
överföringssystemen i f d sovjetiska republiken däribland de baltiska länderna,
Vitryssland och Ukraina. En central kraftledningscentral i Moskva har det
nationella systemansvaret och kontrollerar överföringar på det ryska kraftnätet.
Elkraftulbyte- sker med Norge och Finland via överföringsförbindelser från
Kolahalvön och S:t Petersburgregionen. Från S:t Petersburgregionen går även
överföringsförbindelser till de baltiska länderna. Kaliningrad omgärdas helt av
Polen och Litauen och har inga direkta förbindelser med Ryssland.

Mot bakgrund av den turbulens som råder inom landet är det svårt att göra
bedömningar om den ekonomiska utvecklingen. På både kortare och längre sikt
kommer troligen elanvändningen i Ryssland att minska, dels som en följd av
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den ekonomiska nedgången och dels för att övergången till marknadsekonomi
kommer att medföra en omfattande strukturomvandling inom industrin. Även
hushållen väntas visa ett förändrat konsumtionsmönster till följd av lägre
inkomster och högre elpriser.

De ryska energidepartementen har tagit fram en strategi för den framtida
energiförsörjning, och utnyttjandet av Rysslands energiresurser. Vägledande
för reformeringsprocessen de närmaste 10-15 åren ska vara högre
levnadsstandard och en socialekonomisk återhämtning. Viktiga mål är
energieffektivisering och ökad användning av naturgas, på bekostnad av kol
och olja. Vidare har det framhållits att dagens andel kärnkraft, drygt 10 % av
landets elproduktion, ska bestå de närmaste 15 åren, trots de nedläggningar
som är nödvändiga av tekniska skal. En viktig uppgift för regeringen och
departementen är följaktligen att bygga upp förutsättningar för en effektiv
elmarknad med ökad konkurrens och att delegera ned ansvar och regelverk på
den regionala och lokala nivån. Hur reformen inom elsektorn faller ut är i hög
grad beroende av hur och i vilken takt den övergripande reformen av det
ekonomiska systemet genomförs.
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6 Polen

Från perioden efter andra världskriget och till slutet av 1980-talet var Polen en
socialistisk planekonomi. Under denna period skedde en massiv industrialise-
ring, uteslutande koncentrerad till tung industri. Konsumtionsvaruindustrin
och jordbruket försummades. En av den nya demokratiska regeringens vikti-
gaste uppgifter var att åstadkomma ett ekonomiskt systemskifte. Den 1 januari
1990 släpptes nästan alla priser fria och de flesta subventionerna avskaffades.
Den polska valutan devalverades kraftigt och gjordes konvertibel samtidigt
som den polska marknaden öppnades för utländsk konkurrens och alla
exportbegränsningar för polska varor togs bort.

6.1 Den ekonomiska utvecklingen

För att uppnå ett ekonomiskt systemskifte har man inlett en process för att pri-
vatisera och omstrukturera industrin. Omställningen har lett till en kraftig pro-
duktionsminskning åren 1989-1991, med en hög arbetslöshet som följd. Även
om privatiseringen av större statliga företag gått trögt har den privata sektorn
vuxit snabbt tack vare individuella entreprenörers nyetableringar eller över-
taganden av mindre statliga företag. I slutet av 1992 arbetade redan mer än
hälften av de sysselsatta i Polen i den privata sektorn. Den svarade för en tred-
jedel av industriproduktionen, 70 % av byggverksamheten, 80 % av detalj-
handeln och nästan hela jordbruksproduktionen. År 1994 var den privata sek-
torns andel av BNP uppe i 60 % och 1995 förväntas andelen ha stigit till ungefär
70 %.

Inflationen var hög i slutet av 1980-talet och början av 1990-talet. Sedan den
polska marknaden öppnades har inflationen sjunkit, till en början kraftigt och
sedan i långsammare takt. I dag är inflationen nere i drygt 20 % per år'.

Tabell 6.1 Förändring i BNP, industriproduktion och
prognos för BNP år 1995

1990

BNP -11,6
Industriproduktion -24,2
KPI 585,8

1991

-7,0
-V. 9
71,1

1992

2,6
3,9

42,4

KPI åren

1993

3,8
7,3

34,6

1990-1994,

1994 1995
prognos

5 5
13,0
33,3

Anm. Konsumentprisindex, KPI, används i texten som ett inflationsindex.

Källa: Economic Survey of Europe in 1993-1994,1994-1995, UN

Finanstidningen 8 september 1995.
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Polen har i dag Europas starkaste tillväxt. BNP ökade med 5 % år 1994 och för-
väntas öka lika mycket 1995. Industriproduktionen sjönk under åren 1990-1991
och har därefter stigit med i genomsnitt 6 % per år.

6.2 Elmarknadens struktur och organisation

Industri- och handelsdepartementet har sedan 1987 ansvaret för den över-
gripande energipolitiken i Polen och sedan 1989 befinner sig den polska kraft-
industrin i en omstruktureringsprocess, bort från det tidigare centralplanerade
systemet. Den huvudsakliga lagstiftningen på elmarknadsområdet är från år
1984 men den har i praktiken liten betydelse. År 1993 kom en lag som medförde
att strukturella förändringar av elmarknaden, t ex ägarförändringar, är möjliga
att genomföra. I dag är kraflindustrin organiserad i tre nivåer, produktion,
överföring och distribution. Inom varje nivå har, eller kommer, företagen att
bolagiseras. Bolagiseringen tillsammans med den nya lagstiftningen har lagt
grunden för en privatisering av den polska kraftsektorn. De statliga
subventionerna på energiområdet har succesivt trappats ned och kraftindustrin
erhåller i dag inte längre några direkta statliga subventioner.

Polskie Sieci Electroenergetyczne, PSE, bildades 1990 och ansvarar för
produktion och överföring av el i landet, samt för elhandeln med utlandet. PSE
köper kraft från inhemska och utländska elföretag och säljer den vidare till
lokala distributörer och stora industrikunder. PSE ansvarar för underhåll och
utbyggnad av högspänningsnätet, kontrollerar de centrala och regionala
samkörningscentralerna och en del av vattenkraftstationerna samt övervakar
forskning, utveckling och finansiering inom sektorn.

Det finns ett trettiotal producenter av el- och kraftvärme. Företagen drivs som
separata statligt ägda enheter och har ett stort ekonomiskt och tekniskt obero-
ende. Företagen köper bränslen på kontrakt från enskilda kolgruvor eller andra
leverantörer och säljer el till centrala och lokala distributörer. Alla
kraftvärmeproducenter och en elproducent har redan ombildats till bolag. I
framtiden kommer företagen att grupperas i olika holdingbolag.

Privatiseringen av kraftindustrin går trögt. Ett pilotprojekt, där en del av en
kraftvärmeanläggning i Krakövv skulle säljas ut till privata investerare, har
diskuterats. Ett antal utländska kraftföretag, bl a EdF och Vattenfall/IVO, har
visat intresse. Projektet har tmeliertid försenats av olika anledningar och verkar
nu helt ha lagts på is. I dag är man mer tveksam till utländska investerare och i
första hand intresserade av inhemska privata finansiärer. Ett nytt privati-
seringsprojekt, där 20 % av kraftföretaget Ze Pak ska säljas ut, planeras.
Utförsäljningen kommer att ske i första hand till inhemska privata investerare
men även utländska intressenter kan komma in. Efter privatiseringen ska Ze
Pak börsintroduceras.

Det finns 33 regionala eldistributionsföretag, samtliga statsägda, med legala
monopol på handel med el i sitt område. Distributörerna har omorganiserats till
bolag och kontrolleras av industri- och handelsdepartementet. Elen köps från
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PSE, industrin och andra producenter. Distributörerna står för underhåll av och
investeringar i de loknia näten.

Det gamla avtalet mellan PSE, kraftproducenterna och de regionala distributö-
rerna gick ut under 1994. Samtidigt sjösattes en plan med målsättningen att
succesivt införa konkurrens bland producenterna, Förändringarna ska
genomföras i tre steg under en 15-års period. För det forsla måste konsument-
priserna under en övergångsperiod öka så att kostnadstäckning nås. För det
andni måste staten under en övergångsperiod, innan priserna stigit till full
kostnadsnivå, ge finansiellt stöd till olönsamma elproducenter. För del tredje
måste staten i ett inledningsskede unde lätui för privata investerare att komma
in på elmarknaden.

Under del förslå steget, som gäller från 1994 till 1997, ska ett visst mått av kon-
kurrens tillåtas på kortsiktiga kraftkontrakt och på investeringar i ny eller
befintlig kapacitet. Under 1994 var det P^E som garanterade avsättning för dei,
totala elproduktionen. Under pericden 1995-1997 kommer de garanterade
inköpen att sjunka och elproducenterna får konkurrera om kontrakt med PSE.
Små lokala producenter får sälja el direkt till lokala distributörer utan att gå via
PSE. Under denna inledande period kommer också den största anpassningen av
elpriserna att genomföras.

Under fas två, som förväntas starta 1998 och pågå i tio år, kommer ett större
mått av konkurrens att införas på korta och medellånga kontrakt. Elproducen-
ter kommer att konkurrera om försäljning av el till PSE. En pool kommer att
bildas i syfte att optimera produktionssystemet, dvs anläggningarna kommer in
i systemet i kostnadsordning. Stora högspänningskunder kommer att kunna
köpa el direkt från poolen.

Den tredje fasen, som ska starta år 2008, men helst tidigare, innebär en fullstän-
dig konkurrens mellan elproducenterna, som ska kunna teckna avtal direkt
med distributörer och stora användare. Både PSE och de lokala distributörerna
blir tvungna att överföra el åt andra aktörer på ickediskriminerande villkor.
PSEs roll kommer att minska till administration av poolen samt drift och
underhåll av överföringssystemet. Lågspänningskunder kommer även i
framtiden att vara hänvisade till det lokala kraftföretaget, vitan möjlighet att
handla av annan leverantör.

En ny energilag för hela industrisektorn, inklusive el gas, fossila bränslen och
värme, håller på att utarbetas. Förslaget väntas godkännas av parlamentet
innan utgången av 1995 och kommer ge reformeringsprocessen en regelmässig
bas att utgå ifrån. Målet är att skapa förutsättningar för konkurrens och behålla
regleringar där så är nödvändigt. Energiverksamhet ska kunna bedrivas av vem
som helst. Koncession kommer dock att krävas, även för utrikeshandel. Företag
som drivei nätverksamhet ska hålla tredjepa-^s tillgång till nätet där det är
möjligt. Elpriserna ska i framtiden vara kostnadstäckande.

Den nya energilagen delar upp det administrativa ansvaret för olika verksam-
heter. Industri- och handelsdepartementet ska ansvara för energipolitiken och
säkerheten i tillförseln, medan en nybildad regleringsmyndighet ska handha
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42,7
6,5

47,1

37,7
5,9

45,8

35,5
5,2

44,8

37,2
5,4

43,6

33,8
4,6

44,8

licenser för produktion, överföring och distribution, sätta kvalitetsstandard och
kontrollera priser. Energilagen kominer att kompletteras av ett stort antal andra
mer detaljerade lagar och föreskrifter om bl a ägarförhållanden och organi-
sation av kraftföretagen, eldistribution, elnät och miljö samt regler för hur
handeln med el ska organiseras.

6.3 Elanvändning och produktionssystem

Efter reformeringen av den polska ekonomin har elanvändningen sjunkit.
Under perioden 1990-1994 har den totala elanvändningen sjunkit med i
genomsnitt 3,6 % och elanvändningen inom industrin med i genomsnitt 5,7%
per år, detta trots att industriproduktionen har ökat sedan 1992.

Tnbdl 6,2 Elanvändning fördelad på olika sektorer, åren 1990-1994, TWh
1990 1991 1992 1993 1994

Industrin
Transporter
Bostäder, service m m

Total slutlig användning 96^3 89A 85J) 86^3 83,2
Kalla: Electricity in European Economies in Transition, IEA/OECD, 1994 för åren
1990-1991. Annual Bulletin of Electric Energy Statistics for Europe and North Amencr*
UN, föraren 1992-1994.

Elproduktionssystemet i Polen baseras huvudsakligen på kraftvärme och
konventionell fossilbaserad kondensproduktion som tillsammans står för unge-
fär 97 "A, av den totala elproduktionen. Bränsleinsatsen i elproduktionen utgörs
framför allt av kol, vilket är naturligt eftersom Polen har stora tillgångar på kol.
Även olja och gas används i elproduktionen.

Den polska kolindustrin håller på att omorganiseras på samma sätt som kraft-
industrin. Av Polens 71 gruvor har 60 stycken bildat sju fristående bolag. Fyra
gruvor är oberoende och har behållit sin mer traditionella statliga ägandeform.
Sju gruvor håller på att stängas. De största problemen i den polska gruvnäring-
en är att den har stora acumulerade skulder, vilket hindrar nödvändiga inves-
teringar, samt att överbemanningen är hög. I Polen produceras i genomsnitt 400
ton kol per anställd. 1 Tyskland och Storbritannien är motsvarande siffror 630
respektive 1 520 ton per anställd2.

Den totala installerade nettokapaciteten i elproduktionen i Polen var drygt
32 000 MW år 1992. År 1988 uppmättes det hittills högsta effektbehovet i Polen
till 24 685 MW. Av den totala installerade kapaciteten utgör vattenkraft
ca 2 000 MW, stenkolseldad kraftvärme ca 6 000 MW, brunkoleldad kondens-
kraft ca 9 000 MW och stenkolseldad kondenskraft ca 15 000 MW1. Cirka 10 %
av elproduktionen sker inom industrin.

Energy Policies of Poland, 1994 survey, 1EA/OECD.
Electricity Market round the Baltic Sea and Opportunities for Cooperation with the
Nordic Countries, Mars 1994, Imatran Voima OY.
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Tabell 6.3 Elproduktionen, netto, uppdelnd på olika kraftsiag, samt konventio-
nell viirmekraft, brulto, uppdelad på bränsleinsats,
åren 1990-1994, TWh

Elproduktion netto
Konventionell värmekrnft'
Vattenkraft
Total nettoproduktion

Konventionell värmekraft, brutto
kol
olja
gas
övriga bränslen

1990

123,4
3.3

126,7

_
-
-
-
-

1991

121,9
3,4

125,3

131,3
128,7

1,5
0,6
0,5

1992

120,1
3,5

123,6

129,2
126,6

1,5
0,7
0,4

1993

121,2
3,5

124,8

130,3
127,7

1,5
0,7
0,4

1994

-
-
-

129,8
-
-
-
-

' Kraftvärme och kondenskraft.

Kalla: Annual Bulletin of Electric Energy Statistics for Europe and North America, UN,
1994-1995, Electricity in European Economies in Transition, 1EA/OECD, 1994

Kraftanläggningarna i Polen är i genomsnitt 18 år gamla. Många är i bebov av
reparation och underhåll och har mycket dåliga miljöprestanda. I arbetet med
att modernisera och utveckla anläggningarna har miljöförbättrande åtgärder
högsta prioritet*.

6.4 Produktionskostnader, elpriser och skatter

Polen har relativt låga elproduktionskostnader, främst beroende på låga bräns-
lepriser. Kostnaderna som redovisas i tabell 6 4 baseras på kolpriserna år 1992.
Därefter har kolpriserna stigit varför dagens produktionskostnader är högre än
de vi redovisar. Under 1993 steg det reala kolpriset till elproducenter i Polen
med 20 %.

Tabell 6.4 Rörliga produktionskostnader i det polska kraftsystemet, år 1992, öre
per kWh

Vattenkraft
Kraftvärme

stenkol
Kondens

brunkol
stenkol

1992
0

2

4
5

Källa: Electricity Market round the Baltic Sea and Opportunities for Cooperation with
the Nordic Countries, Mars 1994, Imatran Voima OY.

Inom hela energisektorn, med undantag för fjärrvärme, har direkta statssub-
ventioner tagits bort. Indirekta subventioner och korssubventionering kvarstår
dock. De minskande subventionerna har bl a lett till kraftigt höjda kolpriser,
vilket i sin tur lett till ökade elpriser under 1990-talet. Hushållskunder som

4 Se vidare kapitel 9.
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tidigare betalade mindre för el än industrikunder, betalar i dag ungefär lika
mycket eller mer.

Tabell 6.5 Elpriser för hushålls- och industrikunder, den 1 januari åren
1990-1994, inklusive skatter och avgifter, öre per kWh

HushAllskwtdei
3,5 MWh per år
20 MWh per år

Industrikunder
1,25 GWh per år
10 GWh per år
70 GWh per år

1990

11
7

15
15
14

1991

19
11

33
22
17

1992

59
34

59
40
30

1993

49
30

41
27
23

1994

53
32

49
36
28

Källa: Unipede, Riksbanken.

Elpriserna till slutkunder bestäms av finansdepartementet. Priserna bedömdes
1993 generellt ligga ungefär 40-50 % under de verkliga kostnaderna för pro-
duktion och distribution (inklusive avskrivningar)5. Regeringen har uttalat att
elpriset under de närmaste 5-6 åren ska höjas med 1,5 gånger den förväntade
inflationen för att uppnå kostnadstäckning.

Det löpande elpriset har ökat två gånger under 1995, med sammanlagt ungefär
20 %. Höjningarna har varit lägre för industrikunder. Fler höjningar är inte
planerade. Eftersom inflationstakten i dag ligger på drygt 20 %, kommer
sannolikt inte det reala elpriset att höjas under 1995.

Under mitten av 1993 infördes en elskatt för hushållskunder, som i dag uppgår
till 7% av elpriset. Industrikunder beskattas dock inte. Även bränslen använda
för elproduktionen beslattas med 7% av bränslepriset. Finansdepartementet
har föreslagit att moms ska införas på energiområdet. Från 1996 föreslås
momsen bli 12 %, höjas till 17 % 1997 och till 22 % 1998.

6.5 Utlandsförbindelser och elhandel

Investeringar i överföringssystemet har varit obetydliga de senaste åren och
överföringsförlusterna steg trots en minskad elanvändning. Under perioden
1990-1993 steg förlusterna med drygt 6 TWh trots att elanvändningen minska-
de med 10 TWh. Förlusternas andel av nettoproduktionen steg från 8,3 till
13,6 %.

Tabell 6.6 Överföringsförluster i TWh, samt
produktionen, åren 1990-1993

Overföringsförluster
Andel av nettoproduktionen, procent

procentuell andel

1990
10,6

8,3

1991
14,0
11,2

av netto-

1992
15,1
12,2

1993
16,9
13,6

Källa: Annual Bulletin of Electric Energy Statistics for Europe and North America, UN,
1994-1995.

Energy Policies of Poland, 1994 survey, 1EA/OECD.
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Polen har länge varit integrerat i det östeuropeiska nätverket CDO/IPS och till-
sammans med Tjeckien, Slovakien och Ungern bildat en sammanslutning,
CENTREL. Organisationen har under flera år arbetat för att koppla ländernas
elnät till det västeuropeiska elnätet, UCPTE. Under ol<Vber 1995 kunde Polens
och de övriga CENTREL-ländernas elsystem integrerats i det västeuropeiska
elsystemet via växelströmsiedningar. Fördelama med ihopkopplingen till det
västeuropeiska elsystemet anses vara mindre frekvensvariationer, bättre för-
sörjningstrygghet, ökade exportmöjligheter samt förbättrad konkurrenssitua-
tion på den inhemska marknaden.

Samtidigt som det polska elsystemet integrerades med det tyska
nedmonterades överföringsförbindelserna mellan Polen och Ukraina. I forsätt-
ningen kan denna elhandel endast ske om enstaka kraftverk på den ukrainska
sidan synkroniseras med det polska elsystemet. Förbindelser mellan Polen och
Vitryssland som används för elimport till ett avgränsat område i Polen kommer
inte att påverkas. Orsaken är att området inte varit integrerat i det polska
elsystemet.

Figur 6.1 Polens överföringsförbindelser med andra länder, år 1994

Kaliningrad

Litauen

Vitryssland

k Pnlfn \
Tyskland

Ukraina

Slovakien

Polen har hittills nettoimporterat el från Ukraina, Vitryssland och Tyskland
samt nettoexporterat el till TjecUien. Totalt sett har Polen varit nettoexportör av
el med 2,4-4 TWh under perioden 1991-1993.
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Tabell 6.7 Polens utrikeshandel med el, åren 1991-1993, TWh

Tyskland
Import
Export

Tjeckien
Import
Export

Ukraina
Import
Export

Vitryssland
Import
Export

Totalt
Import
Export

Totalt import-export

1991

4,8
2,7

-
6,6

1,6
-

0,4
-

6,7
9,3

-2,6

1992

4,7
3,3

0,1
5,6

0,1
0,1

0,2
-

5,0
9,1

-4,0

1993

4,4
3,3

0,1
4,7

0,9
-

0,1
-

5,6
8,0

-2,4
Källa: Annual Bulletin of Electric Energy Statistics for Europe and North America.

6.6 Framtidsutsikter

Industri- och handelsdepartementet har tagit fram ett flertal olika scenarier för
hur den framtida elanvändningen kan komma att utvecklas''. I lågscenariot
växer BNP med i genomsnitt 2,3 % per år fram till år 2010. Elanvändningen
förväntas öka i samma takt. I högscenariot förväntas BNP öka med 4,2 % per år.
Elanvändningen förväntas öka i en långsammare takt, i genomsnitt 3,2 % per år.
Elintensiteten förväntas alltså sjunka i fallet med hög ekonomisk tillväxt.

Tabell 6.8 Elanvändning
TWh

Låg ekonomisk utveckling
Hög ekonomisk utveckling

1990 samt prognoser

1990
130
130

för åren 1995,

1995
135
160

2000 och

2000
160
180

2010,

2010
205
245

Källa: Electricity in European Economics in Transition, IEA/OECD, 1994.

Industri- och handelsdepartementet har utarbetat planer för den utbyggnad av
ny kapacitet som är nödvändig, givet efterfrågeutvecklingen i de båda scenari-
erna. I lågscenariot ökar den totala produktionskapaciteten med 37 % till år
2010. Kolbaserade kraftanläggningar minskar till förmån för vattenkraft och
olje- och naturgasbaserad produktion. I högscenariot förväntas dagens befint-
liga kapacitet vara moderniserad eller utbytt till år 2000, och utbyggnad av
produktionskapaciteten under perioden 2000-2010 relativt omfattande. Den
totala kapaciteten väntas öka med mer än 6C :.> till år 2010. Kärnkraft kan aktu-
aliseras efter år 2005 och är därför medtaget i högfallet. Det finns konkreta pla-
ner på en utbyggnad av kärnkraften. Ett förslag från industridepartementet
presenterades tor parlamentet hösten 1994. Enligt förslaget bör Polen förbereda

Electricity in European Economics in Transition, 1EA/OECD, 1994.
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byggande av ett kärnkraftverk för att möta den stigande efterfrågan i framti-
den7.

Tabell 6.9 Installerad kapacitet år 1990 samt prognos för år 2000 och 2010, låg-
respektive högfall, MW

Vattenkraft
Kärnkraft
Vnrmekraft

Kol
Olja
Naturgas

Industriellt mottryck

Total kapacitet

1990
1851

-
26 935"

-
-
-

3166

31 952

Låg
2000
2 770

-
28 490
21640

1310
5 540
3 270

34 530

2010
5 070

•

34 390
24 160
JU20
7 210
4 400

43 860

Hög
2000
2 770

-
32 200
24 910

1300
* 990
4100

39 070

2010
5 070

440
40 420
28 960
3 010
8 450
5 600

51530
" Det mesta av kapaciteten iir koleldad.

Källa: Electricity in European Economies in Transition, IEA/OECD, 1994.

Det finns gott om hetvattenkällor i Polen. Enligt en bedömning kan 5-30 % av
Polens framtida energianvändning komma från geotermisk energi". En provan-
läggning är under uppbyggnad. Polen har även goda vindförhållanden. En
konsultrapport pekar på att 800 GWh år 2005 och 1 200 GWh år 2010, skulle
kunna komma från vindkraft'. Varken vindkraft eller termisk energi finns dock
medtagen i de långsiktiga planerna som industri- och handelsdepartementet
utarbetat.

6.7 Sammanfattande kommentarer

Sedan 1989 befinner sig den polska kraftindustrin i en omstruktureringsprocess
bort från det tidigare centralplanerade systemet. I dag är kraftindustrin organi-
serad i tre nivåer, produktion, överföring och distribution. Inom varje nivå har
företagen bolagiserats, eller kommer att bolagiseras. Detta tillsamans med den
nya lagstiftningen har lagt grunden för den önskade privatiseringen av sektorn.
Privatiseringen går dock trögt på grund av att elpriserna fortfarande är för låga.
Kolpriserna har höjts, vilket förbättrat gruvnäringens ekonomi, och samtidigt
höjt elpriserna. Elpriserna till slutanvändarna, som bestäms av regeringen, hålls
däremot fortfarande på en för låg nivå för att producenter och distributörer ska
få täckning för sina totala kostnader. Samtidigt är utrymmet för fler
elprishöjningar litet. Redan i dag går en stor del av de polska invånarnas
disponibla inkomsterna till energiräkningar och elproducenterna har svårt att
driva in sina fordringar, vilket ytterligare försämrar deras ekonomi. År 1993
bedömdes elpriserna generellt ligga ca 40-50 % under produktionskostnaderna

Ensl European Energy Report, juli 1994, Financial Times.
East European Energi Report, juli 1995, Financial Times.
Energy Policies of Poland, 1994 survey, IEA/OECD. Bedömningen gjordes av
Institite for Buildings, Mechanisations and Electrification of Agriculture i
Warszawa.
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och måste därför höjas ytterligare för att elsektorn ska kunna bli lönsam och dra
till sig de privata investeringar som behövs för upprustning av sektorn.

Sedan oktober 1995 är Polen, tillsammans med Tjeckien, Slovakien och Ungern
integrerade i det västeuropeiska elsystemet. Därmed finns förutsättningar för
en ökad elhandeln med Tyskland. Handeln med Tjeckien och Slovakien påver-
kas inte av anslutningen eftersom även dessa länder har integrerats med det
västeuropeiska systemet. Handeln med Ukraina kommer att minska eftersom
överföringsförbindelserna har nedmonterats.
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7 Tyskland

Under flera år har man i Tyskland försökt nå enighet över partigränserna om
den framtida energipolitiken. Det började med kärnkraftsfrågan när kraftbola-
gen krävde klara besked om kärnkraftens framtid för att veta vilka investe-
ringar man skulle göra. Samtalen har sedan kommit att omfatta även subven-
tioneringen av det inhemska stenkolet, effektiv energianvändning och förny-
bara energislag.

Den sittande regeringskoalitionen består av de konservativa CDU/CSU samt
liberalerna FDP. Det största oppositionspartiet är socialdemokratiska, SPD.
Även det tyska miljöpartiet deltar i energifrågorna. Utgångsläget inför de fort-
satta samtalen är att regeringskoalitionen vill ha en fortsatt kärnkraftanvänd-
ning och minskade stenkolssubventioner, medan socialdemokraterna vill
avveckla kärnkraften samt av arbetsmarknadspolitiska skäl fortsätta med sten-
kolssubventioneringen. En annan viktig fråga i den tyska energipolitiken är
skatterna. För närvarande diskuteras om Tyskland ska införa en generell
energi- och koldioxidskatt från 1997. Socialdemokraternas förslag om att införa
en energiskatt redan år 1996 har avslagits av den sittande regeringen.

7.1 Den ekonomiska utvecklingen

Den 1 november 1989 förenades f d Öst- och Västtyskland och ungefär ett år
senare, den 3 oktober 1990, skrevs den nya konstellationen in i Tysklands
grundlag. Tyskland består i dag av 16 stater eller "länder", före återföreningen
var antalet 11. Det totala antalet invånare i Tyskland är ungefär 82 miljoner,
varav 66 miljoner bor i västra Tyskland. Elanvändningen per invånare var 1993
drygt 6 MWh i västra Tyskland och 3,5 MWh i östra Tyskland. Under de första
åren efter återföreningen växte BNP betydligt mer i västra Tyskland jämfört
med landet som helhet. Därefter har utvecklingen varit jämnare. År 1993 sjönk
BNP något för att sedan stiga med knappt 3 % under 1994. Första halvåret 1995
visar BNP en fortsatt ökning.

Tabell 7.1 Förändring i BNP, industriproduktion och KPI, åren 1990-1994 samt
prognos för åren 1995-1996

BNP
västra Tyskland

Industriproduktion
KPI

västra Tyskland

1990

5,7

2,7

1991
2,8
5,0
3,0
4,6
3,5

1992
2,2
1,8

-1,9
4,9
4,0

1993
-1,2
-1,7
-7,3
4,7
4,1

1994
2,9
2,3
3,5
3,1
3,0

1995
3,2
2,7

1996
3,6
3,1

Källa: World Economic Outlook, May 1995, Economic survey of Europe in 1994-1995,
FN, Konjunkturläget, mars 1995.
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7.2 Elmarknadens struktur och organisation

Elmarknaden i västra Tyskland består av många producenter men domineras
av åtta företag som är organiserade i Deutsche Verbund Gesellschnft, DVG.
DVG-företagen svarar för den överregionnln elförsörjningen. De tre största
producenterna nr, RWE Energie, PreussenElektra och Bayernwerk. Preussen-
Elektra är privatägt medan RWE Energie och Bayernwerk har ett delstatligt
ägande. Tillsammans kontrollerar och äger DVG-företagen stamnätet.

Figur 7.1 Elproducenter i västra Tyskland

DVG-företagen

1 PreussenElektra
2 I-Iamburgische Electr. Werk, HEW
3 RWE Energie
4 Vcrcinigte Energiewerke, VEW
5 Bndenwerk
6 Energie Versorgung Schvvaben, EVS
7 Bayernwerk
8 Berliner Kraft- und Licht, Bewag

Förutom den överregionala elförsörjningen skiljer man på regional och lokal
försörjning. Elleveranserna på den regionala nivån går dels till slutanvändare,
dels till andra elproducenter. Den lokala elförsörjningen sköts av ett tusental
företag som huvudsakligen utgörs av städernas eller kommunernas "tekniska
verk", Sradtwerke. Den övervägande delen av elen köps in från andra elprodu-
center. De största lokala elföretagen har dock egen elproduktion eller är del-
ägare i kraftverk.

Enligt en lag från 1935 har elföretagen skyldighet att till allmänna villkor och
priser ansluta alla som önskar till näten. I praktiken är konkurrensen mycket
begränsad och marknadsuppdelningen markant. Elföretagen har ingått ett slags
kontrakt, demarkationskontrakt, som innebär en geografisk uppdelning av
marknaden och överenskommelser om att inte gå in på varandras områden.
Marknadsuppdelningen förstärks av koncessioner som ger företagen exklusiv
rätt att bygga ledningar och produktionsanläggningar inom ett visst område.
Koncessionsavgifter betalas till de lokali) myndigheterna i relation till levererad
elmängd och antalet invånare i kommunen. Koncessionsavgifterna är alltid
lokala och oberoende av om elleverantören är ett litet lokalt eller ett stort över-
regionalt elföretag.

En av få marknadssituationer där det finns inslag av konkurrens på den tyska
elmarknaden är vid omförhandling av koncessioner. År 1980 beslutades att
koncessioner som löpt längre än 20 år ska omförhandlas från och med är 1994
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med fri anbudsgivning och demnrkationskontrakten får inte utgöra något hin-
der. I praktiken har det visat sig att anbudsgivningen varit begränsad, vilket
har uppmärksammats av den tyska kartellmyndigheten som använder både
tysk lag och EUs lagar för att påvisa olagliga monopolförhällanden. Ett exempel
på detta är koncessionen mellan RWE Energie och kommunen Nordhorn på
gränsen till Nederländerna som ska omförhandlas under 1995, Nordhorn kan
köpa billigare el från Nederländerna och kartellmyndigheten menar att andra
tyska och europeiska elproducenter måste ges möjlighet att delta i
anbudsgivningen.

Elmarknaden i östra Tyskland domineras av en stor aktör, Vereinigte
Energievverke AG, Veag. Företaget bildades hösten 1990 när den f d Östtyska
regeringen tillsammans med Treuhandanstalt, som var ansvarig för
privatiseringen i östra Tyskland, och de tre stora västtyska elproducenterna
RWE, PreussenElektra och Bayernwerk skrev under ett avtal om sanering och
omstrukturering av elförsörjningen i östra Tyskland. Veag äger samtliga
brunkolseldade produktionsanläggningar och högspänningsnätet i östra
Tyskland.

I september 1994 undertecknades ett kontrakt mellan Veag och elföretagen i
västra Tyskland. Enligt kontraktet övergår ägandet i Veag till RWE Energie,
PreussenElektra, Bayernwerk, och fyra regionala elföretag. Den slutliga fördel-
ningen av ägarandelarna1 genomfördes först under hösten 1995. Anledningen
var att tre stater i östra Tyskland, Brandenburg, Sachsen och Thuringen, vände
sig till författningsdomstolen med ett krav på 27 % av ägarandelen i Veag.

Förhandlingar bedrivs även mellan regionala elföretag i östra Tyskland och
elföretag i västra Tyskland. Enligt sanerings- och omstruktureringsavtalet
skulle elföretagen i västra Tyskland äga en majoritet, 51 %, av de 14 regionala
elföretagen i östra Tyskland och resterande 49 % skulle innehas av kommu-
nerna i östra Tyskland. Överenskommelsen gav inte kommunerna möjlighet att
bedriva egen elproduktion, vilket ledde till protester. Det slutliga avtalet är en
kompromiss, dvs kommunerna kan avstå andelen i det regionala företaget och i
utbyte få äganderätten över den kommunala elanläggningen och det lokala
nätet. Kommunerna får dock inte producera mer än 30 % av sitt elbehov, resten
ska täckas med elleveranser från den regionala leverantören. Anledningen är
att man vill skydda den brunkolsbaserade elproduktionen i östra Tyskland.
Många kommunala elverk väljer att producera el i naturgaseldade kraftvärme-
verk.

Den framtida utvecklingen för Veag innehåller både förhoppningar och oros-
moment. Även om elanvändningen har börjat stiga i östra Tyskland minskar
Veag's försäljning till följd av att många kommunala elverk har valt att produ-
cera 30 % av sitt elbehov själva. Än så länge har drygt 100 elverk fått licenser för
egen elproduktion och ytterligare 25 väntar på licenser. Även elpriserna oroar
Veag. Så här långt har man genom rationaliseringar lyckats hålla priserna i linje
med prisutvecklingen i västra Tyskland, detta trots stora miljöinvesteringar.

RWEEnerige, 26,25 %, PreussenElektra 26,25 %, Bnyemwerk 22,5 %, samt de fyra
regionala företagen 25 %.
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När systemet för kolsubventioneringen görs om år 1996 kan det bli svårt för
Veag att följa med i den förväntade prisnedgången i västra Tyskland. En positiv
händelse är integrationen av nätsystemen i östra och västra Tyskland i slutet av
september 1995, vilket ökar Veags möjligheter att leverera el till västra
Tyskland.

PreussenElektra — kraftföretaget i norra Tyskland

PreussenElektra är den näst största elproducenten i Tyskland efter RWE
Energie. Företaget har sin huvudverksamhet i delstaterna Schleswig-Holstein
och Nieder-Sachsen i norra Tyskland samt Hessen i mellersta delen av f d Väst-
tyskland. PreussenElektra ingår i Veba som är ett konglomerat av flera versam-
hetsområden, el, olja, kemi, handel och transport, och där elverksamheten utgör
ungefär en fjärdedel av den totala verksamheten. Företagets elproduktion är
huvudsakligen baserad på kärnkraft och stenkol. År 1994 uppgick den egna
elproduktionen till 66 TWh, kärnkraften svarade för drygt 40 % och stenkol för
knappt 50 %. Resterande produktion kom från brunkol, knappt 6 %, olja och
gas, 3 % och övrigt knappt 2 %.

PreussenElektra gör stora investeringar i elsystemet i östra Tyskland. Som vi
nämnde tidigare är PreussenElektra från och med hösten 1995 delägare i Veag.
PreussenElektra har även ett intresse av att expandera utanför Tyskland, t ex i
östra Europa och i de Nordiska länderna. I och med investeringen i Baltic Cable
inleddes ett brett samarbete mellan Sydkraft och PreussenElektra. Förutom att
de tillsammans med Vattenfall äger Baltic Cable, har PreussenElektra en ägar-
andel i Sydkraft på 18 % och Sydkraft har för avsikt att investera i det planerade
kolkraftverket i Liibeck. Vidare hai PreussenElektra avtalat med Statkraft i
Norge om att bygga en kabel på 600 MW mellan Norge och Tyskland. Kabeln
beräknas vara klar år 2003.1 Danmark har PreussenElektra ägarandelar i kraft-
företaget Enstedverket som ingår i ELSAM.

Ny ellag ?

Ett förslag till en mer konkurrensutsatt energisektor har presenterats av Tysk-
lands federala ekonomiministerium. Förändringarna berör både el - och gas-
marknaderna. Enligt förslaget ska det tyska systemet med demarkationskon-
trakt upphöra och de s k exklusivitetsklausulema i koncessionsavtalen och
vertikala prisöverenskommelser mellan producenter och distributörer förbju-
das. Även TPA, dvs tredjeparts tillträde till näten ingår i förslaget men uppvisar
flera svaga punkter. Ägaren av näten kommer under vissa förutsättningar att
kunna hålla en tredjepart borta, t ex om det inte finns tillräcklig kapacitet, om
priset för överföringen är för lågt eller om leveransplikten förhindras. Vidare
föreslås att konkurrenslagen ska innehålla strikta regler som förhindrar att
marknaden domineras av en eller få stora aktörer.

Förslaget har mött motstånd från framför allt miljöministeriet, kommunerna
och gasindustrin. Elproducenterna har den senaste tiden antagit en mer liberal
hållning. Miljöministeriet anser att man ska gå längre för att försöka styra
utvecklingen mot ett miljöanpassat system. Kommunerna är rädda för att det
nya systemet kommer att påverka den inkomst som kommer från de nuvarande
koncessionsavgifterna.Vidare befarar kommunerna att deras förhållandevis
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små kraftverk kommer att köpas upp av större företag sam sedan kommer att
gynna de stora kunderna, dvs industrin.

I mars 1994 misslyckades ekonomiministeriet med att få regeringens stöd för
det nya lagförslaget. Regeringen slog emellertid fast att man vill arbeta för att
förändra dagens lagstiftning i riktning mot ökad konkurrens. Man tillägger att
reformeringen av elmarknaden bör anpassas till utvecklingen i de övriga EU-
länderna. Man vill också undersöka vilken effekt en reform skulle få för kom-
munerna. På näringsministeriet arbetar man för närvarande vidare på ett för-
slag till utformning av en ny lagstiftning. Ekonomiministern har meddelat att
han tänker invänta EUs energiministermöte i december innan han driver frågan
vidare. Han hoppas att EU ska komma framåt när det gäller frågan om avregle-
rade energimarknader.

7.3 Elanvändning och produktionsystem

Den sammanlagda elanvändningen i Tyskland minskade under perioden 1991
till 1993 och steg under 1994 med drygt 1 TWh till 463 TWh. Industrins an-
vändning svarade för 48 %, hushåll och offentliga byggnader för 47 %, trans-
porter drygt 3 % och jordbruket knappt 2 %. Enligt Tysklands elverksförening,
VDEW, har elanvändningen under första halvåret 1995 legat 2,6 % högre än
under motsvarande period året innan, beroende på den ökade ekonomiska
aktiviteten.

Tabell 7.2 Elanvändning i Tyskland, netco, åren 1990-1994, TWh

Industri
Hushåll
Service- och offentliga inrättningar
Transporter
Jordbruk

Total elanvändning

1991
232,1
122,1
94,0
15,3
9,3

472,5

1992
228,7
122,8
92,0
14,9
8,8

467,2

1993
218,2
126,1
94,0
15,0
8,7

462,0

1994
220,0
125,8
93,9
15,4
8,3

463,4
Källa: Tyska elverksföreningen, VDEW

Drygt hälften av Tysklands elproduktion sker med antingen brunkol eller sten-
kol. Brunkolet står för 50 % och används både i västra och östra Tyskland och
stenkolet används nästan uteslutande i västra Tyskland. Kärnkraften svarar för
ungefär 30 % av den totala elproduktionen. Sammanlagt producerades år 1994
drygt 485 TWh el i Tyskland. Av den sammanlagda produktionen svarade
industrin för drygt 12 %.

Den installerade kapaciteten år 1994 uppgick till drygt 115 000 MW, varav 84 %
fanns i västra Tyskland. Enligt den tyska elverksföreningen ska ytterligare
kapacitet byggas, drygt 3 000 MW brunkol, knappt 2 000 MW naturgas och 500
MW stenkol, fram till år 1999.
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Tabell 7,3 Netto elproduktion, TWh och installerad kapacitet, år 1994
Krnftslng Energi- Industrin Järnvägen Elproduktion Kapacitet, MW

sektorn Total västra Total västra
Tyskland, % Tyskland, %

Vattenkraft
Kärnkraft
Brunkol
Stenkol
Olja
Naturgas
Koks, mas-
ugnsgasm m

Total

19,9
141,8
123,7
108,1

4,3
19,5
3,6

420,9

1,2
-

9,3
22,8
3,1

13,1
10,2

59,7

1,3
1,2

-
2,7
0,1
0,3
0,6

6,2

22,4
143,0
133,0
133,6

7,5
32,7
14,4

486,6

92
100
57

ca 100
88
88
92

86

8 950
22 713
22 623
31383
9 090

19115
1 289"

125 163

78
100
47
97
89
89
90

79
" Inkluderar inte koks- och masugnsgas. Den kapacitet som används för att producera
el från koks- och mnsugnsgns finns sorterad under stenkol.

Källa: Die öffentliche Elektrizitätsversorgung 1994, VDEW.

Efter Tysklands återförening år 1990 förändrades elsystemets sammansättning.
1 f d Östtyskland var brunkolet det klart dominerande bränslet till skillnad från
fd Västtyskland där kärnkraften följt av det inhemska stenkolet svarade för
merparten « elproduktionen. En bild över elproduktionens sammansättning i
fd Öst- och Västtyskland visas i tabell 7.4.

Tabell 7.4 Elproduktionens sammansättning i f d Väst- och Östtyskland år 1990,
procentuell andel av total elprodukton i respektive region

Västtyskland Östtyskland
Brunkol
Stenkol
Gas
Olja
Kärnkraft
Vattenkraft
Biobränsle

Total produktion, TWIt

18
31
8
2
33
4
3

450

86
1
4
2
5
1
3

85
Källa: Framtidens elmarknad, Företagsekonomiska institutionen vid Lunds
Universitet/Sydkraft, 1992.

Efter återföreningen har elproduktionen i den östra regionen minskat till följd
av en minskad efterfråga från framför allt industrin. Jämfört med år 1989 har
den totala elanvändningen i östra Tyskland minskat med 30-50 % beroende på
region. Det är framför allt produktionen i de brunkolseldade kraftverken som
har minskat, dessutom har kärnkraftproduktionen helt upphört. Användningen
av stenkol och gas i elproduktionen har ökat något trots den stora pro-
duktionsminskningen. I figur 7.2 visas elanvändning och elproduktion
uppdelad på Tysklands olika delstater.
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Figur 72 Tysklands elanvändning och nettoproduktion uppdelad på delstater,
TWh.
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Källa: Die öffentliche Elektrizitätsversorgung, 1994.

7.4 Produktionskostnader, elpriser och skatter

Elpriserna i Tyskland ligger på en förhållandevis hög nivå jämfört med andra
europeiska länder. Den höga prisnivån skapas dels genom att elmarknaden i de
flesta led saknar inslag av konkurrens, dels för att man subventionerar det
inhemska dyra stenkolet. Ytterligare prishöjande faktorer är Tysklands strikta
miljökrav som driviv upp produktionskostnaden det senaste decenniet och
koncessionsavgifterna som kraftföretagen betalar till kommunerna.

Elpriserna i Tyskland regleras i en förordning, Bundedstarifordnung Elektrizi-
tät. Enligt förordningen är elbolagen skyldiga att offentliggöra sina prisvillkor
och leverera enligt dessa villkor till alla inom de område där de har ensam-
rätten. Priserna får bara höjas efter tillstånd från näringsministeriet i respektive
förbundsland. För att få tillåtelse att höja priserna masta energibolaget redovisa
inkomster och utgifter och bevisa att prishöjningar är nödvändiga för att verk-
samheten ska kunna fortsätta.

För en medelstor industrikund låg elpriset år 1994 på drygt 70 öre per kWh2.
Priserna skiljer sig åt mellan olika regioner, skillnaden mellan det lägsta och
högsta priset uppgick till knappt 30 %. Den lägsta prisnivån finns i västra regi-
onen och den högsta i Hamburg i norra Tyskland. Priserna i de norra delarna
av Tyskland ligger generellt något högre än motsvarande priser i de västra och
södra delarna.

1 Eurostat.
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För en hushållskund som använder 3 500 kWh el per år ligger priset på drygt
1 krona per kWh. Inkluderar man momsen på 15 % hamnar priset på knappt 1,2
kronor per kWh. Motsvarande pris för en hushållskund som använder 20 000
kWh el per år, vilket är en villa med eluppvärmning, var drygt 60 öre per kWh
(knappt 70 öre inklusive moms). Även hushållsprisema skiljer sig åt mellan
olika regioner, skillnaden mellan det högsta och lägsta priset är ungefär 15 %.

Subveittionering av det inhemska stenkolet

Utöver elpriset betalar alla elkonsumenter i västra Tyskland en avgift, Kohle-
pfennig, som används för att subventionera det inhemska stenkolet. Bakgrun-
den till Kolhpfenningavgiften är det s k "Jahrhundertvertrag", i vilket den tyska
kraftindustrin ålades att köpa 40,9 miljoner ton dyrt inhemskt kol per år fram
till 1995. Subventioneringsavgiften tillkom för att kompensera elproducenterna
för de extra kostnader "Jahrhundertvertrag" medförde. Avgiften varierar mel-
lan de olika delstaterna och är idag i genomsnitt knappt 9 % av elpriset.

Under våren 1994 gjordes en förändring i det ursprungliga avtalet. Det nya av-
talet börjar gälla från 1996 och innebär att elproducenterna inte längre är
bundna att köpa det tyska kolet. Subventionen kommer att gå direkt till kol-
industrin som sedan säljer kolet på den öppna marknaden. Storleken på sub-
ventionen kommer att uppgå till 7,5 miljarder tyska mark under år 1996 och för
perioden 1997 till 2000 sänks beloppet till 7 miljarder tyska mark per år. Det
förändrade subventioneringssystemet kommer att påverka kolindustrin som
blir mer sårbar inför sjunkande kolpriser på världsmarknaden. Om priset på
importerat kol fortsätter att sjunka kommer kolindustrin att tvingas skjuta till
pengar i ökande takt och subventionen kommer att ta slut fortare. En annan
förändring är att i det tidigare systemet bidrog elföretagen med ungefär 2,6
miljarder tyska mark till subventioneringen, vilket de slioper i det nya
systemet.

I det nya avtalet ingick inte några förändringar av finansieringen av kolsub-
ventionen men i slutet av 1994 deklarerade den federala författningsdomstolen
att systemet med Kohlepfennigskatt är olagligt och från årskiftet 1995/96
kommer kolsubventionen finansieras via statsbudgeten.

7.5 Utlandsförbindelser och elhandel

Före återföreningen var Tyskland delad i två olika överföringssystem. Västra
Tyskland tillhörde UCPTE-systemet och östra Tyskland det östeuropeiska
CDO/IPS-systemet. All överföring av el mellan de båda systemen har hittills
skett via likströmsförbindelser på grund av av stora frekvensstörningar i
CDO/IPS -systemet. I mitten av september 1995 kunde näten mellan östra och
västra Tyskland integreras efter att ha varit separerade i över 40 år. I mitten av
oktober integrerades även CENTREL-systemet med UCPTE-systemet, vilket
innebär att handeln mellan östra Tyskland och Polen samt Tjeckien kan fort-
sätta.
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För att möjliggöra integrationen av östra och västra Tysklands överförings-
system har det byggts tre förbindelser. Varje förbindelse består av två ledningar
på 1600 MW vardera. Två av förbindelserna ägs av PreussenElektra och den
tredje av Bayernwerk. En fjärde ledning mellan Lubeck i Schleswig/Holstein
och Gustrow i Mecklenburg-Vorpommern är under byggnation. Investeraren är
PreussenElektra. Arbetet har dock avstannat i väntan på en licens för att få
utnyttja markområdet runt Lubeck.

Tabell 7.5 Ledningskapaciteter i Tyskland, 1993, MVA
380 kV 220 kV 110 kV

västra Tyskland 137 926 120 755 208 773
östra Tyskland 27 983 24 300 38 887
Källa: Die öffentliche Elektizitätsversorgung 1993, VDEW.

Tyskland har utlandsförbindelser västerut till Frankrike och Nederländerna,
söderut till Schweiz, österut till Tjeckien och Polen samt norrut till Danmark
och Sverige. Vidare är två kablar mellan Norge och Tyskland kontrakterade och
planeras vara klara omkring år 2003. Kabeln mellan norra Tyskland och Sverige
har en kapacitet på 600 MW. Idag används endast 250 MW, vilket beror på att
den planerade förbindelsen mellan Lubeck i norra Tyskland och Gustrow i
nordöstra Tyskland har försenats. Förbindelsen kommer att möjliggöra
leveranser av el från Sverige till östra Tyskland.

De starkaste överföringsförbindelserna från Tyskland till utlandet går till
Schweiz och Österrike vilket bl a beror på att vattenkraften i dessa länder
utnyttjas för att reglera den tyska värmekraften. Detta framgår också av han-
delströmmarna mellan Tyskland och Österrike-Schweiz, som är ungefär lika
stora i båda riktningarna, se figur 7.3.

Tabell 7.6 Utlandsförbindelser, antal och kapacitet
Från Tyskland till Antal ledningar Kapacitet, MW
Danmark
Sverige
Nederländerna
Frankrike
Schweitz
Österrike
Tjeckien"
Polen
" 1 600 MW från västra Tyskland och 3 600 MW från östra Tyskland.

Källa: UCPTE, Annual Report, 1994 samt Framtidens elmarknad, Företagsuk. Inst.
Lunds Universitet, 1992,

Tysklands totala elhandel är ungefär lika stor i båda riktningarna. År 1993 upp-
gick exporten till knappt 33 TWh och importen till drygt 33 TWh. Den största
importören är Frankrike med knappt 14 TWh. Exporten går främst till Neder-
länderna, år 1993 exporterades 10 TWh el. Mellan Tyskland och Schweiz går
handeln i båda riktningarna, liksom mellan Tyskland-Österrike och Tyskland-
Polen. Från Danmark importeras år 1993 omkring 4,4 TWh el. Via Danmark
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importörn des el även frän Sverige/ knappt 1 TWh. Under 1994 ökade importen
med 8 % medan exporten var oförändrad,

Figur 7.3 Tysklands elhandel år 1993, TWh
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Källa. AnniiL-l Bulletin of Electric Energy Statistics, United Nations och Die öffcntlicho
Ek-klrizitälsvcrsorgung 1993, VDEW.

7.6 Framtidsutsikter

Mur Tysklands elmarknad kommer att utvecklas i framtiden beror mycket på
vilka politiska beslut som kommer att fattas, men också på hur marknadsstruk-
turen förändras efter återföreningen av östra och västra Tyskland.

På den politiska arenan pågår konsensussamtalen mellan regeringskoalitionen
och det socialdemokratiska oppositionspartiet. Många frågor har hamnat i låsta
positioner. Socialdemokraternas förslag om energiskatter i 1996 års skattepaket
har inte godkänts av regeringskoalitionen, Socialdemokraterna fortsätter att
argumentera mot ny kärnkraft och för att avvecklingen av de befintliga kärn-
kraftverken ska lagfästas, medan regeringskoalitionen kräver en möjlighet att
investera i mer kärnkraft. Förslaget om en reformerad energimarknad har kriti-
serats från flera håll, bl a kommunerna, och håller på att omarbetas. Ekonomi-
ministern har meddelat att han tänker invänta EUs energiministermöte i
december innan han driver frågan vidare.

Integrationen nv elmarknaden i östra- och västra Tyskland fortsätter. Vid mit-
ten av 1996 måste alla anläggningar i östra Tyskland uppfylla miljökraven som
gäller i västra Tyskland. De anläggningar som inte uppfyller kraven måste
investera i ny reningsutrustning eller läggas ned. Många investeringar och ned-
läggningar har redan genomförts, vilket betyder att kostnaderna för miljöinves-
teringar i östra Tyskland kommer att minska i framtiden. Elföretagen i västra
Tyskland gör stora investeringar på elmarknaden i östra Tyskland. Veag har
köpts upp av elföretag i västra Tyskland. De nya överföringsförbindelserna
mellan östra och västra Tyskland som möjliggör en integration av elsystemet i
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östra Tyskland mud UCPTE-systemet i västra Tyskland är byggda av Preussen-
Elektra och Bayernwerk.

Prognoser för elförsörjningen

Prognos A(J i Basel gör framtidsbedi>mningar för den tyska elförsörjningen.
Den senaste prognosen är från 1992 och en ny prognos beräknas vara klar i
början av 1996. I prognosen frän 1992 har man delat upp Tyskland i västra och
östra delen och basåret nr 1989. För västra Tyskland förväntas elanvändningen
öka med 24 % fram till år 2010, dvs från 441 till 546 TWh. Efterfrågan förväntas
täckas dels med inhemsk produktion, huvudsakligen baserad på importerat kol
och utökad gasbaserad elproduktion, dels med en ökad nettoimport av el. I
östra Tyskland förväntas elanvändningen börja öka under mitten av 1990-talet.
Inte förrän runt år 2010 väntas användningen nå upp till nivån före
återföreningen. Vid denna tidpunkt förväntas produktionens sammansättning
ha förändrats med minskad andel brunkol till förmån för framförallt stenkol
men även naturgas.

Även Unipede1 har tagit fram en prognos för Tysklands elanvändning. Progno-
sen baseras på elverkens framtidsbedömningar. I prognosen uppgår elanvänd-
ningen år 2010 till 587 TWh, vilket motsvarar en ökning med 21 % från 1993.

Elprisets utveckling

Priserna på den tyska elmarknaden förväntas gå ner -ic närmsta åren. De änd-
rade reglerna för krljubventioner, dvs att kolindustrin subventioneras direkt
och sedan säljer kolet på en öppen marknad, innebär att elföretagen får välja
mellan inhemskt eller importerat kol. 1 det tidigare systemet bidrog kraftföreta-
gen med ungefär 2,6 miljarder tyska mark till subventioneringen av det
inhemska kolet. I det nya systemet slipper elföretagen denna kostnad, vilket
skapar ytterligare möjligheter att minska bränslekostnaderna. Flera elföretag,
däribland Tysklands största RWE Energie, har annonserat prissänkningar på
upp till 10 % år 1996 när systemet för kolsubventionerna förändras. Även
elverksföreningen bedömer att elpriserna kommer att gå ner. Priserna i östra
Tyskland förväntas inte följa prissänkningarna i västra Tyskland eftersom det
inte funnits något subventionssystem i östra Tyskland.

Några mer påtagliga prisförändringar förväntas inte ske förrän när och om
elmarknaden avregleras. Tidpunkten för när den tyska elmarknaden kommer
att utsättas för konkurrens kan man endast spekulera kring. Det finns faktorer
som talar för att det kommer att dröja. För det första måste förslaget om en ny
ellag leda fram till ett beslut. Vägen till beslut kan komma att innebära in-
skränkningar i graden av avreglering. I det liggande förslaget har inskränk-
ningar gjorts när det gäller tredje parts tillträde till näten. Utvecklingen kan
emellertid komma att drivas på av marknadens aktörer, framför allt kunderna.

Enligt prognosen kommer andelen importerad el till Tyskland att öka i fram-
tiden. Om man antar att eliniportcn är betydligt billigare än den inhemska elen

UNIPEDE-Europrog, Report 1995, "Programmus nnd Prospects for the Electricity
Sector".
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kommer priserna att pressas nedåt. Så länge monopolmarknaden består är det
dock elföretagen som bestämmer hur stor del av prisskillnaden mellan importe-
rad och inhemsk el som ska komma konsumenten till godo. Det är därför först
vid en reformerad marknad som en ökad elhandel kommer att återspeglas i
lägre priser till konsumenterna.

7.7 Sammanfattande kommentarer

Elmarknaden i västra Tyskland domineras av nio företag som svarar för den
överregionala elförsörjningen och som kontrollerar och äger stamnätet. De
största företagen är RWE-Energie, PreussenElektra och Bayernwerk. Den lokala
elförsörjningen sköts av ett tusental tekniska verk som framför allt är distribu-
törer av el. De stora elverken har ofta egen elproduktion.

Enligt en lag från 1935 har elbolagen skyldighet att till allmänna villkor och
priser ansluta alla som önskar till näten. I praktiken är konkurrensen n \ ket
begränsad. Elföretagen har delat upp marknaden geografiskt i s k demarka-
tionskontrakt. Uppdelningen förstärks av koncessioner som ger företagen
exklusiv rätt att dra ledningar och bygga anläggningar inom ett visst område.

Elmarknaden i östra Tyskland domineras av en stor aktör, Veag, som äger östra
Tysklands brunkolseldade produktionsanläggningar och högspänningsnätet.
Ägandet i Veag övergick under hösten 1995 till elföretag i västra Tyskland.
Kontraktet som fördelar ägarandelarna skrevs redan i september 1994 men
eftersom tre stater i östra Tyskland vände sig till författningsdomstolen med ett
krav på 27 % av ägandet i Veag fördröjdes köpet.

I september 1995 integrerades elsystemet i östra Tyskland med det västeuro-
pieska systemet, vilket möjliggör en större flexibilitet för distributionen av el
mellan östra och västra Tyskland. I mitten av oktober integrerades även
CENTREL-systemet med UCPTE-systemet, vilket möjliggör fortsatt handel mel-
lan östra Tyskland och Polen samt Tjeckien.

Drygt hälften av Tysklands elproduktion sker med kol som insatsbränsle.
Ungefär hälften är stenkol som används framför allt i västra Tyskland och den
resterande delen är brunkol som används både i östra och västra Tyskland.
Kärnkraften svarar för ungefär 30 % av den totala produktionen. Sammanlagt
producerades år 1994 drygt 487 TWh. Tysklands import- och exportvolymer av
el är ungefär lika stora, omkring 33 TWh vardera. Den största importören är
Frankrike och den största exporten går till Nederländerna.

Elpriserna i Tyskland ligger på en relativt hög nivå. Faktorer som driver upp
produktionskostnaderna är dels subventioneringen av det dyra inhemska kolet,
dels kostnaderna för investeringar i miljöförbättrande utrustning. Därutöver
leder avsaknaden av konkurrens till att det inte finns någon naturlig prispress
på elföretagen. Monopolsituationen tydliggörs genom demarkations- och kon-
cessionskontrakten.
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Från och med 1996 ändras systemet för kolsubventionerna vilket förväntas leda
till sjunkande elpriser. Elproducenterna kommer att kunna köpa kol till
världsmarknadspriser och kolindustrin kommer att subventioneras direkt via
statsbudgeten. Flera elproducenter har annonserat prisänkningar på upp till
10%.

Hur Tysklands elmarknad kommer att se ut i framtiden beror mycket på vilka
politiska beslut som kommer att fattas. Om kärnkraften avvecklas eller byggs
ut, om stenkolsubventioneringen minskar från år 2000, om demarkationskon-
trakten tas bort och tredjeparts tillträde till nätet införs. Intressant är också hur
handelsströmmarna kommer att se ut. I och med integrationen av det västeuro-
peiskasystemet och östra Tyskland samt Polen, Tjeckien, Slovakien och Ungern,
uppträder nya möjligheter för handel österut. Även en framtida elhandel med
Ryssland skulle kunna bli tänkbar. Flera kablar till de nordiska länderna är
beslutade vilket innebär att handeln mellan Norden och Tyskland kommer att
öka i framtiden. Den största importen av el till Tyskland kommer i dag från
Frankrike. Om prisskillnaderna fortsätter att finnas kvar är det möjligt att
importen av kärnkraftel från Frankrike ökar.
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8 Kärnkraften runt Östersjön

Syftet med detta kapitel är att kartlägga kärnkraftsreaktorerna i området kring
Östersjön. Kapitlet inleds med en kortare teknisk beskrivning av de
reaktortyper som finns i området. De befintliga reaktorerna och deras betydelse
för elförsörjningen i respektive region beskrivs. Vidare redogörs för
internationella samarbetsprojekt där Sverige medverkar samt internationella
konventioner för ansvarighet för atomskador.

Vid utgången av 1994 fanns det 432 kommersiella kärnkraftreaktorer med en
sammanlagd nettoeffekt på ca 340 GW i 31 länder världen över. Den ackumule-
rade drifttiden uppgick till drygt 7 200 reaktorår.1 Kärnkraftens andel av värl-
dens totala elproduktion uppgick 1992 till ungefär 17 %.2

I området närmast Östersjön finns det i dag 34 kärnkraftsreaktorer i kommer-
siell drift med en nettoeffekt på drygt 28,5 GW.3 Utöver dessa finns det forsk-
ningsreaktorer och marina4 reaktorer, civila och militära, som rör sig i området.

Sveriges och Tysklands reaktorer är samtliga konstruerade i väst, medan reak-
torerna i Litauen och Ryssland i det forna Sovjetunionen. Av Finlands fyra
reaktorer är två konstruerade i väst och två är av sovjetisk konstruktion. De
sistnämnda har dock undergått betydande anpassningar enligt västerländsk
standard.

8.1 De olika reaktortyperna

De reaktorer som finns i Östersjöområdet är olika typer av tryckvatten- och
kokvattenreaktorer. Den principiella skillnaden består av att i en tryckvatten-
reaktor är reaktortanken helt fylld med vatten och ångan alstras via en värme-
växlare medan i en kokvattenreaktor genereras ångan direkt i härden. De
tryckvattenreaktorer som är konstruerade i väst förkortas PWR5 och kokvatten-
reaktorerna, BWR6. De sovjetisk konstruerade reaktorerna är dels en sovjetisk

Nuclear Power Reactors in the World, IAEA, april 1995.
Nordic Studies in Reactor Safety, TemaNord 1994:544, Nordiska Ministerrådet.
Vi begränsar studien av de tyska reaktorerna till de som helt eller delvis ägs av
Preussen-Elektra AG.
År 1989 fanns 431 atomdrivna båtar i drift, av dessa var 224 sovjetiska. Dessa bestod
av 214 ubåtar, två kryssare, sex isbrytare och ett lastfartyg. Nordic Studies in
Reactor Safety, TemaNord 1994:544, Nordiska Ministerrådet.
Pressurized Water Reactor.
Boiling Water Reactor.

117



modell av tryckvattenreaktor som förkortas VVER7, dels en grafitmodererad
kanalkokarreaktor förkortad RBMK8.

Figur 8.1 Kärnkraftsreaktorer i Östersjöområdet
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Skillnaderna i utformning kan delvis förklaras av olika säkerhetsfilosofier i öst
och väst. En fullständig reaktorinneslutning saknas oftast i många av
reaktorerna konstruerade i Sovjetunionen. För att förhindra radioaktiva utsläpp
även i samband med olyckor omfattande härdsmälta har inneslutningen av de i
väst konstruerade reaktorerna däremot förstärkts. Allmänt sett har det även
funnits en skillnad i ansatsen till säkerhet. I Sovjetunionen baserades
säkerhetskonstruktionen i första hand på beräkningar. I väst har beräkningarna
dessutom ofta undersökts och demonstrerats genom omfattande tester och
experiment i pilotanläggningar.

I dag finns det tre typer av VVER-reaktorer i drift. Den första generationens
sovjetiska kommersiella tryckvattenreaktor är känd som WER-440 av typ

Vodo-Vodjanoj Energeticheskij Reaktor.
Renktor Bolshoj Moshchosti Kanalnoga tipa, grafitmodererad kokvattenkyld
tryckrörs-renktor.
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V-230. Under sjuttiotalet uppfördes 16 reaktorer i Sovjetunionen och f d Öst-
europa och av dessa är tio fortfarande i drift. Av den andra generationens
VVER-440, betecknad V-213, har 16 reaktorer uppförts. Samtliga är fortfarande i
drift, varav två i Loviisa i Finland.

Utformningen av VVER-440-reaktorerna uppfyller inte de rådande interna-
tionella säkerhetsnivåerna, med undantag för de två finska reaktorerna.
Förutom bristen på fullständig inneslutning är reaktortanken känslig, nöd-
kylsystemet ofullständigt dimensionerat, brandskyddet otillräckligt och
kontrollsystemen otillförlitliga. Den tekniska livslängden hos VVER-440 är
beräknad till 30 år. Efter 15-20 års drift måste dock reaktortanken
värmebehandlas för att motverka försprödning av tankmaterialet.

Från och med tredje generationens ryska tryckvattenreaktorer, VVER-1000
är säkerhetssystem i stort sett av samma omfattning som i reaktorer i väst och
omfattar bl a en fullständig inneslutning.

Ursprunget till de grafitmodererade RBMK-reaktorerna kan spåras till tidiga
reaktorer byggda för att utvinna militärt plutonium. I slutet av 1994 fanns 15
RBMK-reaktorer i drift. Av dessa fanns två i Litauen, två i Ukraina (Tjernobyl)
och övriga i Ryssland. Opinionen efter Tjernobylolyckan och hårdare säkerhets-
och lokaliseringskrav har stoppat vidare uppförande av RBMK-reaktorer.

RBMK-reaktorerna är en typ av kokvattenreaktor med trycktuber i stället för
reaktortank. Till skillnad från kokvattenreaktorer modereras neutronerna
genom grafit. På grund av försprödning inducerad av härdens neutronflöde,
måste trycktuberna i härden vanligen bytas efter ca 15-20 års drift. Samtidigt
justeras grafitmoderatorn vilken också påverkas av neutronbestrålningen. Detta
är en omfattande och dyr process som fordrar att reaktorn är avstängd i 1-1,5
år. Detta har skett bl a vid två av reaktorerna vid kärnkraftverket Leningrad.

Det ska påpekas att de ovan angivna tekniska livslängderna gäller under förut-
sättning att normalt underhåll kontinuerligt sker. Man ska även ha i minnet att
komponenterna i ett kärnkraftverk inte åldras som en strikt funktion av tiden,
utan till stor del beror på andra belastningsfaktorer som t ex värme, erosion,
korrosion och metallutmattning.

8.2 Reaktorer i Norden och Tyskland

Av de nordiska länderna är det endast Sverige och Finland som har kärnkrafts-
reaktorer i kommersiell drift. I Sverige finns i dag 12 reaktorer i drift med en
sammanlagd nettoeffekt på 10 040 MW. Nio är kokvattenreaktorer och tre
tryckvattenreaktorer. Under 1994 producerade kärnkraften 70,2 TWh, vilket
motsvarade 51 % av den totala elproduktionen.9

I Finland finns fyra reaktorer med en sammanlagd nettoeffekt på 2 310 MW. År
1994 producerade de 18,3 TWh, motsvarande ca 30 % av landets totala elpro-

Svensk Elmarknad 1995, NUTEK.
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duktion. I Olkiluoto finns två kokvattenreaktorer med en nettoeffekt på 710
MW vardera. I Loviisa finns tvä VVER-reaktorer av typ V-213 med en netto-
effekt på 445 MW vardera. Dessa är anpassade efter finska säkerhetskrav, som
vid driftens början var nästan identiska med de amerikanska. Många system är
förbättrade, vilket inte minst återspeglas i kärnkraftverkets drifthistoria. Mätt i
ekvivalenta fullasttimmar'" har de finska reaktorerna konstant funnits bland de
bästa i världen. År 1993 beslutade den finska riksdagen att inte bevilja tillstånd
för att bygga en femte reaktor.

I Tyskland finns 21 reaktorer med en nettokapacitet på 22 657 MW. Samtliga
kärnkraftverk ligger i västra Tyskland och 1994 uppgick nettoproduktionen till
143 TWh, motsvarande ca 30 % av den totala elproduktionen. Handeln med el
mellan de nordiska länderna och Tyskland sker i dag endast med Preussen-
Elektra AG. Därför koncentreras redovisningen till de åtta kärnkraftverk som
hult eller delvis ägs av PreussenElektra, Av dessa är fem tryckvattenreaktorcr
och tre kokvattenrenktorer. Den sammanlagda nettoeffekten uppgår till
8 507 MW.

Reaktorn vid kärnkraftverket Stade togs i drift 1972 och är den näst äldsta
reaktorn i drift i Tyskland i dag. Kärnkraftverket ligger 35 km nordväst om
Hamburg. Reaktorn är en tryckvattenreaktor med en nettoeffekt på 640 MW
och används även för att distribuera värme till närliggande industri.
Kärnkraftverket Brokdorf ligger 70 km nordväst om Hamburg och var den
fjärde reaktorn som byggdes vid Elbes strand. Reaktorn är en tryckvatten-
reaktor med en nettoeffekt på 1 326 MW och togs i drift 1986. Uppförandet av
Brokdorf försenades med fyra år på grund av ett massivt lokalt motstånd.
Under 1992 producernde Brokdorf 11,3 TWh vilket var mer än någon annan
enskild reaktor i världen under det året.

Kärnkraftverket Brunsbuttel är beläget 90 km nordväst om Hamburg och har
varit i drift sedan 1977. Reaktorn är en kokvattenreaktor med en nettoeffekt på
771 MW och var den första av en ny konstruktion. Samma system har använts i
nlln efterföljande tyska kokvattenreaktorer. Reaktorn var avstängd sedan
augusti 1992 i väntan på nytt drifttillstånd. I slutet av 1994 godkände
myndigheterna de åtgärder som skulle vidtas för att driften skulle få
återupptas. 1 oktober 1995 var reaktorn åter inkopplad på nätet.

Kärnkraftverket Krummel är beläget 35 km sydost om Hamburg. Reaktorn är
en kokvattenreaktor med en nettoeffekt på 1 260 MW och togs i drift 1984. Efter
att ha varit avstängd för reparationer i drygt ett år togs reaktorn åter i drift i
oktober 1994.

Reaktorn vid kärnkraftverket Wiirgassen är en kokvattenreaktor med en netto-
effekt pä 640 MW och togs i drift 1975. Reaktorn kommer att stängas under
1996 efter att ha varit avstängd sedan augusti 1994 på grund av defekter i
modera tortankten.

"' Ekvivalenta fiiUnMtimmnr definieras som nettoproduktion dtviderat med maximal
nettoeffekt.
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Reaktorerna vid kärnkraftverken Grohnde, Emsland och Unterweser Hr alln
tryckvattenreaktorer. Kärnkraftverket Grohnde togs i drift 1985 och hnr ett
nettoeffekt på 1 325 MW. Unterweser togs i drift 1979 och har en nettoeffekt på
1 255 MW. Emsland togs i drift 1988 och hnr en nettoeffekt på 1 290 MW.

Vissa av de tyska reaktorerna uppvisar låg tillgänglighet. Detta beror bl a på
långa avstäilningstider i samband med revision. Efter avstälining krävs tillstånd
för återstart av reaktorn. Regler för tillstånd finns i det s k KTA-regelverket där
även betämmelser om bästa tillgängliga teknik finns. Lagstiftningen är nationell
men tillämpningen sker på delstatsnivå. Genom att hänvisa lill formuleringen
om bästa tillgängliga teknik kan omstart av reaktorer förhalas eller skjutas upp
beroende på den politiska majoriteten i respektive delstatsregering.

Kort efter återföreningen stängdes samtliga reaktorer i östra Tyskland av
säkerhetsskäl och byggandet av ett kärnkraftverk i Stendal stoppades. För när-
varande har kärnkraftprogrammet i Tyskland avstannat av politiska och juri-
diska skäl. De kristdemokratiska och liberala partierna vill fortsätta att använda
kärnkraft och minska stenkolssubventionerna medan socialdemokraterna vill
avveckla kärnkraften och fortsätta med stenkolssubventionerna. Enighet råder
så långt att båda sidor vill knyta samman frågorna. Det tyska miljöpartiet, vars
betydelse i tysk politik stadigt ökar, har stått utanför de senaste samtalen men
vill också avveckla kärnkraften. Det juridiska skälet är att det i dagens läge inte
går att bygga kärnkraftverk som uppfyller säkerhetskraven i den s k Artikel-
gesetz från 1994. Där slår man fast att nya kärnkraftverk måste vara så utfor-
made att effekterna av även det "allra mest osannolika tillbud", dvs
härdsmälta, måste begränsas inom kraftverksbyggnaden så att evakuering av
omkringboende kan undvikas.

8.3 Reaktorer i Litauen och nordvästra Ryssland

Kärnkraftverket Ignalina i Litauen är beläget vid sjön Drisvyatas strand nära
gränsen till Vitryssland och Lettland. Ignalina består av två stycken tredje gene-
rationens RBMK-renktorer med en nettoeffekt på 1 185 MW vardera. År 1994
producerade dessa 6,6 TWh el, motsvarande cirka 80 % av Litauens elproduk-
tion. Reaktorerna togs i drift 1984 respektive 1987. Anläggningen planerades att
omfatta fyra reaktorer, men den tredje reaktorn stoppades innan den var fär-
digställd till följd av Tjernobylolyckan. Ursprungligen var reaktorerna de kraft-
fullaste i världen med en bruttoeffekt på 1 500 MW vardera. Efter Tjernobyl-
olyckan har bruttoeffekten emellertid reducerats till 1 300 MW för att öka
säkerhetsmarginalerna.

Litauen har i dag överskott av produktionskapacitet. Reaktorerna vid Ignalina
kan tillgodose den nuvarande inhemska elefterfrågan med utrymme för export,
främst till Vitryssland. Ånga från kärnkraftverket utnyttjas även för lokal upp-
värmning. En förtida avveckling hnr diskuterats internationellt då reaktorerna
är av samma typ som de i Tjernobyl. I scenarier gjorda av det internationella
atomenergiorganet, IAEA, och Världsbanken hävdas att ingen ny kapacitet
behöver byggas om Ignalina stängs mellan 1995-2010. Enligt lita''.iska och
andra internationella bedömningar kommer reaktorerna vid Ignalina att
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behöva drivas i åtskilliga år framöver, då de spelar en central roll för
energiförsörjningen i Litauen, Vitryssland och Lettland.

En stängning av Ignalina skulle försämra Litauens betalningsbalans på två sätt,
dels skulle exportintäkterna minska, då elexporten utgör en viktig inkomstkälla
för landet, dels skulle importkostnaderna för bränslen för alternativ elpro-
duktion öka. Den litauiska regeringen föredrar därför att öka säkerheten med
utländsk assistans snarare än att stänga kärnkraftverket. Under hösten 1994
beslutade Litauens riksdag att inte slå samman Lithuanian State Power System,
LSPS, med kraftbolaget Ignalina. En utredning har påbörjats om bolagsbildning
och den litauiske energiministern har tillstyrkt bolagisering och stödjer proces-
sen.

Reaktorerna vid Ignalina är i jämförelse med andra RBMK-reaktorer relativt bra
utrustade ur säkerhetssynpunkt. Ett program för säkerhetsförbättringar i det
korta perspektivet pågår. Programmet finansieras genom ett svenskt bilateralt
program på hittills ca 200 miljoner kronor", ett stöd på ca 400 miljoner kronor
från Nuclear Safety Account, NSA12, samt genom nationella satsningar. Bistån-
det från NSA är dock förbundet med två villkor. För det första ska fortsatt drift
för reaktor 1 inte ske efter juni 1998 utan tillstånd från säkerhetsmyndigheten
och med beaktande av inhemsk efterfrågan. För det andra får inte driften för-
längas vid någon av reaktorerna genom att alla trycktuber byts ut. Man
bedömer att en drifttid på ca 5 år i block 1 och ca 10 år i block 2 återstår innan
ett byte blir nödvändigt. Den litauiske regeringschefen har också bekräftat att
reaktorerna ska stängas av 2005 respektive 2010." Samtidigt uppgav Litauens
vice energiminister att ett nytt kärnkraftverk eventuellt ska påbörjas inom tre år
för att ersätta Ignalina.

I januari 1995 fanns nio kärnkraftverk med 29 reaktorer i Ryssland. Bland de
ryska reaktorerna finns tretton VVER-reaktorer av tre olika generationer, och
elva RBMK-reaktorer av tre generationer. Den sammanlagda nettoeffekten
uppgick till 19 843 MW eller 10 % av totalt installerad kapacitet. Nettoeffekten i
nordvästra Ryssland uppgår till 5 344 MW.

År 1994 uppgick de ryska kärnkraftens nettoproduktion till 97,8 TWh. Som
andel av total elproduktion motsvarade detta 11 %, vilket dock varierar mellan
regionerna. I nordvästra Ryssland är kärnkraftens andel nästan 50 %. Under
perioden 1990-1993 uppgick den genomsnittliga tillgängligheten hos de ryska
reaktorerna mätt i ekvivalenta fullasttimmar till 67 %. Under 1994 sjönk genom-
snittet till 52 % bl a beroende på en brist på underhåll, reservdelar och likvida
medel för bränsle. Även längre avställningstider och en minskad elefterfrågan
har bidragit till minskningen.

Bristen på säkerhet i de ryska kärnkraftverken är inte enbart begränsad till
teknik och drift. Kärnkraftverken har problem att täcka kostnader för löner,

Se avsnittet 8.5 "SIP - elt exempel på regionalt snmarbele"'.
Fond startad på initiativ av G7-länderna och administrerad av Europeiska
utvecklingsbanken för att se över säkerheten i ryskbyggdn kärnkraftverk.
East European Energy Report, oktober, 49/1995, Financial Times.
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bränsle och reservdelar då kunderna inte betalar sina räkningar i tid.
Sabotagehot och strejker har förekommit på grund av förseningar med
utbetalningar av löner. För kärnkraftverket Kola anses lönerna inte längre
kompensera för arbete norr om polcirkeln varför ett okänt antal anställda slutat.
Den dåliga arbetsmoralen ökar dessutom riskerna för mänskliga fel eller
vedergällningsaktioner.

Kärnkraftverket Kola är beläget vid samhället Polarnij Zori vid Imandrasjöns
söura strand på Kolahalvön och står för drygt 60 % av Murmanskregionens
elbehov. Anläggningen består av fyra VVER-440 reaktorer. Kola 1 och 2 är av
typ 230 och reaktorerna 3 och 4 är av typ 213. Den största skillnaden mellan de
två reaktortyperna är förbättrade säkerhetssystem på modell 213. De två
förstnämnda togs i drift 1973 respektive 1975. De två senare togs i drift 1982
respektive 1984. Varje reaktor har en nettoeffekt på 411 MW.

Kärnkraftverket Leningrad är beläget vid samhället Sosnovyj Bor vid Öster-
sjöns strand omkring 70 km väster om S:t Petersburg. Verket uppfördes i två
steg och har fyra RBMK-reaktorer med en nettoeffekt på 925 MW vardera.
Reaktorerna togs i drift 1973,1975,1979 respektive 1981. Reaktorerna 1 och 2 är
första generationens RBMK-reaktorer, medan reaktorerna 3 och 4 är av andra
generationen. Den stora skillnaden mellan dessa generationer finns i härdens
nödkylsystem och i det partiella inneslutningssystemet.

De ryska intentionerna på kärnkraftsområdet är att minst behålla den kapacitet
man har i dag fram till år 2010. Ett argument för vidare satsning på kärnkraft
från ryskt håll är tillgången på billigt kärnbränsle. Förutom uranfyndigheter
finns naturlig och anrikad uran i lager, restprodukter från anrikningsprocessen,
uran och plutonium från använt kärnbränsle samt plutonium och anrikat uran
från kärnvapen. Enligt planerna ska nya anläggningar uppföras och reaktorer
vid befintliga anläggningar ersättas med nya.14 Med tanke på den ekonomiska
situationen i Ryssland ter sig planerna på att bygga ett fyrtiotal nya reaktorer
till år 2010 som orimliga.

8.4 Experterna är eniga?

År 1973 höjdes säkerhetskraven för de sovjetiska kärnkraftverken. Det ryska
atomenergi och industridepartementet, MINATOM, delar in de sovjetiska reak-
tormodellerna i två generationer. Den första generationen är de modeller som
utvecklades före 1973. Detta omfattar VVER-440/230, bl a Kola 1 och 2, och de
tidiga RBMK-reaktorerna, bl a Leningrad 1 och 2. Den andra generationen är de
reaktorer som utformades i enlighet med de nya säkerhetskraven. De flesta
ryska och västerländska experter är överens om att andra generationens reakto-
rer kan renoveras och uppnå en acceptabel säkerhetsnivå. Åsikterna går där-
emot isär vad gäller den första generationens reaktorer.

14 Energy Policies of the Russian Federation, IEA, 1995.
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I en studie'" initierad av G7-länderna ges en överblick över olika investerings-
nivåer i kärnkraft i sex länder: Armenier», Bulgarien, Litauen, Ryssland, Slov? •
kien och Ukraina. Enligt rapporten är det tekniskt möjligt att möta efterfrågan
på el fram till år 2000 i de sex länderna även under förutsättning att de s k
"högriskreaktorerna""' skulle stängas i mitten av 1990-talet. Kostnaderna för
detta beräknas uppgå till 6 miljarder USD, vilket är lägre än kostnaderna för
uppgraderingar av säkerheten i de aktuella kärnkraftverken. Enligt studien är
en minskad efterfrågan på el, förbättringar i konventionella värmekraftverk och
effektiviseringar tillräckligt för att förebygga "lbrist. Invändningar från de
aktuella ländernn gäller främst prognoserna för minskad efterfrågan, en önskan
att behålla valmöjligheter i elförsörjningen samt minskade exportintäkter.

Det amerikanska energidepartementet, DOE, startade 1993 ett projekt i syfte att
informera om olycksrisker i utländska kommersiella kärnkraftverk av sovjetisk
konstruktion. I en första delrapport har nio kärnkraftverk hittills undersökts."
Bland de fyra sämsta ur säkerhetssynpunkt finns reaktorer vid Kola och
Ignalina. Själva reaktorkonstruktionen vid Ignalina anses vara påtagligt riska-
bel. Ett större radioaktivt utsläpp skulle kunna medföra nedfall i närliggande
länderna som Polen, Lettland, Ryssland eller Sverige och påverka miljoner
människors hälsa. Även de två äldre reaktorerna vid kärnkraftverket Kola
behandlas i rapporten. Man konstaterar att någon av reaktorerna så gott som
varje år erfar en svårare störning. Av alla rapporterade incidenter i Ryssland
1993 inträffade 43 stycken, motsvarande ca 25%, i Kola.

Det ska dock påpekas att det amerikanska energidepartementet till stora delar
tagit avstånd från rapporten ovan. Vissa brister i analysen av statistisk och
teknisk art anges ha förekommit. Vidare menar energidepartementet att
rapporten inte tar hänsyn till säkerhetsåtgärder vid bl a Ignalina, som är
genomförda i det pågående svensk-rysk-litauiska Barselina-projektet lett av
Swedish International Project - Nuclear Safety, SIP. Betydligt större resurser har
lagts på analyser i Barselina-projektet och man anger att ett mer nyanserat
resultat har erhållits. Enligt senare bedömares utlåtanden avviker risken för
härdskada vid Ignalina inte väsentligt från många reaktorer i väst, när
pågående förbättringar genomförts. Risken för utsläpp vid en härdsmälta, är
dock högre på grund av skillnader i reaktorinneslutningen.

8.5 Internationellt samarbete

Det internationella samarbetet kring säkerheten med RBMK-reaktorer är
mycket omfattande. Samordning av insatser från olika håll är helt nödvändig
för att uppnå ett effektivt stöd till uppgradering av säkerheten. Förutom
bilaterala program mellan länder finns samarbete inom EU, G24 och IAEA.

Nuclear Power nnd Safety in Central and Eastern Europe and the former Soviet
Union, The World Bank, IEA, mars 1993.
Studien klassar RBMK och VVER-440/230 som högrisk reaktorer.
Most Dangerous Reactors, Department of Energy. Office of Energy Intelligence,
NN-30, mnj 1995.
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Sverige deltar aktivt i alla viktiga internationella samordnings- och samver-
kansgrupper, vilka redovisas i tabell 8.1.

Den pågående etappen av det internationella RBMK-projektet, IRBMK, har in-
letts med deltagande från EU-länder och Kanada. Avsikten är att studera
RBMK av äldre generationer, dock med de säkerhetsförbättringar som I-ar
gjorts eller kommer att genomföras inom kort. De reaktorer som valts ut är
Leningrad 2 och Kursk 3. Sverige har ordförandeskapet i en av arbetsgrupperna
samt är representerat i flertalet av de övriga grupperna.

Tabell 8.1 Internationella samordnings- och samverkansgrupper
G24 Plenary Working Group
G24 Nuclear Safety Steering Committee
IAEA Steering Committee on RBMK Reactors
IAEA Advisory Group on WWER and RBMK Reactors
RAMG Regulatory Assistance Management Group
Concert Som ovan samt representanter från myndigheter i östländer
IRBMK International Safety Review Project on RDMK Reactors, Second Phase

(EU och Kanada)
SRG Safety Review Group, rådgivande till EBRD beträffande finansiering

från NSA
ISP Ignalina Safety Panel, rådgivande till EBRD (NSA) beträffande utvär-

dering av säkerheten vid Ignalina.
_EU TACIS/PHARE Nuclear Safety Expert Group
Källa: Swedish International Project Nuclear Safety.

Som tidigare nämnts har den europeiska utveckl ingsbanken på initiativ av G7-
länderna startat en fond, NSA, för att se över säkerheten i ryskbyggda
kärnkraftverk. Fondens medel u p p g å r till 154 miljoner ECU, av vilka Sverige
har b idragi t med 6 miljoner ECU. Dessa medel är dock otillräckliga, varför d e
reaktorer som är behäftade med d e största bristerna priori teras, eftersom även
b e g r ä n s a d e insatser i dessa ändå kan höja säkerheten väsentligt . Inga b id rag ges
till reaktorer som enligt EBRD borde s tängas omedelbar t . För arbetet vid
Ignalina har NSA anslagit 33 miljoner ECU för att genomföra 18 olika tekniska
projekt och ytterligare 7 miljoner ECU för att upprä t t a och granska en
säkerhe ts rappor t . NSA delfinansierar även projekt bl a för kärnkraf tverken
Kola och Leningrad.

SIP - ett exempel på regionalt samarbete™

Mot bakgrund av situationen på kärnsäkerhetsområdet i ett antal länder i cent-
rala och östra Europa har regeringen tilldelat Statens Kärnkraftinspektion, SKI,
särskilda medel för samarbete och stöd inom området reaktorsäkerhet. SKI har
organiserat arbetet som ett fristående projekt, Swedish International Project
Nuclear Safety, SIP.

Insatserna sker inom tre områden: myndighetssamarbete, industrisamarbete
och tekniska förbättringar. Inom myndighetssamarbetet står svensk expertis

Kärnkraftsäkerhet i Ignalina - ett led i ett regionalt samarbetsprogram, Rapport för
BÅ 94/95. Budget för BÅ 95/96 (18 månader), SIP.
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bl a till förfogande för att ge råd och erfarenheter för att utforma en litauisk
kärnteknik- och strålskyddslag, vilken ännu så länge endast finns som utkast.
Industrisamarbetet bygger på kontakter mellan Ignalinas organisation och
svenska kraftbolag och industriföretag. Syftet är att genom ett direkt arbete
med säkerhetsrelaterade projekt förmedla svenska erfarenheter om hur
kompetens byggs upp och organiseras, Inom området tekniska förbättringar
innefattar det svenska stödet hjälp med utredningar av behov, specifikationer,
upphandlingar och i vissa fall med finansiering av nya tekniska system och
komponenter.

8.6 Internationella konventioner för atomskador

Internationella bestämmelser för skadeståndsansvar på atomenergins område
finns i tre olika konventioner: 1960-års Pariskonvention, 1963-års Brysselkon-
vention (tilläggskonventionen) och 1963-års Wienkonvention. Pariskonventio-
nen har godkänts av 14 europeiska stater, däribland Tyskland och de nordiska
länderna utom Island. Wienkonventionen har godkänts av 25 stater från hela
världen, däribland Estland, Lettland, Litauen och Polen. År 1988 tillkom ett pro-
tokoll, s k Joint Protocol, vilket länkar samman Wien- och Pariskonventionerna.
Genom protokollet utvidgas tillämpningsområdet för båda konventionerna på
så sätt att ansvaret enligt den ena konventionen gäller också till förmån för
skadelidande i stater som är anslutna till det andra konventionssystemet. w

Paris- och Bryssel konventionerna har slutits inom ramen för verksamheten
inom OECD, och syftar till en regional reglering för västra Europa av atom-
ansvarsfrågorna. Enligt Pariskonventionen är innehavaren av en atomanlägg-
ning strikt ansvarig för skador som uppkommer i samband med driften av
anläggningen upp till ett visst belopp för varje olycka. Konventionen komplet-
teras av Brysselkonvention om kompletterande statsansvar. Enligt denna beta-
las ersättning genom statsmedel i den mån ansvarighetsbeloppet enligt Paris-
konventionen inte räcker till full ersättning åt de skadelidande. I första hand
bärs det sekundära ansvaret av den stat där den skadeorsakande anläggningen
finns, anläggningsstaten, och i andra hand ansvarar samtliga konventionsstater
gemensamt. Endast de stater som har godkänt Pariskonventionen får tillträde
till tilläggskonventionen.

Kombinationen av Paris- och tilläggskonventionen skapar ett ersättningssystem
med tre steg. I det första steget finns anläggningshavarens ansvar upp till en

Pariskonventionen har ratificerats av Belgien, Danmark, Finland, Frankrike,
Grekland, Italien, Nederländerna, Norge, Portugal, Spanien, Storbritannien,
Sverige, Turkiet och Tyskland. Av dessa har samtliga utom Grekland, Portugal och
Turkiet även undertecknat Brysselkonventionen. Wienkonventionen har ratificerats av
Argentina, Armenien, Bolivia, Brasilien, Bulgarien, Chile, Egypten, Estland,
Filippinerna, Jugoslavien, Kamerun, Kroatien, Kuba, Lettland, Litauen,
Makedonien, Mexiko, Niger, Peru, Polen, Rumänien, Slovenien, Tjeckiska
Republiken, Trinidad-Tobago och Ungern, joint Protocol har ratificerats av
Bulgarien, Chile, Danmark, Egypten, Estland, Finland, Italien, Kamerun, Kroatien,
Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge, Polen, Rumänien, Slovenien, Sverige,
Tjeckiska Republiken och Ungern.
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viss nivå som enligt Pariskonvontionen kan bestämmas till 15 miljoner särskilda
dragningsrätter, SDR:". Beloppet får dock sattas högre eller lägre än detta rikt-
värde, dock till lägst 5 miljoner SDR.!1 Därefter tar anläggningsstaten ansvar vid
upp till en nivå av 175 miljoner SDR. För den del av skadan som ligger inom
intori'allct 175-300 miljoner SDR bidrar konvenlionsslaterna gemensamt enligt
en formel som tar hänsyn till BNP och elproduktion.

Wienkonventionen är en världsomfattande konvention om ansvar för atomska-
dor. Paris- och Wienkonventionen överensstämmer i fråga om de grundläg-
gande principerna och i stor utsträckning även när det gäller utformningen av
de enskilda bestämmelserna. Vad gäller ersättningen är dock ansvaret, enligt
Wienkonventionen, begränsat till anläggningshavaren. Ersättningsbeloppet får
dock inte understiga ungefär 32 miljoner SDK, motsvarande ca 350 miljoner
kronor."

Inom IAEA påbörjades 1989 ett arbete med en revision av Wienkonventionen.
Denna leds av en kommitté och är en fortlöpande process. Det är underförstått
att de förändringar som kan komma att göras kommer att få återverkningar på
Paris- och Bryssclkonventionerna så att dessa kommer att anpassas till
motsvarande förändringar av Wienkonventionen.

För Wienkonventionen föreslås ansvarsbeloppen höjas för anläggningshavaren
och mekanismer för kompletterande ersättning i likhet med de som finns i
Paris- och Brysselkonventionen har diskuterats. Anläggningshavarens ansvar
föreslås bli minst 150 miljoner SDR i enlighet med OECDs rekommendationer
för Pariskonventionen. Ett ansvar för anläggningsstaten upp till 500 miljoner
SDR diskuteras. Olika alternativ för den gemensamma potten finns föreslagna.
Enligt ett förslag ska det totala åtagandet fördelas olika mellan staterna. De
enskilda staternas bidrag minskar då fler stater ansluter sig. Ett annat förslag är
att varje stat betalar ett fast belopp beräknat efter en viss formel. Det totala
ersättningsbeloppet skulle då öka ju fler stater som ansluter sig.

De föreslagna beloppen väntas dock vara alltför höga för många länder med
svaga ekonomier, t ex i östra Europa. Med tanke på kvaliteten på de östeurope-
iska kärnkraftverken kan man fråga sig om anläggningshavarna i dessa länder
kan försäkra ett ansvarsbelopp om 150 miljoner SDR. Det finns även tendenser
till att inte acceptera en mekanism om kompletterande ersättning. Detta moti-
veras med att en sådan i praktiken barr. skulle bidra till att ersätta skador från
atomolyckor i länder som har låga säkerhetskrav på sina anläggningar, dvs de
östeuropeiska.

En skönjbar tendens bland vissa västeuropeiska stater är att en mer modest
höjning av ersättningsbeloppet är att föredra för att inte helt omöjliggöra ett
tillträde av östeuropeiska stater till den reviderade Wienkonventionen. Härige-
nom skulle man uppnå den fördelen att de östeuropeiska staterna ansluter sig

31 1 SDR = 9,69 kr 1995-12-01.
21 Enligt en rekommendation från OECD bör anläggningshavarens ansvar vara 150

miljoner SDR.
~ Ersättningsbeloppets nedre gräns definieras som fem miljoner USD i guld.
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till ett system som medger kanalisering av ansvnret till anläggningshavaren.
Detta underlättar genomförandet av förbättringsarbeten vid östeuropeiska
kärnkraftverk eftersom reparatörerna, vanligtvis västbolag, då vet att skade-
ståndsansvar som en följd av deras arbeten inte kan åläggas dem."1 En modest
höjning av ansvarsbeloppen skulle med andra ord skapa de juridiska förut-
sättningarna som krävs för en förbättring av de östeuropeiska kärnkraftverken
med hjälp av teknologi från väst,

8.7 Sammanfattande kommentarer

Kärnkraften i Sverige, Finland och Tyskland består av, med internationella
mått, driftssäkra reaktorer med hög tillgänglighet. Kärnkraftens andel av den
totala elproduktionen uppgår till ca 50 % i Sverige. I både Finland och Tyskland
är kärnkraftens andel ca 30 %.

Elförsörjningen i den nordvästra regionen av f d Sovjetunionen baserades till
stor del på kärnkraft. Därför är den regionala betydelsen av kärnkraftverken
Kola, Leningrad och Ignalina stor. Kärnkraftverket Kola står för drygt 60 % av
elbehovet i Murmanskregionen, Leningrad för ca 40 % av behovet i S:t Peters-
burgregionen och Ignalina för nästan 80 % av Litauens elproduktion. Samtliga
reaktorer är följaktligen av mer eller mindre strategisk betydelse för
elförsörjningen i regionerna. Enligt olika bedömare har ett flertal av dessa stora
säkerhetsbrister. Vissa experter menar att det är tekniskt möjligt att möta
efterfrågan på el i ovanstående regioner även om de s k "högriskreaktorerna"
stängs.

En förtida avveckling av reaktorerna i östra delen av Östersjöområdet skulle fa
finansiella implikationer. Den litauiska betalningsbalansen skulle försämras
genom minskade exportintäkter och ökade kostnader för att importera bränslen
för alternativ elproduktion. En nedläggning av kärnkraft i Ryssland skulle
innebära ökad inhemsk användning av naturgas. Detta skulle i sin tur minska
den tillgängliga mängden gas för export och därmed minskade välbehövliga
intäkter i hårdvaluta.

Generellt finns det även psykologiska faktorer att ta hänsyn till vid en avveck-
ling av kärnkraftverk i de före detta sovjetiska delrepublikerna. Även om kärn-
kraften innebär ett strategiskt beroende av Ryssland för bränsle och reservdelar,
skulle beroendet vara än större om bränsle för alternativ elproduktion importe-
rades från Ryssland.

Kärnkraftens säkerhet i Litauen och Ryssland påverkas även av finansiella och
juridiska aspekter. Kunder som inte betalar sina räkningar bidrar till att
kärnkraftverken inte kan betala för inköp av bränsle, reservdelar och löner.
Försent utbetalda, eller uteblivna löner har medfört att personalen vid ryska
kärnkraftverk strejkat eller utsatt anläggningarna för hot.

Ett exempel på detta är att ABB ATOM inte medgett att en av deras robotnr
används vid Ignalina innan Vitryssland ansluter sig till Wienkonventionen och det
s k "Joint Protocol".
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Genom de internationella konventioner som finns pä atomskadeområdet klar-
läggs ansvarsförhållandena vid en olycka vid ett kärnkraftverk. 1 dessa fastslås
skadeståndsskyldigheten och de ersättningsmöjligheter som de .skadelidande
har att kräva. Ratificeringen av konventionerna har därför även betydelse för
säkerheten vid kärnkraftverken. Detta underlättar genomförandet av
förbättringsarbeten vid östeuropeiska kärnkraftverk eftersom reparatörerna,
vanligtvis bolag i väst, då vet att skadeståndsansvar som en följd av arbetena
inte kan åläggas dem.

Hur kärnkraftens framtid i området kring Östersjön ser ut kan man bara speku-
lera om. Sverige har beslutat att avveckla samtliga reaktorer till 2010. Den
finska riksdagen har avslagit en ansökan om tillstånd för start av en femte
reaktor. I Tyskland råder parlamentarisk oenighet angående kärnkraftens
framtid. Med befintlig kärnkraftsteknologi kommer inga nya reaktorer att få
drifttillstånd med hänvisning till de juridiska kraven pä säkerhet.
Tillgängligheten hos de befintliga reaktorerna är till viss del avhängig den
politiska majoriteten i respektive delstatsregering. En tysk reaktor, Wiirgassen,
ska stängas under 1996.

Ignalinas båda reaktorer kommer att stängas 2005 respektive 2010. Realismen i
planerna pä att uppföra en tredje reaktor för att ersätta Ignalina kan
ifrågasättas. De storslagna planerna på uppförandet av ett fyrtiotal reaktorer i
Ryssland får anses som orimliga med tanke på landets ansträngda ekonomi.
Mer realistiskt är att de befinliga reaktorerna kommer att drivas så länge som
de anses acceptabla ur säkerhetssynpunkt av de ryska myndigheterna.
Eventuella utbyggander kommer antagligen att begränsas till enstaka nya
VVER-reaktorer för att ersätta äldre reaktorer vid redan befintliga anlägg-
ningar. Vid Kola och Leningrad är en realistisk hypotes att de två äldre
reaktorerna vid respektive anläggning kommer att tas ur drift och ersättas av-
nyare och säkrare reaktorer.
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Tabell 8.2 Befintliga reaktorer i Norden och dess närmaste omgivning

Finland
Looviisa 1
Looviisa 2
TVO-I
TVO-II
Sverige
Barsebäck 1
Barsebäck 2
Forsmnrk 1
Forsmark 2
Forsmark 3
Oskarshamn 1
Oskarshamn 2
Oskarshamn 3
Ringhals 1
Ringhals 2
Ringhals 3
Ringhals 4
Tyskland
Brokdorf
Brunsbiittel
Emsland
Grohnde
Krummel
Stade
Unterweser
Wiirgassen

Reaktortyp

VVER/V-213
VVER.V-213
BWR
BWR

BWR
BWR
BWR
BWR
BWR
BWR
BWR
BWR
BWR
PWR
PWR
PWR

PWR
RWR
PWR
PWR
BWR
PWR
PWR
BWR

Nordvästra Ryssland
Kola 1
Kola 2
Kola 3
Kola 4
Leningrad 1
Leningrad 2
Leningrad 3
Leningrad 4
Litauen
Ignalina-1
Ignalina-2

VVER, V-230
VVER, V-230
VVER, V-213
VVER, V-213
RBMK
RBMK
RBMK
RBMK

RBMK
RBMK

Ägare

IVO
IVO
TVO
TVO

Sydkraft
Sydkraft
FKA
FKA
FKA
OKG
OKG
OKG
Vattenfall
Vattenfall
Vattenfall
Vattenfall

PrEAG/HEAG
PrEAG/HEAG
PrEAG
PrEAG/HEAG
PrEAG/HEAG
PrEAG/HEAG
PrEAG
PrEAG

Rosenergoatom
Rosenergoatom
Rosenergoatom
Rosenergoatom
Leningrad KKV
Leningrad KKV
Leningrad KKV
Leningrad KKV

Ignalina KKV
Ignalina KKV

Summa nettoeffekt

Netto-
effekt

445
445
710
710

600
600
970
970

1 155
440
605

1160
835
875
915
915

1326
771

1290
1325
1260

640
1255

640

411
411
411
411
925
925
925
925

1185
1 185

28 572

Startår" Tillgänglighet21

1977
1981
1979
1982

1975
1977
1980
1981
1985
1972
1974
1985
1976
1975
1981
1983

1986
1977
1988
1985
1984
1972
1979
1975

1973
1975
1982
1984
1974
1976
1980
1981

1985
1987

i procent

83,7
88,1
89,0
92,4

78,9
82,0
82,0
81,7
84,6
67,5
77,2
85,6
66,9
61,3
70,1
85,0

84,2
55,7
89,5
90,1
85 8
81,1
83,2
64,8

74,5
77,5
80,3
80,3
69,6
67,9
81,8
83,1

61,8
65,2

Drifttillstånd"

Obegränsat
2010
2010
2010
2010

Obegränsat
Obegränsat

2010
Obegränsat

1997
2010
2010

2003
2004
2011
2014
2003
2005
2009
2011

2005
2010

" Med startår avses det år då respektive reaktor togs i kommersiell drift.
:' Uppgifterna för tillgängligheten avser tiden från startår t o m 1993.
" Årtalen för de ryska reaktorerna avser planerade avstängning och är hämtade från
Joint Electrical Power Alternatives Study, Energy Poicy Committee of the U.S.-Russian
Joint Commission on Economic and Technological Cooperation, juni 1995.
Förkortningar: PrEAG, PreussenElektra AG, HEAG, Hamburgische Elektricitätsvverke
AG

Källor: Nuclear Power Reactors in the World, IAEA, april 1995, World Nuclear
Industry Handbook 1994 och Kraftverksföreningen.
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9 Miljöproblem och miljökrav

Produktion av el ger upphov till olika miljöstörningar. Vilken typ av miljö-
störning och graden av denna beror bl a på kraftslag, produktionstekniken,
använt bränsle och reningsteknik. Vid utvinning av bränslen påverkas miljön,
t ex har kolgruvorna i Polen och Östtyskland lett till en omfattande förorening
av mark och vatten. När bränslen transporteras finns det risk för oljeutsläpp
och gasexplosioner. Vid förbränning av bränslen bildas luftföroreningar, men
även slagg, olika typer av aska och restprodukter från rökgasrening som måste
deponeras eller på ett annat sätt tas om hand. Deponeringen medför att
föroreningar från restprodukterna kan lakas ut till mark och vattendrag.
Vattenkraftsutbyggnad skadar de naturliga ekosystemen i vattendragen och
den omgivande miljön. För kärnkraftens del handlar det om hanteringen av
kärnavfallet och risken för radioaktiv strålning vid en olycka. Även förnybara
energikällor påverkar miljön, exempelvis kan vindkraftverk och solfångare
förändra landskapsbilden.

I detta kapitel beskriver vi i första hand de miljöproblem som förbränning av
bränslen orsakar, vilket innebär att det främst är frågor kring luftkvalitet som
tas upp.

9.1 Utsläpp och miljöpåverkan vid förbränning av bränslen

Vid förbränning av bränslen bildas olika föroreningar. Svavelhaltiga bränslen,
som olja och kol, ger upphov till svaveldioxidutsläpp. Vid förbränning bildas
också bl a kväveoxider, kolväten, koldioxid och kolmonoxid. Bildandet av
kväveoxider påverkas mer av förbränningstekniken än av bränslesorten. Koldi-
oxid bildas vid all förbränning av bränslen. De flesta fossila bränslen, t ex kol,
olja och oljeskiffer, innehåller tungmetaller som frigörs och avgår till omgiv-
ningen. Naturgas är det "renaste" bränslet av de fossila bränslena, praktiskt
taget svavelfritt, med relativt låga kväveoxidutsläpp och även lägre
koldioxidutsläpp.

Det finns olika tekniker för att reducera utsläppen. Svavelutsläppen kan
minskas genom rening och byte av bränsle. En vanlig metod är avsvavling som
oftast sker genom att avgaserna renas med kalk eller kalksten. Kväveoxid-
utsläppen kan minskas genom rökgasrening, förbränningstekniska metoder
som låg-NOx teknik1 och byte av bränsle eller bränslekvalitet. När det gäller
koldioxidutsläppen finns det i dag ingen kommersiellt etablerad teknik för att
rena utsläppen.

Låg-NOx-brännare innebar att någon form av flerstegsförbränning nyttjas.

131



Utsläpp av svaveldioxid och kväveoxider försurar mark och vattendrag. Stora
delar av Norden är särskilt försurningskänsliga, vilket har lett till att utsläppen
orsakat skogsskador och försurade sjöar. I vissa regioner i centrala Europa har
skogsområden dött på grund av stora utsläpp. De försurande utsläppen leder
också till att byggnader vittrar sönder och skadar människors hälsa genom att
svaveldioxid och kvävedioxid påverkar andningsorganen. 1 områden där kol-
förbränning sker utan reningsutrustning nr utsläpp av stoft ett stort hälso-
problem. De försurande utsläppen är ett regionalt miljöproblem. Endast
10-15% av belastningen i Sverige härrör från svenska utsläpp. De största
utsläppsmängderna kommer från Storbritannien, Tyskland och Polen.

De ökade koldioxidutsläppen kan enligt mänga bedömare leda till förändringar
av klimatet genom växthuseffekten. Detta skulle få svära följder, främst i
låglänta kustområden, i de naturliga ekosystemen och i skogs- och jordbruket
världen över. Växthusproblemet är ett globalt miljöproblem, oavsett var på
jorden utsläppen sker blir effekten av utsläppen densamma.

9.2 Internationella överenskommelser och miljökrav

En rad internationella överenskommelser har träffats, i vilka olika länder åtagit
sig att minska utsläppen av luftföroreningar inom en viss tidsram.

Konventionen om gränsöverskridande luftföroreningar

År 1979 undertecknades en konvention om långväga gränsöverskridande luft-
föroreningar inom ramen för ECE2. Konventionen har skrivits under av EU och
drygt 30 enskilda länder. Överenskommelsen är av ramkaraktär och anger all-
mänt att partema ska arbeta så långt möjligt för att minska luftföroreningarna.
Genom särskilda protokoll har man sedan kommit överens om olika åtaganden
för t ex utsläpp av svavel och kväveoxider.

SvavelprotokoUet

Det första svavelprotokollet undertecknades i Helsingfors 1985. Överens-
kommelsen innebar att ett 20-tal länder åtog sig att minska svavelutsläppen
med minst 30 % till år 1993 jämfört med 1980 års utsläppsnivå. År 1994 under-
tecknades i Oslo ett andra svavelprotokoll där omkring 30 länder har åtagit sig
att minska utsläppen med 30-80 % till år 2010. Utsläppsbegränsningarna, som
varierar från land till land, är bestämda utifrån den kritiska belastningsgränsen
för svaveldeposition generellt i Europa, dvs vad naturen tål utan att skador
uppkommer. För flera länder liar det visat sig vara omöjligt att nå ner till den
kritiska belastningsgränsen. I stället fastställdes att gapet mellan den kritiska
belastningsgränsen och den verkliga depositionen skulle minska med 60 % till
år 2010.

FN:s ekonomiska kommission för Europa.
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Tabell 9.1 Reduktion nv svavelutsläpp mellan 1980-1990, åtaganden enligt
svavelprotokollet fram till 2005 och 2010.

Danmark
Finland
Norge
Polen
Ryssland
Sverige
Tyskland

Tusen ton

1980
451
584
142

4100
7161

507
7 494

SO,

1990
180
260
54

3 210
4 460

130
5 803

Uppnådd
minskning
1980-1990

60%
55%
62 %
72%
38 %
74%
23%

Minskning

2000
80 %
80%
76 %
37%
38%
80%
83%

i förhållande

2005

47%
40%

87%

till år 1980

2010

66%
40%

Kvävcoxidprotokollet

I Sofia undertecknades 1988 ett protokoll där 24 länder åtog sig att begränsa
kväveoxidutsläppen. Målsättningen var att utsläppen år 1994 inte skulle över-
skrida 1987 års utsläppsnivå. Vid samma tillfälle valde 12 länder, däribland
Sverige, att ytterligare begränsa utsläppen av kväveoxider, med omkring 30 %
till år 1998 jämfört med något av åren 1980-1986.

Tabell 9.2 Reduktion av kväveoxider, åtaganden enligt kväveprotokollet
Land
Danmark
Finland
Norge
Sverige
Tyskland

Klimatkonventionen

Minskning med
50%
30%

stabilisering
30%
30%

Till år
2000
1998
1994
1995
1998

1 förhållande till år
1987
1980
1987
1980

Vid FNs miljökonferens i Rio i juni 1992 undertecknades en konvention om
klimatförändringar i syfte att bl a begränsa utsläppen av klimatpåverkande
gaser. I dag har omkring 150 länder undertecknat konventionen och 130
ratificerat den. Konventionen innehåller inga bindande åtaganden om
utsläppsbegränsningar. Den innehåller dock viktiga punkter som länderna åtar
sig att genomföra, bl a ska alla industriländer införa en nationell politik, vidta
åtgärder för att begränsa utsläppen av växthusgaser och periodiskt ge en
detaljerad information om åtgärder som vidtagits med sikte på att nå ned till
1990 års utsläppsnivåer av koldioxid och andra växthusgaser.

I Berlin hölls i mars 1995 det första partsmötet inom FNs klimatkonvention.
Resultatet av mötet var att länderna enades om ett förhandlingsmandat som
innehöll tidplan och inriktning för fortsatta förhandlingar. Målet är att ett nytt
program ska tas fram senast 1997 med syfte att minska industriländernas
koldioxidutsläpp efter år 2000. För utvecklingsländernas del enades man om
allmänna åtaganden som handlade om att se över hur utsläppen kan begränsas
i dessa länder.
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Tabell 9.3 Åtaganden för reduktion av koldioxid enligt klimntkonventionen
och andra överenskommelser i förhållande till år 1990

Danmark
Estland
Finland
Lettland
Litauen
Norge
Polen
Ryssland
Sverige
Tyskland

2000
stabilisering
stabilisering
stabilisering
stabilisering
stabilisering
stabilisering
stabilisering
stabilisering
stabilisering
stabilisering

2005
20 % minskning"

minskning
25 % minskning

" Avser energisektorn

Elis miljökrav

Trots ut sex av tio länder i Östersjöområdet inte är medlemmar i EU är
union jns miljökrav av stor betydelse för området. Detta eftersom såväl de
baltiska länderna som Polen avser att bli medlemmar i unionen och därför
arbetar med att anpassa de egna kraven till EUs krav.

År 1988 antogs direktivet för stora förbränningsanläggningar, vilket reglerar
utsläppen från fasta anläggningar med kapacitet högre än 50 MW. Direktiven
omfattar svaveldioxid, kväveoxider och stoft från nya anläggningar samt krav
på utsläppsreduktioner i varje land vad avser svaveldioxid och kväveoxider
från befintliga anläggningar. När det gäller befintliga anläggningar ses varje
land som en "bubbla", och direktiven anger den totala mängden som får släp-
pas ut inom landet. Fördelningen mellan de olika utsläppskällorna avgörs
sedan inom landet. Direktiven anger minimikraven men medlemsländerna får
genomföra mer långtgående åtgärder inom det egna landet. Så är också fallet
för flera länder, däribland Tyskland, Danmark, Finland och Sverige.

I samband med återföreningen av Tyskland omarbetades direktiven så att EUs
regler gäller från år 1996 i östra Tyskland. I december 1994 omarbetades direk-
tiven ytterligare, så att vissa av kraven, avseende svaveldioxidutsläppen, även
gäller anläggningar mindre än 50 MW. För närvarande arbetar man med att ta
fram ett nytt direktivförslag, med skärpta krav, vilket troligen kommer att
presenteras av EU-kommissionen under våren 1996.

Vidare har direktiv antagits angående luftkvalitetsnormer med avseende på
utsläpp av svaveldioxid och partiklar samt kvävedioxid. Dessa direktiv anger
också minimikrav. Dessutom finns ett direktiv som reglerar svavelhalten i oljan.
Från oktober 1994 gäller att den högsta tillåtna svavelhalten i eldningsolja och
dieselbränsle är 0,2 % mot tidigare 0,3 %.

När det gäller koldioxidutsläppen fastställde ministerrådet 1990 målet att kol-
dioxidutsläppen år 2000 inte bör överstiga 1990 års nivå. Flera utredningar har
senare visat att målet inte kommer att uppnås med de åtgärder som hittills
vidtagits eller diskuterats. Införande av gemensamma miljöskatter inom EU har

134



hittills inte varit möjligt. I maj 1995 lade kommissionen fram ett förslag om att
införa ett frivilligt system, där de länder som vill kan införa skatt enligt
gemensamma riktlinjer som ska utarbetas av kommissionen. Systemet är för
närvarande under förhandling.

Det finns ingen gemensam energipolitik inom EU. I januari 1995 lade kommis-
sionen fram en grönbok som utgör diskussionsunderlag. Målet för den
gemensamma politiken ska enligt grönbokens förslaget vara konkurrenskraft,
försörjningstrygghet och miljöhänsyn. I december 1995 väntas kommissionen
ge ut en vitbok med mer utförliga förslag. Oenighet mellan medlemsländerna
har dock lett till att det varit mycket svårt att enas om förslag till hur den
gemensamma energipolitiken ska utformas.

9.3 Miljösituationen i Östersjöområdet

I figur 9.1 och tabell 9.4 redovisas utsläppen från elproduktionen i länderna
runt Östersjön. De totala utsläppen är störst i Tyskland och Polen. Detta kan
delvis förklaras med att dessa länder har stor befolkning och därmed hög total
elanvändning. Andra orsaker är att Polen och Tyskland har stor andel kolbase-
rad elproduktion och att anläggningarna i de flesta fall, dock inte i västra
Tyskland, saknar reningsutrustning. I Estland produceras elen med oljeskiffer
och i Ryssland baseras elproduktionen delvis på olja, vilket ger upphov till
relativt sett stora utsläpp av främst svaveldioxid. När det gäller kväveoxider är
skillnaderna mellan länderna inte lika stora. Detta hänger dels samman med att
skillnader i kväveutsläppen från olika bränslen är små och dels att det ännu
finns anläggningar i Norden och Tyskland som saknar utrustning för att
minska kväveoxidutsläppen. Utsläppen av koldioxid är störst i Tyskland och
Polen.

I figur 9.2 och tabell 9.5 visar vi utsläppen från elproduktionen per invånare,
vilket ger en lite annorlunda utsläppsbild. Störst svavelutsläpp per invånare har
Estland. Detta framgår dock endast av tabellen, eftersom figuren redovisar
utsläppen för Baltikum som helhet. Vidare har Polen höga svavelutsläpp per
invånare. När det gäller kväveoxider har Danmark de största utsläppen per
invånare. Danmark ligger även högt vad gäller svaveldioxid och koldioxid.
Tyskland och Ryssland har ungefär lika höga utsläppsnivåer. Finland och Sve-
rige har jämförelsevis låga utsläpp även vid denna jämförelse.
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Figur 9.1 Utsläpp av kväveoxider, svaveldioxid och koldioxid från
elprodu-ktionen, år 1992

• • NO,-utsl:ipp, tusen ton

L J SO2-utsliipp, tusen ton

X ) COriitsläpp, miljoner ton

Tabell 9.4 Utsläpp av kväveoxider, svaveldioxid och koldioxid från
elproduktion i Östersjöområdet, år 1992

Baltikum"
Estland
Lettland
Litauen

Danmark
Finland
Norge
Polen
S:t Petersburg och Kaliningrad2'
Sverige
Tyskland

Kväveoxider,
tusen ton

20,8
12,4
2,4

6
70

31,6
-

349
45,5

4
298

Svaveloxid,
tusen ton

170
130

6
34

120
26

-
1444

148
3

1600

Koldioxid,
miljoner ton

20,5
15
0,9
4,6
22
9,2

-
129
20,4

2,4
275

" På kartan redovisas de samlade utsläppen från de baltiska staterna.
21 Uppgifter för KaHningradregionen är uppskattade utifrån anläggningarnas status,
d v s teknik och använda bränslen.

Källa: IVO International LTD, Dansk elforsyning, SCB och NUTEKs beräkningar.
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Figur 9.2 Utsläpp av kväveoxider, svaveldioxid och koldioxid från
elproduktionen, kg per invånare, år 1992

BH NOx-utsla'pp, kg/invånare

I I SO2-ulsläpp, kg/invånare

— N
X ) CO2-utsläpp, kg/invännre

Tabell 9.5 Utsläpp av kväveoxider, svaveldioxid och koldioxid från
elproduktion i Östersjöområdet, kg per invånare, år 1992

Baltikum"
Estland
Lettland
Litauen

Danmark
Finland
Norge
Polen
S:t Petersburg och Kaliningrad2'
Sverige
Tyskland

Kväveoxider
2,6
8,1
0,9
1,6

13,5
6,3

-
9,1
7,3
0,5
3,7

Svaveldioxid
21,5
84,4
2,3
9,1

23,2
5,2

-
37,6
23,9
0,3

19,8

Koldioxid
2,6
9,7
0,3
1,2
4,3
1,8

-
3,4
3,3
0,3
3,4

11 På kartan redovisas de samlade utsläppen från de baltiska staterna.
21 Befolkningsmängden är uppskattad. Uppgifter för Kaliningradregionen är
uppskattade utifrån anläggningarnas status, d v s utifrån anläggningarnas teknik och
använda bränslen.

Källa: IVO International LTD, Dansk elforsyning, SCB samt NUTEKs beräkningar.

137



9,3.1 De baltiska länderna

I Estland svarade oljeskiffer för nästan hela elproduktionen år 1992.
Sammanlagt svarar elproduktionen för 70 % av svavelutsläppen, 20 % av
kväveutsläppen och 75 % av de totala tungmetallutsläppen i Estland. Landets
två största kraftverk som ligger i Narva-Kothlajärvaregionen räknas till
Europas största utsläppskällor. På ett block tillhörande ett av verken har
Baltikums första avsvavlingsutrustning nyligen installerats, vilket kommer att
leda till något minskade svavelutsläpp. Nedgången i ekonomin och brist på
råvaror har lett till att utsläppen från förbränningsanläggningar och från andra
stationära källor minskat med närmare 30 % under de senaste åren.

Ett annat stort miljöproblem är hantering av restprodukter från både brytning
och förbränning av oljeskiffer. Vid deponering av restprodukterna sker utlak-
ning av föroreningar till mark och vattendrag.

Under Sovjettiden fanns både utsläppsnormer och miljöavgifter i Estland. År
1991 förändrades systemet i syfte att bli mer marknadsanpassat.
Utsläppsnormerna ligger i dag på samma nivå som i västra Europa. År 1990
bildades miljövårdsfonden, vars medel kommer från utsläppsavgifter och böter.
Miljövårdsfondens resurser går till investeringar i miljöförbättrande åtgärder.
För att ytterligare stimulera till miljöförbättrande åtgärder kan företag som
frivilligt installerat reningsutrustning ges befrielser från miljöavgifter.

I Lettland är utsläppen av luftföroreningar från elproduktionen relativt små
eftersom landets elbehov tillgodoses av vattenkraftproduktion och elimport
från Estland och Litauen. En mindre del av elproduktionen baseras på olja och
naturgas. Endast 7 % av svavelutsläppen och knappt 5 % av kväveoxidutsläp-
pen härrör från elproduktionen. Under perioden 1980-1990 minskade de totala
utsläppen av svaveldioxid med 40 % tack vare övergång från olja till naturgas.
De kraftverk som finns i landet har ännu inte investerat i reningsutrusning.

I Lettland finns både utsläppsnormer och miljöavgifter. Utsläppsnormerna är
likvärdiga de normer som finns i västra Europa. Liksom i de övriga baltiska
länderna går insamlade avgifter och böter till en miljövårdsfond, som finansie-
rar miljöförbättrande åtgärder och dessutom miljömyndigheternas verksamhet.

I Litauen står kärnkraftverket Ignalina för ca 80 % av landets elbehov. Tidigare
svarade även det oije- och naturgasbaserade kraftverket Lithuanian för en stor
del av elproduktionen och var därmed en betydande utsläppskälla av stoft och
kväveoxider. Eftersom landets elanvändning har minskat de senaste åren fun-
gerar Lithuanian i dag endast som reservkraftverk. År 1992 stod landets elpro-
duktion för ca 25 % av de totala utsläppen av svaveldioxid och 10 % av kväve-
oxider, vilket är en minskning med mellan 40 respektive 60% sedan 1990. Sedan
1992 har utsläppen troligen minskat ytterligare. I Litauen återfinns de hårdast
drabbade områdena i närheten av oljeraffinaderiet Mazeikiai.

T Litauen tillämpas fortfarande utsläppsnormer från Sovjettiden. Många
anläggningar klarar dock inte kraven. I dessa fall bestäms temporära normer, så
att en stegvis minskning av utsläppen kan uppnås. År 1992 infördes en skatt på
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naturresurser och en skatt på förorenande utsläpp, vilket kan ses som ett första
steg mot att använda ekonomiska styrmedel. Avgifter för luftföroreningar
bestäms utifrån utsläppens volym och skadeverkan. Omkring 70 % av dessa
medel går till den nationella miljövårdsfonden och resten till statsbudgeten.
Vidare krävs enligt miljövårdslagen tillstånd för att utnyttja naturresurser eller
bygga anläggningar som släpper ut föroreningar.

De tre baltiska länderna har undertecknat konventionen om klimatförändringar
i Rio 1992. Det saknas dock åtgärdsplaner för hur målet ska uppnås. När det
gäller svavelutsläpp har ingen av länderna skrivit under svavelprotokollet från
1994. Estlands och Finlands miljömyndigheter har år 1993 undertecknat ett
bilateralt avtal om en minskning av svavelutsläppen med 50 % till år 1997 och
med 80 % till år 2005 jämfört med 1980 års nivå. Samtidigt kom man överens
om att undersöka vilka åtgärder som bör vidtas för att minska
kväveoxidutsläppen utifrån 1987 års nivå till år 2005.

Lettlands industri- och energiministerium har i en prognos uppskattat att de
totala svavelutsläppen från el- och värmeproduktionen fram till år 2000 kom-
mer att minska med 20 % genom installation av avsvavlingsutrustning. Ännu
har inga beslut om krav på reningsutrustning fattats. Andra åtgärder som anges
är övergång till olja med lägre svavelhalt och tillfälliga avställningar av
kraftverk tills dess att avsvavlingsutrustning har installerats.

I Litauen har energiministeriet givit ut en rapport med energiscenarier till år
2015, där en övergång från olja till naturgas i kraftverken anges som en kost-
nadseffektiv åtgärd för minskning av utsläppen av föroreningar. Även installa-
tion av låg-NOx-brännare, förbättrad förbränningskonlroll och avsvavling av
oljan vid raffineringen nämns som önskvärda framtida åtgärder. Det finns
emellertid inga beslut om krav på reningsutrustning ännu.

9.3.2 Ryssland

I Ryssland står energisektorn för knappt hälften av de totala utsläppen av luft-
föroreningar. Ett annat stort problem är förorening av mark och vatten vid
brunkolsbrytning och oljeutvinning. Ryssland har normer och avgifter för
utsläpp av föroreningar. Huvuddelen, d vs 90 % av utsläppsavgifterna går till
en miljövårdsfond och resten går till de lokala myndigheternas miljö-
vårdsarbete. År 1992 fick landet en ny miljövårdslag som innebar att systemet
ställdes om till marknadsekonomiska förhållanden och 1994 lades ett förslag
fram till utsläppsnormer för nya anläggningar. Vidare har man infört regler om
skattelättnader för företag som satsar på miljöförbättrande åtgärder,
skattebefrielse för miljövårdsfonder, skatt på miljöskadliga produkter och lån
med låga räntor för investeringar i reningsteknik eller andra åtgärder som
minskar verksamhetens skadliga miljöpåverkan.

Dagens utsläppsnormer är relativt stränga, men ignoreras i praktiken. Några
anläggningar har byggts om för att minska kväveoxidutsläppen, men åtgär-
derna har inte visat sig vara tillräckliga för att uppnå utsläppskraven. Utrust-
ning för att kontrollera svaveldioxidutsläppen saknas helt. Ungefär hälften av
anläggningarna i Ryssland klarar utsläppsnormerna. De flesta anläggningar
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byggdes innan utsläppsnormernas tillkomst, vilket gör att normerna inte kan
följas förrän dessa anläggningar byggs om.

Ryssland har i svavelprotokollet från 1994 deklarerat att svavelutsläppen ska
minska med 40 % till år 2005. Vidare har ett förslag till skärpta utsläppskrav för
nya och ombyggda förbränningsanläggningar lagts fram, vilket ska gälla från år
2001. Dessa krav bedöms bli mycket svåra att uppnå för de befintliga anlägg-
ningarna mot bakgrund av den svåra ekonomiska situation många elproducen-
ter befinner sig i.

Kalinhigmdregionen är beroende av climport från kärnkraftverket Jgnalina. De
kraftverk som finns i området eldas med olja och kol. Endast ca 60 % av
områdets utsläppskällor har någon slags reningsutrustning. Utsläppen är störst
i städerna Kaliningrad, Sovetsk och Neman. Kaliningrad är en av de mest
förorenade städerna i hela f d Sovjetunionen. Förutom elproduktionen står
transporter, industrin och värmeproduktionen för stora utsläpp. Höga värden
nv kväveoxider, svaveldioxid och stoft har uppmätts. I framtidsplaner för om-
rådet anger man att det är angeläget att starta miljöförbättrande program, som
exempelvis skulle innebära övergång till renare bränslen och installation av
reningsutrustning i kraftverken. Dessutom har det inom Östersjöprogrammet3

gjorts studier där man bl a valt ut några av de största utsläppskällorna inom
avrinningsområdet som särskilt bör prioriteras för bl a åtgärder mot luft-
utsläpp, varav några finns inom Kaliningradområdet.

I S:t Petersburgområdet är naturgas en viktig energikälla. I staden S:t Peters-
burg har naturgas ersatt kol, oljeskiffer och torv i syfte att förbättra luftkvalite-
ten. De tre största kraftverken använder dock fortfarande de sistnämnda
bränslena. Enligt framtidsplaner för området ska ytterligare ersättning av kol
med naturgas genomföras. Denna konvertering är särskilt angelägen för
Kirishi, som är det största kraftverket i området.

9.3.3 Polen

En omfattande förbränning av kol för elproduktionen innebär stora utsläpp av
luftföroreningar, främst svaveldioxid men även stoft och kväveoxider. Tio av
Europas 25 största källor av svavelutsläpp finns inom Polens gränser. Situatio-
nen förvärras av att många anläggningar saknar reningsutrustning och att
högsvavligt kol har utnyttjats inom landet medan det lågsvavliga har exporte-
rats.

Den största utsläppskällan är kraftverket Belchatöv i centrala Polen, som år
1988 släppte ut 342 ton svavel, vilket motsvarar Sveriges och Danmarks sam-
lade utsläpp det året. På senare tid, mellan åren 1988 och 1993, har de totala
utsläppen minskat med närmare 30 %. Orsakerna till nedgången är bl a att
energianvändningen sjunk'.t drastiskt, att man börjat utnyttja lågsvavligt kol
inom landet och att några verk har installerat reningsutrustning. Det sist-

Tho Baltic Sea Joint Comprehensive Environmental Action Programme; vilken leds
av Holsingsforskommissionen och engagerar 14 Innder, 5 utvecklingsbanker samt
ett antal mcllnnstatlign och ideella organisationer.
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nämnda gäller bl a Belchatöv, där i dag hälften av blocken har avsvavlings-
utrustning och övriga block får det inom en snar framtid. När alla block är
utrustade med avsvavlingsutrustning bör man kunna räkna med en minskning
av svavelutsläppen med omkring 75 %. År 1993 stod de åtta största kraftverken
för två tredjedelar av svaveldiuxklutsliippen och hälften av kviiveoxidulsläppen
i landet.

I Polen finns några av Europas värst förorenade områden. Störst är skadorna i
övre Silesien och området runt Krakövv. Nar det gäller hälsorisker är utsläpp av
stoft det största problemet i Polen och omkring 30 % av alla stoftutsläpp
kominer från elproduktionen. Vidare innebär deponeringen av restprodukter
från kolgruvorna och kolkraftverken en omfattande förorening av mark och
vatten.

Utsläppsnormer, utsläppsavgifter och böter fanns redan före övergången till
marknadsekonomi. År 1990 skärptes utsläppsnormerna och avgifterna höjdes.
Dagens utsläppsnormer för svaveldioxid och kväveoxider är likvärdiga EUs
normer. När det gäller stoft tillåter de polska normerna högre utsläpp än EU.
År 1994 fick Polen en ny miljölag, som bl a kommer att innebära ytterligare
skärpningar av utsläppskraven till 1997. Vidare har de polska luftkvalitets-
normerna ändrats så att de till och med är strängare än KUs. Dessutom kommer
utsläppsavgifterna och böterna höjas ytterligare 1997. För alla nya kolk/aftverk
kommer det att vara obligatoriskt med avsvavlingsutrustnuv,. Alla kraftverk
kommer att vara tvungna att utnyttja låg-NOx-teknik och förbättrade stoftfilter.
Vidare kommer luftkvalitetsnormerna att skärpas ytterligare 1999. För att dessa
krav ska kunna uppnås krävs omfattande investeringar, närmare 30 miljarder
kronor före år 2000 enligt OECDs bedömning.

De medel som insamlas via avgifter och böter går till en nationell miljövårds-
fond som används till lån till investeringar för miljöförbättrande åtgärder. Hit-
tills har de polska anläggningarna varit oberoende av utländska investeringar,
omkring 95 % av do åtgärder som vidtagits har finansierats med polska medel,
bl a medel ur miljövårdsfonden.

I Polens miljövårdprogram från 1991 beslutades att utsläppen av svavel ska
minska med 30 %, stoft med 50 % och kväveoxider med 10 % till år 2000. Polen
har accepterat det nya svavelprotokollet från 1994, vilket innebär att landet åtar
sig att minska utsläppen med 66 % till år 2010.

9.3.4 Tyskland

Elproduktionen är en betydande utsläppskälla i Tyskland eftersom den till
stora delar baseras på kol. De senaste tio åren har omfattande insatser gjorts
som resulterat i att utsläppen reducerats, framför allt i västra Tyskland.
Utsläppen av svaveldioxid har minskat med drygt 90 % och kväveoxider med
drygt 75 % jämfört med 1982 års nivå. Även stoftutsläppen har minskat, med
närmare 85 % i jämförelse med 1984. En viktig åtgärd genomfördes år 1993 i
västra Tyskland, nämligen nedläggning av äldre anläggningar som saknade
utrustning för svavelutsläppsrening. Andra åtgärder som har vidtagits är byte
till lågsvavliga bränslen och installation av avsvavlingsutrustning.
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Sedan återföreningen har en rad åtgärder genomförts för att begränsa
utsläppen i östra Tyskland genom förbättringar i befintliga i befintliga
anläggningar, t ex installation av stoftfilter, och genom att flera anläggningar
liar tvingats stänga. Sedan 1990 har svnveldioxidutsläppen minskat med 30 %,
kväveoxidsutsläppen med 25 "/> och stoft med 85 "/>.

Sammantaget kommer ca 90 % av elproduktionens svaveldioxidutsläpp i
Tyskland från den östra regionen. När det gäller kväveoxider är förhållandena
annorlunda, västra Tyskland står för 60 % av dessa utsläpp. Vidare har kol-
dioxidutsläppen minskat med ca 20 % mellan år 1987 och 1993 i västra Tysk-
land, medan utsläppen i östra regionen varit konstanta under perioden.

] Tyskland finns det utsläppsnormer för svaveldioxid och kväveoxider för både
befintliga och nya kraftverksanläggningar. År 1984 infördes normer för kväve-
oxidutsläpp från nya koleldade anläggningar. Dessa normer innebar att kraft-
verken var tvungna att installera reningsutrustning, s k selektiv katalytisk
reduktion, SCR4. År 1986 infördes strängare normer för vissa anläggningar.
Vidare ska sedan 1989 alla anläggningar som är större än 300 MW ha installerat
avsvavlingsutrustning, som reducerar utsläppen med minst 85 %. Förbrän-
ningsanläggningar mellan 100 och 300 MW måste till viss del installera svavel-
utrustning. Dessa krav gäller även i östra Tyskland från år 1996.

I Tyskland pågår många förändringar. Från och med 1996 finns krav på att alla
större kraftverk måste vara utrustade med avsvavlingsutrustning och kontroll
av kväveoxidutsläpp. Det är troligt att några av de mindre anläggningarna inte
kommer att klara av dessa krav och därmed måste stängas. En annan åtgärd
som planeras är att minska brunkolanvändningen med ungefär 30 % och ersätta
den med naturgas, stenkol och kärnkraft.

Målet lör Tyskland är enligt 1994 års svavelprotokoll att minska svavelutsläp-
pen med 83 % till år 2000 jämfört med 1980 års nivå. Detta kommer troligen att
uppnås redan under 1990-talet\ Tyskland har också undertecknat kväveoxid-
protokollet. Det första delmålet, d v s att stabilisera utsläppen till 1987 års nivå,
har uppfyllts, men för att uppnå en minskning med 30 % till år 1998 krävs
ytterligare åtgärder. Åtgärderna bör dock i första hand inriktas på andra
sektorer än elproduktion, eftersom den svarar för en mindre del av de totala
utsläppen av kväveoxider.

När det gäller koldioxidutsläppen är Tysklands målsättning att minska utsläp-
pen med 25 % till år 2005 jämför med 1990 års nivå. Genom att ersätta brunkol
med andra bränslen och öka energieffektiviseringen i östra Tyskland bedömer
man att målet kommer att kunna uppnås. Frågan om att införa koldioxidskatt
har diskuterats vid ett flertal tillfällen, men man har ännu inte kommit fram till
något beslut.

SCR innebär att ett reduktionsmedel tillförs när rökgaserna går igenom en
katalysatorbädd vilket omvandlar kväveoxiderna till kväve.
Enligt uppgifter från den tyska elverksföreningen.
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9.3.5 De nordiska liindema

Elproduktionen i Sverige baseras till omkring 95 % på vattenkraft och kärnkraft,
vilket innebär att endast en liten andel av de totala utsläppen av kväveoxider,
svaveldioxid och koldioxid kommer frän elproduktionen.

Sedan Sverige blev medlem i den europeiska unionen gäller i princip unionens
direktiv för stora förbränningsanläggningar. Direktivet anger dock minimikrav
och eftersom Sverige har infört strängare utsläppsbegränsningar är det de
inhemska reglerna som gäller. Begränsningarna av utsläppen bestäms genom
en individuell prövning enligt miljöskyddslagen. Vid prövningen fastställs
s k gränsvärden eller riktvärden, som anger maximalt tillåtna utsläpp för
anläggningen. Dessa nivåer regleras nv svavelförordningens utsläppskrav samt
de riktlinjer som finns för kväveoxid- och stofkitsläpp vid prövning enligt
miljöskyddslagen. Vid prövningen tas även hänsyn till platsens och anlägg-
ningens specifika förutsättningar.

1 Sverige tillämpas även en rad ekonomiska styrmedel. Elproduktionssektorn är
befriad från energiskatt och koldioxidskatt, men betalar däremot svavelskatt
och en avgift för kväveoxidutsläpp. Dessutom regleras svavelhalten i olja av en
särskild förordning.

Sverige har redan uppfyllt målet i svavelprotokollet, d v s en minskning av
svavelutsläppen med 80 %. När det gäller kväveoxidutsläppen har man, i likhet
med flera andra länder, svårigheter att minska utsläppen med 30 %. Detta
bedöms dock inte beröra elsektorn utan främst andra delar av energisektorn. I
enlighet med klimatkonventionen har den svenska riksdagen fastslagit att
koldioxidutsläppen år 2000 ska hållas konstanta pä 1990 års nivå, för att
därefter minska. Enligt Sveriges nationalrapport till 1-Ns ramkonvention om
klimatförändringar" kommer målet för år 2000 att uppnås, men därefter ser
utsläppen ut att öka. Några konkreta åtgärdsprogram finns ännu inte. I
nationalrapporten anges nya former av energiskatter och översyn av
skatteväxling som möjliga åtgärder. En avgörande fråga för Sveriges del är
kärnkraftavvecklingens tidpunkt och takt.

I Finland står kärnkraft och vattenkraft tillsammans för två tredjedelar av lan-
dets elbehov. Återstoden tticks av en kombination av naturgas, kol och torv. I
dag har de flesta större kraftverk, med en installerad effekt högre än 200 MW,
avsvavlingsutruslning, vilket har lett till en minskning av svavelutsläppen.
Mellan 1980 och 1993 minskade utsläppen med drygt 70 %.

Utsläpp av svaveldioxid, kväveoxider, koldioxid och stoft från olika anlägg-
ningar regleras i särskilda förordningar. De finska kraven är strängare än EUs
utsläppsnormer. Vidare regleras svavelhalten i oljan i en särskild förordning.
Finland införde 1990 som första land i världen en koldioxidskatt på alla bräns-
len utom torv. Skatten omfattar även bränslen som används för elproduktion.

Miljö- och naUirresursdep.irteriUMitut, 1994.
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Även Finland ser ut att nå målet i svavelprotokollet om en minskning av ut-
släppen med 80 % till år 2000 jämfört med 1980 års utsläpp. Finland har också
skrivit på kväveprotokollet men detta mål anses vara svårare att uppnå. En
möjlighet är att installera katalysatorer på alla förbränningsanläggningar. I dag
finns inga krav på det. En kommitté tillsätts i början nv 1996 för att se över
framtida utsläpp av kväveoxider och svavel.

När det gäller koldioxidutsläppen är målet att dessa skn stabiliseras på 1990 års
nivå till år 2000. I Finlands nationalrapport till FN om koldioxidutsläpp görs
bedömningen ntt de finska utsläppen kommer att öka med 25-30 % till år 2000
och med 60 % fram till år 2010 jämfört med 1990 års nivå om inga åtgärder vid-
tas. Detta beror bl a på att Finlands elbalnns behöver förstärkas. För att kunna
uppnå koldioxidmålet måste det ökade elbehovet tillgodoses med annan, ej
kolbaserad el.

1 Danmark står kolkraftverken för den största delen av elproduktionen, vilket
resulterar i relativt stora utsläpp. Under de senaste tio åren har dock utsläppen
minskat. Svaveldioxidutsläppen har reducerats med 38 % och kväveoxidut-
släppen med 19 %. I dag har åtta av kraftverken, motsvarande omkring 30 % av
kapaciteten, avsvavlingsutrustning. Nära hälften av den totala kapaciteten, har
installerat låg-NOx-brännare.

1 Danmark tillämpas EUs direktiv för stora förbränningsanläggningar, med ett
tillägg för strängare krav vad avser kväveoxider för nya anläggningar. Dess-
utom fastställs årligen kvoter för utsläpp av kväveoxider och svaveldioxider för
kraftverken. Kvoterna korrigeras mot importen och exporten av el. Den danska
elproduktionen belastas inte av några miljöskatter.

Danmark har i svavelprotokollet åtagit sig att reducera svavelutsläppen med
80 % till år 2000 i jämförelse med 1980 års nivå. När det gäller kväveoxid-ut-
släppen har man som målsättning att gå längre än kväveprotokollet och redu-
cera sina utsläpp med 50 % till år 1998 jämfört med 1987 års nivå. För koldi-
oxidutsläppen inom energisektorn gäller att dessa ska minska med 20 % till år
2005.

Eftersom elproduktionen i Norge baseras på vattenkraft och en försumbar andel
värmekraft, ca 0,5 TWh per år, är utsläppen av luftföroreningar från
elproduktionen marginella. Norge har skrivit under både svavel- och
kväveprotokollet. Vad gäller koldioxidutsläppen ska dessa stabiliseras på 1989
års nivå till år 2000. Detta berör dock inte elproduktionssektorn. Det finns inga
beslut i dag om att bygga ut elproduktionen. Nya elleveransavtal måste enligt
energilagen, utformas med hänsyn till den inhemska leveranssäkerheten, miljön
och en förnuftig resurshushållning.

9.4 Energieffektivisering och förnybar energi

Effektiviteten i energianvändningen är låg i den östra delen av området i
jämförelse med Norden och västra Tyskland. Främst på grund av att det inte
har funnits några incitament till att effektivisera energianvändningen i dessa
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lander. För att åstadkomma en effektiviscring krävs därför förändringar bland
annat inom energisektorns organisation och mekanismerna för en marknads-
anpassad prissättning.

Möjligheterna ntt effektivisera energianvändningen bedöms som stora, omkring
10-15% med en återbetalningsperiod för investerade medel på mindre än ett år
och 25-407.1 med återbetalningsperiod på mindre än tre år7.

De baltiska länderna har i sina energipolitiska program tagit upp enerigeffekti-
visering som ett prioriterat område. Den ansträngda ekonomiska situationen
innebär dock att det inte finns några resurser för detta. Effektiviseringsarbetet i
länderna sker därför ofta under översyn av utländska intressenter och investe-
rare som även hjälper till med tekniskt kunnande. Sverige är ett av de länder
som, bl a genom NUTEKs EAES-programm, arbetar för att påskynda
energieffektiviseringen*.

En annan viktig fråga är möjligheterna att utnyttja förnybara energikällor inom
området. Förutom vattenkraftproduktionen i Norge, Sverige och Finland är
andelen elproduktion från förnybara källor liten i området i dag. 1 alla de
nordiska länderna och Tyskland har olika stödformer införts för att stimulera
utvecklingen, t ex stöd till investeringar, demonstration och forskning. I Tysk-
land infördes år 1991 ett stödsystem där de regionala elproducenterna ålades
att köpa överskottsel från bolag som producerade el med förnybara källor till
ett fast pris. Detta system har mött stark kritik från elproducenterna, som
försöker få ärendet prövat i domstol.

1 Polen, Ryssland och de baltiska staterna saknas ännu kunskaper om de förny-
bara energikällornas utvecklingsmöjligheter. Detta gäller dock inte tillgången
på biobränslen, vilken har kartlagts i ett flertal utredningar. 1 Lettland har en
grupp under energiministeriet bildats som ska planera för alternativ energipro-
duktion. Gruppen har uttalat önskemål att stödja småskalig vattenkraft och
vindkraft.

I nordvästra Ryssland, dock inte i Kaliningrad eller S:t Petersburgområdet, på-
går för närvarande utbyggnad av två vattenkraftsstationer. I övrigt är det
endast floden Daugava i Lettland som har potential för en storskalig utbyggnad
av vattenkraft, men protester har lett till att projektet stoppats. Däremot finns
det förutsättningar för småskalig vattenkraftproduktion. Sådana anläggningar
utnyttjades under andra världskriget i de baltiska länderna och skulle åter
kunna tas i bruk. Biobränsle utnyttjas i första hand för vänneproduktion.
Potentialen för solenergi är liten. Däremot finns förutsättningar för vindenergi
längs Östersjökusten. Latvenergo har med hjälp av bidrag från Tyskland upp-
fört ett vindkraftverk som invigdes i november 1995. I Litauen och Lettland
finns vissa möjligheter för att utnyttja geotermisk energi. I Polen kan man
utnyttja metangas som avgår vid kolbrytning.

Energi and Environment in the Baltic Sea Area, Eva Nilsson, Stockholm
Environmental Institute 1994.
Se vidare kapitel 4 och bilaga 5 "EAES-programmut".
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9.5 Sammanfattande kommentarer

Östersjöområdet karaktäriseras av relativt få miljöproblem i västra delen av
regionen. I östra och södra delarna är de miljöproblem som hänger samman
med elproduktionen allvarliga. Det gäller t ex oljeskiffcbaserade anläggningar
i Estland, kolbaserade el- och värmeverk i Polen och östra Tyskland. I Norge,
Sverige och Finland är andelen fossilbaserad elproduktion relativt liten, vilket
ger små utsläpp.

Alla nordiska länder och även Tyskland har arbetat med att minska utsläppen
sedan 1970-talet. I östra Tyskland har mycket av miljöarbetet påbörjats först
under senare år. Det finns i dag ett flertal planer på hur utsläppen skulle kunna
minskas och flera åtgärder har redan vidtagits.

I samtliga länder i östra delen av regionen har utsläppen minskat under perio-
den 1988-1993. Den främsta orsaken till detta är nedgången i ekonomin som
medfört minskad energianvändning och därmed minskade utsläpp. I östra
Tyskland och Polen har även miljöförbättrande åtgärder bidragit till minskade
utsläpp. Det stora problemet i de baltiska länderna och Polen är den ansträngda
ekonomin, vilket gör att länderna i princip är beroende av hjälp från andra län-
der för att kunna genomföra de åtgärder som krävs för att nå de uppsatta
miljömålen.

Det är också tydligt att koldioxidutsläppen och klimatfrågan är mer prioriterad
i Norden och Tyskland än i länderna i östra regionen. Samtliga länder i området
har undertecknat klimatkonventionen, men i planerna för den närmaste fram-
tiden för länderna i den östra delen av Östersjöregionen nämns inte några
åtgärder för att minska koldioxidutsläppen. Detta kan troligen förklaras med
att länderna har kommit olika långt i miljövårdsarbetet. I Baltikum, Polen och
Ryssland krävs mycket arbete och stora investeringar för att minska
svaveldioxid-, kväveoxid- och stoftutsläpp och detta prioriteras före åtgärder
mot koldioxidutsläpp.
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10 Drivkrafter

De nordiska länderna har sedan lång tid tillbaka ett omfattande utbyte av el.
Detsamma gäller andra länder i Europa. Den viktigaste drivkraften för handel
med el, i likhet med andra varor, är de vinster som kan uppnås vid utbytet.
Olikheter i sammansättningen av ländernas elproduktionssystemen leder till
skillnader i marginalkostnader för elproduktionen, vilket i sin tur skapar förut-
sättningar för handel med el mellan länderna. Eftersom el måste produceras vid
samma tidpunkt som den konsumeras, utgör variationer i elefterfrågan ett
ytterligare motiv för elhandeln.

Vid handel1 med el, såväl inom landet som med utlandet, brukar man skilja på
handel med tillfällig kraft och handel med fast kraft. Handel med tillfällig kraft
innebär att el köps och säljs enligt uppgörelser som träffas för kort tid. Huvud-
syftet med sådan handel är att minimera de totala produktionskostnaderna ge-
nom att alltid utnyttja de anläggningar som har de lägsta rörliga kostnaderna.

Handel med fast kraft omfattar el som säljs på långsiktiga kontrakt, ofta längre
än ett år, och ofta med garantier för leveransen. Priset brukar sättas så att det
täcker leverantörens fasta och rörliga kostnader. Fördelen för dem som ingår
handelsavtal är att man får säker avsättning respektive säker leverans av el till
förutbestämda priser. I dag finns det många olika typer av avtal för fast kraft.
Avtal om leveranser av bas-, reserv-, regler- och toppkraft eller torrårsäkring
hör till de vanligaste. Ett och samma avtal kan vara begränsat till en speciell typ
eller, ännu vanligare, utgöra en kombination av flera typer. Även vid handel
med fast kraft kan produktionskostnaderna minskas genom att man exempelvis
slipper driva dyrare kraftslag, bygga reservkraftverk eller ny produktions-
kapacitet för baskraft eller göra nödvändiga nätförstärkningar.

Det finns många faktorer som medför att en optimal anpassning av elproduk-
tionskapaciteten till behovet på användarsidan är svår att uppnå. Byggande av
elproduktionsanläggningar och överföringsledningar har långa ledtider, höga
investeringskostnader och lång livslängd på kapitalet. Förutom en betydande
marknadsmässig osäkerhet står investerare också inför en osäkerhet knuten till
olika politiska beslut. Dessa faktorer leder till att ett land ganska lätt kan hamna
i situationer med under- eller överskott i produktionskapaciteten. Elhandel kan
tjäna till att utjämna dessa variationer.

Med elhandel menar vi här fysisk handel. Omsättning av kontrakt kan vara mycket
större än den fysiska handeln.
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10.1 Olikheter i produktionsystemen och variationer i elproduktionen

Beroende på produktionssystemens sammansättning brukar man tala om
effekt- och energidimensionerade system. I ett effektdimensiofiemt system
baseras elproduktionen till övervägande delen på värmekraft, och kraftverkens
samlade produktionskapacitet ska kunna täcka årets maximala effektbehov.
Eftersom den totala installerade effekten oftast överstiger det inhemska elbeho-
vet, klaras det utan större problem. Tillgång på och anskaffning av bränslen för
elproduktionen i värmekraftanläggningarna utgör normalt inget större pro-
blem. Värmekraftsystemet är däremot trögreglerat eftersom en ökning eller
minskning av produktionen kräver idrifttagande eller avstängning av anlägg-
ningar. Ett land med ett värmekraftsystem kan exportera el under de flesta av
årets timmar.

1 ett energidimensioncrat system baseras elproduktionen till övervägande delen
på vattenkraft och den samlade produktionskapaciteten måste tillgodose årets
energibehov, även under torrår. Vattnet måste lagras i magasin för att klara
energibehovet under året. Samtidigt utgör variationer i efterfrågan under
dygnet och året normalt inte något problem, eftersom produktionen i
vattenkraftverk är lättreglerat. Ett land med vattenkraftsystem kan därför
exportera reglerkraft. Om tillräckligt stora vattenmagasin finns kan ett land
med ett energidimensionerat system exportera el under våtår.

Tabell 10.1 Elproduktionens struktur i Östersjöregionen, procentuell andel
av total elproduktion under ett normalt år"

Norden
Danmark
Finland
Norge
Sverige

Tyskland
norm regionen
östra regionen

Polen

Baltikum
Estland
Lettland
Litauen

Ryssland
nordvästra regionen1'

Vattenkraft"

54
2

24
100
45

4

3

8
1

60
1

20
17

Kärnkraft

27
-

34
-

51

30

-

34

-
58

12
43

Konventionell
värmekraft

19
98
43

4

66

97

58
99
40
41

68
41

Effekt-/energi-
dimensionerat system

Effekt
Effekt
Energi
Energi

Effekt

Effekt

Effekt
Energi
Effekt

Effekt
" För de nordiska länderna utgår beräkningar från 1991 års elproduktion som
statistiskt sett ligger närmast de värden som brukar antas för ett normalt år.
21 Inklusive vindkraft.
••" NUTEKs uppskattning.
Anm.... mindre än 1 %.
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Danmarks elproduktionssystem baseras nästan uteslutande på värmekraft,
främst kolbaserad, och är således effektdimensionerat. Detsamma gäller för
Estland och Polen. Tyskland med ett system med en övervägande del av
konventionell värmekraft samt Litauen och Rysslands nordvästra region med
övervägande delar av kärnkraft har också effektdimensionerade system. I Fin-
land sker elproduktionen med såväl kärnkraft, vattenkraft som konventionell
värmekraft och systemet är i huvudsak effektdimensionerat.

Produktionssystemet i Norge består praktiskt taget enbart av vattenkraft och är
därmed energidimensionerat. I Sverige produceras el huvudsakligen i vatten-
och kärnkraftverk, men det finns även viss konventionell värmekraftproduk-
tion. Eftersom vattenkraften under ett normalt år svarar för knappt hälften av
elproduktionen är systemet i första hand energidimensionerat. I Lettland står
vattenkraften för mer än hälften av den totala elproduktionen och systemet är
energidimensionerat. Otillräckliga magasin utgör dock en begränsande faktor
för elproduktionen i landet och Lettland nettoimporterar därför el.

10.2 Variationer i efterfrågan

Ett annr.t motiv för handel med el hänger samman med variationer i efterfrå-
gan. Elanvändningen, både mellan åren, under året och dygnet, är sällan jämnt
fördelad, utan perioder med lågt respektive mycket högt elbehov hör till van-
ligheter. De s k effekttopparna, både de "normala" och "icke förutsedda",
hänger samman med elanvändningens struktur. Ett land med stor andel el-
värme uppvisar ett högt elbehov under uppvärmningssäsongen. Temperatur-
variationer bidrar också till effekttoppar, eftersom elvärmebehovet är högt un-
der kalla perioder. I ett land med låg eller ingen elvärmeanvändning kan effekt-
toppar förorsakas av andra faktorer. Om användningen av hushållsel är omfat-
tande kan exempelvis ett mycket populärt TV-program leda till effekttoppar.
Effekttoppar inträffar inte samtidigt i alla länder bland annat beroende på olika
dygnsrytm och tidsskillnader mellan länderna. I Östersjöregionen är exempel-
vis tidskillnaden mellan den västligaste och den östligaste regionen omkring
två timmar.

Elanvändningens struktur i länderna runt Östersjön varierar. I Danmark går
drygt två tredjedelar av elen till bostads- och servicesektorn, medan mot-
svarande andel för Finland är knappt hälften. Denna skillnad beror huvud-
sakligen på olikheter i ländernas industristruktur. I Danmark finns, till skillnad
från de övriga nordiska länderna, nästan ingen elintensiv industri. Liknande
elnnvnndningsstruktur finns i tvä av de baltiska länderna, Estland och Lettland.
I Litauen är fördelningen jämnare. Närmare hälften av den totala el-
användningen går till industrin.

Även elanvändningen inom bostads- och servicesektorn skiljer sig mellan
länderna. El för uppvärmning används i stor utsträckning i Sverige och Norge
medan andelen elvärme är låg i Danmark och Tyskland. Hur omfattande el-
värmeanvändningen är i de baltiska länderna, Polen och Ryssland har inte varit
möjligt att kartlägga.
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Tabell 10.2 Elanvändningens struktur1' i Östersjöregionen, procentuell
andel av total användning

Norden
Finland
Norge
Sverige
Danmark

Tyskland
Polen

Baltikum
Estland
Lettland
Litauen

Ryssland
varav nordvästra regionen

Industri

55
44
40
32

47
43

31
31
45
61
59

Bostäder, service m m
vnrav elvärme

45
55
58
68

49
51

66
65
54
28
36

12
16
19
7

5

Transporter

1
2

4
6

3
4
1

11
5

" För Kyssland baseras beräkningarna på statistik för år 1991, för övriga länder 1993.
Anm.... mindre än 1 %.

Variationer i efterfrågan under året, som i figur 10.1 illustreras för Danmark och
Sverige, beror på säsongsvisa förändringar i näringslivets aktivitet och hushål-
lens elefterfrågan. I förhållande till Svorige har Danmark en jämnare elanvänd-
ningsprofil under året. Variationer i Sverige hänger samman med dels den
omfattande elvärmeanvändningen som är högst under vintermånaderna, dels
den relativt höga andelen elintensiv industri som uppvisar lägst aktivitetsnivå
under sommarmånaderna. Även skillnader i temperatur och antalet "ljusa
timmar" har betydelse för skillnaderna i elanvändningens profil mellan
länderna.

Figur 10.1 Variationer i prima elanvändning under ett år, indexerade-
värden, elanvändning i januari år 1994=100
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Variationerna under dygnet, som i figur 10.2 visas för Danmark respektive Sve-
rige, hänger bl a samman med människans dygnsrytm. För det första skiljer sig
variationerna under dygnet beroende på årstiden. Under ett sommardygn, jär-
skiit under helger, är variationerna mindre än under ett vinterdygn, vilket
hänger samman med lägre uppvärmnings- och belysningsbehov. För det andra
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inträffar de lägsta elbehoven alltid timmarna efter midnatt medan de högsta
äger rum under morgon- och eftermiddagtimmarna på vardagar.

Figur 10.2 Variationer i elanvändningen under ett dygn på vintern och
sommaren, vardag respektive helg indexerade värden, elanvändning
kl 12.00=100 „ , , _,

Handelmonstret under dygnet
brukar följa variationerna i an-
vändningen och utbytet mellan
Sverige och Danmark kan växla
riktning ett par gånger per dygn.
Under höglasttid, t ex på för-
middagarna, kan Danmark köpa
el från Sverige för att slippa
starta anläggningar med höga
rörliga kostnader.

Under natten kan Danmark sälja
el till Sverige i stället för att reg-
lera ned produktionen i värme-
kraftverken. På så sätt jämnar
man ut toppar i elbehovet. Lik-
nande utväxling av el förekom-
mer mellan Danmark och Norge
och mellan Sverige och Finland.
Utbytet möjliggörs genom ned-
reglering av vattem aft under
natten och uppreglering under
dagen. Vattenkraftsystem är be-
tydligt mer flexibla och har kon-
kurrensfördelar under höglast-
perioder medan kapaciteten i
värmekraftsystemen utnyttjas i
större omfattning under baslast-

perioder. Detta handelsmönster kan självklart påverkns av variationer i vatten-
tillrinningen mellan åren.

Även efterfrågans variationer mellnn åren utgör ett motiv för handel. Enskilda
marknader utsätts kontinuerligt för förändringar i andra delar av ekonomin.
Vissa näringar med en omfattande elanvändning, t ex järn- och stålindustri,
massa- och pappersindustri samt kemisk industri, är konjunkturkänsliga. Kon-
junktursvängningarna är oftast inte symmetriska mellan länderna, vilket gör att
handel kan balansera ut tillfälliga nationella under- och överskott av el.
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10.3 Avslutande kommentarer

Det finns klara motiv för handel med el mellnii länderna runt Östersjön. Varia-
tioner i efterfrågan och produktionssystemens sammansättning utgör starka
drivkrafter för att elhandeln ska fortgå och även utvidgas. Dessa motiv räcker
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dock inte alltid för att handel ska uppstå. Det finns en rad faktorer som för-
svarar eller till och med förhindrar en fri elhandel över gränserna. Samtidigt
finns det faktorer som verkar i motsatt riktning. I det följande kapitlet försöker
vi identifiera några faktorer och händelser som kan komma att påverka den
framtida elhandelns omfattning och mönster. En del av dessa händelser är lätta
att förutse. Exempelvis kommer redan beslutade utbyggnader av över-
föringsförbindelserna med stor sannolikhet att genomföras. Andra händelser är
av mer spekulativ karaktär, t ex avstängning av kärnkraftverk i Ryssland eller
Baltikum. Till den senare gruppen hör också ändringar av regelverken.
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11 Påverkansfaktorer

Skillnader i kostnader och priser utgör en central förutsättning för att handel
ska uppstå mellan olika länder. Det kan finnas flera olika orsaker till varför
prisskillnader uppstår, vilket vi redogjorde för i föregående kapitel. Men en
väsentlig fråga är vilka kostnader och priser som är relevanta. Svaret är huvud-
sakligen beroende av vilken typ av handel det rör sig om, fast eller tillfällig,
vilka aktörer som deltar i handeln och förhållandena i varje land.

Vid handel med tillfällig kraft är drivkraften skillnader i rörliga produktions-
kostnader mellan länder med olika produktionssystem och användnings-
mönster. När marginalkostnaden i ett land är högre än i ett grannland kan
möjligheten att importera el i stället för att producera el i det egna landet
utnyttjas.

Vid utlandshandel med fast kraft mellan företag bestäms priset dels av vad det
exporterande företaget alternativt kan erhålla i betalning för elen, dels av
importörens kostnader för att producera elen själv eller köpa någon annanstans.
Båda dessa faktorer är beroende av förhållandena i respektive land, exempelvis
tillgång på el på marknaden och marknadsstrukturen. Dessa kostnader
benämns ofta företagets altemativkostnad. I en underskottsituation kan
elimporten vara ett alternativ till att bygga ut produktionskapaciteten i det egna
landet, och betalningsviljan bestäms därigenom av de totala
produktionskostnaderna i nya kraftverk. Om importören däremot har
tillräcklig egen kapacitet är det de rörliga produktionskostnaderna i befintliga
kraftverk som är av betydelse vid köp av el.

De handlande ländernas marknadsstruktur och organisatoriska ramar är av-
görande för vilka aktörer som får delta i utrikeshandeln med el. Hittills har
endast producenterna kunnat handla med utlandet. Sedan en tid tillbaka är
elmarknaderna i Norge och Finland, och från och med 1996 även i Sverige,
öppna för slutanvändarna. Elmarknaderna i Danmark och Tyskland domineras
av några få men starka elproducenter som kontrollerar näten och därmed i
praktiken har monopol på elhandeln med andra länder. I de övriga länderna i
Östersjöregionen styrs elmarknaderna, och därmed även utrikeshandeln med
el, av respektive lands statsmakter. Om regelverken i framtiden ändras i fler
länder så att även slutanvändarna får tillgång till näten, kommer större kunder
att själva kunna importera el. Intresset kommer då även att riktas mot
skillnader mellan olika länder när det gäller elpriser till högspänningskunder,
dvs stora industrier och distributörer.
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11.1 Skillnader i rörliga produktionskostnader i befintliga system

De rörliga produktionskostnaderna i befintliga system består huvudsakligen av
bränslekostnader samt drift- och underhållskostnader. Variationer i bränsle-
priser, som uppstår till följd av ändringar i utbud och efterfrågan på världs-
marknaden eller som en följd av ändrade avgifter och skatter, påverkar direkt
briinslekostnaderna.

I de flesta länder består produktionssystemen av anläggningar med mycket
låga rörliga produktionskostnader, som vattenkraftverk, och mycket höga, som
gasturbinkraftverk. Kraftverken i ett land körs vanligtvis '• att man i första
hand använder de verk som har lägst rörlig kostnad. Ju högre användningsnivå
desto dyrare kraftverk tas i drift.

Vid handel med tillfällig kraft är de marginella produktionskostnaderna av stor
betydelse. Marginalkostnaden i ett system utgörs av den rörliga
produktionskostnaden i det kraftverk som tas i drift sist samt en bristkostnad'.
Marginalkostnaden varierar över året och dygnet. Sent på vc°ren kan
marginalkostnaden i Sverige ligga på några ören per kWh. En kall vinterdag
däremot, när gasturliinverk behöver kopplas in, ligger den på cirka 40-45 öre
per kWh.

Marginalkostnaden varierar beroende på hur produktionssystemet är samman-
satt. Antag att en anläggning i ett produktionssystem baserat på värmekraft går
på reducerad effekt. Då motsvarar marginalkostnaden den rörliga produktions-
kostnaden för ökad produktion i detta kraftverk, Om kraftvärmekapaciteten,
med lägre rörliga kostnader än kondenskraft, är helt utnyttjad motsvarar
marginalkostnaden den rörliga kostnaden för kondensproduktion. Marginal-
kostnaden i ett värmekraftverk är dock inte alltid entydigt bestämd utan Uan
bero på t ex vilka bränslepriser man räknar med och hur man krediterar
värmen i kraftvarmeverk. I ett värmekraftsystem är kostnaderna för upp- och
nedreglering av produktionen höga. Det finns därför stora skillnader i margi-
nalkostnaderna under bas- respektive höglastperioder.

I ett produktionssystem baserat på vattenkraft bestäms inte marginalkostnaden
av vattenkraftens rörliga kostnader, som är låga, utan av det förväntade alter-
nativvärdet. En stor del av tillrinningsenergin kan sparas i vattenmagasin och
marginalkostnaden motsvarar därför alternativvärdet av att utnyttja vatten-
kraften vid en annan tidpunkt. Vattenkraftens värde är alltså beroende av den
aktuella vattentillgången, förväntad vattentillrinning fram till vårfloden, kost-
nader för produktionsalternativ, förväntad efterfrågan m m. I ett vattenkraft-
system är kostnaderna för upp- och nedreglering av produktionen relativt låga.
Sammantaget blir också marginalkostnaderna under bas- och höglastperioder
utjämnade i ett vattenkraftbaserat system.

Uristkostnndcn anger d.'n relativa knappheten på produktionskapacitet.
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Figur 11.1 Marginalkostnader under bas- respektive höglastperioder i vatten •
och vnrmekraftsystem
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Marginalkostnader i olika länder

Norge, med sitt vattenkraftsbaserade system, har under normala förhållanden
de lägsta produktionskostnaderna bland de nordiska länderna. Därefter kom-
mer Sverige, med ett produktionssystem som till hälften baseras på vattenkraft
och till hälften på kärnkraft. Vid dagens elanvändningsnivå och bränslepriser
ligger marginalkostnaden i det svenska elproduktionssystemet på 15-20 öre
per kWh. Norges marginalkostnad följer under ett normalt år den svenska
marginalkostnaden.

I både Finland och Danmark, som normalt har högre kostnader än Norge och
Sverige, bestäms de rörliga produktionskostnaderna under större delen av året
av bränslekostnaden för kol, Marginalkostnaden i det danska produktions-
systemet uppskattas till 12-17 Öre per kWh. Finland är det enda landet i Nor-
den som beskattar användning av fossila bränslen för elproduktionen. För kol
uppgår skatten till 6,8 öre per kWh producerad el. Skatten gör att bränslekost-
naden och därmed den rörliga produktionskostnaden ökar och är högre än i
Danmark. Marginalkostnaden i det finska systemet uppskattas till 19-23 öre
per kWh. I figur 11.2 illustreras hur den rörliga produktionskostnaderna varie-
rar med sammansättningen av elproduktionssystemet.

Jämfört med de nordiska länderna är produktionskostnaderna i Tyskland höga.
Drygt hälften av Tysklands elproduktion baseras på antingen brunkol eller
stenkol i konventionella värmekraftverk och omkring en tredjedel med kärn-
kraft. De rörliga produktionskostnaderna i Tyskland är lägst för kärnkraftspro-
ducerad el, högre för el producerad i kraftverk eldade med importerat stenkol
eller brunkol och högst, nästan tre gånger så höga, i kraftverk eldade med
inhemskt stenkol. Detta hänger samman med att de tyska elproducenterna har
varit tvungna att köpa en viss mängd inhemskt kol, som är myckel dyrare än
det importerade kolet. De marginella produktionskostnaderna är dock, i den
mån det är importerat stenkol eller brunkol som används på marginalen, inte
väsentligt högre än i Danmark och Finland. Från 1996, när det tyska
subventionssystemet2 läggs om, kommer bränslekostnaderna och därmed
marginalkostnaderna i produktionssystemet att sjunka.

Se vidare kapitel 7
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Figur 11.2 Produktionskostnadernas variation i olika länder, öre per kWh
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De rörliga produktionskostnaderna
i de baltiska länderna varierar
beroende på basproduktionens
sammansättning. Lettland har
vattenkraftbaserad elproduktion
men är nettoimportör eftersom den
egna produktionen oftast inte
räcker till. Litauen har kärnkraft-
verket Ignalina som tillgodoser hela
landets elbehov. Kondensanlägg-
ningarna i Estland drivs med in-
hemskt oljeskiffer och har än
sålänge så länge relativt låga rörliga
produktionskostnader eftersom
priset på oljeskiffer regleras
centralt.

De låga rörliga produktions-
kostnaderna i den balti:' a regionen
hänger samman med låga
bränslekostnader och knapphändigt
underhållsarbete. I framtiden för-
väntas dessa kostnader stiga på
grund av att Ryssland, som är en
stor bränsleexportör/ kontinuerligt
höjer sina priser samt att under-
hållsarbetet måste komma igång så
småningom. En ytterligare faktor
som verkar kostnadshöjande är
eventuella investeringar i renings-
utrustning.

Polens elproduktion bygger huvud-
sakligen på kolbaserad värmekraft,
som står för 97% av den totala
produktionen. Dessutom finns
vattenkraft som har ökat sin andel
under senare år.

Anm. För Polen och de baltiska länderna
baseras beräkningen på produktionskost-
naderna för år 1992 och kostnaderna har ökat
sedan dess.
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Polens rörliga produktionskostnader är låga i jämförelse med de nordiska
ländernas eller Tysklands, vilket hänger samman med användning av billigare
inhemskt kol. I framtiden kommer produktionskostnaderna i Polen att närma
sig omvärldens på grund av det ökande kolpriset.

Enligt beräkningar från IEA3 ligger den genomsnittliga produktionskostnaden,
som inkluderar både fasta och rörliga kostnader, i Ryssland år 1993 på en något
högre nivå än i de baltiska länderna och i Polen. Även i Ryssland har dock
bränslepriserna ökat sedan dess, vilket gör att dagens produktionskostnader
sannolikt ligger högre.

11.2 Skillnader i totala kostnader i ny elproduktion

På sikt, när elefterfrågan i ett land stiger och den egna produktionen inte räcker
till, kan elimport vara ett alternativ till utbyggnad av produktionskapaciteten.
Vad importören i en sådan situation är beredd att betala för elimporten bestäms
delvis av totala produktionskostnaderna i nya kraftverk i det egna landet.
Dessa kostnader består av rörliga kostnader, kapitalkostnader och övriga lasta
kostnader. Med andra ord är både investeringskostnader för olika tekniker
samt bränsle- och lönekostnader viktiga faktorer. Kostnader för ny
kraftproduktion påverkas även av ländernas lokala förutsättningar och tids-
perspektivet. En ytterligare faktor är kostnad för ny överföringskapacitet. Till
detta återkommer vi i avsnitt 11.6.

Ett land kan ha fördelar gentemot andra länder till följd av naturgivna förut-
sättningar, exempelvis tillgång på vattenkraft eller fossila bränslen. Transport-
kostnaden för exempelvis kol, som utgör en stor del av kolpriset, reduceras be-
tydligt om bränslet används i det egna landet. Därmed kan bränslekostnader i
de egna kolkraftverk bli lägre än i ett land som köper kol på världsmarknaden,
Motsatsen kan gälla om de inhemska energikällorna är dyrare och av olika skäl
ska användas.

På lång sikt förutsätts alla länder ha tillgång till i stort sett samma produktions-
teknik, vilket innebär att eventuella kostnadsfördelar förknippade med en viss
teknik reduceras. Pannor, turbiner och generatorer utvecklas för en internatio-
nell marknad. Kol, olja och kärnbränsle köps på internationella marknader. De
lokala förutsättningarna kommer att ha mindre betydelse, framför allt om
ländernas ekonomier utvecklas och om länderna följer internationella över-
enskommelser och normer på miljö- och säkerhetsområdet. Investeringar i olje-
skiffer- eller kolbaserade kraftverk kan komma att bli mindre intressanta med
hänsyn till bränslenas skadliga inverkan på miljön och de höga kostnader som
är förknippade med rening. Samtidigt kommer tillgången till kapitalmarkna-
derna att vara lika för alla länder. Mycket talar därför för att skillnader mellan
länder i produktionskostnaderna för ny elproduktion på lång sikt kommer att
jämnas ut, om än kanske inte fullt ut.

Källa: "Electricity in European Economies in Transition", IEA.
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11.3 Elbalanser

Av olika historiska orsaker finns det i dag ledig produktionskapacitet i de
nordiska ländernas elsystem. Detta uttrycks bl a i att prisnivån i Norden ligger
under kostnaderna för ny kapacitet. Den lediga kapaciteten finns framför allt i
det effektdimensionerade systemet i Danmark. Teoretiskt sett har även Finlands
produktionssystem ledig produktionskapacitet. I praktiken utgör emellertid en
del av den installerade kapaciteten i Finland reserv för vattenkraften som har
normalt låg utnyttjningstid på grund av begränsningar i vattenmagasinen.

Under senare år har en viss anpassning av produktionskapaciteten till elbeho-
vet skett. 1 de encrgidimensionerade systemen i Norge och Sverige var ökning-
en i elbehovet under perioden 1988-1993 något högre än tillväxten i nettopro-
duktionskapaciteten\ I Finland ökade däremot produktionskapaciteten under
motsvarande period med 18% och elbehovet med 13%. I Danmark ökade
kapaciteten betydligt snabbare än elbehovet. Under perioden 1988-1993 växte
nettokapaciteten med 23 % medan ökningen i elbehovet uppgick till 10 %.

Den baltiska regionens elproduktionsystem byggdes upp som en del av Sovjet-
unionens nordvästra system, vilket innebär att produktionskapaciteten var an-
passad till ett betydligt högre elbehov än de enskilda ländernas. 1 dag finns det
ledig produktionskapacitet i Baltikum som helhet, men fördelningen mellan
länderna är ojämn. Medan elbehovet i Estland och Litauen är hälften så stort
som produktionskapaciteten, ligger Lettlands produktionskapacitet i nivå med
elbehovet. En del av kapaciteten utgör reserv för vattenkraften som har
otillräckliga vattenmagasin. Lettland har därför varit nettoimportör av el under
de senaste åren. Ett annat problem som måste beaktas vid bedömning av den
faktiska lediga kapaciteten i de baltiska ländernas produktionssystem, är att
flera av de anläggningar som i dag inte används inte heller underhålls. Detta
försvårar eller omöjliggör en framtida idrifttagning.

I tabell 11.1 har vi sammanställt vår bedömning av den lediga kapaciteten i de
olika länderna i dag och i framtiden. Det bör uppmärksammas att vi inte tagit
hänsyn till reserver samt begränsningar i överförings- och produktions-
systemen. Eftersom el inte kan lagras är den momentana leveranssäkerheten en
viktig egenskap i varje system. I det svenska energidimensionerade systemet
måste det finnas så mycket reservkapacitet av en annan typ att ransonering kan
undvikas under torrår. I ett effektdimensionerat system är däremot den
installerade kapaciteten tillräcklig för att täcka tillfälliga effekttoppar. Därför
ger en sammankoppling av energi- och effektdimensionerade system
möjligheter att utnyttja varandras reserver på ett effektivare sätt.

Bedömningen av den framtida situationen bygger på beslutade utbyggnader av
produktionskapaciteten och prognostiserad utveckling av elanvändningen i
respektive land, som redovisas i kapitlen 3-7. I Polen respektive Tyskland
motsvarar den lediga produktionskapaciteten den nivå som finns i de nordiska
länderna. Efter Tysklands återförening minskade elbehovet i den östra regionen
betydligt, samtidigt som en del av produktionskapaciteten lades ner. Åter-

Buriikningnma baseras på uppgifter från "Electricity Information 1994", IEA.
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hämtningen av ekonomin i Polen de senaste åren har inneburit en snabb tillväxt
i elanvändningen.

Tabell 11.1 Uppskattning av ledig kapacitet" i dag och i framti den
1994 2000 " 2005"

Norden ++ ++ +
Danmark ++ ++ +
Finland + 0
Norge2' ++ ++ +
Sverige21 ++ + -

Tyskland ++ ++ +
Polen ++ + 0

Baltikum ++++ ++++ +++
Estland ++++ ++++ +++
Lettland
Litauen ++++ ++++ +++

Nordvästra Ryssland +++ ++++ +++
Underskott

0 Mycket låg - produktionskapaciteten ligger i nivå med elbehovet.
+ Låg - produktionskapaciteten överstiger elbehovet med upp till 20 %.
++ Medel - produktionskapaciteten överstiger elbehovet med 20-40 %.
+++ Hög - produktionskapaciteten överstiger elbehovet med 40-60 %.
++++ Mycket hög - produktionskapaciteten överstiger elbehovet med mer än 60 %.

" Hänsyn har inte tagits till reserver samt begränsningar i överförings- och
produktionssystemen.
21 Den installerade kapaciteten kan utnyttjas i den mån tillgång på vatten finns.

11.3.1 Den framtida elförsörjningen

Det finns många faktorer som har betydelse för hur den framtida elförsörjning-
en i länderna kommer att se ut. Tittar man på tillgängliga prognoser5 för el-
användningens utveckling och planerade utbyggnader av produktions-
kapaciteten ser man att förhållandena kan förändras redan inom de närmaste
fem till tio åren.

Hur elbalansen i Sverige kommer att utvecklas beror i hög grad på kärnkrafts-
avvecklingens startpunkt och takt. I dag finns inga större utbyggnader av pro-
duktionskapaciteten i Sverige inplanerade. Om några kärnkraftsreaktorer tas ur
drift redan under 1990-talet kommer elbalansen att försämras redan år 2000.
Även Finlands elbalans kan stramas åt år 2000. Finlands avtal med Ryssland om
import av omkring 5 TWh per år kommer att omförhandlas 1999. Om inte
avtalet förlängs kommer den finska balansen att försämras trots redan
beslutade utbyggnader på omkring 1000 MW. Utbyggnad av kärn-
kraftskapaciteten är också ett stort frågetecken. De redan beslutade överfö-
ringsbindelserna från Norge till kontinenten med de tillhörande avtalen om
elexport under höglastperioder påverkar balansen på den norska elmarknaden.

För redovisning se kapitel för respektive land.
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Dessutom finns det h\ a beslut om större utbyggnader i Norge.
Naturgasbaserad elproduktion är emellertid ett hett diskussionsämne. Dagens
produktionskapacitet är tillräcklig för att täcka ett ökat elbehov de närmaste
åren.

För Tysklands del förutses produktionskapaciteten till år 2000 öka med 5 % och
det prognostiserade elbehovet med 11 %. Den befintliga kapaciteten är emeller-
tid fortfarande tillräcklig för att täcka efterfrågeökningen, I Polen täcker plane-
rade utbyggnader hälften av den prognostiserade elbehovsökningen. I de bal-
tiska länderna och Rysslands nordvästra region räknar man med en ytterligare
minskning av elbehovet under de närmaste åren. Eftersom både Estland,
Litauen och nordvästra Ryssland i dag har betydande överskott i produktions-
kapaciteten, innebär det att den lediga produktionskapaciteten bör öka ytter-
ligare. I Lettland väntas elbehovet vara oförändrat eller minska något, beroende
på den ekonomiska utvecklingen. Regeringen strävar dock efter en ökad grad
av självförsörjning, omkring 80 % av elbehovet ska täckas med inhemsk
produktion. Trots detta finns det i dag inga kända utbyggnadsplaner för elpro-
duktionen.

En betydelsefull händelse för den framtida elbalansen och handeln i Baltikum
och S:t Petersburgregionen är om kärnkraftverken Ignalina eller/och Leningrad
1 Sosnovyj Bor" tas ur drift inom några år. Ignalinas produktionskapacitet på
2 500 MW svarar i dag för nästan hälften av den totala kapaciteten i Litauen. Ett
internationellt program för säkerhetshöjande förbättringar är förbundet med
sådana villkor att en avveckling av reaktorerna, inom tio till femton, kan ske.
Den resterande produktionskapaciteten i Litauen verkar emellertid vara
tillräcklig för att täcka landets elbehov i framtiden, men eftersom många
produktionsanläggningar i dag står stilla försvåras förmodligen deras framtida
infasning, på grund av de extra kostnader som tillkommer för service,
reparationer och idrifttagning. Möjligen skulle landets elexport minska, vilket
skulle kunna påverka elförsörjningen i Vitryssland och Lettland, som i dag
importerar el från Litauen. Allt beror dock på hur snabbt den ekonomiska åter-
hämtningen inträffar. Kärnkraftverket Leningrad i Sosnovyj Bor med en
kapacitet på 4 000 MW står för omkring 40 % av den totala installerade
kapaciteten i S:t Petersburgregionen. De fyra reaktorerna kommer att tas ur
drift inom åtta till sexton år. Från rysk sida siktar man på att ersätta två
reaktorer på sammanlagt 2 000 MW med två nya på 400 MW vardera. Eftersom
finansieringsfrågan är oklar vet man inte när en sådan ersättning kan
genomföras. Dessutom planeras en ny kärnkraftanläggning efter år 2000.

En annan viktig faktor som kan påverka de framtida elbalanserna i länderna
runt Östersjön är miljörestriktioner eller avsaknad av sådana. Vi återkommer
till detta i avsnitt 11.7.

11.3.2 Effektivisering i produktions- och distributionsledet

1 Polen, de baltiska länderna och Ryssland finns det utrymme för utökad pro-
duktion inom ramen för befintliga produktionssystem. I dag är exempelvis

För beskrivning se kapitel 8.
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förlusterna i dessa länder omfattande och betydligt högre än i de nordiska eller
västeuropeiska länderna. Förstärkningar av överföringssystemen kan leda till
lägre överföringsförluster. Även på produktions- och användningssidan finns
det utrymme för effektivitetshöjande åtgärder, Effektiviseringsarbete inom be-
fintliga produktionsanläggningar, med låga verkningsgrader, är av hög priori-
tet i de baltiska länderna, men finansering av åtgärder är ett stort problem.

Tabell 11.2 Överföringsförluster, andel av total slutlig användning,
åren 1990-1993

Norden
Danmark
Finland
Norge
Sverige

'Tyskland
Polen

Baltikum
Estland
Lettland
Litauen

Ryssland
S:t Petersburg
Kaliningrad

1990

5,6
4,7
7,7
9,0

.

11,0

16,2
13,6
13,3

11,9
10,3

1991

7,4
4,7
7,4
7,7

6,0
15,7

16,4
14,3
14,3

11,7
10,3

1992

7,3
5,0
9,6
7,2

6,2
17,6

19,2
15,6
15,5

11,3
11,1

1993

7,4
4,5
8,0
6,8

6,0
19,6

35,7
25,5
31,4

-
-

Anm. Överföringsförluster i de baltiska länderna kan innehålla egen förbrukning.

Källa: Annual Bulletin of Electric Energy Statistics for Europe and North America, UN,
1994-1995, Electric Energy Statistics, 1994 och 1995, UN, Nordels Årsberättelser 1990-
1993 samt NUTEKs beräkningar.

Sammanfattningsvis kan sägas att alla länder i Östersjöregionen, med undantag
för Lettland, i dag är självförsörjande. I de befintliga elproduktionssystemen
finns det i de flesta länder tillräckligt med kapacitet för att täcka en ökad el-
användning i framtiden. Tidpunkten för ytterligare utbyggnader hänger
samman med bl a i vilken grad länderna kan utnyttja varandras
produktionssystem, d v s i vilken omfattning länderna med överskott
respektive underskott i elproduktionen kan, vill eller får handla med varandra.
Det finns också faktorer som kan leda till att de nationella elbalanserna stramas
åt betydligt redan inom den närmaste framtiden. Hit hör en eventuell
avställning av kärnkraftverken i Sverige, Litauen eller nordvästra Ryssland,
miljöåtgärder, omfattande elexport till andra länder eller bortfall av dagens
importavtal.
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11.4 Skillnader i elpriser

Om regelverken på elmarknaderna utvecklas så att även kunder från utlandet
tillåts köpa el, kommer även priset på högspänningsmarknaden att vara av
intresse. Emellertid är del svårt att få tillgång till prisuppgifter till hög-
spänningskunder, stora industrier och distributörer, eftersom dessa kunder
oftast in, 'ar bilaterala avtal med sina leverantörer och priserna inte är offentliga.
För att ...ndå fä en uppfattning om hur elpriserna till stora kunder varierar
mellan länderna har vi jämfört priserna för industrikunder' med en
elanvändning på 70 GWh per år. Kunder med högre elanvändning har san-
nolikt något lägre elpriser.

Figur 11.3 Elpriser för industrikunder med en årlig förbrukning på 70 GWh per
är, exklusive skatter, öre per kWh, den 1 januari 1995
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Källa: Prices of electricity, Unipede.

Enligt tillgänglig internationell statistik betalar industrikunder i Tyskland de
högsta elpriserna i Östersjöområdet. Detta kan förklaras av det dyra inhemska
kolet, de stränga miljökraven, koncessionsavgifter samt att marknaden karak-
täriseras av monopol. Från och med 1996, när subventionssystemet av det
inhemska kolet läggs om och Kohlpfennigavgiften" tas bort, väntas elpriserna
gå ner. Många elproducenter har redan deklarerat elprisänkningar.

Estland, Lettland och Litauen har relativt låga elpriser. Elpriserna har dock ökat
mycket kraftigt sedan länderna blev självständiga, främst som en följd av höjda
kostnader för importerade bränslen, och därmed även höjda produktions-
kostnader. Konsumentpriserna regleras av staten och ligger fortfarande på
sådan nivå att kostnaderna för produktion och distribution inte täcks.

Det är intressant att notera att industrikimder i Polen betalar betydligt högre
elpriser än motsvarande kunder i de baltiska länderna, vilket skulle tyda på att
marknadsanpassningen har kommit längre i Polen. I övrigt liknar situationen i
Polen i mångt och mycket den i de baltiska länderna. Elpriserna höjs, men inte

7 Se även bilaga 6, "Elpriser för olika kundkategorier".
* Se vidare kapitel 7.
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så mycket att de täcker kostnaderna för produktion och distribution. Samtidigt
har företagen problem med att få in likvida medel, som behövs för underhåll
och reparation av kraftverken.

En viktig faktor som kan påverka elprisets utveckling i framtiden, förutom
själva produktionskostnaderna, är alltså prissättningsprincipen. Man kan för-
vänta sig kostnadsriktiga priser i de nya marknadsekonomierna i framtiden.
Redan inom några år kommer bilden av elpriser att förändras.

Med dagens skillnader i elpriser och fri tillgång till näten skulle exempelvis
industrikunder i Tyskland vinna på att köpa el direkt hos producenter i andra
länder. Regelverket i det egna landet är dock avgörande för vilka kunder som
får tillgång till den internationella handeln och dagens regelverk på den tyska
elmarknaden utestänger slutkunder från internationell elhandel. Med andra ord
räcker det inte att regelverken i importländer tillåter fri handel med utlandet. I
verkligheten kan svenska, norska eller finska producenter även i fortsättningen
endast sälja elen till producenter i Tyskland. I de övriga länderna i Östersjö-
området, Polen, Baltikum och Ryssland, lär det också dröja innan elmarkna-
derna öppnas för slutkunder och en friare internationell elhandel.

Låt oss dock anta att de tyska högspänningskunderna så småningom ges möj-
ligheten att handla el direkt från utlandet. En befogad fråga i detta samman-
hang är till vilka priser de kan köpa elen. 1 dag betalar de tyska industrikun-
derna ett betydligt högre elpris än marginalkostnaderna och därmed även ett
högre pris än det som de tyska producenterna värderar den importerade elen
till. Om näten öppnas och även utländska producenter får konkurrera om tyska
kunder, kommer sannolikt priserna för högspänningskunder i Tyskland att
pressas ner. Den relativt omfattande lediga produktionskapaciteten i det tyska
produktionssystemet kommer sannolikt att bidra till att elpriserna närmar sig
marginalkostnaderna. Utländska producenter kan därför inte räkna med att få
sälja elen till de höga priser som tyska högspänningskunder betalar i dag.

11.5 Organisatoriska och strukturella ramar

Organisatoriska förhållanden på de nationella marknaderna spelar stor roll för
vilken typ av handel som uppstår. Vilka aktörer som får delta i elhandel med
utlandet bestäms av de nationella regelverken och tillgången till näten.

11.5.1 Tillträde till överföringsförbindelscrna och elhandel med utlandet

Av länderna i Östersjöområdet är det endast Norge, Finland och Sverige som
har ett regelverk som ger alla aktörer tillgång till ledningar och nät, vilket inne-
bär att nätägaren är skyldig att överföra el åt alla som önskar det. Denna skyl-
dighet gäller även utlandsförbindelserna i Norge och Sverige. I Finland måste
kunder förhandla om tillträde till utlandsförbindelserna så länge ägarfrågan
inte är löst. Från 1996 kommer elmarknaderna i de tre länderna att vara öppna
för en konkurrensutsatt handel över gränserna. De nya regelverken innebär att
exempelvis elkunder i Sverige kan köpa el direkt från producenter i Norge eller
Finland. Detsamma gäller de svenska producenterna, som får möjligheter att
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sälja el direkt till kunder i de övriga länderna. Även om vissa begränsningar av
den fria handeln över gränserna finns, i form av norska restriktioner för export
på långa kontrakt, finska importskatter och begränsningar av över-
föringskapaciteten mellan länderna, skapar förändringarna på de nationella
elmarknaderna goda förutsättningar för en internationell elhandel i konkur-
rens.

I Danmark och Tyskland äger elproducenterna högspänningssystemet, såväl
utlandsförbindelserna som de inhemska högspänningsnäten, och har
därigenom ensamrätt på utlandshandel med el. Varken den tyska eller danska
lagstiftningen innebär några lagliga hinder för tillträde till näten. I praktiken
har dock företagen delat upp elmarknaden geografiskt. Inom varje område äger
de näten och svarar för elförsörjningen. Möjligheten för tredje part att överföra
el på ledningarna är begränsad till frivilliga överenskommelser, vilka i dag är
mycket sällsynta. Danska eller tyska kunder och distributörer har därför i
praktiken ingen möjlighet att direkt köpa el från producenter i andra länder.
Producenter i andra länder, även i de som har reformerat sina elmarknader, kan
endast handla med de danska eller tyska producenterna.

I Polen är det i dag ett statligt ägt företag som ansvarar för produktion, över-
föring och distribution av el, förvaltar de nationella näten och utlandsförbindel-
serna samt beslutar om utrikeshandel med el. Men förändringarna i Polen går
snabbt, även på elmarknadsområdet. Ett förslag till en ny energilag är fram-
tagen och kan komma att godkännas inom kort. Lagen syftar bl a till att skapa
förutsättningar för konkurrens och att endast behålla de nödvändigaste reg-
leringarna. Näten ska öppnas för alla som vill överföra el. För handel med el
med utlandet kommer det att krävas en koncession.

De baltiska länderna brottas i dag med oerhörda problem i alla delar av eko-
nomin. Reformering av i stort sett alla marknader pågår. Ett första steg i refor-
meringen av energimarknaderna är att formulera de energipolitiska målen,
ansvars- och ägarförhållanderna, konkurrenslagar, regler för finansmarkna-
den m m. Inom energisektorn prioriteras i dag förändringar av prisstruktur så
att elföretagcn kan erhålla kostnadstäckning. Fri tillgång till näten, konkurrens
på elmarknaden eller ansvar för utrikeshandel, som i dag ligger hos ett stort
statligt företag i respektive land, har inte diskuterats.

I Ryssland regleras elhandel med utlandet av energi- och handelsministeriet.
Speciella licenser för handel krävs och exportkvoter finns fastställda.
Anledningen till den centralstyrda handeln sägs vara landets låga elpriser som
kan locka till omfattande elexport. Inga konkreta förslag eller planer som berör
ansvaret för utlandshandel finns för närvarande. Framtidsplanerna gäller bl a
att föra ut beslutsfattande och ansvar från central till regional nivå, i första hand
när det gäller priser och kostnader. Det är dock möjligt att även frågan om
utrikeshandel med el decentraliseras så småningom. Vad det kan tänkas ha för
betydelse för elhandeln är dock svårt att uttala sig om i dag.
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71.5.2 Friare elhandel i framtiden?

Sammanfattningsvis kan sägas att det i dag finns mycket stora strukturella och
organisatoriska skillnader på elmarknaderna mellan länderna runt Östersjön.
Det finns allt från monopolen i Tyskland och Danmark till den sedan några år
tillbaka reformerade marknaden i Norge, de nyligen reformerade marknaderna
i Finland och Sverige samt strukturer under utveckling i de nya mark-
nadsekonomierna.

De nationella regelverken och elmarknadernas struktur utgör i de flesta fall
betydande hinder för en utveckling mot en friare elhandel över nationsgrän-
serna i Östersjöområdet. Reformerade elmarknader i Norge, Finland och Sve-
rige leder till att handel över nationsgränserna bli fri, men endast mellan de tre
länderna. Sannolikt inrättas en norsk-svensk börs redan den 1 januari 1996, dit
även Finland och Danmark ska kunna anslutas så småningom. Det som hindrar
Finland att ansluta sig till börsen redan från början är att de finska aktörerna
inte är överens om äganderätten över stamnätet och om hur överföringstarif-
ferna ska utformas. Hur handel med Danmark ska organiseras är fortfarande
oklart, men det är möjligt att danska aktörer, förmodligen de två stora produ-
centorganisationerna, kommer att anslutas med specialregler.

Producenter i Norge, Finland och Sverige får även i fortsättningen endast
handla med producenter i andra länder, om inte frivilliga överkommelser om
tredjeparts tillträde till näten kommer till stånd. I de baltiska länderna och
Ryssland finns andra mer akuta problem som man är tvungen att lösa i första
hand. I Polen, där konkurrenstänkandet har hunnit långt, är en mer liberal
inställning till utrikeshandel med el på sikt möjlig. Danmark har i dag ingen
avsikt att ändra regelverken på elmarknaden. I Tyskland har ett förslag som
bl a innehåller tredjeparts tillträde till näten tagits fram, men mött motstånd. I
dag avvaktar man EUs energiministermöte i december 1995. Lyckas EU komma
med ett direktiv kan situationen på elmarknaderna i både Danmark och
Tyskland ändras. Man får inte heller underskatta dynamiken i förändringarna.
Erfarenheter av elmarknadsreformerna i Norden kan påverka företagen i
länder som har kvar sina reglerade marknader.

Arbetet inom EU

Inom EU har arbetet med att ta fram ett förslag om liberalisering av elmarkna-
den pågått i några år och frågan är fortfarande en av kommissionens viktigaste
målsättningar inom energiområdet. Tanken med arbetet är att energianvändare
ska ha möjlighet att köpa ledningsbunden energi, främst el och gas, från valfri
producent, transportera energin via det befintliga överföringssystemet och för
detta betala en avgift.

Det ursprungliga, och även de påföljade omarbetade förslagen, väckte ett starkt
motstånd från medlemsländerna. Under 1994 lade kommissionen fram ett
reviderat förslag om ett system med sk förhandlat TPA, vilket innebär att
större producenter och kunder inom EU får möjlighet att förhandla om tillgång
till näten. Frankrike, som är en stor motståndare till TPA, kom med ett eget
förslag, det s k ensamköparsystemet, som innebär att en aktör fungerar som
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grossist för all handel med el. Vidare införs konkurrens vad avser tillkom-
mande produktionskapacitet genom ett anbudssystem.

Kommissionen fick i november 1994 i uppdrag att utreda om förslaget var för-
enligt med EUs krav på fri konkurrens och i februari 1995 rapporterades att det
franska förslaget måste förändras i flera viktiga avseenden för att svara mot
artiklarna i Romfördraget. För närvarande pågår arbete och förhandlingar om
hur dessa två alternativa förslag ska kunna ingå i en gemensam lösning. Upp-
giften verkar inte vara lätt med tanke på de stora motsättningar och de
bakomliggande intressen som finns. Å ena sidan finns Frankrike med det
statliga elföretaget EdF och å andra sidan Storbritannien med sin reformerade
elmarknad. Även Tysklands roll med egna krav och intressen är viktig i detta
sammanhang. Sverige stödjer en liberalisering av elmarknaden. Det senaste
energimötet i Ministerrådet ägde rum den 14 december 1995. Om EU kommer
fram till en kompromisslösning kan liberaliseringen av elmarknaderna
påskyndas, inte bara i Tyskland och Danmark, utan även i de baltiska länderna
och Polen, som har deklarerat en önskan att komma med i unionen.

11.5.3 Utlänilska investerare på andra sidan Östersjön?

En annan viktig aspekt för öppnare elhandel i framtiden är ett eventuellt till-
träde till varandras marknader genom ägande av produktions- eller distribu-
tionsanläggningar.

I de nordiska ländernas elmarknader, liksom i andra västeuropeiska länder,
finns det flera utländska ägare på både produktions- och distributionssidan.
Vattenfall äger distributionsföretag i Finland, finska 1VO äger andelar i Fors-
mark, franska och tyska producenter ingår som ägare i Sydkraft och Sydkraft
blir delägare i ett kraftverk som byggs i Tyskland. Många fler exempel på kors-
ägande finns. Även Baltic Cable ägs av producenter från två länder.

På sistone har intresset för att etablera sig på elmarknaderna i de nya
marknadsekonomierna ökat. Vattenfall har tillsammans med finska IVO bildat
ett sarnriskbolag i Estland, Lettland och Litauen. Vattenfall arbetar även med
upprustning av kraftverk i Polen. Planer på byggande av nya kablar finns.
Därför är det av intresse att undersöka vad lagar i de nya marknads-
ekonomierna säger i fråga om utländskt ägande.

Varken i Estland, Lettland eller Litauen finns det några principiella hinder för
utländska investeringar eller utländskt ägande. Enligt lagen får utländska aktö-
rer, exempeh'is företag eller organisationer, investera och äga produktions- och
övorföringsnnläggningar. Det krävs dock licenser som i Estland söks hos rege-
ringen och i Lettland hos energiministeriet. I Litauen koncentrerar man sig i
dag på lagstiftningen för den andra allmänna privatiseringsfasen, där partiell
privatisering ska tillåtas. Den är dock riktat mot inhemska intressenter i första
hand. Privatiseringen i landet är en fråga av med hög prioritet och diskuteras
dagligen i parlamentet. En lista med strategiska bolag blir allt längre.

Inte heller lagstiftningen i Polen utgör något hinder för utländska bolag att
investera i elproduktionsanläggningar eller ledningar. Både del- och helägande
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är tillåtet. Problemet är att de polskn elföretagen är helt ägda av staten som inte
ger den säkerhet eller garanti som investerarna efterfrågar. Sådana garantier
skulle behöva ges av industrin eller handelsministeriet, vilket inte är aktuellt.
Den nya energiingen kan emellertid förbättra situationen eftersom ansvaret i de
polska kraftföretagen kommer att decentraliseras. Redan i dag kan man komma
runt problemet. Det finns utländska bolag som har fått de efterfrågade
garantierna för sina investeringar i polska kraftbolag, när inan har visat på
långsiktiga handelsavtal.

11.6 Överföringsledningar till utlandet

Elmarknaderna i länderna runt Östersjön är organiserade i tre regioner inom
vilka de nationella produktionssystemen körs synkront, d v s länderna håller
samma frekvens. Inom ett och samma system är regionerna sammankopplade
med växel- och likströmsförbindelser. Överföring av el mellan länder eller om-
råden som tillhör olika system sker däremot endast på likströmsförbindelser.

De nordiska länderna ingår i samarbetsorganisationen Nordel. Vid utgången av
1994 var den totala överföringskapaciteten på likströms- och växelströmsför-
bindelser inom Nordel 5 900 MW, vilket motsvarar drygt 7 % av den totala
installerade produktionskapaciteten inom Nordel'. Sverige har direkta förbin-
delser med Själland, Jylland, Finland och Norge. Finland och Norge har en
220 kV-förbindelse samt några lokala förbindelser. Mellan Själland och Norge
finns det i dag inga förbindelser.

Danmark är delat mellan två samkörningsområden. Själland samkörs med det
nordiska systemet medan Jylland är synkront kopplat till det västeuropeiska
systemet LJCPTE1" via Tyskland, genom tre växelströmsförbindelser med en
total kapacitet på 1 400 MW. Mellan Själland och Jylland finns det i dag ingen
direkt förbindelse.

Tyskland tillsammans med flertalet av de västeuropeiska länderna ingår i dag i
UCPTE. Tidigare var Tyskland delat mellan två olika samkörningsområden.
Östra delen var kopplat till det östeuropeiska systemet och den västra till
UCPTE-systemet. En ihopkoppling av de båda tyska systemen skedde i sep-
tember 1995. En månad senare kopplades också Polen" till UCPTE-systemet via
växelströmsförbindelser till Tyskland. Tyskland har i dag direkta förbindelser
till alla grannländer förutom Belgien.

Nordvästra Ryssland ingår i samarbetsorganisationen UPSI!, inom vilken även
de baltiska länderna fortfarande samarbetar. Estland, Lettland och Litauen har
för avsikt att i första hand samarbeta sinsemellan, men på grund av avsaknad
av tillräckliga regleringsmöjligheter inom de egna systemen är de hänvisade till
den gamla samkörningsorganisationen och vattenkraften i Ryssland.

Jylland exkludornt.
Union for the Coordination of Production and Transmission of Electricity.
Samt Tjeckien, Slovakien och Ungern.
Se vidare kapitel 5.
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77.6.7 Existerande och beslutade iivcrfäringsfärbindelscrfrån Norden

Systemet för överföring av el mellnn länderna är ständigt under utveckling. I de
nordiska länderna har utbyggnaden av överföringsförbindelser under senare år
till stor del inriktats på förstärkning av överföringskapaciteten mellan länderna
och direkt anslutning Ull kontinenten. Detsamma kommer att gälla för de
närmaste årens utbyggnader. IZtt antal likströmskablar till kontinenten är redan
beslutade och flera diskuteras eller planeras.

Nordelsystemet har flera förbindelser till UCPTIi-systemet. Baltic Cable, med en
kapacitet på 600 MW" mellan Sverige och Tyskland, finns i drift sedan decem-
ber 1994. Mellan Sydnorge och Jylland finns i dag två likströmsförbindelser
med en total kapacitet på 1 040 MW. Vidare finns det tre förbindelser från Jyl-
land till Tyskland pä totalt 1 400 MW. Konrekförbindelsen på 600 MW mellan
Själlnnd och Rostock i Tyskland togs i drift under 1995. Den totala direkta"
överföringskapaciteten från Nordel till UCPTE-systemet kommer att uppgå till
ca 2 300 MW vid utgången av 1995.

Det finns dessutom beslut om ytterligare tre överföringsförbindelser på
600 MW vardera från Norge till det västeuropeiska systemet, dels två kablar till
Tyskland, Hiiro Cable och Viking Cable, som tas i drift 2002 respektive 2003,
dels en förbindelse till Holland, NorNed Cable, som tas i drift 2001. Man räknar
med att kunna utveckla tekniken så att varje förbindelse kommer upp till
800 MW. År 2003 kommer alltså den direkta överföringskapaciteten till den
västeuropeiska kontinenten att uppgå till minst 4 100-4 700 MW.

Nordelsystemet är även kopplat till CDO/lPS-systemet. Mellan Finland och
Ryssland finns en likströmsförbindelse med en kapacitet på 900 MW. Inom kort
förväntas kapaciteten utökas till 1250 MW tack vare utbyggnad av Viborg-
stationen och nätförstärkningar på den ryska sidan.

I praktiken är även de baltiska staterna indirekt kopplade till Nordel via en
förbindelse frän Estland till S:t Petersburg i Ryssland. Polen och de nordiska
Kinderna är indirekt sammankopplade via förbindelser till Tyskland.

11.6.2 Diskuterade nya kablar

Det finns planer på ytterligare en förbindelse från Norge till kontinenten, till
Belgien via Molland. Kabeln ska läggas parallellt med den redan beslutade
kabeln til! Molland, vilket innebär att den troligen tas i drift vid samma tid-
punkt, omkring nr 2001. Även andra förbindelser har diskuterats, bland annat
ytterligare1 en kabel mellan Sverige och Tyskland, Baltic Cable 2 och en kabel
mellan Sverige och Polen. Med tiden har utbyggnadsplaner och diskussioner i
n 111 högre grad inriktats på en s k Östersjöring1', som ska knyta ihop cUr

I ii.i£ utnyttjas ondast 250 MW av kabelns kapacitet eftersom utbyggnaden nv näton
i Tyskland <ir inte klar.
Överföringskapaciteten mellan Jylland och Tyskland ar inte inräknad.
Oftast ,in\ ands den engelska benämningen Baltic King.
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nordiska länderna med Tyskland, Polen, de baltiska staterna och Rysslands
nordvästra region.

Östcrsjöringen - en vision?

I olika sammanhang framställs planer pä en Östersjöring som en avlägsen
vision. Mun många förbindelser mellan länderna runt Östersjön finns redan
eller är under utbyggnad. Teoretiskt sett behövs det inte särskilt många nya
kablar för att områdena runt Östersjön ska kunna knytas ihop. Några av dessa
kablar har redan diskuterats.

Figur 11.4 Östersjöringen

_ _ existerande vid utgÅngen .iv 1995

— —— beslutade

Anm. På förbindelserna mellan Sverige och Norge anges optimal överföringskapacitet.
Vid höglast sjunker kapaciteten till omkring 2 000 MW.
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För att sluta ringen runt Östersjön skulle man behöva bygga förbindelser från
Polen, en till Litauen och eventuellt en till Vitryssland. Ringen skulle sannolikt
behöva förstärkas och kompletteras med några tvärförbindelser. Exempelvis i
den norra delen av området, d v s mellan Norge, Sverige och Finland, behöver
kapaciteten utökas, vilket också kommer att ske under de närmaste åren, för att
klara av handeln under vintermånaderna. En svensk-polsk sjökabel på 600 MW,
en förbindelse mellan Estland och Finland på 500 MW, en kabel mellan Sverige
och Lettland och en förbindelse mellan Polen och Litauen på 600 MW har
nämnts i olika sammanhang.

Inom kort startar Vattenfall, PreussenElektra från Tyskland, Sjallendske Kraft-
verker från Danmark och Imatran Voima från Finland en tvåårig EU-finanserad
förstudie om Östersjöringen. I arbetet kommer ytterligare elva företag frän
andra länder att delta. Förstudien ska inriktas på tre analysområden, nämligen
överförings- och produktionsverksamhet, finansiella frågor samt marknads-
och miljöfrågor.

1 regeringens tillväxtproposition'6 betonas vikten av en förstärkt gemensam
infrastruktur och förbättrade möjligheter till kommunikationer och transporter
inom Östersjöregionen, även inom energiförsörjningen. Därför "... bör de
svenska insatserna inriktas på elförsörjningen och på att knyta samman elnäten
i länderna runt Östersjön genom tillräckliga stam- och överföringsledningar.
Regeringen kommer på olika sätt att få ta initiativ inom området för att fram-
föra vikten av infrastrukturinvesteringar inom elförsörjningsområdet". Ett
ytterligare motiv för en Ostersjöring är att man ser möjligheter att förbättra dels
miljön i området, dels förutsättningarna för ekonomisk utveckling i Baltikum,
Polen och Ryssland.

11.6.3 Utrymme på befintliga överföringsförbitidelser

Av den befintliga överföringskapaciteten inom Nordel är stora delar redan
intecknade via olika längre kontrakt mellan kraftproducenter i respektive land.
Däremot finns det i allmänhet ledig kapacitet för tillfällig handel. Detsamma
gäller i viss mån förbindelserna från Nordel till andra system. Den viborgska
länken mellan Finland och Ryssland utnyttjas maximalt for fast elimport till
Finland till slutet av 1999. Under den tiden kan förbindelsen användas för
ytterligare elimport under perioder då ledig överföringskapacitet finns. Det
krävs en del investeringar för att förbindelsen ska kunna användas för elexport
till Ryssland.

Från Sverige till Själland finns avtal om fast kraft på 400 MW, dels Vattenfalls
export till Tyskland via Kontek som står för hälften av kapaciteten, dels det av
ELKRAFT ägda Indalsälvsbolaget. Fram till 1997 abonnerar Vattenfall på hela
kapaciteten till Jylland, 600 MW. Hälften är intecknat som avtal om fast kraft
och hälften som avtal om reservkraft, tillfällig kraft och torrårssäkring. Det är
osäkert om Vattenfall även i framtiden kommer att abonnera på hela kapa-
citeten.

"En politik för arbete, trygghet och utveckling", prop. 1995/96:25, sid 118.
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Från Norges sida har man uttalat önskemål om att handeln med el i framtiden
ska gä via börsen i så stor omfattning som möjligt. Dagens fasta avtal kommer
därför att övergå i någon form av finansiella avtal knutna till börspriset och
handhas via börsen. För de närmaste åren finns det fasta avtal om 735 MW.
Resterande kapacitet kan bli tillgänglig för handel via börsen.

På förbindelserna från Sverige till Finland på totalt 1 300 MW finns det inte
mycket ledig kapacitet. Vattenfalls avtal med de finska industriföretagen upp-
tar 500 MW av kapaciteten. Dessutom har Vattenfall avtal om export av kom-
pensationskraft på 700 MW. Fler avtal sägs vara på gång och det är sannolikt att
kompensationsavtalet kommer att förändras de närmaste åren.

På förbindelsen mellan Norge till Jylland kommer Statkraft att exportera
1,5 TWh per år i form av fast kraft. Återstående kapacitet ska utnyttjas för
handel på kort sikt och handel på medellång sikt. Under perioden 1998-2002 är
dessutom 400 MW av kapaciteten intecknad av Statkraft och PreussenElektra.

11.6.4 Utforming av nya handelsavtal

De skilda kostnadsstrukturerna i värme- respektive vattenkraftsystem innebär
att ett vattenkraftsystem har en kostnadsmässig fördel vid export under hög-
lastperioder, medan värmekraftsystem har fördel under baslastperioder. Dessa
fördelar utnyttjas i handel med såväl tillfällig som fast kraft mellan de nordiska
länderna.

I takt med att man fattar beslut om nya förbindelser från Norge, skrivs också
lånsiktiga avtal om export och import av el. Kontrakt17 med PreussenElektra i
Tyskland, ELSAM på Jylland, EuroStrom i Tyskland och SEP i Nederländerna,
s k långsiktiga utväxlingsavtal, innefattar leveranser till kontinenten under
höglastperioder med möjligheter till återleveranser under låglastperioder.
Genom denna typ av avtal kan den norska vattenkraften sparas till perioder
med högt elbehov och högre elpriser, medan länder med värmekraftsystem
slipper starta dyra kraftverk under höglastperioder.

Några av de nya avtalen innefattar också leveranser från Norge under våtår
med återleveranser under torrår. I ett vattenkraftbaserat system kan nämligen
avvikelserna från normalårsproduktion vara stora. I Norge kan produktionen
variera med ±25-30 TWh och i Sverige med ±10-14 TWh jämfört med ett
normalt år'". De nordiska länderna utnyttjar dessa årsvariationer i stor ut-
sträckning.

Teoretiskt sett kan även värmekraftsystem i de baltiska länderna och Polen i
framtiden komplettera de vattenkraftbaserade systemen i Sverige och Norge.
För att detta ska vara möjligt krävs dock investeringar i överförings-
förbindelser. Under våtår, då elproduktionen i Sverige är omkring 14 TWh

För beskrivning se knpitel 3.
Vattenkraftens normalårsproduktion uppskattas till 111,7 TWh i Norge och till
63,8 TWh i Sverige.
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högre än normalt, skulle tre kablar på 600 MW vardera behöva uLnyttjas fullt ut
för att realisera hela den potentiella handelsvinsten. I Norge är variationerna i
vattentillrinningen ännu mer omfattande.

Sammanfattningsvis kan sägas att de nya avtalen för handel med el mellan län-
derna bara di.-l/is in tecknas för fast kraft. Via Viking Cable kommer Statkraft
exportera 2 TWh per år och importera 1,5 TWh. Vid maximal utnyttjningstid"
kan drygt 5 TWh el överföras, vilket innebär att avtalet lämnar relativt mycket
utrymme för handel med tillfällig kraft eller andra avtal.

Vi.6.5 Kostnader för nya kablar

På sikt är en ytterligare ökning av överföringskapaciteten en förutsättning för
att elhandel ska utökas över dagens nivå, särskilt på fasta kontrakt. Tekniskt
sett går det att överföra elen på långa avstånd, vilket innebär att det går att
bygga ledningar mellan alla länder runt Östersjön. Kostnaderna är dock om-
fattande, vilket gör att lönsamheten ifrågasätts. På sikt går utvecklingen emel-
lertid mc.1: lägre kostnader för byggande och högre tillgänglighet.

De totala kostnaderna för nya kablar består dels av kapitalkostnader, dels av
rörliga kostnader. Den förstnämnda består i sin tur av kostnader för kabeldelen
som är beroende av avståndet mellan områden som ska kopplas ihop samt
kostnader för terminalanläggningarna på land. 1 vissa fall är det dessutom nöd-
vändigt att bygga ut de nationella näten. Till de rörliga kostnaderna hör av-
brotts-, drifts- och underhållskostnader, överföringsförluster på kabeln samt
förluster i terminalerna.

Kapitalkostnad för en anläggning, d v s för kabel och terminaler, beräknas
genom att investeringskostnaden multipliceras med en ännu i tets faktor för be-
räknad livslängd och realränta. I våra beräkningar har vi utgått från investe-
ringskostnaderna för Baltic Cable som anges uppgå till 40 miljoner kronor per
mil. Kostnaderna för terminalanläggningarna uppges till en miljard kronor
totalt. Kostnader för eventuell förstärkning av de nationella näten ingår inte.
Svenska Kraftnät räknar i sina kalkyler för infrastrukturinvesteringar med en
realränta på 7% och en avskrivningstid på 25 år. Våra beräkningar har utförts
med 5-7 % realränta och 20-25 års avskrivningstid1".

Enligt Svenska Kraftnät är ovanstående kabelkostnad relevant för en överslags-
beräkning. När det gäller terminalkostnaderna är dessa storleksberoende, dvs
överföringskapaciteten på kabeln bestämmer även storleken på terminalerna.
Överföringskapaciteten för de kablar vi har räknat på ligger i nivå med kapaci-
teten på Baltic Cable, vilket innebär att investeringskostnaderna för termi-
nalerna för Baltic Cable kan utgöra en ganska bra approximation.

De rörtiga kostnaderna för en kabel har tagits fram med hjälp av Svenska
Kraftnät. Även dessa kostnader är storleksrelaterade och i tabell 11.4 anges rör-

Här 8000 timmar.
Företagen brukar räkna med högre ränta och kortare avskrivningstider.
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liga kostnader för en 250 km lång kabel med överföringskapacitet i stoleksord-
ningen 600 MW.

Tabell 11.4 Rörliga kostnader, miljoner
kronor per år

Överföringsförlustcr
Förluster i terminaler
Avbrott
Drift- och underhåll

Summa

10
10

1
5

26
Källa: Svenska Kraftnät.

Kostnader för överföringsförluster
är beroende av dels nyttjandelid,
dels kabellängd. I våra beräkningar
har vi tagit hänsyn till kabelns
längd men inte till skillnader i
utnyttjandetider. Men eftersom de
rörliga kostnaderna hr mycket låga
i förhållande till kapitalkostnaden,
kan denna begränsning enchst mar-

ginellt påverka resultatet. Utnyttjandetiden för kablarna beror på om det är
fråga om reservkraft, torrårssäkring, fast kraft eller utbyte av tillfällig kraft, där
den senare kan variera i hög grad. Utnyttjandetiden på 8 000 timmar per år ut-
gör överföring av dedikerad baskraft, för ett kontrakt som är bindande i 15—20
år. En lägre utnyttjandetid, exempelvis 5 000 timmar, kan ses som en "normal"
förbindelse för dels fast kraft, dels tillfällig kraft. Beräkningar visar att
likströmsförbindelser i genomsnitt utnyttjas drygt 3 000 timmar per år. Våra
beräkningar har därför utförts med utnyttjandetider på 3 000 respektive 5 000
timmar.

Tabell 11.5 Totala överföringskostnader för nya kablar, öre per kWh
Överförings- Lednings- Totalkostnad, Totalkostnad,

kapacitc-t, MW längd, km 3 000 timmar, öre 5 000 timmar, öre
per kWh per kWh

min-max medel min-max medel
Baltic Cable

Viking Cable
Kontek
NorNed Cable
Sverige - Polen
Sverige - Lettland
Sverige - Litauen
Finland - Estland

600

600
600
600
600
500
500
500

250

550
180
550
250
350
350
100

7,9-10,5

12,6-16,8
6,8-9,0

12,6-16,8
7,9-10,5

11,4-15,1
11,4-15,1

6,6-7,7

9,2

14,7
7,9

14,7
9,2

13,2
13,2
7,7

4,7-6,3

7,6-10,1
4,1-5,4

7,6-10,1
4,7-6,3
6,8-9,1
6,8-9,1
4,0-5,3

5,5

8,8
4,8
8,3
5,5
7,9
7,9
4,6

Av tabellen framgår att de totala kostnaderna för nya kablar ökar med kortare
utnyttjandetider. Vid utnyttjandetid på 5 000 timmar och olika realränte-
antaganden och avskrivningstider ligger medelkostnaden på omkring 5-9 öre
per kWh. Motsvarande kostnad vid en utnyttjnigstid på 3 000 timmar är 8-15
öre per kWh. När kabeln är byggd behöver inte de fasta kostnaderna belasta
överföringen av tillfällig kraft.

11.6.6 Kommer nya ledningar att byggas?

Förutom tillståndsgivningen finns det många andra faktorer som avgör om en
ledning mellan två länder ska byggas. Den importerade elen utgör alltid ett
alternativ till den egna kraften, och den exporterade elen en alternativ avsätt-
ning. I fallet med elöverskott syftar elexporten till att minska överskottet i det
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egna produktionssystemet. Värdet pä överföringsförbindelsen, är beroende av i
vilka situationer och hur oftn förbindelsen kan utnyttjas samt av tidsperspek-
tivet. Om den befintliga produktionskapaciteten räcker i några år framöver
bestäms värdet för överföringsledningen av produktionskostnaderna i de
befintliga kraftverken. På längre sikt, när produktionskapaciteten måste byggas
ut, bestäms överföringsledningens värde av kostnader för elproduktionen i nya
kraftverk.

En befogad fråga i detta sammanhang är alltså om skillnader i produktions-
kostnader motiverar utbyggnad av överföringsförbindelser mellan länderna,
d v s om det finns förutsättningar för byggande av nya ledningar inom ramen
för de befintliga produktionssystemen eller när ny produktionskapacitet måste
byggas.

1 avsnitt 11,1 illustrerades produktionskostnaderna i de befintliga systemen i
olika länder runt Östersjön. Inom ramen för befintliga produktionssystem är
det skillnaderna i de rörliga produktionskostnaderna som är av intresse.
Teoretiskt måste skillnaden i de rörliga produktionskostnaderna hos de aktörer
som handlar med varandra överstiga de totala överföringskostnaderna för de
nya förbindelserna för att en ny ledning ska vara lönsam att bygga. Utifrån från
våra beräkningar i föregående avsnitt kan vi konstatera att detta villkor i flera
fall är uppfyllt. Det tyder på att det finns ekonomiska förutsättningar för
byggande av nya överföringsledningar mellan länderna inom ramen för
befintliga produktionssystem. Kabeln mellan Sverige och Polen verkar vara
lönsam vid skillnader i produktionskostnader överstigande 4-6 öre per kWh.
Det finns dock stora skillnader under bas- respektive höglastperioder, vilket
innebär att skillnader mellan ländernas produktionskostnader under vissa
perioder är betydligt högre. Det bör också påpekas att en del av
kabelinvesteringen kan motiveras av att man slipper investera i reservkapacitet,
d v s man kan åta sig större leveranser med mindre produktionskapacitet.

I verkligheten kompliceras bilden av att byggandet av nya ledningar tar flera
år21, vilket innebär att den befintliga produktionskapaciteten måste räcka några
år framåt för att denna slutsats ska hålla. I avsnitt 11.3 visade vi att den befint-
liga produktionskapaciteten räcker för några år framåt i de flesta länder. Under
motsvarande period kan dock de rörliga produktionskostnaderna, särskilt i de
nya marknadsekonomierna, påverkas av olika underliggande faktorer, exem-
pelvis borttagande av subventioner samt anpassning av kostnader och priser
till internationell nivå.

På längre sikt, när produktionskapaciteten måste byggas ut, kan import av el
vara ett alternativ till att bygga ut produktionskapaciteten och överföringsled-
ningens värde bestäms av kostnader för elproduktionen i nya kraftverk. Men
dessa är i stort sett desamma i alla länderna, om inte de lokala förutsättning-
arna skiljer sig åt. Fördelar med att utnyttja den befintliga vattenkraften under
vissa perioder på året eller under våtår kvarstår.

Från beställning till idrifttagning av kabeln tar det 2,5-3,5 år. Dessutom tar
upphnndlingsförfarande 0,5-lår.
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11.7 Miljökravens betydelse för utlandshandel med el

Det finns en rad miljökrav i länderna runt Östersjön som kan ha betydelse för
elhandeln. De uppsatta miljömålen, kan påverka både omfattning och
inriktning av handeln med el, förutsatt att länderna har för avsikt att arbeta för
att nå målen.

I Norge måste beslut om elleveransavtal genomgå en koncessionsprövning med
hänsyn till bl a miljösituationen och att en god resurshushållning uppnås. Detta
kan innebära en begränsning av exporten av el för Norges del.

Hur Finlands behov av ytterligare baskraft ska täckas kan styras av de miljömål
landet åtagit sig. I dag finns det endast två valmöjligheter, antingen utbyggnad
av kolkraft eller import av baskraft. Orsakerna är att ytterligare utbyggnad av
kärnkraften i dag inte är möjlig enligt gällande beslut, vattenkraften är utbyggd
så långt som möjligt och naturgasen är ett osäkert alternativ. I dag köper man
stora mängder naturgas från Ryssland men strävar efter alternativa naturgas-
leverantörer i framtiden, exempelvis Norge. Nya naturgasledningar måste dock
byggas via Sverige, där en eventuell naturgassatsning är avhängig takten i
kärnkraftsavvecklingen och med vilka energislag kärnkraften ska ersättas.
Utbyggnad av kolbaserad elproduktion i Finland skulle innebära att målet att
stabilisera koldoxidutsläppen till år 2000 inte klaras och att utsläppen i stället
ökar med 25-30 %. Om Finland väljer att uppfylla koldioxidmålet måste
elbehovet täckas antingen genom direktimport av baskraft eller naturgas-
baserad elproduktion i landet. Man kan i detta sammanhang inte heller utesluta
att ett nytt beslut om ett femte kärnkraftverk kan komma att tas.

Även i Sverige kommer klimatmålen att påverka valet av en alternativ elpro-
duktion vid en avveckling av kärnkraften. En utbyggnad av kolkraftverk är
utesluten om koldioxidmålet ska nås. Eftersom det handlar om 70 TWh el är
enbart naturgasbaserad elproduktion, som också innebär koldioxidutsläpp, inte
heller något lämpligt alternativ. Mer eller mindre omfattande import av el kan
bli ett tänkbart alternativ.

EUs miljökrav, målen i svavelprotokollet22 och även några av ländernas egna
uppsatta miljökrav kan innebära att flera av de mest omoderna och miljöstö-
rande anläggningarna i östra delen av Östersjöregionen måste stängas. Detta
kan leda till ett ökat behov av import, t ex från Norden. I första hand är det Est-
lands oljeskiffereldade verk, men även några av Polens kolkraftverk kan få
mycket svårt att uppfylla de stränga miljökraven. De baltiska staterna har också
uttryckt ett intresse för ett gemensamt energisystem med de nordiska länderna,
t ex genom utbyggnad av en naturgasledning från Nordsjön eller Barents hav
via Sverige och Finland till Baltikum. När det gäller Ryssland är situationen
något annorlunda i och med att landet inte ansöker om medlemskap i EU och
därför inte är i samma behov att uppnå EUs krav. Vilken strategi Ryssland väl-
jer för att nå landets egna uppsatta miljökrav är svårt att uttala sig om. Hittills
har inga anläggningar som inte uppfyller miljökraven stängts.

Se vidare kapitel 9.
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Miljöproblemen som förorsakas av energiproduktionen är alltifrån lokala till
regionaln och globala i sin karaktär. De regionala problemen, såsom export av
försurande ämnen och globala miljöstörningar, t ex koldioxidutsläpp, ställer
krav på gemensamma lösningar. Östersjöregionen är ur miljösynpunkt ett
område där miljö- och säkerhetskrav bör samordnas och där även de mer eko-
nomiskt utvecklade länderna har mycket att vinna på en förbättrad situation i
de f d Sovjetstaterna. I området som helhet finns stort utrymme för kostnads-
effektiva åtgärder vad gäller koldioxidutsläpp, försurande utsläpp samt
kärnkraftsäkerhet. Det skulle kunna vara positivt ur miljösynpunkt om
naturgasbaserad elproduktion ersatte en del av dagens kol- och oljebaserade
elproduktion. Detta skulle antingen kunna ske genom utbyggnad av naturgas-
kondenskraftverk i Norge för export eller genom att naturgasnätet byggs ut så
att norsk naturgas kan exporteras via Sverige och Finland till Baltikum, Polen,
Ryssland och även östra Tyskland. En ökad elhandel skulle innebära att
produktionssystemen utnyttjas effektivare, vilket är positivt nr miljösynpunkt.
Exempelvis skulle export av vattenkraftbaserad el under våtår bidra till
minskad fossilbaserad elproduktion. Å andra sidan innebär en ökad handel att
överföringsförlusterna ökar, vilket kan medföra att elproduktionen måste öka.
Detta skulle innebära en negativ påverkan på miljön.

Förutsättningarna för en ökad handel i området är också starkt beroende av
bland annat miljö- och energipolitiken i de enskilda länderna. En samordning
av de styrmedel som används i området, både administrativa och ekonomiska,
skulle förbättra förutsättningarna för handeln och vara positivt ur miljösyn-
punkt. Om de olika länderna har stora skillnader i skatter, avgifter och krav
finns det möjligheter för länder med låga miljökrav att exportera billig el till
länder med höga miljökrav och dyrare el. Detta skulle kunna leda till ökade
utsläpp i Östersjöregionen totalt sett. Man får inte heller glömma att stränga
politiska miljörestriktioner i en del länder och avsaknad av sådana i andra län-
der kan leda till att vissa länder kan ha fördelar av att bygga produktions-
anläggningar av en viss teknik. Kärnkraft- eller kolanläggningar som inte kan
byggas i Sverige eller Finland kan eventuellt uppföras i Ryssland eller Polen.

Sammanfattningsvis kan sägas att det i dag finns stora skillnader i miljökrav
och miljöhänsyn i länderna runt Östersjön. Eftersom länderna har skilda eko-
nomiska förutsättningar komme: Jet även i framtiden att vara svårt att ställa
samma miljökrav för länder i centrala och östra Europa som i länder i västra
Europa.
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Estlands energimarknad

Bilaga 1
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Estlands energimyndighet

Bilaga 2
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litauerns energimarknad

Bilaga 3
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Bilaga 4

Lithuanian State Power System, ISPS
Har bytt namn under hösten 1995 till Lithuanian Power Company
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EAES-programme t
Bilaga 5

NUTEK har på regeringens uppdrag sedan april 1993 arbetat med ett program
för ett miljöanpassat energisystem i Baltikum och östra Europa, EAES.
Programmet omfattar i dag omkring 50 projekt, där omkring hälften är
konvertering av kondensproduktion och resten effektivite shöjande åtgärder i
distributionsnät och byggnader. NUTEK har hittills bundit upp omkring
215 miljoner kronor, av de för programmet avsatta 227 miljoner kronor1, där
merparten utgörs av lån för finansiering av projekt i de baltiska länderna,
Polen, S:t Petersburgregionen och Kaliningradregionen i Ryssland.

Ekonomiska data för konvertering av kondensproduktion i de baltiska
länderna, EAES-programmet
Anläggning Investering, Kapacitet, Energi- Reducerade utsläpp

miljoner MW produktion SO2, CO,, NO,,
kronor TWh/år ton/år ton/år ton/år

Val ga
Hnabneeme/Tallin
Aardln/Tnrtu
Vömsoo/Vöru
Bal vi
Aluksne
Jänmuiza/Cesis
Slampe
Ugiile
Birzai
Kazlu Riida
AS ESRO, Viljandi
Narva-Jöesuu
Paldiski
Jurmala
Daugagrieva
Bnisogala
Vienybe/ Ukmerge
Varenn

Summa
Specifik investering,

3,8
4,7
5,3
5,0
2,1
5,6
4,5
3,5
1,7
5,2
2,4
5,3
6,0
6,0
7,0
7,0
4,5
6,0
6,0

91,6
kronor per kg

5,0
6,0
6,0
7.0
2,4
5,0
3,0
3,0
3,0
6,2
3,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
3,0
6,0
8,0

96,6

20
38
30
35
15
28
12
12
12
35
12
30
25
25
30
30
12
38
60

499

98
189
149
174
51
98
30
60
68

174
68

149
125
125
149
169
42

215
299

2 434
37,6

6 400
12 400
9 800

11400
13 200
25 400
3 800
3 900
4 400

11400
4 400
9 800
8100
8100
9 800

11100
10 900
14 000
19 500

197 800
0,46

6,8
1,1
2,0
3,6
5,6

12,5
2,1
1,0
2,7
8,1
2,7
4,5
3,7
3,7
4,5
6,7
4,9
8,5
9,0

93,7
978

I tillväxtpropostitionen, "En politik för arbete, trygghet och utveckling",
Proposition 1995/96:25, föreslås att ytterligare 50 miljoner kronor ska tillföras
programmet under innevarande budget år.
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Bilaga 6
Elpriser för olika kundkategorier

Elpriser för hushållskunder, exklusive skatt, öre per kWh

Hushåll .3,5 MWh/år
Danmark
Estland
Finland, Helsingfors
Lettland
Litauen
Norge, Oslo
Polen
Sverige, Stockholm
Tyskland

Hamburg
Västra
Södra
Sydvästra
Östra

Hushåll 20 MWh/år
Danmark
Estland
Finland, Helsingfors
Lettland
Litauen
Norge, Oslo
Polen
Sverige, Stockholm
Tyskland

Harrburg
Västra
Södra
Sydvästra
Östra

1990

52
-

52
-
-

46
11
42

90
86
86
-
-

39
-

29
-
-

33
7

36

46
48
47
-
-

1991

52

55
-
-

51
19
46

95
85
88
-
-

42
-

32
-
-
38
11
39

47
46
48
-
-

1992

48
-

50
-
-

41
59
48

92
83
91
-
-

36
-

26
-
-

28
34
41

46
45
48
-
-

1993

54
-

55
-
-

45
49
51

110
99
-

115
98

40
-

38
-
-

31
30
42

56
53
-

59
57

1994

58
-

59
-

15
46
49
-

132
109

-
127
122

43
-

36
-
9
33
30
46

67
59
-

65
67

1995

56
19
63
21
17
51
43
51

141
114

-
126
133

41
19
37
-

13
38
28
46

69
60
-

65
68

Källa; Prices of electricity, Unipede
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ana 6

Elpriser för hushållskunder, inklusive skatt, öre per kWh
1990 1991 1992 1993 1994 1995

Hushåll 3,5 MWh/år
Danmark
Estland
Finland, Helsingfors
Lettland
Litauen
Norge, Oslo
Polen
Sverige, Stockholm
Tyskland

Hamburg
Västra
Södra
Sydvästra
Östra

Hushåll 20 MWh/år
Danmark
Estland
Finland, Helsingfors
Lettland
Litauen
Norge, Oslo
Polen
Sverige, Stockholm
Tyskland

Hamburg
Västra
Södra
Sydvästra
Östra

101
-
62
-
-

60
11
51

112
107
103
-

-

82
-

35

_

44
7
46

57
59
57
-

103
-
67
-
-

65
19
67

118
105
108
-

-

87
-

39

„

49
11
58

59
57
58
-

98
-
61
-
-

54
59
69

114
102
112
-

-

81
-
31

_

39
34
60

57
55
59
-

120
-
67
-
11
61
49
74

137
123
-

141
112

99
-
47

9
44
30
63

69
66
-

73
66

13'1
-

72
-

16
65
53
-

166
137
-

157
140

111
-

45

10
49
32
68

84
74
-

81
76

135
22
81
21
17
68
46
75

192
143
-

157
153

113
22
49

13
52
31
65

87
75
-

80
78

Källa: Prices of electricity, Unipede
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Bilaga 6

Elpriser för industrikunder/ exklusive skatt, öre per kWh
1990 1991 1992 1993 1994 1995

Industri 1,25 GWh/år
Danmark 40 39 35 38 42 40
Estland . . . . . 19
Finland, Helsingfors 43 46 42 47 49 51
Lettland . . . . . .
Litauen - - - - 16 19
Norge, Oslo 46 47 44 40 36
Polen 15 33 59 41 49 34
Sverige, Stockholm 36 32 41 42 44 44
Tyskland

Industri 77 76 74 89 98 97
Sydvästra 84 85 78 93 103 103
Södra 71 72 70 84 93 92
Östra 92 101 106

Industri 10 GWh/år
Danmark 35 35 32 37 40 39
Estland . . . . . .
Finland, Helsingfors 35 38 35 39 41 42
Lettland . . . . . .
Litauen
Norge, Olso
Polen
Sverige, Stockholm
Tyskland

Industri
Sydvästra
Södra
Östra

Industri 70 GWh/år
Danmark
Estland
Finland, Helsingfors
Lettland
Litauen
Norge, Oslo
Polen
Sverige, Stockholm
Tyskland

Industri
Sydvästra
Södra
Östra

Källa: Prices of electricity, Unipede

186

-
39
15
29

63
64
58
-

31

22

_

34
14
22

44
51
48
_

-
40
22
28

62
66
59
-

31

24

_

35
17
20

43
52
49
_

-
37
40
32

60
60
58
-

28

-

_

32
30
23

42
47
48

4
34
27
34

72
72
69
74

32

20

4
30
23
25

50
57
57
60

15
37
36
35

79
79
76
81

35

24

14
26
28
27

55
62
63
66

12
-
28
35

78
79
76
84

36

25

12
-
25
27

54
62
63
69



4U
-
43

_

50
15
43

83
90
76
„

39
-
46

-

51
33
37

83
92
78
_

35
-
42

_

48
59
46

£>0
84
76
_

44
-
47

_

42
41
42

96
100
90
92

48
-
49

16
43
49
44

107
111
100
101

46
23
55

22
-

37
44

105
111
100
106

Bilaga 6

Elpriser för industrikunder, inklusive skatt, ej avdragsgill moms, öre per kWh
1990 1991 1992 1993 1994 1995

Industri 1,25 GWh/år
Danmark
Estland
Finland, Helsingfors
Lettland
Litauen
Norge, Oslo
Polen
Sverige, Stockholm
Tyskland

Industri
Sydvästra
Södra
Östra

Industri 10 GWh/nr
Danmark 35 35 32 42 46 45
Estland . . . . . .
Finland, Helsingfors 35 ri8 35 39 41 46
Lettland . . . . . .
Litauen
Norge, Olso
Polen
Sverige, Stockholm
Tyskland

Industri
Sydvästra
Södra
Östra - - - 74 81 84

Industri 70 GWli/år
Danmark 31 31 28 38 41 42
Estland . . . . . .
Finland, Helsingfors 22 24 - 23 24 29
Lettland . . . . . .
Litauen
Norge, Oslo
Polen
Sverige, Stockholm
Tyskland

Industri
Sydvästra
Södra
Östra

Källa: Prices of electricity, Unipede

187

-
43
15
36

69
69
63

-
44
22
33

67
70
64

-
41
40
37

65
64
62

-
36
27
34

78
77
74

15
44
36
35

87
85
82

14
-

31
35

85
85
82

38
14
29

48
54
52

39
17
25

46
56
53

36
30
28

45
51
51

5
30
23
25

54
61
61
60

14
33
28
27

60
67
68
66

14
-

25
27

59
67
68
69
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Elmarknaderna runt Östersjön

.förutsättningarna för svt isk elhandel håller på att förändras. I
Norden är vi på väg mot en gemensam elmarknad. Från årsskiftet
95/96 öppnas den svenska elmarknaden för konkurrens och en
norsk-svensk börs har bi'dats. Finland väntas ansluta sig till den
norsk-svenska börsen ino-n kort och även Danmark har visat intresse
av att delta.

Det finns drivkrafter för att handla med el och genom att bygga
nya överföringsförbindelser kan Sveriges elhandel öka. I dag finns
det överföringsförbindelser från Sverige till de nordiska länderna och
mellan Sverige och Tyskland finns det en sjökabel. Elhandelns utveck-
ling påverkas i hög grad av hur elmarknaderna i Sveriges närområde
ser ut och vilka förändringar som väntas ske. I framtiden kan elhan-
deln utökas om sjökablar byggs från Sverige till de baltiska länderna
och Polen.

I denna bok från NUTEK görs en grundlig beskrivning av
elmarknaderna i länderna runt Östersjön. Miljöproblem, miljökrav
och kärnkraften i de olika länderna kartläggs. I boken analyseras även
de förhållanden som kan påverka en mer omfattande elhandel med
länderna runt Östersjön.
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