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Sammanfattning
Syftet med projektet var att analysera transaktionskostnadernas betydelse for
triidbrtislemarknaden och att belysa skogsagarnas utbud och varmeverkens efterfr~gan av
tradbriinslen. Studien clmfattar tiden for den storsta tillviixten av den svenska kommersiella
tradbransleanvandningen, dvs f%n 1980 till idag. Analysen baseras pii litteraturstudier,
fallstudier och enkater. Neoinstitutionell teori och transaktionskostnadsteori tillampades.
Transaktionskostnader har p&erkat siival skogsagarnas utbud av tradbriinslen som
varmeverkens efterfh!igan. Flera av dessa kostnader har dock undanrojts under
tjugoi%-sperioden genom larande hos aktorerna, tekniska firbattringar och institutionella
innovationer. ~tgiirder avsedda att minska transaktionskostnaderna har kompletterat andra
tekniska forbattringar av bantering och transport. Inom projektet har dessutom dagens
strategies pa tradbriinslemarknaden undersokts. Viktiga slutsatser av proj ektet infor en
omstallning av energis ystemet presenteras.

summary
The objective of the project was to analyse the importance of transaction costs for the supply
and demand for woodfuels in Sweden. The project covered the period of great expansion of
woodfiel use in the district heating sector, from 1980 until present. It uses literature studies,
case studies and surveys. New institutional theory and transaction cost theory was applied.
Several transaction costs have influenced both supply ffom the forest owners and demand
horn the main users, thle district heating plants. Many of these transaction costs have been
reduced by the market players, through learning, technical improvements and institutional
innovations. Actions tc~reduce transaction costs have accompanied technical improvements of
handling and transport,, Strategies for woodfiel procurement have also been analysed.
Important conclusions of the project for a change in the energy system are presented.

Inledning
Syftet, med projektet var att analysera transaktionskostnadernas betydelse for
tradbranslemarknaden saint att belysa skogsagarnas utbud och varmeverkens efterfi%gan av
tradbranslen. Genom att beskriva och forklara transaktionskostnader och andra icke-tekniska
hinder for sektorns tillvtit hoppas vi bidra till en biittre kunskap om forutsattningarna for
denna bransch. I arbetet tillampades transaktionskostnadsteori, neoinstitutionell teori saint
andra ekonomiska forklaringsmodeller. Den empiriska delen omfattar litteraturstudier,
fallstudier av enskilda varmeverksfiretag, saint enkatundersokningar av shal utbudssidan
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(skogsagarna) som efkxfi%gesidan (viirmeverken). Kvalitativa beskrivningar har varvats med
statistiska bearbetningar av de empiriska materialen.

Studierna
I en rikstackande geografisk studie ( 1) analyserades anvandningen av tradbranslen inom
fjiirrvarmesektom. Varmeverken i inlandet styrs ofta i sitt brtisleval av lokala tillghgar och
lokal konkurrens fi%mnarliggande varmeverk. Detta samband &terfanns inte bland de
varmeverk som ligger vid kusten. En slutsats som kan dras ar att det foreligger avgorande
skillnader i strategies fbr bransleanskaffning mellan inlandet och de kustniira anlaggningama.

Andra undersokningar av introduktionsfasen och den fortsatta am+indningen av tradbranslen i
fjarrvarmesektom har inriktats pii transaktionskostnader som uppst& pa grund av bristfallig
la.mskap om tillg~ngar, kontraktskrivning och kvalitetsbesthming. Dessa har ofia setts som
hinder for utvecklingen (3,4 och 6). I m&nga fall har bristema &tgardats genom
overenskommelser inom branschen eller genom att lagar beslutats av statsmakten. Det
framgiir ocksil av vi%undersokning att &tgiirder for att minska transaktionskostnadema inte
kan isoleras fi~n teknis,ka forbattringar. Forbattringar av branslehanteringen har exempelvis
underlattat btide teknislka processer men aven minskat matkostnader.

Den statliga politikens betydelse fir transaktionskostnadema beror till overvagande del pii hur
den pkrkar osakerheten som omger investering och handel med tradbranslen. Stallda intir
fiiigan anser fjarrvarnwfbretagen att den statliga politiken varit mycket ombytlig (3). Till del
kan denna uppfattning fbrklaras med att firetagen ser till den samlade effekten av statlig
reglering over tiden, dlk regleringar pa en rad olika omrilden (energi, miljo, industri,
avreglering av elmarhaden) pherkat foretagsklimatet for tradbranslen iit olika hiill vid olika
tidpunkter (6). For att iWtdkomma en positiv piiverkan kravs dih%or en mera sammardiillen
politik, dti man ocks~ tar hansyn till de investeringar som gjorts under tidigare regleringar.
Den utveckling av olika standarder som gjorts med statligt bistiind och den prisovervakning
som skett under statligt overinseende (6) ar exempel pli enkla positiva statliga insatser som
uppfattas positivt sival i praktiken av aktorema som i transaktionskostnadsteorin.

Det ar ocksii tydligt att inriktningen pi briinsleiii-sorjningen till en borjan har varit lokal bl.a.
eftersom transaktionskmtnadema for oregelbundna hingvaga leveranser har ansetts vara for
hoga. Det & troligt att dessa kostnader minskar niir de totala handelsstrommama okar, vilket
skulle innebiira att biobriinslernarknaden i vissa fall blir mindre lokal och mer global. Den
lokala marknaden uppfattas dock fortfarande som mycket viktig av fjarrviirmeforetagen. V&
studie av strategies inf?k framtiden (5) visar att olika inriktningar iiterfinns bland
fjarrvanneverken betraffande inriktning pa lokala branslen, import eller
spotmarknadskvantitetcr.

Utbudet av tradbranslen har analyserats i en enkatstudie av skogsagare som slutawerkat och
darvid st~tt infir valet att salja briinslesortiment (2). Mat- och informationsproblem i utbudet
hanfir sig dels till tradbranslets heterogena karaktiir, dels till de olika aktoremas olika
kunskapsniviier. Slutsatsen av studien bland skogsagarna ar att de ekonomiska aspektema
overskuggas i beslutsfattandet av andra faktorer. Rensning infer %ervaxtatgiirder kan vara ett
viktigt skal att salja GROT, medan oro for den Eingsiktiga produktionsformiigan kan ha en
dampande effekt pa utbudet.
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Slutsatser
Studierna visar tydligt att transaktionskostnaderna har haft betydelse fir biide utbud och
efterfrilgan pii tradbriimlemarknaden. Skogsagarnas svar visar att det firms miinga os5kerheter
an den priset som avgtir om han &-intresserad att bjuda ut energisortiment. Befiwade extra
kostnader som minskad Eingsiktig produktionsform&ga hos marken, eller positiva effekter i
samband med att foryngring underlattas ar just transaktionskostnader som kan piiverka den
totala nettoeffekten av en transaction.

V&a studier av varmeverken pekar ocks~ mot att transaktionskostnader som har uppsti%t nar
man har varit hanvisac[ till endast ett Fatal tradbransleleverantorer, eller nar tillg~ngarna ar
osiikra, har varit en viktig faktor som bromsat utvecklingen. Aktorerna p&marknaden bar,
emellertid, agerat sii att dessa transaktionskostnader har minskat (matt i subjektiva uppfattning
av deras betydelse) over tiden. Minskade transaktionskostnader och en mer stabil marknad for
tradbranslen har vidarc inneburit att kopare i delvis overgi%t till marknader som i ett
initialskede uppfattades som osakra: import och kortare spotrnarknadskontrakt.

N&ra slutsatser med speciell betydelse for en omstiillning av energisystemet kan narnnas:
●

●

●

●

●

Skogsagarnas utbud av tradbransle skulle forbattras om farhligor fir markens
produktionsfordiga minimerades genom garantier eller informationsinsatser, eller genom
att GROT-insamlingens positiva bieffekter systematiskt utnyttjades.

Energipolitikens rc)ll i%-ocksii att skapa stabila regelverk. Da kan marknaden sjalv, ibland i
samverkan och ibland i konkurrens, sanka transaktionskostnaderna. Alltfor tata andringar i
regelverk och lagar hojer diiremot osiikerheten och alarmed de totala
transaktionsko stnaderna.
Branschorganisaticmer och myndigheter kan spela en positiv roll genom att identifiera
transaktionskostnader saint aktivt verka for att dessa minskas. Siidana insatser kan
omfatta: information, initiering av diskussioner om standardisering och fi-ivilliga regler,
finansiering av telmisk forskning som inriktas p&transaktionskostnadsminimering (t.ex.
matmetoder for tradbriinslen).

I ett internationellt perspektiv kommer en okad biobransleanviindning i viir omvarld att
innebiira en okad handel av trad- och biobranslen. En siidan utveckling bor vara positiv
eftersom en storre r-narknad ytterligare kommer att pressa priserna samtidigt som den
uppfattas som mer stabil -- en positiv loop av sjunkande transaktionskostnader kan dii
uppstii. Beslutsfa@ma bor fi-amst inrikta sig mot att reglera handelns miljoeffekter.

Olika energipolitiska i%giirder inom bioenergionufidet bor foreglis av en
transaktionskostnadsma&ig analys. Man bo; undersoka hur ak~orema komrner att uppleva
marknaden efter in forandet av %garden. Kommer marknaden att upplevas som mer eller
mindre stabil? Vilka osakerhetsfaktorer undanrojs? Vilka tillkommer? Minskar
matkostnadema? Minskar kontraktkostnaderna? Etc.
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