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SAMMANFATTNING 

 

 

 

 

Uppsatsen behandlar de svenska vindkraftsproducenternas uppfattning beträffande de två 

olika stödsystemen miljöbonus och elcertifikat som tillämpas i Sverige under år 2004. 

Uppsatsens syfte är att jämföra förmågan att stimulera till teknisk utveckling hos de två olika 

stödsystemen miljöbonus och elcertifikat. Vi ämnade undersöka vilka uppfattningar de olika 

svenska elproducenterna har beträffande de olika systemens kapacitet att stimulera till 

nyinvesteringar i förnybar elproduktion med vindkraft och vilka incitament de olika 

stödsystemen ger de enskilda vindkraftsproducenterna att reducera kostnader och priser. 

Teknisk inlärning och osäkerhet påverkar de olika systemens kapacitet att skapa elproduktion 

med förnybara energikällor. Konkurrensintensiteten påverkar de olika systemens incitament 

att reducera kostnader och priser. Det överskott som producenterna erhåller inom de olika 

systemen ger incitament att reducera kostnader och priser vilket påverkar den tekniska 

utvecklingen. Uppsatsens syfte undersöktes genom att intervjua 30 respondenter via telefon. 

Vi kan icke generellt bekräfta vilket av stödsystemen som de svenska vindkraftsbaserade 

elproducenterna föredrar, men vi kan peka på vissa framträdande tendenser. 

Vindkraftsproducenternas uppfattning är att den nuvarande kombinationen av miljöbonus och 

elcertifikat inte ger ett tillräckligt incitament att skapa teknisk utveckling. Det verkar finnas en 

tendens att ju större elproducenterna är, desto mer tenderar uppfattningen vara att 

elcertifikaten har större kapacitet att stimulera till nyinvesteringar i förnybar elproduktion med 

vindkraft samtidigt som många av de mindre elproducenterna menar att miljöbonussystemet 

har högre kapacitet att stimulera till nyinvesteringar i vindkraft. Introduktionen av 

elcertifikatssystemet ger dock enligt respondenterna en ökande konkurrens från andra 

produktionstekniker inom förnybara energikällor vilket enligt teorin skall ge incitament till att 

reducera kostnader och priser vilket stimulerar den tekniska utvecklingen. Flertalet av våra 

respondenter svarade att driftskostnaderna hade ökat vilket kan bero på att 

konkurrensintensiteten mellan elproducenter som tillämpar olika förnybara energikällor 

fortfarande är för låg. 
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ABSTRACT 

 

 

 

 

The essay consider the Swedish windpowerproducers opinion concerning the two different 

support systems feed-in tariffs and green certificates which are being applied during 2004. 

The purpose of this essay is to compare the opinions which the windpowerproducers have 

concerning the ability of the two different support systems feed-in tariffs and green 

certificates to stimulate the technical development. We aimed to investigate which opinions 

the different electricity producers have concerning the different systems capacity to stimulate 

new investments in renewable energy sources like wind power and which incentives the 

different support systems gives the individual windpowerproducers to reduce costs and prices. 

Technical knowledge and insecurity are affecting the different systems capacity to create 

electricity production with renewable energy sources. Competition is affecting the different 

systems incentive to reduce costs and prices. The surplus that the producers are receiving in 

the different systems gives incentives to reduce costs and prices, which are affecting the 

technical change and development. The purpose of the essay was examined by interviews 

with 30 respondents by telephone. We can’t generally confirm which support system the 

Swedish electricity producers prefer, but we can point on certain prominent tendencies. The 

windpowerproducers opinions are that the present combination of feed-in tariffs and green 

certificates doesn’t give enough incentives to create technical development. There seems to be 

a tendency that the bigger the electricity producers are, the more increasing are the tendency 

to be that the green certificates has a larger capacity to stimulate new investments within 

renewable electricity generation with windpower simultaneously that there are many of the 

smaller electricity producers who mean that feed-in tariffs has a higher capacity to stimulate 

new investments in vindpowerproduction. The introduction of green certificates gives 

although according to the responders an increasing competition from the other production 

technologies within the renewable energy sources which according to theory should give 

incentives to reduce costs and prices which stimulates the technology development. The 

majority of the respondents answered that the operation costs had increased which can depend 

on that the competition intensity between electricity producers who applies different 

renewable energy sources is still to low. 
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FÖRORD 

 

 

 

 

Examensarbetet har gett oss en djupare inblick i komplexiteten i de olika ekonomiska 

stödsystem som tillämpas i den svenska energipolitiken och vilka uppfattningar som de 

svenska vindkraftsbaserade elproducenterna har beträffande dessa olika stödsystem. Det har 

varit en stor utmaning att utforma detta hantverk och undersöka vilka uppfattningar de olika 

svenska vindkraftsbaserade elproducenterna har beträffande de olika systemens kapacitet att 

stimulera förnybar elproduktion. Det har varit väldigt intressant och berikande att samtala 

med våra respondenter som uppriktigt har delgett oss deras uppfattning om vilka incitament 

de olika stödsystemen ger att reducera kostnader och priser samt skapa innovationer hos de 

vindkraftsbaserade elproducenterna som verkar i en dynamisk och konkurrensutsatt miljö. 

 

Vi vill först och främst rikta ett stort tack till vår handledare Patrik Söderholm för att du 

generöst delat med dig av din kompetens. Via vitaliserande tankar och idéer har du inspirerat 

och stöttat oss i det fortlöpande examensarbetet. Du har på ett uppmuntrande sätt lotsat oss 

förbi alla hinder och hela tiden gett oss värdefulla råd och synpunkter som har hjälpt oss att 

bemästra alla problem. Vi vill också tacka alla våra respondenter för att de på ett engagerat 

sätt har deltagit i vårt examensarbete. De har delat med sig av sina erfarenheter och offrat 

dyrbar arbetstid för att besvara alla våra frågor. Utan er insats hade detta inte varit 

genomförbart.  

 

Avslutningsvis vill vi tacka våra opponenter och speciellt Henrik Risberg och Johanna 

Nylund som förtjänar en stor eloge för den konstruktiva kritik som ni har givit oss under 

examensarbetets gång. Vi är mycket glada för era värdefulla kommentarer, råd och 

synpunkter beträffande uppsatsens språkliga utformning. Ni har en stor del i examensarbetets 

slutgiltiga utformning. 
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Kapitel 1 

INLEDNING 
 

 

 

 

1.1 Bakgrund 

Miljöbonus är en subvention som infördes den 1 juli 1994 och är ett stöd till den elproduktion 

som sker med hjälp av förnybara energikällor. Riksdagen ansåg att detta var motiverat därför 

att elproduktion som baseras på förnybara energikällor har en liten miljöpåverkan samtidigt 

som dess produktionskostnader är högre än andra elproduktionsmetoder. Ett system som 

bygger på handel med elcertifikat introducerades i Sverige via lagstiftning 1 maj år 2003 för 

att ge förutsättningar att producera el med mindre miljöpåverkan. De elproducenter som idag 

nyttjar vindkraft har under en övergångsperiod parallellt med elcertifikaten kvar subventioner 

via miljöbonus. (STEM 2004) Miljöbonusens syfte är enligt Menanteau m.fl. (2003) att 

skydda vindkraftens produktionsteknik från direkt konkurrens av elproduktionen som sker 

med de konventionella teknikerna. I samband med att elcertifikaten har införts trappas 

vindkraftproducenternas miljöbonus successivt ner under en övergångsperiod från 2003 fram 

till år 2009, sedan kommer miljöbonusen att avskaffas helt (STEM 2004). 

 

När miljöbonusen försvinner blir det av kostnadsskäl svårare för vindkraftsproducerad el att 

konkurrera med andra elproduktionstyper som samhället använder för att uppnå sina miljömål 

(Menanteau m.fl. 2003). Enligt Catrin Offerman på tidningen Miljö och utveckling (2004) 

”kostar det extra att producera ren energi eftersom man måste investera i nya anläggningar. 

Priset för exempelvis vattenkraft kan hållas lägre eftersom de anläggningarna redan är 

avbetalade”. Idag kan vindkraften, som tillhör en av de minst utvecklade 

produktionsteknikerna inom förnybara energikällor, inte kostnadsmässigt konkurrera med de 

konventionella redan existerande energikällorna vilka har fördelar av massproduktion 

samtidigt som de redan drar nytta av de inlärningseffekter som teknikens användning medför. 

Dessutom varierar utvecklingsnivån på teknikerna inom de olika förnyelsebara energikällorna 

vilket gör att deras produktionskostnader varierar och därmed även deras konkurrenskraft och 

spridning. 
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En viktig egenskap hos stödsystemen miljöbonus och elcertifikat, som används parallellt idag, 

är att de inte bara stöttar de vindkraftsbaserade elproducenterna utan också att dessa system 

ger incitament till teknisk utveckling. Detta gör att det är intressant att undersöka om 

övergången från miljöbonus till elcertifikat leder till en ökad stimulans att skapa teknisk 

utveckling inom vindkraftsbaserad elproduktion. 

 

1.2 Syfte 

Uppsatsens syfte är att jämföra förmågan att stimulera till teknisk utveckling hos de två olika 

stödsystemen miljöbonus och elcertifikat. 

 

1.3 Metod 

Teknisk utveckling inom elproduktion med förnybara energikällor leder till att en given 

kvantitet el kan produceras till en lägre kostnad. Den tekniska utvecklingen kan också leda till 

att en större elkvantitet kan produceras vid en given kostnadsnivå. Elcertifikatsystemet 

stimulerar till teknisk utveckling eftersom systemet leder till en ökad konkurrens mellan 

elproducenter. Systemet med miljöbonus stimulerar också till teknisk utveckling men detta 

sker genom att systemet uppmuntrar till innovationer inom elproduktionstekniken.  

 

Enligt (Menanteau m.fl. 2003) kan teknisk utveckling orsaka att priser och kostnader för 

förnybara energikällor sänks genom fallande investeringskostnader, förbättrad teknisk 

prestanda, elproducenternas inlärning samt skalfördelar. En varaktig teknisk utveckling 

påverkas av tekniska inlärningsprocesser som beror på teknikens utbredning och inlärande, 

men också på tillverkarnas investeringar inom forskning och utveckling vilket kan generera 

innovationer. Detta kan skapa ett producentöverskott vilket gör att elproducenter och 

vindkraftstillverkare har större incitament att öka den installerade produktionskapaciteten 

samt reducera kostnader och priser inom den vindkraftsbaserade elproduktionen.  

 

Båda stödsystemen ger en sänkning av kostnader och priser men de gör detta på olika sätt. 

Elcertifikatsystemet ger en ökad konkurrens mellan elproducenter vilket premierar en 

sänkning av kostnader och priser inom elproduktionen. Systemet med miljöbonus uppmuntrar 

till innovationer eftersom elproducenterna vid kreerandet av en innovation får behålla ett 

större överskott jämfört med elcertifikatsystemet. Dessa innovationer ger också en sänkning 

av kostnader och priser inom elproduktionen 
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Uppsatsens mål är att kunna jämföra och dra slutsatser av de uppfattningar som de svenska 

vindkraftsproducenterna har beträffande om det nya stödsystemet med elcertifikat är bättre än 

det gamla systemet med miljöbonus. Studien ämnar ge svar på vilket system som de 

vindkraftsbaserade elproducenterna anser stimulerar mest till nyinvesteringar vilket kan ge 

upphov till inlärningseffekter. Ökade nyinvesteringar ger en större installerad kapacitet vilket 

gör att elproduktionskostnader sänks när den tekniska inlärningen ökar hos vindkraftsverkens 

tillverkare eller hos elproducenterna. Dessutom belyses elproducenternas uppfattning om 

vilket system som ger mest incitament att enskilt reducera kostnader och priser vilket kan ske 

via en ökad konkurrens eller det producentöverskott som innovationer skapar. Vilka 

uppfattningar har de olika svenska vindkraftsbaserade elproducenterna beträffande de olika 

systemens:  

 

• kapacitet att stimulera nyinvesteringar inom förnybar elproduktion med vindkraft 

• incitament att reducera kostnader och priser inom vindkraften 

 

Vi skall utifrån mikroekonomisk analys jämföra vilken uppfattning vindkraftsproducenter har 

beträffande hur olika stödsystem påverkar den tekniska utvecklingen inom elproduktionen 

som sker med hjälp av vindkraft. Detta gör vi genom att konfrontera den teoretiska 

referensramen med hur det ser ut i verkligheten. Uppsatsen har en deskriptiv ansats och 

undersökningens kommer att genomföras med hjälp av telefonintervjuer.  

 

1.4 Avgränsningar 

Uppsatsen behandlar endast de Svenska elproducenter som producerar el via vindkraft. 

Motivet för detta är att elproduktion med hjälp av vindkraft skulle missgynnas vid ett 

systembyte eftersom deras produktionskostnader är högre jämfört med de etablerade 

konventionella produktionssätten som redan åtnjuter fördelar av inlärningseffekter och lägre 

kostnader och priser. Dessutom är det osäkert om övergången till elcertifikat leder till att det 

blir mer ekonomiskt stabilt att satsa på förnybara energikällor och en het fråga i dagens debatt 

är om elcertifikaten är fördelaktiga för utvecklingen inom de förnybara energikällorna. 

Uppsatsen behandlar endast trettio aktiebolag som använder vindkraft i sin elproduktion. 

Detta beror på att vi vill att svaren från våra respondenter skall täcka in elproducenter som 

endast har ett vindkraftverk men även de elproducenter som är innehavare av större 

vindkraftsparker.  
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Denna undersökning fokuserar på en del av den svenska totala vindkraftsproduktionen och ger 

därmed ingen heltäckande bild av uppfattningen bland de svenska vindkraftsproducenterna. 

 

1.5 Disposition 

I kapitel ett inleds uppsatsen med ett bakgrundsavsnitt där uppsatsens problematisering 

presenteras. Dessutom etableras uppsatsens syfte, metod, avgränsningar och disposition. 

Kapitel två beskriver svensk energipolitik, miljöbonus och elcertifikat men också hur svensk 

vindkraftsproduktion har utvecklats i Sverige under de senaste åren. Den teoretiska 

referensramen som vi nyttjat redovisas i kapitel tre. I kapitel fyra redogörs för 

undersökningens empiri och analys. I kapitel fem preciseras de slutsatser som vi kan dra 

utifrån analysen. 
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Kapitel 2 

ELPRODUKTION, POLITIK OCH STÖDSYSTEM 
 

 

 

 

2.1 Historik 

Elektriciteten är en förädlad form av energi som vi använt sedan den engelske fysikern 

Michael Faraday upptäckte fenomenet elström år 1831. Plötsligt blev det möjligt att använda 

energin långt ifrån den plats den producerades. Elströmmen har i grunden förändrat samhället 

i alla länder där den har tagits i bruk och har därmed även varit en stark bidragande orsak till 

de omvälvande förändringar som den industriella revolutionen förde med sig. (Vattenfall, 

2004)  

 

Efterfrågan på el i Sverige tog först fart inom industrin efter att två sågverk i Dalarna och 

Hälsingland år 1876 introducerade belysning. Den första elproduktionsanläggningen togs i 

drift 1882 och Sverige fick under flera år sin elektricitet från vattenkraften. Ett flertal 

vattenkraftverk byggdes i mitten av 1900-talet och under detta århundrade utvecklades i 

Sverige även kraftverk som eldades med kol och olja. Oljan var både billig och bekväm att 

använda men de upprepade oljekriserna gjorde att det blev viktigare att minska vårt beroende 

av olja vilket gjorde att andra elproduktionsalternativ utvecklades. (ibid)  

 

Ett alternativ till att producera el med hjälp av olja är kärnkraft och den första svenska 

forskningsreaktorn togs i bruk i ett bergrum vid tekniska högskolan mitt i Stockholm. Till en 

början fanns det ett brett politiskt stöd för utvecklingen av kärnkraften i Sverige. Detta 

understöddes också av många naturvänner som menade att kärnkraftverken kunde rädda flera 

älvar, som ännu inte var utbyggda, från att bli exploaterade. (ibid) 

 

1980 arrangerades i Sverige en rådgivande folkomröstning där det förslag som fick de flesta 

rösterna förordade en avveckling av kärnkraften på sikt. Olyckshändelserna i Harrisburg 1979 

och senare i Tjernobyl 1986 gjorde att kärnkraftens existens i Sverige ifrågasattes ännu mer. 

Efter folkomröstningen slog den svenska riksdagen fast att kärnkraften skulle avvecklas fram 

till år 2010. (ibid) 
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2.2 Svensk energipolitik 

En hållbar utveckling är ett övergripande mål för den svenska regeringen. Den svenska 

regeringen har via energipropositioner försökt skapa en långsiktig energipolitik som gynnar 

en effektivare energianvändning och en elproduktion som sker med förnybara energikällor 

som exempelvis vindkraft. I 1997 års energipolitiska beslut (prop. 1996/97:84, bet. 1996/97: 

NU12, rskr. 1996/97:272) framhölls relevansen av en mer uthållig och miljövänlig 

energiförsörjning. Riktlinjerna för energipolitiken är att med hög effektivitet förnya 

energisystemet genom att renare och miljövänligare teknik för tillförsel, omvandling, 

distribution och användning etableras och underhålls. Beslutet inkluderade åtgärder för att 

möjliggöra att produktionsbortfallet från kärnkraftverket Barsebäck kan ersättas genom att 

successivt öka tillförseln av el producerad med förnybara energikällor. Den del av 1997 års 

energipolitiska program som omfattar kortsiktiga åtgärder löpte ut 2002 och via 

investeringsstöd skulle den öka elproduktionen från förnybara energikällor. (Prop. 

2001/02:143) 

 

Utöver investeringsstöd har den vindkraftsbaserade elproduktionen även fått driftsbidrag i 

form av s.k. miljöbonus. Under våren 2002 överlämnade den Svenska regeringen en ny 

energiproposition till riksdagen. Syftet med denna proposition var att skapa en långsiktig 

energipolitik som befrämjar förnybar elproduktion och effektivare energianvändning. (STEM, 

2004) Målet är att elproduktionen och elanvändningen av den el som är producerad med 

förnybara energikällor skall öka med 10 TWh från 2002 års nivå till år 2010. År 2004 skall en 

utvärdering av målet ske och om förutsättningar finns så är ambitionen att öka den årliga 

förnybara elproduktionen med 15 TWh från 2002 års nivå till 2012.  (Prop. 2001/02:143) 

 

Utvecklingen av vindkraften i Sverige påbörjades i slutet av 1970-talet och det är först sedan 

början av 1990-talet som antalet vindkraftverk har ökat markant och därmed även den 

vindkraftsbaserade elproduktionen (Vattenfall 2004). I figur 2.1 visas utvecklingen av 

tillförsel och användning av vindkraftsproducerad el mellan åren 1994 och 2003. Under 

tidsperioden mellan 1994 och 2003 har tillförsel och användning av el ökat från 75 GWh till 

631 GWh vilket innebär en genomsnittlig årlig ökning med 82,4 procent eller 61,8 GWh. 

Trots denna ökning av vindkraftsproducerad el var den totala svenska elproduktionen år 2003 

endast 0,63 TWh. Det innebär att det fortfarande är en bit kvar till det politiska målet att den 

vindkraftsbaserade elproduktionen skall uppgå till 10 TWh år 2015. (Prop 2001/02:143) 
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Tillförsel och användning av vindkraftsproducerad el 1994 – 2003 (GWh) 
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Figur 2.1: Tillförsel och användning av vindkraftsproducerad el 1994 – 2003, egen bearbetning. 

Källa: www.scb.se 

 

Orsaken till att regeringen lade fram en ny energiproposition är att Europaparlamentet och 

Europarådets direktiv 2001/77/EG trädde i kraft 27 oktober, 2001. Direktivet handlar om att 

gynna produktion av el via förnybara energikällor som vindkraft på den europeiska 

elmarknaden. I direktivet finns ett vägledande mål att andelen el från förnybara energikällor 

inom unionen skall uppgå till 22 procent år 2010 jämfört med 1997 då den uppgick till 14 

procent. Europeiska unionens medlemsstater föreskrevs att senast ett år efter direktivets 

ikraftträdande anta och offentliggöra de nationella vägledande målen för den framtida 

användningen av el som är producerad med förnyelsebara energikällor. Detta förfarande skall 

sedan upprepas vart femte år. (Prop 2001/02:143) För att uppnå direktivet och för att det 

politiska målet som Sverige fastställt för förnybara energikällor skall uppnås nyttjas i Sverige 

ett system för vindkraftsproducenter där både elcertifikat och miljöbonus tillämpas parallellt. 

 

2.3 Miljöbonus 

Den 1 juli 1994 infördes på initiativ av den svenska riksdagen en miljöbonus som är ett 

kompletterande driftstöd till vindkraften. Miljöbonusens storlek var 8,8 öre/kWh år 1994 och 

sedan har den stigit till 18,1 öre/kWh år 2003. Motivet med införandet av miljöbonusens var 

att vindkraftsbaserad elproduktion gav en liten miljöpåverkan jämfört med traditionella 

elproduktionstyper samtidigt som befintliga vindkraftsanläggningar under en övergångstid 

kan få ekonomiska svårigheter i elcertifikatsystemet. (ibid) 
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Miljöbonusen skall dock successivt trappas ner fram till år 2009. Mellan 2004 och 2009 

kommer de befintliga vindkraftverk som tagits i drift före 1 januari, 2003 att få driftsbidrag i 

form av en miljöbonus per producerad MWh fram till att de uppnår en ansamlad 

elproduktionsmängd på 20 000 kWh, räknat från verkets driftsstart. Miljöbonusen utgår helt 

från 2004 för de vindkraftverk som inte uppfyller dessa kriterier. Med hjälp av miljöbonus 

skall elproduktionen från befintliga vindkraftverk säkerställas samtidigt som utvecklingen mot 

en ökad användning av förnybar elproduktion inte bromsas vid övergången till 

elcertifikatssystemet på grund av den osäkerhet som investerare och finansiärer kan uppleva 

under elcertifikatsystemets introduktionsskede. (ibid) 

 

2.4 Elcertifikat 

Olika former av investeringsstöd och driftsstöd har använts för att främja elproduktionen med 

förnybara energikällor. En ökad satsning på förnybara energikällor gör att det finns behov av 

andra former av stödsystem. Med stödsystem som miljöbonus är konkurrenstryck och 

drivkrafter för teknisk förändring begränsad. Konkurrenstryck och teknisk förändring är 

viktiga faktorer som kan sänka kostnader och långsiktigt öka tillgången på el från förnybara 

energikällor. Målet är att stödsystem under en längre period skall skapa stabila spelregler som 

gör att investeringar genomförs. Samtidigt bör systemet även stimulera och bidra till en ökad 

kostnadspress inom elproduktionen, vilket blir följden av en fungerande konkurrens mellan de 

olika förnybara energislagen. En konkurrensutsatt marknad gör att producenter och andra 

aktörer måste agera affärsmässigt. Riktade stöd till enskilda teknologier eller energikällor kan 

snedvrida konkurrensen och hämma den tekniska förändringen. Eftersom stödets storlek beror 

på utbud och efterfrågan ger marknadslösningen incitament till kostnadsreduktioner som leder 

till lägre totala kostnader för hela stödsystemet. Dessutom skapas en ökad långsiktighet när 

finansieringen av certifikatssystemet betalas av marknaden. (Prop. 2001/02:143) 

 

Stödsystemets kostnader måste hållas nere för att allmänheten skall acceptera det och för att 

svensk industri skall behålla sin konkurrenskraft samt för att en ökad konkurrenskraft bland 

de förnybara energikällorna skall uppnås. Utbyggnaden av förnybara, miljöanpassade 

energikällor som vindkraft betalas genom att alla som förbrukar el måste köpa elcertifikat. 

(Prop. 2001/02:143) Syftet med detta nya marknadsbaserade stödsystem är att sänka 

kostnaderna samt på sikt stärka ny ekonomisk och konkurrenskraftig produktionsteknik 

genom att olika typer av förnybar el får konkurrera. (STEM, 2004) 
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Genom att ge extraresurser till vindkraftsbaserad elproduktion antas att spridningen och 

användningen av dessa elproduktionsmetoder ökar. Den svenska staten ger elproducenter som 

använder vindkraft ett elcertifikat för varje megawattimme el som de producerar. Dessa 

elcertifikat genererar en intäkt för elproducenterna eftersom de säljer dem till elleverantörer 

eller elanvändare som enligt kvotplikten är skyldig att köpa dem i proportion till sin 

elförbrukning. De elproducenter som kan producera förnybar el till låga kostnader kan lättare 

sälja el och därmed även elcertifikat, vilket leder till att det skapas konkurrens mellan olika 

tekniker och metoder som använder förnybara energikällor i elproduktionen. Alla 

elkonsumenter förutom elintensiv industri måste enligt kvotplikten köpa elcertifikat och 

därmed visa att de stödjer elproduktion med förnybara energikällor. Med hjälp av kvotplikten 

kan efterfrågan öka på den el som produceras med hjälp av vindkraft. Den elintensiva 

industrin har tillsvidare kvotplikt noll för den el som förbrukas i industrins 

tillverkningsprocess. Kvotplikten som elanvändarna är skyldig att uppnå bestäms av riksdagen 

och den ökar varje år varvid efterfrågan på förnybar el och elcertifikat eskalerar. Under 2003 

föreslogs att andelen förnybar el skall vara 7,4 procent av förbrukad eller fakturerad el, för att 

ha ökat till 16,9 procent år 2010. Detta kan innebära att det blir svårare för dyra kraftslag att 

konkurrera. Systemet omfattar endast elproduktion med förnybara energikällor som sker i 

Sverige eftersom el som är producerad i utlandet med förnybara energikällor inte kan 

användas för att fullgöra kvotplikten. (ibid) 

 

Endast de elproduktionsanläggningar som är registrerad och godkänd hos svenska statens 

energimyndighet är berättigad till elcertifikat. Detta förutsätter att elproduktionsanläggningen 

är ansluten till elnätet och att elleveransen mäts per timme. I figur 2.2 visas att elproducenten 

får ett elcertifikat för varje MWh förnybar el som produceras i en godkänd och registrerad 

anläggning. Svenska kraftnät utfärdar och kontoför elcertifikaten i ett databaserat 

elcertifikatregister. Elproducenternas inrapporterade mätvärden ligger till grund för det antal 

elcertifikat som utfärdas månadsvis i efterskott. Elproducenterna säljer därefter el och 

elcertifikat direkt till elleverantören eller på en handelsplats för elcertifikat. Elleverantören 

ansvarar för att elanvändarna via elräkningen betalar sin andel av elcertifikaten och ansvarar 

således för elkundernas kvotplikt. Elleverantören deklarerar därefter den mängd el som är 

fakturerad under året och lämnar in den mängd elcertifikat som elkonsumtionen motsvarar till 

svenska statens energimyndighet. Elcertifikaten blir i samband med överföringen förbrukade. 

(ibid) 
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De elproducenter som har elcertifikat kvar på sitt konto hos svenska kraftnät kan spara dem 

till kommande års behov eller sälja dem eftersom elcertifikaten har en obegränsad livslängd 

om ingen elanvändare nyttjar elcertifikatet till att uppfylla sin kvotplikt. Elleverantörernas 

kostnader för att hantera kvotplikten betalas av deras elkonsumenter via elräkningen. Stora 

elkonsumenter kan köpa sin el direkt av elproducenterna och dessutom kan de hantera sin 

kvotplikt själv. Det är främst större företag, landsting och kommuner som kan tjäna pengar på 

att sköta sin elcertifikathandel i egen regi. Svenska statens energimyndighet kontrollerar att 

elleverantörer lämnar in rätt antal elcertifikat och annullerar de inlämnade elcertifikaten. (ibid) 

1) Elproducent får ett elcertifikat för varje MWh 
förnybar el som produceras och rapporteras. Staten 
2) Elproducenten säljer elcertifikat. Svenska kraftnät 
3) Elleverantören deklarerar mängden el som sålts 
under året och lämnar elcertifikat till 
energimyndigheten. 

Energimyndigheten 

 
Figur 2.2: Illustration av elcertifikatens flöde under ett år, egen bearbetning 

Källa: www.STEM.se 

 

Den svenska regeringen och europeiska unionen har uttryckt att avsikten är att elcertifikaten 

skall kunna handlas internationellt i framtiden. Elcertifikaten skall kunna omsättas och bilda 

en egen marknadsplats som är frikopplad från den fysiska handeln med el. Priset på 

elcertifikaten är inte fast utan det varierar beroende på tillgång och efterfrågan på 

elcertifikatsmarknaden. Denna osäkerhet kan göra att investeringsviljan i ny 

elproduktionsteknik hämmas och därför har staten inledningsvis infört ett prisgolv som 

garanterar elproducenterna ett lägsta pris på elcertifikat. Detta prisgolv sänks successivt och 

2008 försvinner det helt. Det finns i praktiken även ett pristak som består av den 

sanktionsavgift som elleverantörer och elanvändare får betala om de inte uppfyllt sin kvotplikt 

genom att köpa elcertifikat. (STEM 2004) Under år 2004 var elcertifikatens genomsnittliga 

pris 20 öre/kWh samtidigt som stödet från miljöbonusen gav de vindkraftsbaserade 

elproducenterna 18.1 öre/kWh (Elforsk, 2004). 
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2.5 Vindkraftsproduktionen i Sverige 

Vindkraftsbaserad elproduktion utgör fortfarande en liten del av Sveriges totala elproduktion 

även vid jämförelse med andra förnybara energikällor. Tabell 2.1 visar hur netto eltillförseln 

för olika produktionsslag i Sverige varierat mellan åren 1993-2003.  

 
Tabell 2.1: Eltillförsel netto, GWh efter produktionsslag och tid, egen bearbetning  

Källa: www.scb.se 

 

Tillförsel netto, GWh  efter produktionsslag och tid 

 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Vattenkraft, 
netto 
 

73263 57883 67019 50951 68272 73620 70338 77847 78453 66049 52976 

Vindkraft 
 
 

0 75 105 144 204 301 369 441 451 610 631 

Kärnkraft, 
netto 
 

58884 70152 66697 71385 66912 70465 70171 54758 69210 65574 65458 

Konventionell 
värmekraft, 
netto 

8624 9546 9499 13530 9533 9851 9548 8854 9661 11180 13479 

Mottryck, 
industriellt 
 

3797 4007 4214 4530 4291 4487 4486 4334 4392 4691 5254 

Mottryck, 
kraftvärme-
verk 
 

4217 4607 4686 5434 4772 5084 4770 4231 4773 5426 6406 

Kondens 
 
 

468 851 410 3547 464 272 281 262 485 1026 1697 

Gasturbin 
m.m. 
 
 

141 81 192 19 6 8 11 29 11 36 125 

 

I tabellen visas hur vindkraftens utveckling, mätt i GWh, över åren stigit från 1993 års nivå på 

0 GWh producerad vindkraftsenergi fram till 2003 års 631 GWh producerad vindenergi. 

Elproduktionen har under denna tidsperiod ökat för alla produktionsslag utom för gasturbin 

och vattenkraft. Trots att det finns ett beslut att kärnkraften skall avvecklas sker en ökning av 

elproduktionen med denna produktionsteknik. 
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Antalet vindkraftverk som finns registrerade i vindkraftsstatistiken var vid årsskiftet 

2003/2004 682 stycken. 56 nya verk har under året tagits i drift, ett har lagts ner och ett har 

flyttats. Den installerade effekten uppgick vid årsskiftet till 404 MW, en ökning under året 

med 17 %. (Elforsk 2004) Men enligt VindForsk (2004) var den 428 MW. Medeleffekten för 

de verk som togs i drift under 2003 var 942 kW, jämfört med 882 kW under 2002. 

Vindkraften inriktas allt mer mot havsförlagda större vindkraftsparker och allt större turbiner, 

dels för att det planerade målet på 10 TWh till år 2015 skall kunna uppfyllas, dels för att 

opinionen mot större vindkraftsparker i fjällen och i kustnära områden har ökat. Storleken på 

de vindkraftverk som uppförs på land verkar ha stagnerat omkring 600 - 1000 kWh. De 

havsbaserade tenderar dock att bli minst dubbelt så stora. Med sjunkande kostnader för 

vindkraftverk och införande av elcertifikat under 2003 bedömer regeringen att tillräckliga 

ekonomiska incitament finns för fortsatt utbyggnad. I figur 2.3 visas vindkraftverken indelat i 

grupper med olika generatorstorlek. De smala staplarna visar hur många vindkraftverk varje 

grupp innehåller och de breda staplarna visar produktion per installerad effektenhet. 

Diagrammet visar endast de verk som tagits i drift före årsskiftet 2002/2003. (Elforsk 2004) 

 

 
Figur 2.3: Installerad produktionskapacitet och antal vindkraftverk 

Källa: www.elforsk.se 
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I figur 2.4 visas att vindkraftverken i huvudsak 

är placerade intill havskusterna, längs 

fjällkedjan samt vissa delar av södra Sveriges 

inland och detta beror enligt OPET (2004) på 

att de energirikaste genomsnittliga 

vindhastigheterna finns i dessa områden. Enligt 

STEM (2004) finns de bästa lägena på Gotland 

och Öland, på västkusten och utmed Skånes 

kuster. OPET (2004) hävdar att den 

genomsnittliga vindhastigheten är högre i 

Sverige än många andra länder och detta 

skapar goda förutsättningar för 

vindkraftsproduktionen. 

 

STEM (2004) påstår att de fyra ledande 

tillverkarna av vindkraftverk är Vestas, GE 

Wind, ENERCON och Gamesa, vilka står för 

två tredjedelar av världsmarknaden och en stor 

del av den svenska marknaden.

 
Figur 2.4: Vindkraftverkens placering 

Källa: www. Elforsk.se 

 

2.6 Sammandrag 

Den svenska regeringens eftersträvan att skapa en uthållig och miljövänlig energiförsörjning 

gör att miljöpolitiken allt mer hamnar i fokus. Produktionsbortfallet som stängningen av 

kärnkraftverket Barsebäck medför kan ersättas genom att eskalera tillförseln av el producerad 

med förnybara energikällor som vindkraft. Det svenska politiska målet för 

vindkraftsproducerad el är att denna skall öka från 2003 års produktionsnivå på 0,63 TWh till 

10 TWh år 2015. För att vindkraften skall uppnå det politiska målet tillämpas idag de två 

olika stödsystemen, miljöbonus och elcertifikat, som tillsammans skall påskynda den tekniska 

utvecklingen och därmed underlätta för vindkraftsproducenterna att utöka sin elproduktion. 

Dessa stödsystem nyttjas parallellt fram till år 2009, sedan upphör miljöbonusen helt.  
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Kapitel 3 

STÖDSYSTEM FÖR FÖRNYBAR ENERGI OCH STÖDSYSTEMENS 

EFFEKTER PÅ TEKNISK UTVECKLING 
 

 

 

 

3.1 Varför skall el som produceras med förnybara energikällor stimuleras? 

Miljön påverkas av all elproduktion på något sätt, men vissa produktionstekniker är mindre 

skadliga för natur och hälsa än andra. Vid elproduktion finns det flera skäl som understödjer 

användning av förnybara energikällor som vindkraft, solenergi, geotermisk energi, 

biobränslen, vågenergi samt viss typ av vattenkraft. (STEM 2004) En förnybar 

energiförsörjning är ett villkor för en ekologisk och ekonomisk hållbar utveckling, och därför 

menar Menanteau m.fl. (2003) att stödet från statsmakterna ökar till elproducenter som 

använder förnybara energikällor eftersom de ger miljömässiga fördelar jämfört med de 

elproducenter som använder konventionella energikällor. Dessa energikällor kan tjäna som 

substitut gentemot de konventionella energikällorna och därmed begränsa miljöskadorna.  

 

Risken för klimatförändringar har kreerat ett eskalerat incitament för att utveckla vindkraften. 

Samhället vill genom att utveckla detta produktionssätt därmed kunna minska utsläppen av 

växthusgaser och samtidigt uppnå sina uppsatta miljömål. Det är nödvändigt att statsmakterna 

inledningsvis ger stöd till tekniken för vindkraftsbaserad elproduktion under 

utvecklingsfasens inledningsskede för att försäkra sig om en gynnsam framtida utveckling 

inom denna produktionsteknik. Syftet med detta är att skydda denna produktionsteknik från 

direkt konkurrens av de konventionella produktionsteknikerna. Om inte stöd ges till 

produktionstekniken inom vindkraft skulle marknadskrafterna göra att spridningen av denna 

teknik begränsades till ett fåtal marknadsnischer. Spridningen skulle därmed inte vara 

tillräcklig för att denna produktionsteknik skulle kunna dra nytta av inlärningseffekterna som 

kan göra den mer konkurrenskraftig gentemot redan existerande produktionstekniker. 

Statsmakternas stöd kan rättfärdigas med att detta internaliserar och minskar den negativa 

externaliteten som den fossila bränsleanvändningen ger upphov till. Dessutom uppnås en 

kontinuerlig förbättring av produktionstekniker genom att teknisk utveckling stimuleras. (ibid) 
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3.1.1 Internalisering av de negativa externaliteterna                                                                                            

Den huvudsakliga fördelen vid generering av energi med förnybara energikällor som vindkraft 

är att de bidrar till bevarandet av kollektiva varor som ren luft och stabilt klimat, till skillnad 

från de konventionella energikällorna. Kollektiva varor karaktäriseras av icke-exkluderbarhet 

samt icke-rivalitet och privatpersoner vill inte investera i elektricitet som producerats med 

förnybar energiteknik eftersom alla kan få tillgång till detta utan att betala ett högre pris. 

Under sådana förhållanden klarar marknaden inte själv av att sprida tekniken inom vindkraft. 

(ibid) 

 

Menanteau m.fl. (2003) anser att en avreglering av elmarknaden delvis kan öka 

elproduktionen som sker med förnybara energikällor som vindkraft och därmed även dess 

spridning genom att konsumenter kan köpa miljömärkt elektricitet. Jegen och Wüstenhagen 

(2001) menar dock att endast 2-3 % av elkonsumenterna köper miljömärkt el, förutom i de fall 

där detta möjliggör stora skatteavdrag. Detta leder enligt Menanteau m.fl. (2003) till att de 

enskilda individernas val inte avspeglar samhällets värde av att bevara miljön. Om det är 

möjligt att mäta kostnaden för miljöskadan kan detta marknadsmisslyckande lösas genom att 

införa en reglering eller en optimal skatt på de utsläpp som användning av fossila bränslen i 

elproduktionen ger upphov till. De negativa externaliteterna internaliseras därmed i elpriset 

vilket skulle kunna skapa konkurrensneutralitet mellan olika typer av produktionsteknologier 

varvid användningen av förnybara energikällor som vindkraft kan öka inom elproduktionen.  

 

Problem som uppstår när samhället vill införa en optimal miljöskatt är att det är svårt att mäta 

värdet av miljöskadan och att den politiska svårigheten att införa en miljöskatt gör att den 

negativa externaliteten inte till fullo är internaliserad i energipriset. Därför kan statsstöd till 

vindkraftsbaserad elproduktion rättfärdigas med att detta är en tillfällig kompensation för att 

undvika den negativa externaliteten. När elproduktionen sker med hjälp av förnybara 

energikällor som vindkraft är det svårt att mäta värdet på miljöskadan som undviks eller 

värdet på den allmänna varan som bevaras, i termer som luftkvalitet eller klimatförändringar. 

Svårigheten att mäta dessa parametrar leder till att det inom flera områden inte är möjligt att 

göra en observation av en optimal reningsnivå. Användning av ekonomiska instrument som 

miljöskatter och utsläppsrättigheter garanterar att miljömål uppnås till lägsta möjliga kostnad. 

(ibid) 
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Sundqvist och Söderholm (2002) hävdar att vindkraft uppvisar relativt låga miljökostnader 

jämfört med bioenergi och andra kraftslag och detta visas i figur 3.1. 

 

 

 
Figur 3.1: Miljökostnaderna för olika produktionsslag 

Källa: Sundqvist och Söderholm (2002) 

 

I figuren visar Sundqvist och Söderholm (2002) en sammanfattning av 63 olika studier när det 

gäller olika elproduktionsslags externa miljökostnader. Figuren ger vissa indikationer om de 

olika bränslenas relativa miljökostnader. Den horisontella övre markeringen visar enligt 

Moore (2003) det högsta värdet och det horisontella nedre markeringen visar det lägsta värdet 

inom varje produktionsslag mätt i US cents/kWh. Vi kan tydligt avläsa i figurens mörka rutor, 

där 50 % av de observerade värdena visas, att det högsta värdet på miljökostnaden för hälften 

av observationerna inom vindkraften ligger klart under de andra produktionsslagen. Däremot 

uppvisas i det mörka fältet att både vattenkraftens och kärnkraftens lägsta nivåer, för hälften 

av värdena, ligger under eller i paritet med vindkraftens lägsta värde. Medianens värde visar 

att hälften av värdena inom den mörka rutan för vindkraften är relativt lägre än för de övriga 

produktionsslagen.  
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3.1.2 Stimulering av teknisk förändring 

Skapandet av ett konkurrensförhållande som avspeglar både privata och sociala kostnader 

mellan fossila bränslen och förnybara energikällor som vindkraft garanterar inte att en 

dynamisk process inom förnybar energi skapas i enlighet med det kollektiva målet som är att 

bevara den lokala och globala miljön. Tekniken för vindkraftsbaserad elproduktion har en 

ofördelaktig konkurrenssituation gentemot de mer etablerade produktionsteknikerna eftersom 

de inte ännu har uppnått optimal prestanda i termer av kostnadsnivå och tillförlitlighet. 

Optimal prestanda uppnås på sikt gradvis som ett resultat av erfarenheter från tidigare och 

pågående användning. Det behövs incitament för att tekniker inom förnybar energiproduktion 

som vindkraft skall utvecklas samtidigt som den inte bara skall accepteras inom enstaka 

marknadsnischer. Andra hinder för vindkraftens spridning är dess kapitalintensitet, behovet av 

massproduktion samt svårigheter att kontinuerligt generera energi. (Menanteau m.fl. 2003) 

 

De nya aktörerna inom de fria elmarknaderna tenderar att favorisera de produktionstekniker 

som har låg kapitalintensitet och kontinuerlig försörjning av energi. De redan etablerade 

aktörerna som har kommit längre i sin tekniska utveckling tenderar att favorisera större 

produktionssystem. Dessa tendenser kan hindra spridningen av produktionstekniken inom 

vindkraften. Konkurrensen mellan olika tekniker inom elproduktion rättfärdigar att staten ger 

stöd till den vindkraftsbaserade elproduktionen och till andra tekniker inom förnybar 

elproduktion. Detta stimulerar en dynamisk process som leder till att produktionsteknikernas 

prestanda avslöjas samtidigt som detta hjälper till att expandera bredden av de 

produktionstekniker som kan bidra till bevarandet av den globala miljön. (ibid) 

 

3.2  Hur skall el som produceras med förnybara energikällor stimuleras? 

Menanteau m.fl. (2003) menar att investeringsstöd och stöd till forskning och utveckling var 

de metoder som först introducerades för att förbättra och stimulera spridningen av 

elproduktion med förnybara energikällor. Dessa stöd används fortfarande för de teknologier 

som är i början av sin utvecklingscykel. Förutom investeringsstöd och stöd till forskning och 

utveckling kan stödsystem delas in i två olika kategorier och de är antingen ett prisbaserat 

system eller ett kvantitetsbaserat system. Till det prisbaserade systemet hör miljöbonus som är 

det äldsta och mest använda stödsystemet. Till det kvantitetsbaserade systemet hör elcertifikat 

som innebär att en viss kvot av all elproduktion måste genereras med hjälp av förnybara 

energikällor som vindkraft.  
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Allt större fokus nu läggs på att uppnå miljömålen till lägsta möjliga kostnad och detta gör att 

det blir allt viktigare att undersöka effektiviteten i de instrument som ett samhälle använder 

för att driva på utvecklingen inom vindkraften. Dessa instrument kan fokusera på kvantiteter, 

som elcertifikatssystemet gör, eller också fokuserar det på priser som systemet med 

miljöbonus gör. Ett samhälle vill med dessa system påskynda inlärningseffekter samt skapa 

incitament för teknisk utveckling så att vindkraftens elproduktionskostnader blir lägre och 

därmed kan konkurrera med de traditionella produktionsmetoderna, vilket kan leda till att 

spridningen av vindkraftstekniken bland elproducenterna ökar. Marknaden klarar inte själv av 

att sprida tekniken inom vindkraftsproduktionen eftersom privatpersoner med 

snålskjutsbeteende inte vill betala extra för el som är producerad med vindkraft. (ibid) 

 

3.2.1 Miljöbonus 

Miljöbonus innebär att elkonsumenterna är skyldiga att köpa el som tillverkas med hjälp av 

förnybara energikällor som vindkraft till en tariff som statsmakterna har bestämt och 

garanterar under en bestämd tidsperiod. Miljöbonus fungerar som en subvention som 

allokeras till de elproducenter som nyttjar vindkraften. I figur 3.2 visas att producenterna 

uppmuntras att förlägga den vindkraftsbaserade elproduktionen på alla tillgängliga 

lokaliseringsplatser fram tills att marginalkostnaden att producera el med vindkraft är lika 

med den föreslagna miljöbonusen P in, varvid den producerade elkvantiteten motsvaras av 

värdet K ut. Marginalkostnadskurvan för elproduktion med vindkraft är i regel inte känd vilket 

innebär att K ut inte är känd i förväg. (ibid) 

 

Pris MK 

 
 
Figur 3.2: Miljöbonus 

Källa: Menantau, Finon, Lamy (2003) 
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Den varierande kvalitén på de tillgängliga lokaliseringsplatserna leder till att avkastningen 

skiftar, vilket är en fördel för de projekt som har de lägsta produktionskostnaderna. Den totala 

kostnaden för att nå målet är P in × K ut. Kostnaderna för miljöbonusen täcks antingen genom 

att alla elkonsumenter får betala för den vindkraftsbaserade elproduktionen, eller också 

betalas detta endast av de konsumenter som köper miljövänlig el. Detta kan också finansieras 

via skattebetalarna eller en kombination av de olika metoderna. Rättviseaspekter leder ofta till 

att olika metoder används för att finansieringsbördan skall fördelas jämlikt. (ibid) 

 

3.2.2 Elcertifikat 

Elcertifikat innebär enligt Menanteau m.fl. (2003) att en fast kvot av den totala elförsäljningen 

måste skapas med hjälp av förnybara energikällor som vindkraft. På fria marknader berör 

elcertifikaten i huvudsak producenter och återförsäljare, men enskilda konsumenter kan också 

involveras i handelssystemet. Ansvariga aktörer har möjlighet att själva generera den mängd 

elektricitet som krävs, eller också kan de via långtidskontrakt köpa in el som är producerat 

med förnybara energikällor från specialiserade elproducenter. Dessutom kan de köpa in 

elcertifikat för en viss mängd miljövänlig el från andra aktörer (Berry och Jaccard, 2001). 

 

Elcertifikat ges ut av elproducenter som använder förnybara energikällor som därmed drar 

fördel av elproduktionen med förnybara energikällor på två sätt. Först kan de sälja den 

producerade elen på marknaden och sedan kan de dessutom sälja elcertifikat på 

elcertifikatsmarknaden. Mängden el som skall produceras med förnybara energikällor bestäms 

för hela Sverige och därefter delas de ut till aktörer som konsumenter, återförsäljare och 

producenter. Aktörerna har inte samma möjligheter att utveckla förnybara energikällor 

eftersom de har olika marginalproduktionskostnadskurvor. (Menanteau m.fl. 2003) 

 

Elcertifikaten gör att kvoterna kan fördelas på ett effektivt sätt. Utan denna flexibla mekanism 

skulle aktörer som har samma skyldigheter men olika marginalkostnader orsaka ineffektivitet 

på elcertifikatsmarknaden. Elcertifikatmarknaden bidrar till högre effektivitet när 

marginalkostnaderna tenderar att harmoniseras mellan de olika aktörerna samtidigt som 

specialiserade producenter uppmuntras att etablera sig på marknaden. (ibid) 
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Antag att vi har två vindkrafts producenter A och B som har samma produktionsmål q, vilket 

visas i figur 3.3. Producent A som har sämre produktionsteknik kommer att ha högre 

marginalproduktionskostnad än producent B som har bättre utvecklad teknik. 

Produktionskvantiteten för producent A kan begränsas till KA tack vare möjligheten att handla 

med gröna certifikat till priset p, och därmed uppnå det uppsatta målet q. Producent B ökar sin 

produktion till KB och säljer sitt överskott av elcertifikat till marknadspriset p. Introduceringen 

av elcertifikat leder till att elproducenternas kostnader för att uppnå det gemensamma målet 

(K = KA + KB = 2q) reduceras vilket visas i figuren av de skuggade områdena. Detta kan 

jämföras med ett system där flexibilitet på marknaden inte råder vilket i vårt exempel skulle 

leda till att aktörernas elproduktion begränsas till KA och KB. (ibid) 

 

Pris MK B MK A + MK A

 
Figur 3.3: Elcertifikat 

Källa: Menantau, Finon, Lamy (2003) 
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3.3 Jämförelser mellan de olika systemen och tillgången på information 

Om perfekt information är tillgänglig är ett prisbaserat och ett kvantitetsbaserat system 

likvärdiga när det gäller att kontrollera utsläpp. Samma utsläppsnivå och prisnivå kan 

åstadkommas antingen med hjälp av en skatt som är ett prisbaserat angreppssätt eller med 

hjälp av att sälja utsläppsrättigheter som är ett kvantitetsbaserat angreppssätt. Men när 

osäkerhet råder och informationen är ofullständig har stödsystemen olika fördelar. (ibid) 

 

När den marginella reningskostnadskurvan inte är känd möjliggör det prisbaserade systemet 

att kostnaderna för att mäta utsläpp kan kontrolleras, samtidigt som den fungerar som ett 

pristak för den marginalkostnad som accepteras när utsläpp skall kontrolleras och mätas. Detta 

system ger dock inte i förväg någon indikation om den mängd utsläpp som undviks eller den 

totala kostnaden för att mäta och kontrollera utsläpp. Ett kvantitetsbaserat system kan däremot 

inte ge en indikation om den totala kostnaden för att mäta och kontrollera utsläpp men den 

möjliggör en direkt kontroll av utsläppsmängden. Båda systemen kan justeras för att uppnå 

utsläppens reduktionsmål. (ibid) 

 

Symmetrin mellan de båda systemen är inte fullständig. Valet av system beror på den 

marginella externalitetskurvan och den marginella reningskostnadskurvan. Det 

kvantitetsbaserade systemet är ur samhällets synvinkel att föredra när lutningen på 

marginalkostnadskurvan är flack eftersom ett prisbaserat system resulterar i ett kvantitativt 

resultat som ligger långt från ett uppsatt mål. Ett elcertifikatsystem är därför att föredra inom 

vindkraften när det råder osäkerhet och brist på information om lutningen på 

vindkraftsproducenternas marginalkostnadskurva. Däremot är ett prisbaserat system att 

föredra när lutningen på marginalkostnadskurvan är brant eftersom det kvantitativa resultatet 

tenderar att hamna nära ett uppsatt mål. (ibid) 

 

Incitament som baseras på miljöbonus har kritiserats för de höga kostnader som är förknippat 

med systemet. Eftersom marginalkostnadskurvan för vindkraft är flack kan en liten variation i 

nivån på den föreslagna miljöbonusen leda till en kraftig ökning av den producerade 

elkvantiteten. Därmed ökar även de totala kostnaderna för subventionerna. I figur 3.4 visas 

detta genom att kvantiteten ökar från K1 till K2. Denna risk begränsas emellertid när ett 

kvantitetsbaserat stödsystem används. (ibid) 
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Figur 3.4: Priser och kvantiteter samt tillgången på information 

Källa: Menantau, Finon, Lamy (2003) 

 

3.4 Jämförelser mellan de olika systemen och påverkan av teknisk utveckling 

Tidigare teoretiska analyser av hur olika miljörelaterade instrument påverkar teknisk 

utveckling har generellt lett till slutsatsen att ekonomiska instrument är effektivare än 

reglerande mekanismer. Skatter och rättigheter som är ekonomiska instrument uppmuntrar 

mer effektivt till teknisk utveckling än vad en reglering gör. Detta beror på att företag har 

incitament att reducera utsläppens kontrollkostnader samt minska kostnaderna för skatter och 

inköp av rättigheter. (ibid) 

 

Teknisk utveckling uppmuntras av konkurrensen mellan olika produktionstekniker som kan 

leda till att kostnaderna reduceras. I ett system med elcertifikat är de som har investerat i 

elproduktion med förnybara energikällor pristagare och därför har de ett incitament att 

reducera sina kostnader för att bli konkurrenskraftigare gentemot andra typer av förnybara 

energikällor. Miljöbonus ger inte samma incitament. Dynamiska effekter måste också beaktas 

i relation till redan installerad produktionskapacitet och inlärningseffekternas påverkan på 

kostnader måste relateras till ansamlad produktion. (ibid) 

 

Teknisk utveckling uppmuntras också av den kraft som läggs ner på att hitta nya innovationer 

vilket beror på de investeringar som överskotten från elproduktionen av förnybara 

energikällor ger. När elproducenter och dess komponentleverantörer har uppnått en viss 

vinstnivå börjar de investera i forskning och utveckling för att sänka kostnaderna och öka 

vinsterna ytterligare. (ibid) 
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I figur 3.5 visas att när en garanterad inkomst som miljöbonus används innebär en teknisk 

utveckling att produktionskostnaderna reduceras från MK till MK´ och genereringen av el med 

hjälp av förnybara energikällor ökar från K till K´. Samhället drar nytta av den ökade 

användningen av förnybara energikällor samtidigt som producenterna behåller överskottet 

som den tekniska utvecklingen orsakar. Detta producentöverskott utgörs av arean O´XY. När 

elcertifikat används kommer jämviktspriset att etableras vid p´. Överskottet som motsvaras av 

arean O´Zp´ går till producenterna men jämfört med föregående situation reduceras 

överskottet med pXZp´. (ibid) 

 

De olika instrumenten resulterar i att överskottet fördelas på olika sätt. När miljöbonus 

tillämpas tenderar den tekniska utvecklingen att öka producenternas överskott. Miljöbonus 

som är en prisbaserad ansats är bättre ur samhällets synvinkel eftersom den leder till att 

vindkraftsproducenterna i högre grad uppmuntras till innovationer. När miljöbonus tillämpas 

gör en teknisk utveckling att vindkraftsproducenternas överskott ökar men i systemet med 

elcertifikat leder detta till att elproducenternas överskott begränsas. Däremot gör 

elcertifikatsmarknaden att elproducenterna är tvingade att vara konkurrenskraftiga och de 

måste därmed försöka dra nytta av olika tekniska framsteg för att sänka sina driftskostnader. 

(ibid) 
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Figur 3.5: Priser och kvantiteter samt påverkan på teknisk utveckling 

Källa: Menantau, Finon, Lamy (2003) 
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3.5 Miljöbonusens effektivitet 

Teknologin inom vindkraftsproduktion är inte tillräckligt effektiv för att den spontant skall 

kunna utvecklas och spridas eftersom kostnaderna för de miljöskador som elproduktionen 

med konventionella energikällor orsakar inte synliggörs i dess elpris. Därför är det nödvändigt 

att stödja vindkraftsproducenterna om statens miljömål skall kunna uppnås. Allt större kraft 

läggs nu på att uppnå dessa miljömål och därför kan staten inte längre ignorera effektiviteten 

och kostnaderna för stöd som miljöbonus. (ibid) 

 

3.5.1 Miljöbonusens kapacitet att stimulera förnybar elproduktion med vindkraft 

Miljöbonus har bidragit till en hållbar utveckling av vindkraften i de europeiska länder som 

har nyttjat stödsystemet. Möjligheten för elproducenterna att erhålla en hög avkastning 

kombinerat med en hög prisnivå på elektricitet är de främsta orsakerna till miljöbonusens 

höga effektivitet. Denna framgång kan också förklaras med att risknivån för projektutvecklare 

har sänkts eftersom alla nya projekt garanteras subventioner under dess återbetalningstid 

varvid projektets vinst beror på investerarnas möjlighet att kontrollera sin kostnadsnivå. (ibid) 

 

Dessutom är transaktionskostnaderna för miljöbonus låga och acceptansen för nya projekt 

höga. En hög acceptans är ett resultat av en hög vinstnivå vilket möjliggör att det inte krävs 

stora parker som består av ett flertal vindkraftsanläggningar utan en småskalig vindproduktion 

kan också vara lönsam. Vindkraftsanläggningar behöver inte nödvändigtvis placeras på de 

mest gynnsamma och attraktivaste lokaliseringsplatserna när miljöbonus nyttjas. Detta gör att 

allmänhetens preferenser kan beaktas genom att de visuella externaliteter som 

vindkraftsanläggningarna orsakar kan internaliseras. Miljöbonusen gör att projekt inom 

vindkraft tenderar att spridas på ett balanserat sätt till flera geografiska regioner. (ibid) 

 

3.5.2 Elproducentens incitament att reducera kostnader och priser under miljöbonussystemet 

Miljöbonusens huvudsakliga svaghet är att stödsystemet skapar otillräckliga incitament för att 

sänka produktionskostnaderna inom vindkraften. Det är politiskt problematiskt att genomföra 

en sänkning av det statliga stödet till vindkraftsbaserad elproduktion. Sänkta 

investeringskostnader och förbättrad prestanda inom vindkraftsproduktionen reflekteras bara 

delvis i de sänkta subventionerna. När subventionernas nivå är stabil ökar subventionsandelen 

som fördelas ut till nya projekt som drar nytta av den tekniska utvecklingen. (ibid) 
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Detta problem kan lösas genom att tillämpa degressiv miljöbonus som beaktar den tekniska 

utvecklingen, varvid de vinster som den tekniska utvecklingen ger upphov till kan fördelas 

mer rättvist genom att reducera subventionerna och därmed den totala kostnadsbördan för 

samhället samtidigt som vindkraftsproducenterna garanteras ett acceptabelt 

producentöverskott. (ibid) 

 

Möjligheten att skapa en långsiktigt uthållig teknisk utveckling hos vindkraftsbaserad 

elproduktion beror delvis på den tekniska inlärningseffekten som kan relateras till den breda 

spridningen av en teknologi. Men den beror också på de investeringar som 

vindturbintillverkarna gör inom forskning och utveckling och därmed även på de överskott 

som detta kan generera. Om nivån på miljöbonusen inte justeras i samklang med den tekniska 

utvecklingen är det elproducenter, investerare samt vindturbintillverkare som drar nytta av det 

överskott som orsakas av en lägre kostnadsnivå. (ibid) 

 

Fördelningen av detta överskott har två effekter. Den tekniska inlärningseffekten har varit hög 

när miljöbonus har nyttjats eftersom tillväxten för kapaciteten att stimulera förnybar 

elproduktion med vindkraft har varit hög. En annan effekt av miljöbonus är att detta bidrar till 

att vindturbintillverkarnas investeringar inom forskning och utveckling ökar eftersom den 

tekniska utvecklingen orsakar en sänkt kostnadsnivå som i kombination med en stabil 

subventionsnivå inom vindkraftsbaserad elproduktion möjliggör att fler investeringar kan 

realiseras. (ibid) 

 

3.6 Elcertifikatens effektivitet 

Den snabba ökningen av elproduktion med förnybara energikällor gör enligt Menanteau m.fl. 

(2003) att subventioner till dessa elproducenter ökar när ett system med miljöbonus tillämpas. 

Elcertifikat kan ersätta den befintliga miljöbonusen varvid finansieringen av förnybara 

energikällor sker på mer marknadsmässiga villkor. Miljöbonusen kan utvecklas utan att 

snedvrida konkurrensen samtidigt som alla konsumenter bidrar till att stödja förnybara 

energikällor, däremot är elcertifikat mer anpassade till den nya typen av elmarknad. 

Generaldirektör Thomas Korsfeldt på STEM (2004) menar att ”fördelen med att försöka 

utnyttja marknadsmekanismerna är att den förnybara elproduktionen bör få mer långsiktiga 

ekonomiska spelregler än med ett bidragssystem, vars ekonomiska nivå årligen skall prövas 

av riksdagen”.  
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Eftersom det finns liten erfarenhet av elcertifikaten så är det svårt att analysera storleken på 

systemets kapacitet att stimulera förnybar elproduktion med vindkraft. Det är också svårt att 

avgöra vilket incitament att reducera kostnader och priser samt skapa innovationer inom 

vindkraften som systemet skapar. Det går dock att beskriva systemets potentiella effektivitet. 

Ett system med elcertifikat bidrar till att förnybara energikällor integreras med elmarknaden. 

Stödmekanismer för utveckling inom förnybara energikällor relateras med detta system till 

elpriset, till skillnad från miljöbonus där subventionen är fast och oberoende av elpriset. Det 

totala priset per förnybar kWh som är lika med elmarknadspriset plus priset på elcertifikat per 

kWh, skulle i teorin motsvara den totala kostnaden på marginalen för den kapacitet som kan 

installeras under den vindkraftsbaserade elens tillväxtperiod. Priset för elcertifikat kan därför 

utgöras av skillnaden mellan marginalkostnaden för el under utvecklingsfasen och 

marknadspriset på el. (Menanteau m.fl. 2003) 

 

När ett system med elcertifikat tillämpas kan produktionsmålen för förnybara energikällor 

påtvingas elproducenter och återförsäljare, för att det skall vara möjligt att uppnå en effektiv 

resursallokering bland produktionsmetoderna, vilket är ett av samhällets övergripande mål. 

Elcertifikaten gör det möjligt att använda de energikällor som har lägst kostnad inom en 

enskild teknologi. Därför kan elproducenter som använder vindkraft föredra att nyttja 

kustregioner när vindkraftverk skall placeras. Elcertifikaten gör det också möjligt att använda 

den teknologi som har lägst kostnad. Detta kan dock göra att det sker för lite investeringar 

inom nya lovande teknologier som ännu inte har kommit speciellt långt i utvecklingen. (ibid) 

 

Om marknaden för elcertifikat skall fungera krävs det att nya funktioner garanteras och om 

aktörerna inte lever upp till de ställda kraven skall någon form av straff kunna utdelas. Dessa 

funktioner är certifiering av elproducenterna, handelsregister, redovisning och revision. Detta 

leder dock till höga administrationskostnader. Motivet för dessa funktioner är att 

elcertifikatpriset inte skall utsättas för hård prispress vid dess introduktion. 

Elcertifikatkvoterna bör vara måttliga i början för att sedan gradvis öka i takt med 

utvecklingsmöjligheterna. Systemet med elcertifikat är intressant ur ett internationellt 

perspektiv där det finns större möjligheter till handel än inom en enskild nation där 

marknaden kan vara liten och en enskild aktör kan betjäna hela marknaden. (ibid) 

 

 

   
  

 
— 26 — 



 
 
 
Största risken med att använda ett system med elcertifikat är att elcertifikatpriserna kan 

variera och skapa osäkerhet vilket medför negativa konsekvenser för dem som redan har en 

etablerad elproduktion, men också för de som nyinvesterar i elproduktion med förnybara 

energikällor. Detta kan inträffa om elcertifikatsmarknaden är begränsad och har liten 

omsättning och liten likviditet beroende på att det endast är ett fåtal aktörer som handlar på 

marknaden. (ibid) 

 

På utbudssidan så måste elproducenter som vill etablera sig på elmarknaden kunna förutspå 

framtida räntor och intäkter som sedan kan användas i en investeringskalkyl som möjliggör att 

elproducenterna kan bedöma om projektet är lönsamt att investera i. Detta är nödvändigt för 

att investerarna skall kunna få lån till att investera i en ny produktionsanläggning som ökar 

kapaciteten i elproduktionen. Genom att skapa en handelsplats för långsiktiga kontrakt kan 

elcertifikatsprisets variationer begränsas. Dessa variationer beror på meterologiska faktorer 

och på skattningar av de framtida sannolika projekten. (ibid) 

 

När det gäller efterfrågesidan är utlåning eller inlåning andra mekanismer som kan begränsa 

de prisvariationer vilka kan orsakas av för strikta gränsvärden för elcertifikaten. Ur 

investerarnas och köparnas synvinkel accepteras att certifikatspriset varierar inom rimliga 

gränser och detta kan åstadkommas genom att skapa ett prisgolv och ett pristak på 

elcertifikatmarknaden. Prisgolvet baseras på att en regulator köper upp elcertifikat till ett i 

förväg fastställt pris om utbudet på elcertifikat är för stort. Pristaket är nödvändigt eftersom 

det finns risk för brist på elcertifikat. Samma regulator skulle därmed även bli ansvarig för att 

sälja elcertifikat till ett i förväg bestämt pris. (ibid) 

 

3.6.1 Elcertifikatens kapacitet att stimulera förnybar elproduktion med vindkraft 

Målen för miljöpolitiken kan kvantifieras vilket möjliggör att en varaktig utveckling mot 

högre kvoter av elcertifikat kan ske. Till skillnad från miljöbonus kan betalningen till 

elproducenter via elcertifikat, där svårigheten är att bedöma marknaden, göra att utvecklingen 

av de nya teknologierna hämmas. Detta beror på att det är svårt att förutspå de framtida 

priserna och vilken prisnivå som är tillräckligt lönsam för att få investerare intresserade i 

utvecklingen av de olika teknikerna. En marknad för långsiktiga kontrakt kan lösa detta om 

marknaden har tillräcklig likviditet. Genom att tillväxten styrs av utvecklingen inom kvot-

systemet kommer ökande marknadspriser att leda till en efterfrågeökning på elcertifikat. (ibid) 
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Ett system med elcertifikat leder tack vare en ökad konkurrens till att prisnivån blir lägre 

varvid riskmarginalerna begränsas vilket leder till en väldigt begränsad installerad 

produktionskapacitet. Skillnaderna i resultat som miljöbonus och elcertifikatssystemet kreerar 

kan förklaras med den relativt flacka kostnadskurvan som vindkraftsbaserad elproduktion har 

i dagsläget. Dessutom skapar ett system med elcertifikat en osäkerhet beträffande 

investeringsprojektens lönsamhet. (ibid) 

 

Elcertifikatsystemet ger jämfört med miljöbonus en lägre vinstmarginal samtidigt som den 

förväntade vinstnivån blir lägre. Balansen mellan en investerings förknippade risker och dess 

förväntade vinst är därmed med all tydlighet sämre inom elcertifikatssystemet än inom 

systemet med miljöbonus. Elcertifikatsystemet kan göra att hänsyn till omgivningen inte ges 

tillräcklig uppmärksamhet vilket emellertid kan leda till starka protester från den drabbade 

allmänheten. (ibid) 

 

3.6.2 Elproducentens incitament att reducera kostnader och priser under elcertifikatsystemet 

Systemet med elcertifikat anses vara speciellt lämpligt och effektivt för att skapa incitament 

att sänka produktionskostnaderna inom vindkraftsbaserad elproduktion. Elcertifikat-

marknaden ger ett dubbelt incitament att sänka kostnaderna för de elproducenter som 

använder förnybara energikällor. Dels genom att elmarknadspriserna tenderar att falla 

beroende på den avreglerade elmarknaden som ger ökad konkurrens mellan aktörerna. Dels 

genom att elproducenter som använder förnybara energikällor ständigt är utsatt för press från 

andra konkurrenter genom elcertifikatsmarknaden. Denna press skapar incitament för 

potentiella investerare att kontrollera investeringskostnader och driftskostnader. De 

reducerade marginalerna inom elcertifikatssystemet kan begränsa investeringskapaciteten 

inom forskning och utveckling hos vindkraftverkstillverkare och dess leverantörer. (ibid) 

 

3.7 Miljöbonus eller elcertifikat? 

I en teoretiskt perfekt situation kan miljöbonus och elcertifikat vara jämförbara system för att 

uppnå miljömål. Men när hänsyn tas till osäkerhet och systemens olika relativa effektivitet i 

att stimulera till uthållig teknisk utveckling är emellertid denna symmetri inte möjlig. När det 

gäller systemens kapacitet att installera förnybar elproduktion med vindkraft har prisbaserade 

system kreerat bättre resultat än kvantitetsbaserade system. (ibid) 
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Teoretiskt skall det inte finnas några skillnader mellan systemen eftersom ett elcertifikatpris 

som är i paritet med nivån på miljöbonus borde ge upphov till samma installerade 

produktionskapacitet. Skillnader mellan systemen kan förklaras med att investerare ser nivån 

på fasta priser i det prisbaserade systemet som en garanti för en säker investering som är 

lättare att förutsäga vilket ger ett stabilt incitament att installera produktionskapacitet 

samtidigt som transaktionskostnaderna för projekt är lägre. (ibid) 

 

Incitamentet att reducera kostnader är mycket högre i elcertifikatssystemet eftersom 

konkurrerande elproducenter måste låta sin kostnadsnivå avspeglas i elhandeln för att få sälja 

elcertifikat. Ett system med miljöbonus ger emellertid lägre incitament att sänka 

produktionskostnaderna eftersom detta inte har reflekteras systematiskt i miljöbonusens nivå. 

En högre installerad produktionskapacitet kan också kreera lägre produktionskostnader via 

den tekniska inlärningseffekten hos vindkraftverkens tillverkare. Miljöbonus gör att 

vindkraftverkens tillverkare kan spendera större resurser på forskning och utveckling. (ibid) 

 

Teoretiskt skall ett system med elcertifikat tillåta existensen av ett flertal valkriterium som tar 

hänsyn till de mål som finns beträffande nyttjandet av mark eller minimerandet av pressen att 

exploatera de bästa lokaliseringsplatserna. I realiteten har dessa mål uppnåtts på ett bättre sätt 

i länder som har tillämpat miljöbonus. Den högre effektivitet som miljöbonussystemet 

uppvisar beträffande förmågan att uppnå målen för förnybara energikällor bekräftas av den 

gradvisa minskningen av elcertifikatsystem som är följden av en låg nivå på 

projektimplementeringen. (ibid) 

 

Elcertifikatsystemet har en fördel i att uppnå ambitiösa mål på ett kostnadseffektivt sätt och 

därför så framkallar detta att ett flertal länder står i begrepp att börja nyttja detta stödsystem. 

Jämfört med andra instrument erbjuder handel med elcertifikat att fördelningen av ett 

övergripande mål för ett flertal teknologier sker på ett kostnadseffektivt sätt. Den begränsade 

erfarenheten av elcertifikatsystem och osäkerheten rörande elmarknadens funktion kombinerat 

med framväxten av ett ramverk som uppfattas som stabilt bland vindkraftens investerare gör 

att elcertifikatsystemets effektivitet ännu inte har bevisats. (ibid)  
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Kapitel 4 

RESULTAT OCH ANALYS 
 

 

 

 

4.1 Enkätens utformning 

För att kunna besvara uppsatsen syfte har vi via telefon intervjuat 30 stycken svenska 

vindkraftsproducenter som enligt svenska energimyndigheten har godkända 

elproduktionsanläggningar och därmed påverkas av stödsystemen miljöbonus och elcertifikat. 

Frågor och svar från dessa intervjuer finns redovisade i appendix. Vid enkätens utformning 

och tillämpning prioriterade vi främst de vindkraftproducenter som bedrev sin verksamhet i 

form av aktiebolag och detta gjorde vi för att få större storleksmässig spridning på 

produktionsanläggningarna och för att täcka in de vindkraftsproducenter som volymmässigt 

producerar en stor del av den svenska vindkraftsproducerande elen. Enkäten var uppdelad i tre 

olika frågeavsnitt som berörde allmänna frågor om bakgrundsfakta, frågor som handlade om 

teknisk utveckling samt frågor som behandlade de olika stödsystemen miljöbonus och 

elcertifikat och dess förmåga att stimulera till nyinvesteringar.  

 

De allmänna frågorna om bakgrundsfakta ställdes för att vi skulle kunna bilda oss en 

uppfattning om vad som karaktäriserar respondenternas anläggningar. Frågorna som handlar 

om teknisk utveckling ställdes för att vi skulle kunna beskriva i vilken utsträckning som de 

vindkraftsbaserade elproducenterna kunde påverka detta och därmed även sina 

driftskostnader. Det sista batteriet med frågor utformades för att vi ville kunna jämföra de 

olika stödsystemens förmåga att stimulera till nyinvesteringar. 

 

4.2 Bakgrundsfakta om elproducenterna 

Först ställdes ett par frågor som berörde den enskilde vindkraftproducentens anläggning. Med 

anläggning menas ett eller flera vindkraftverk. Den inledande frågan som ställdes kom att 

beröra hur stor kapacitet anläggningen hade och hur mycket el den därmed kunde producera. 

Produktionskapaciteten på de olika anläggningarna varierade mycket. Elproducenten med den 

minsta vindkraftsanläggningen hade en produktionskapacitet på 400kW. 
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Den största elproducenten av de tillfrågade hade en vindkraftspark med en total 

produktionskapacitet på 9600 kW. Hos enskilda vindkraftverk låg produktionskapaciteten 

mellan 400 kW och 900 kW. Majoriteten hos de elproducenter som var innehavare av ett 

vindkraftverk hade en produktionskapacitet på 660 kW. Detta bekräftas också av Elforsk och 

figur 2.4 där diagrammet visar att de flesta vindkraftverken har en produktionskapacitet 

mellan 500 – 800 kW.  

 

När det gäller frågan om anläggningens lokalisering var de flesta anläggningarna placerad i 

södra Sverige. Anläggningarna var placerad på land nära kusten och ett fåtal anläggningar var 

lokaliserade längre in i landet och endast en av respondenternas anläggningar var placerad i 

fjällen. Detta stämmer bra överens med figur 2.5 som visar att vindkraftverken är lokaliserade 

på dessa platser eftersom att de energirikaste genomsnittliga vindhastigheterna finns i dessa 

områden. En annan förklaring till vindkraftverkens geografiska spridning kan vara att 

miljöbonusen enligt Menanteau m.fl. (2003) gör att projekt inom vindkraft tenderar att spridas 

på ett balanserat sätt till flera geografiska regioner. I figur 4.1 visas den procentuella 

fördelningen på var vindkraftanläggningarna är lokaliserade hos de respondenter som vi 

nyttjade i undersökningen. Figuren visar en klar dominans av placeringar längs de kustnära 

områdena. Bland våra respondenter var det bara en som hade ett vindkraftverk som var 

placerat i fjällen. 

 

3 %

Land  38%
38 %

Kustnära  59%

59 % Fjällen  3%

Figur 4.1: Procentuell fördelning på var vindkraftanläggningarna är lokaliserade, egen figur 
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Svaren på fråga tre är att anläggningarnas olika byggnadsår varierade inom årtalen 1951-2003. 

En respondent hade ett vindkraftverk som uppfördes 1951 vilket enligt den tillfrågade var 

Sveriges första vindkraftverk. De övriga respondenternas vindkraftverk togs i drift under 1990 

och 2000-talet. Detta verifieras också av vattenfall (2004) som menar att det är från början av 

1990-talet som antalet vindkraftverk har ökat markant och därmed även den 

vindkraftsbaserade elproduktionen som visas i figur 2.1.  

 

Investeringskostnaderna varierade också beroende på årtal när anläggningarna uppfördes eller 

dess olika storlek och kapacitet. Hos de vindkraftsproducenter som hade en turbin varierade 

investeringskostnaderna mellan tre och åtta miljoner kronor. De större elproducenterna som 

ägde fler än ett vindkraftverk hade investeringskostnader på mellan elva och tjugotvå miljoner 

kronor.  

 

Slutligen ville vi också få svar på i vilket land turbinen var tillverkad och det var bara två 

länder som förekom i utfrågningens svar. Dessa två länder var Tyskland och Danmark, med 

ett stort övervägande antal turbiner som var tillverkade av företaget Vestas Wind Systems A/S 

i Danmark. Figur 4.2 visar fördelning av turbinernas tillverkningsland och den dominans som 

Danmark och Tyskland har bland de intervjuade elproducenterna. 

 

15%

15%

70%

Danmark  70%

Tyskland  15%

Vet ej  15%

 
Figur 4.2: Procentuell fördelning av turbinens tillverkningsland, egen figur 
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Detta kan förklaras av att företaget Vestas Wind Systems A/S är en av de världsledande och 

dominerande vindturbinstillverkarna i världen. Det fanns även några elproducenter som 

använde sig av det tysktillverkade turbinerna från ENERCON. Detta resultat är inte 

förvånande eftersom VindForsk (2004) påstår att de fyra ledande tillverkarna av vindkraftverk 

är Vestas, GE Wind, ENERCON och Gamesa, vilka står för två tredjedelar av 

världsmarknaden.  

 

4.3 Elproducentens incitament för teknisk utveckling 

När det gällde frågan som handlade om elproducenternas tekniska utveckling undersöktes om 

de hade en egen teknisk utveckling eller om det var turbintillverkarna som stod för detta. På 

frågan om det bedrevs någon teknisk utveckling hos respektive elproducent var svaret hos 29 

av 30 tillfrågade ett entydigt nej. Respondenterna ansåg att det i stor utsträckning var 

vindkraftstillverkarna som stod för den tekniska utvecklingen inom området. Därför menade 

en vindkraftsproducent att ”den tekniska utvecklingen kommer alla producenter tillgodo”.  

 

Trots att miljöbonus och elcertifikat är ekonomiska verktyg sker det väldigt lite teknisk 

utveckling inom den vindkraftsbaserade elproduktionen. Elcertifikatsystemet stimulerar till en 

ökad konkurrens bland olika produktionstekniker inom de förnybara energikällorna och denna 

ökade konkurrens uppmuntrar till teknisk utveckling. Den ringa teknikutvecklingen bland 

elproducenter kan förklaras med att konkurrensen från elproducenter som använder andra 

produktionstekniker kan vara för liten. En annan förklaring kan vara att eftersom 

teknikutvecklingen gynnar alla slår de sänkningar i driftskostnaden som detta genererar 

igenom på elcertifikatpriset som sjunker varvid producenternas överskott sjunker vilket 

hindrar den tekniska utvecklingen.  

 

Ur samhällets synvinkel är systemet med miljöbonus bättre eftersom den leder till att 

vindkraftsproducenterna i högre grad uppmuntras till innovationer samtidigt som den tekniska 

utvecklingen ökar producenternas överskott. När miljöbonus tillämpas gör en teknisk 

utveckling att vindkraftsproducenternas överskott ökar men systemet med elcertifikat leder till 

att producenternas överskott begränsas. I takt med att miljöbonusen minskar sjunker 

stimulansen för teknisk utveckling via innovationer och dessutom sjunker 

producentöverskottet som detta kan generera. Detta kan vara en annan förklaring på att det 

sker så lite teknisk utveckling hos vindkraftsproducenterna.  
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En annan förklaring kan vara att detta beror på att miljöbonusens nivå är för låg och nästan 

ligger i paritet med elcertifikatens nivå vilket inte skapar tillräckliga incitament för teknisk 

utveckling. Enligt Elforsk (2004) ligger elcertifikatens genomsnittliga pris på 20 öre/kWh 

samtidigt som stödet från miljöbonusen ligger på 18.1 öre/kWh. Nivån på den tekniska 

utvecklingen kan bero på att elproducenterna upplever att risknivån för projektutveckling har 

höjts eller kommer att höjas i samband med miljöbonusens successiva avtrappning.  

 

Teknisk utveckling hos vindkraftsbaserad elproduktion beror delvis på den tekniska 

inlärningseffekten som kan relateras till den breda spridningen av en teknologi. Eftersom 

spridningen av vindkraften är liten kan detta vara en faktor som gör att den tekniska 

utvecklingen inte sker i någon större skala. Övergången från miljöbonus till elcertifikat kan 

göra att teknisk utveckling hämmas eftersom svårigheten att bedöma elmarknaden ökar. Detta 

beror på en ökad svårighet att förutspå de framtida elpriserna och vilken prisnivå som är 

tillräckligt lönsam för att elproducenterna själva skall utveckla tekniken inom vindkraft. Detta 

är ytterligare en faktor som kan ha bidragit till vårt resultat. 

  

Vi frågade också hur kostnaderna för anläggningen har utvecklats sedan den togs i bruk och 

följdfrågan blev vad som i huvudsak har påverkat ökningen eller minskningen hos respektive 

producent mest. När det sedan gällde kostnaderna för respektive producent var det väldigt 

olika förklaringar på hur den enskilde elproducentens driftskostnader hade utvecklats även om 

de flesta av de tillfrågade, 16 stycken, nog ansåg att deras kostnader hade ökat. Dessa 

kostnadsökningar bestod främst av en förhöjd försäkring på respektive anläggning men det 

fanns även de som framhöll att dyrare servicekostnader, miljöavgifter och skatter stod för en 

del av ökningen. En elproducent framhöll att ”vindkraftverk består allt mer av 

specialkomponenter som gör att reservdelspriserna ökar tack vare att turbintillverkare hamnar 

i en monopolsituation”. 13 stycken av de tillfrågade ansåg att några större förändringar när det 

gällde deras kostnader inte hade skett och ansåg därför att kostnaderna var konstanta. 

Förklaringen till de konstanta driftskostnaderna var enligt en elproducent att de hade ”bra 

underhåll på grejorna” eller att garantitiden inte ännu hade gått ut. Den av producenterna som 

lyckats sänka sina kostnader hade förhandlat sig till ett förmånligare serviceavtal. I figur 4.3 

visas driftkostnadernas utveckling sedan anläggningen togs i drift. 
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Figur 4.3: Driftkostnadernas utveckling sedan anläggningen togs i drift, egen figur 

 

Enligt Menanteau m.fl. (2003) innebär elcertifikatsmarknaden att elproducenterna är tvingade 

att vara konkurrenskraftiga och de måste därmed försöka dra nytta av olika tekniska framsteg 

för att sänka sina driftskostnader. Elcertifikatsystemet gör att de som har investerat i 

elproduktion med förnybara energikällor är pristagare och därmed har de ett större incitament 

än i systemet med miljöbonus att reducera sina kostnader för att öka sin konkurrensstyrka 

gentemot andra produktionsslag. En ökad konkurrens gynnar teknisk utveckling eftersom 

elproducenterna är tvingade att dra nytta av olika tekniska framsteg för att vara 

konkurrenskraftig. Trots detta sker väldigt lite teknisk utveckling bland de vindkraftsbaserade 

elproducenterna. Detta tyder på att konkurrensintensiteten mellan elproducenter som nyttjar 

olika energislag är för liten vilket kan vara en förklaring till att kostnaderna inte har sänkts hos 

flertalet respondenter.  

 

En annan förklaring till uteblivna kostnadssänkningar kan vara att elproducenterna inte har 

kunnat tillgodogöra sig inlärningseffekter eftersom det inte sker någon betydande teknisk 

utveckling bland dem. När elproducenter och dess komponentleverantörer har uppnått en viss 

vinstnivå börjar de investera i forskning och utveckling för att sänka kostnaderna och öka 

vinsterna ytterligare men trots att vinstnivån är hög har kostnaderna inte sjunkit.  
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En annan orsak kan vara att redan installerad produktionskapacitet hos enskilda elproducenter 

är för låg vilket gör det svårt att skapa skalfördelar som kan sänka kostnader och öka den 

tekniska utvecklingen samt att inlärningseffekternas påverkan på driftkostnaderna är för liten. 

Om vinstnivån bland den vindkraftsbaserade elproduktionen är för låg så tenderar dessutom 

forskning och utveckling att hämmas.  

 

En övergång till certifikatssystemet anses vara speciellt lämpligt och effektivt för att skapa 

incitament att sänka produktionskostnaderna inom vindkraftsbaserad elproduktion. Detta 

beror enligt Menanteau m.fl. (2003) på att elmarknadspriserna tenderar att falla eftersom en 

avreglerad elmarknad ger ökad konkurrens. I Sverige har dock elpriserna stigit vilket kan bero 

på bristande konkurrensintensitet mellan elproducenter vilket kan vara en orsak till att 

produktionskostnaderna för elproducenter inte har sänkts. Konkurrens skapar också 

incitament för potentiella investerare att kontrollera investeringskostnader och driftskostnader. 

De reducerade marginalerna som elcertifikatssystemet ger kan begränsa 

investeringskapaciteten inom forskning och utveckling hos vindkraftverkstillverkare och dess 

leverantörer vilket kan vara en anledning till att produktionskostnaderna inte har sänkts.  

 

4.4 Stödsystemens förmåga att stimulera till nyinvesteringar 

Avslutningsvis ställdes frågor som berörde de två olika stödsystemen, miljöbonus och 

elcertifikat. På detta sista batteri med frågor var åsikterna hos de olika producenterna av 

väldigt olik karaktär, eftersom de tillfrågade var mer engagerade inom vissa områden än 

andra. Svaren som vindkraftsproducenterna gav var både långa och välutvecklade men vi 

kommer att presentera svaren kortfattat i vårt arbete.  

 

På frågan om vilka de viktigaste hindren de olika elproducenterna ansågs vara för en fortsatt 

utbyggnad av vindkraften svarade 23 av de tillfrågade att det var olika politiska hinder som 

var det största hotet mot utvecklingen. Det politiska hinder som angavs i den största andelen 

av svaren var att elproducenterna ansåg att politikerna hade brist på långsiktigt tänkande. 

Andra svar som förekom var att den politiska beslutstiden var för lång och att politikerna inte 

satt inne med tillräcklig kunskap i ämnet samt att allmänheten ofta motsatte sig en utbyggnad 

av vindkraft nära områden som har rekreationsvärden och därmed påverkade de politikernas 

beslut.  
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De politiska hindren som angavs hade ingen direkt anknytning till de olika stödsystemen utan 

var mer kopplade till allmänhetens vilja att stödja vindkraftsutbyggnaden. Enligt Menanteau 

m.fl. (2003) kan emellertid en övergång till elcertifikatssystemet göra att starka protester från 

den drabbade allmänheten uppstår och hindrar utbyggnaden av vindkraft eftersom hänsyn till 

omgivningen inte ges tillräcklig uppmärksamhet i detta system.  

 

Andra hinder som nämndes var av ekonomisk karaktär. De vindkraftproducenter som svarat 

att det var främst ekonomiska hinder som hämmade vindkraftsutbyggnaden angav att 

osäkerhet i vindkraftverkens ekonomiska livslängd gör att avskrivningstiden också blivit mer 

osäker. Vindkraftsproducenterna ansåg också att elcertifikatssystemet gjorde att det blev 

svårare att finansiera utbyggnad av vindkraften via lån eftersom banker ville ha stor säkerhet 

samtidigt som det var svårt att presentera en ekonomisk kalkyl och vilka intäkter som 

vindkraftverk förväntades inbringa under dess ekonomiska livslängd.  

 

Menanteau m.fl. (2003) menar att övergången till elcertifikatssystemet gör att prisvariationer 

på elcertifikaten kan försvåra bedömning av projekts lönsamhet vilket försvårar finansieringen 

av vindkraftsutbyggnaden. Dessa prisvariationer kan dock begränsas genom att skapa en 

handelsplats för elcertifikat. 

 

Vi ville också genom våra intervjuer försöka få svar på vilket av de två olika systemen som 

respondenterna ansåg ge mest incitament till att bygga nya anläggningar. Av de tillfrågade var 

det elva stycken som ansåg att miljöbonusen var bättre. En respondent menade att ”små 

elproducenter är pristagare” och ”ingen vågar investera när marknaden bestämmer”. I ett 

system med elcertifikat är enligt Menanteau m.fl. (2003) de som har investerat i elproduktion 

med förnybara energikällor pristagare.  

 

Flera respondenter hävdade dessutom att systemet med certifikat gjorde att ”intäkterna blev 

osäkrare” och därmed blev det svårare att få finansiering till investeringar inom 

vindkraftsproduktion. Detta bekräftas också av Menanteau m.fl. (2003) som hävdar att till 

skillnad från miljöbonus så kan betalningen till elproducenter via elcertifikat, där svårigheten 

är att bedöma marknaden, göra att utvecklingen av de nya teknologierna hämmas. Detta beror 

på att det är svårt att förutspå de framtida priserna och vilken prisnivå som är tillräckligt 

lönsam för att få investerare intresserade att investera i utvecklingen av de olika teknikerna.  
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Ett annat skäl var att små elproducenter inte var så vana att prisförhandla och hade sämre 

förhandlingsstyrka. Dessutom menade en elproducent att ”miljöbonusen var bättre ur 

stabilitetssynpunkt”. Detta verifieras också av Menanteau m.fl. (2003) som menar att 

risknivån för projektutvecklare sänks med miljöbonussystemet eftersom alla nya projekt 

garanteras subventioner under dess återbetalningstid. Figur 4.4 visar fördelningen av svaren 

på frågan om vilket av systemen, elcertifikat eller miljöbonus, som ger mest incitament till att 

bygga nya vindkraftverk. 

 

23%

37%

20%

13%

7%

Certtifikat  23%

Miljöbonus  37% 

Vet ej  20%

Båda två på olika
sätt  13%
En kombination av
systemen  7%

 
Figur 4.4: Miljöbonus eller elcertifikat, vilket ger mest incitament till att bygga nya vindkraftverk?, egen figur 

 

Av de tillfrågade elproducenterna ansåg sju stycken av dessa att elcertifikaten gav mest 

incitament till vindkraftens fortsatta utbyggnad och tre av dessa elproducenter ägde mer än ett 

vindkraftverk. En aktör som ansåg att elcertifikaten var ett bättre system motiverade detta med 

att ”priset på elcertifikat var förhandlingsbart vilket nivån på miljöbonusen inte var” och detta 

förbättrade prisnivån och möjligheten att bygga nya vindkraftverk. Men enligt Menanteau 

m.fl. (2003) ger elcertifikatssystemet jämfört med miljöbonus en lägre vinstmarginal 

samtidigt som den förväntade vinstnivån blir lägre. En annan åsikt var att det är bra att 

miljöbonusen försvinner eftersom ”marknadskrafterna styr priset”. Menanteau m.fl. (2003) 

menar att elcertifikatssystemet är ett mer marknadsbaserat än systemet med miljöbonusen. 

 

 

   
  

 
— 38 — 



 
 
 
Konkurrensen från övriga förnyelsebara energikällor var också en fråga som vi ville försöka 

få besvarad genom att jämföra det gamla bonussystemet med det nya elcertifikatsystemet. 

Vilket av de olika systemen trodde elproducenterna skulle stimulera till högre konkurrens 

mellan elproducenter som nyttjade förnybara energikällor i elproduktionen men tillämpade 

olika produktionstekniker? De som ansåg att konkurrensen nu skulle öka menade att hotet 

främst kom från biobränslen. Fem av de tillfrågade respondenterna ansåg att de inte skulle 

påverkas av ökad konkurrens från andra tillverkare. Överlag var denna fråga svår att besvara 

för de flesta av förståeliga skäl, eftersom någon större konkurrens inte hunnit visa sig ännu 

utan den kommer kanske längre fram i tiden. Figur 4.5 presenterar respondenternas 

uppfattning om elcertifikat i högre grad än miljöbonus stimulerar till högre konkurrens mellan 

olika förnyelsebara energikällor. 

47%

13%

20%

17%
3%

Ja 47%

Nej  13%

Vet ej  20%

Ser ingen konkurrens 
17%
Inte påverkats, än  3%

 
Figur 4.5: Stimulerar elcertifikaten i högre grad än miljöbonus till högre konkurrens mellan olika förnyelsebara 

energikällor?, egen figur 

 

Resultatet förvånar oss inte eftersom elcertifikatsystemet enligt Menanteau m.fl. (2003) 

stimulerar till en ökad konkurrens bland olika produktionstekniker inom de förnybara 

energikällorna. Fördröjningseffekter kan dock ha påverkat resultatet eftersom 

elcertifikatsystemet har haft en ringa driftstid och det kan vara svårt för elproducenter att 

avgöra vilket system som stimulerar konkurrensen när miljöbonus och elcertifikat idag nyttjas 

parallellt.  
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Elcertifikatsystemet skall enligt Menanteau m.fl. (2003) göra att elmarknadspriserna tenderar 

att falla beroende på den avreglerade elmarknaden som ger ökad konkurrens mellan aktörerna, 

men i verkligheten har elpriserna stigit och detta kan vara en indikator på att det är för låg 

konkurrensintensitet på elmarknaden. 

 

Den sista frågan som vi fick besvarad var den om hur de olika respondenterna såg på att 

miljöbonusen på sikt skulle avvecklas för att till sist försvinna helt. Svaren var både långa och 

varierande men majoriteten av respondenterna ansåg att avvecklingen inte var bra. 20 stycken 

av de tillfrågade ville ha kvar miljöbonusen och motiverade det med att elcertifikatssystemet 

framkallar en större osäkerhet. Av dessa var det några av de mindre elproducenterna som 

ansåg att ”det blir större osäkerhet med elcertifikatssystemet”. I figur 4.6 redogörs för hur de 

enskilda elproducenterna ser på avvecklingen av miljöbonusen. Svaren som är kategoriserade 

som övriga i figuren utgör 10 procent av respondentpopulationen. Dessa hade inget klart och 

tydligt ställningstagande beträffande miljöbonusens avveckling och de har uppgett varierande 

svar som ”bara att acceptera” och ”en viss bonus vore bra att ha kvar, osäkert utan”. 

 

17%

66%

7%

10%

Bra  17%

Dåligt  66%

Vet ej  7%

Övriga  10%

 
Figur 4.6: Hur ser ni på avvecklingen av miljöbonus?, egen figur 

 

 

 

   
  

 
— 40 — 



 
 
 
Menanteau m.fl. (2003) hävdar att detta emellertid kan förklaras med att risknivån för 

projektutvecklare har höjts i takt med att miljöbonusen avtrappas. Övergången till 

elcertifikatssystemet kan göra att de elproducenter som vill nyinvestera får det svårare att 

förutspå framtida räntor och intäkter som sedan kan användas i en investeringskalkyl som 

möjliggör att elproducenterna kan bedöma om projektet är lönsamt att investera i. Detta är 

nödvändigt för att investerarna skall kunna få lån till att investera i en ny 

produktionsanläggning som ökar kapaciteten i elproduktionen. Detta kan vara en förklaring 

till att respondenterna upplever att osäkerheten har ökat.  

 

En annan förklaring kan vara att vid systemet med miljöbonus är subventionen etablerad på en 

fast nivå men i systemet med elcertifikat kan elcertifikatprisets variationer göra att en större 

osäkerhet upplevs. Elcertifikatsystemet gör att det blir svårare att förutspå de framtida priserna 

och vilken prisnivå som är tillräckligt lönsam för att få investerare intresserade i utvecklingen 

av de olika teknikerna och detta kan ha orsakat större osäkerhet hos våra respondenter. 

Elcertifikatsystemet ger jämfört med miljöbonus en lägre vinstmarginal samtidigt som den 

förväntade vinstnivån blir lägre. Balansen mellan en investerings förknippade risker och dess 

förväntade vinst är därmed med all tydlighet sämre inom elcertifikatssystemet än inom 

systemet med miljöbonus och detta kan ha skapat en större osäkerhetskänsla bland de 

tillfrågade elproducenterna.  

 

En annan åsikt var att det blir svårare för småföretagare att överleva i ett system med enbart 

elcertifikat. Detta bekräftas också av Menanteau m.fl. (2003) som menar att systemet med 

elcertifikat är mer marknadsbaserat än systemet med miljöbonus. De fem producenter som 

ansåg att systemet med elcertifikat var att föredra motiverade detta med att de ansåg att det 

var önskvärt att minska politisk inblandning i konkurrensförhållandet mellan olika 

elproducenter. En respondent menade att ”det är bra att miljöbonusen avvecklas eftersom det 

inte går att bygga ett system på bidrag och dessutom så minskar den politiska inblandningen”.  
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Menanteau m.fl. (2003) menar att ur samhällets synvinkel är ett kvantitetsbaserat system som 

elcertifikat att föredra inom vindkraftsproduktionen när det råder osäkerhet och brist på 

information om lutningen på vindkraftsproducenternas marginalkostnadskurva. Det 

kvantitetsbaserade systemet är ur samhällets synvinkel att föredra när lutningen på 

marginalkostnadskurvan är flack eftersom ett prisbaserat system resulterar i ett kvantitativt 

resultat som ligger långt från ett uppsatt mål. Förklaringen på att en del av respondenter ville 

avskaffa miljöbonus kan vara att ett system med elcertifikat kan göra att de politiska besluten 

som fattas för att uppnå ett specifikt miljömål blir bättre. 
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Kapitel 5 

SLUTSATSER 
 

 

 

 

Med denna studie vill vi jämföra vilka uppfattningar som de svenska vindkraftsproducenterna 

har om det nya systemet med elcertifikat är bättre än det gamla systemet med miljöbonus att 

stimulera till teknisk utveckling. Vilka uppfattningar har de olika svenska vindkraftsbaserade 

elproducenterna beträffande de olika systemens kapacitet att stimulera till nyinvesteringar i 

förnybar elproduktion med vindkraft och vilka incitament ger de olika stödsystemen de 

enskilda elproducenterna inom vindkraften att reducera kostnader och priser. Utifrån de 

erhållna resultaten kan vi icke generellt bekräfta vilket av de två stödsystemen som är bäst för 

de svenska vindkraftsbaserade elproducenterna, men vi kan dock peka på vissa framträdande 

tendenser. Uppfattningen bland våra respondenter är att den nuvarande kombinationen av 

miljöbonus och elcertifikat inte ger ett tillräckligt stort incitament för att den tekniska 

utvecklingen skall ske hos vindkraftens elproducenter utan den sker i huvudsak hos 

vindkraftverkens tillverkare. Det verkar finnas en tendens att ju större elproducenterna är, 

desto mer tenderar uppfattningen vara att elcertifikaten har större kapacitet att stimulera till 

nyinvesteringar i förnybar elproduktion med vindkraft. Många av de mindre elproducenterna 

menade att elcertifikatsystemet ger ökad ekonomisk osäkerhet beroende på osäkra intäkter, 

ökad konkurrens samt svårigheter att finansiera lån till nya vindkraftverk och detta gör att vår 

bedömning är att de vindkraftsbaserade elproducenterna i huvudsak uppfattar att miljöbonus 

har större kapacitet att stimulera till nyinvesteringar i förnybar elproduktion med vindkraft än 

vad elcertifikaten har. Detta kan bero på att största andelen respondenter hade en relativt liten 

elproduktion. Införandet av elcertifikatsystemet ger dock enligt respondenterna en ökande 

konkurrens från andra produktionstekniker inom förnybara energikällor vilket enligt teorin 

skall ge incitament till att reducera kostnader och priser vilket stimulerar den tekniska 

utvecklingen. Den ökade konkurrensen som elcertifikatsystemet medför skall också ge 

elproducenterna incitament att sänka sina driftskostnader men eftersom flertalet av våra 

respondenter svarade att driftskostnaderna hade ökat menar vi att detta kan bero på att 

konkurrensintensiteten fortfarande är för låg mellan elproducenter som tillämpar olika 

förnybara energikällor. 
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Framledes anser vi att det vore intressant om en liknande studie utfördes för att ta reda på om 

de olika elproducenternas uppfattningar förändrats när elcertifikatsystemet har varit verksamt 

under en längre tidsperiod samt för att undersöka om de farhågor som en del elproducenter har 

uttryckt i denna uppsats också blev besannade. Eftersom denna studie endast bygger på svar 

från trettio respondenter föreslår vi att en mer omfattande studie görs bland en större del av 

vindkraftsproducenterna. En annan intressant fråga att undersöka är vilken uppfattning som 

finns, beträffande om elcertifikatsystemet ger ett tillräckligt incitament till teknisk utveckling, 

bland de elproducenter som nyttjar olika produktionstekniker inom de förnybara 

energikällorna. 
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APPENDIX 
 

 

 

 

Allmänna frågor om bakgrundsfakta om elproducenterna 
 
1.1 Hur stor är anläggningen? Antal kW? 
1.2  Var är anläggningen lokaliserad? 
1.3   När byggdes anläggningen? 
1.4   Hur hög var investeringskostnaden, antal kW eller kr/kW? 
1.5   Var är turbinen tillverkad? 
 
Frågor om elproducentens incitament för teknisk utveckling 
 
2.1   Har ni egen utvecklingsverksamhet för er anläggning? 
2.2   Hur har driftskostnaden utvecklats sedan anläggningen togs i drift? 
 
Frågor om stödsystemens förmåga att stimulera till nyinvesteringar 
 
3.1   Vilka tycker ni är det viktigaste hindren för fortsatt utbyggnad av vindkraften? 
3.2   Om ni jämför de olika systemen miljöbonus och elcertifikat, vilket ger mest incitament 

till att bygga nya vindkraftverk? 
3.3   Stimulerar elcertifikaten i högre grad än miljöbonusen till en högre konkurrens mellan 

olika förnyelsebara energikällor? 
3.4   Hur ser ni på avvecklingen av miljöbonusen? 
 

 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 3.4 
 

1 
 
500  

 
Land 

 
1998 

 
10000/
kW 

 
Tyskland 

 
Nej 

Sänkts, 
bättre service 
avtal 

 
Inga hinder 

 
Certifikat är 
bättre. 

 
Ingen 
konkurrens 

 
Bra, certifikat 
är bättre. 

 
2 

 
4360 

 
Kustnära 

 
1994, -
96,  
-03 

 
2703/ 
kW 

 
Danmark, 
vestas 

 
Nej 

Ökat, dyrare 
service, 
högre 
försäkringar. 

 
Politiska, långa 
beslutstider. 

 
Miljöbonus 
är bättre. 

 
Ja 

 
Dåligt, 
miljöbonus är 
bättre. 

 
3 
 

 
3300 

 
Kustnära 

 
1991, -
93 

 
Vet ej 

Danmark, 
vestas. 
Tyskland 

 
Nej 

 
Konstant 

Politiska, 
kortsiktiga 
beslut. 

 
Miljöbonus 
är bättre. 

 
Ingen 
konkurrens 

Dåligt, 
miljöbonus är 
bättre. 

 
4 

 
660  

 
Kustnära 

 
1998 

 
6.5milj 

 
Danmark, 
vestas 

 
Nej 

 
Ökat 

Politiska, 
saknar 
långsiktigt 
tänkande. 

 
Miljöbonus 
är bättre, cert 
osäkert. 

 
Ingen 
konkurrens 

 
Dåligt, 
miljöbonus är 
bättre. 

 
5 

 
500  
 
 

 
Kustnära 

 
1993 

 
4milj 

 
Danmark, 
vestas. 

 
Ja 

 
Ökat 

 
Ekonomiska 

 
Miljöbonus 
är bättre. 

 
Ja 

 
Dåligt, 
miljöbonus är 
bättre. 

 
6 

 
500  

 
Kustnära 

 
1995 

 
3milj 

 
Danmark, 
vestas. 

 
Nej 

 
Ökat, högre 
försäkringar. 

Politiska, 
saknar 
långsiktigt 
tänkande. 

 
Miljöbonus 
är bättre. 

 
Ja 

 
Bättre med ett 
system, oavsett 
vilket. 

 
7 

 
1000 

 
Land 

 
1998 

 
4milj 

 
Tyskland 

 
Nej  

 
Konstant 

 
Politiska, svårt 
att få tillstånd. 

 
Certifikat är 
bättre. 

 
Ingen 
konkurrens 

Dåligt, 
miljöbonus är 
bättre.  

 
8 

 
660  

 
Land 

 
2000-
03 

 
7.5milj 

 
Vet ej 

 
Nej 

 
Ökat 

Politiska, brist 
på långsiktigt 
tänkande. 

 
Bägge på 
olika sätt. 

 
Nej 

Dåligt, större 
osäkerhet med 
certifikat. 
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9 

 
850  

 
Land 

 
2001 

 
7.5milj 

 
Danmark, 
vestas. 

 
Nej  

 
Konstant 

Politiska, lång 
väntetid på 
tillstånd. 

 
Certifikat är 
bättre. 

 
Ja 

 
Vet ej 
 

 
10 

 
3750  

 
Kustnära 
 

 
1993, -
98 

 
Vet ej 

 
Danmark, 
vestas. 

 
Nej 

 
Konstant 

 
Politiska, svårt 
med tillstånd. 

 
Vet ej 

 
Ja 

Bara att 
acceptera. 
 

 
11 

 
660  

 
Kustnära 

 
1999 

 
4.1milj 

 
Danmark, 
vestas. 

 
Nej 

 
Konstant 

 
Allmänhetens 
motstånd. 

 
Miljöbonus 
är bättre. 

 
Vet ej 

Dåligt, 
miljöbonus är 
bättre. 

 
12 

 
600  

 
Kustnära 

 
1992 

 
Vet ej 

 
Danmark, 
vestas. 

 
Nej 

 
Konstant 

 
Politiska. 

Miljöbonus 
är bättre. 
Cert. är 
osäkrare. 

 
Vet ej 

 
Dåligt, 
miljöbonus är 
bättre. 

 
13 

 
600  

 
Kustnära 

 
1999 

 
5milj 

 
Danmark, 
vindkom. 

 
Ja 

Ökat, högre 
försäkringar 
och 
miljöavgifter 

 
Politiska, 
okunskap bland 
beslutsfattarna. 

 
Kombination 
är bäst. 

 
Ja 

Dåligt, 
miljöbonus är 
bättre. Cert är 
osäkrare. 

 
14 

 
660  

 
Kustnära 

 
1999 

 
5milj 

 
Danmark, 
vestas. 

 
Nej 

Ökat, dyrare 
service och 
högre 
försäkringar. 

 
Politiska, långa 
beslutstider. 

 
Certifikat är 
bättre. 

 
Ja, vinnare är 
biobränsle 

Bra, Certifikat 
är bättre, 
minska politisk 
inblandning. 

 
15 

 
3500  

 
Land och 
kustnära 

 
1951- 
2003 

 
22milj 

 
Danmark, 
Tyskland 

 
Nej 

 
Konstant 

 
Politiska, långa 
beslutstider. 

 
Certifikat är 
bättre. 

 
Ja 

Dåligt, 
miljöbonus är 
bättre 

 
16 

 
900  

 
Kustnära 

 
1992 

 
Vet ej 

 
Danmark,  
vestas. 

 
Nej 

 
Konstant 

 
Politiska och 
allmänna, 
platsbrister. 

Miljöbonus 
är bättre. 
Osäkrare 
med cert. 

 
Vet ej 

Dåligt, 
miljöbonus är 
bättre. Osäkrare 
utan. 

 
17 

 
600  

 
Kustnära 

 
1997 

 
4.5milj 

 
Vet ej 

 
Nej 

 
Konstanta 

 
Politiska, svårt 
att få tillstånd. 

 
Vet ej 

 
Ingen 
konkurrens 

En viss bonus 
vore bra att ha 
kvar,  osäkert 
utan. 

 
18 

 
2250  

 
Kustnära 

 
1996 

 
8milj 

 
Danmark, 
vestas 

 
Nej 

 
Ökat. 

 
Inga hinder 

 
Vet ej 

 
Ja 

 
Vet ej 

 
19 

 
660  

 
Land 

 
2000-
03 

 
7.5milj 

 
Vet ej 

 
Nej 

 
Ökat 

Politiska, brist 
på långsiktigt 
tänkande 

 
Bägge på 
olika sätt. 

 
Nej 

Dåligt, större 
osäkerhet med 
certifikat. 

 
20 

 
850  

 
Land 

 
2002 

 
6.2milj 

Danmark, 
vestas 

 
Nej 

 
Konstanta 

 
Politiska. 

Nu är det 
bättre. 

 
Ja 

Bra, certifikat 
är bättre. 

 
21 

 
660  

 
Land 

 
2000-
03 

 
7.5milj 

 
Vet ej 

 
Nej 

 
Ökat 

 
Politiska, brist 
på långsiktigt 
tänkande. 

 
Bägge på 
olika sätt. 

 
Nej 

Dåligt, 
miljöbonus är 
bättre. Cert är 
osäkrare. 

 
22 

 
850  

 
Kustnära 

 
2001 

 
5milj 

 
Danmark,  
vestas. 

 
Nej 

 
Konstanta 

 
Ekonomiska. 

 
Vet ej  

 
Vet ej 

Dåligt, 
miljöbonus är 
bättre. 

 
23 

 
400  

 
Land 

 
Vet ej 

 
Vet ej 

 
Danmark 

 
Nej 

 
Ökat 

 
Politiska. 

 
Vet ej 

 
Ja ökad 

 
Dåligt, 
miljöbonus är 
bättre. 

 
24 

 
4000  

 
Land och  
kustnära 

 
1993, -
02 

 
Vet ej 

 
Danmark 

 
Nej 

 
Ökat, dyrare  
försäkringar 

 
Politiska. 

 
Certifikat är 
bättre. 

 
Vet ej 

Bra, certifikat 
är bättre, ogillar 
bidrag. 

 
25 

 
850  

 
Fjällen 

 
2002 

 
8milj 

 
Danmark 

 
Nej 

 
Konstant 

 
Ekonomiska. 

 
Certifikat är  
bättre. 

 
Vet ej 

 
Dåligt, 
miljöbonus är 
bättre. 

 
26 

 
9600  

 
Land 

 
1998,-
03 

 
14milj 

 
Danmark, 
miko. 

 
Nej  

 
Konstant 

 
Ekonomiska, 
elpriset. 

 
Vet ej 

 
Ja 

Bra, certifikat 
är bättre, ogillar 
bidrag. 

 
27 

 
660  

 
Land 

 
2000-
03 

 
7.5milj 

 
Vet ej 

 
Nej 

 
Ökat 

Politiska, brist 
på långsiktigt 
tänkande. 

 
Bägge på 
olika sätt. 

 
Nej 

 
Dåligt, 
miljöbonus är 
bättre.  

 
28 

 
725  

 
Kustnära 

 
1993,-
96 

 
10000  
kW 

 
Danmark,  
Tyskland 

 
Nej 

 
Ökat, dyrare 
försäkringar. 

 
Politiska, långa 
beslutstider. 

 
Miljöbonus 
är bättre. 

 
Ja, inte nu 
men senare 

Dåligt, 
miljöbonus är 
bättre. 

 
29 

 
660  

 
Kustnära 

 
1998 

 
6.5milj 

 
Danmark 

 
Nej 

 
Ökat 

 
Politiska 

Miljöbonus 
är bättre, 
cert. osäkert. 

 
Ingen 
påverkan, än. 

Dåligt, 
miljöbonus är 
bättre. 

 
30 

 
4360 

 
Kustnära 

 
1994, -
96,-03 

 
2703 
kW 

 
Danmark 

 
Nej 

Ökat, dyrare 
service o 
försäkringar. 

 
Politiska, långa 
beslutstider. 

 
Miljöbonus 
bättre. 

 
Ja 

Dåligt, 
miljöbonus är 
bättre. 
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