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1. Introduktion  
 
 
1.1 Bakgrund  

Sedan en marknad för elcertifikat etablerades i Sverige under våren 2003, har den norska 
regeringen tagit initiativ till införandet av ett snarlikt system och medföljande kvotplikt även i 
Norge. Ambitionen är också att tillsammans med svenska politiska instanser och myndigheter 
arbeta för etablerandet av en gemensam norsk-svensk elcertifikatmarknad fr.o.m. den 1 
januari 2006. Statens energimyndighet har nu – som en direkt följd av utvecklingen i Norge – 
fått den svenska regeringens uppdrag att utreda konsekvenserna av en utvidgad elcertifikat-
marknad. Utredningen ska bl.a. analysera såväl kortsiktiga som långsiktiga effekter på den 
svenska marknaden samt effekter på EU-samarbetet. Den föreliggande studien ska bidra till 
denna utredning genom att fokusera på långsiktiga och strukturella effekter av en utvidgad – i 
första hand norsk-svensk – elcertifikatmarknad.  
 
1.2 Studiens syfte och övergripande upplägg 

Syftet med den föreliggande studien är att analysera viktiga långsiktiga effekter på, i första 
hand prisbildning, konkurrens, marknadsstabilitet samt konsekvenser för hur investeringar i 
produktionsanläggningar utvecklas på en gemensam elcertifikatmarknad.  

Utifrån detta breda syfte delas studien in i två huvudsakliga delar. Den första delen 
fokuserar på effekter på teknikval och investeringar i förnyelsebar elkraft som en konsekvens 
av en utvidgad certifikatmarknad. Inte minst behandlas betydelsen av de osäkerheter som 
kringgärdar investeringsbeslut i ny förnyelsebar elkraft. Den andra delen av studien utgörs av 
en analys av konkurrens och prisbildning på interagerande el- och certifikatmarknader. I 
denna del av studien ingår också analyser av marknadsstabilitet samt betydelsen av politisk 
osäkerhet och legitimitetsbrist. 

Även om studien empiriskt sett tar sin utgångspunkt i det norsk-svenska fallet, bör den 
också kunna bidra med mer generella insikter om hur nationella certifikatmarknader kan 
integreras med varandra. Midttun och Koefoed (2003) noterar att den Europeiska unionens 
Direktiv för förnyelsebar energi anger nationella mål för utvecklandet av förnyelsebara 
energiformer men det finns ingen övergripande EU-lagstiftning som harmoniserar 
användandet av de styrmedel/stödsystem som behövs för att uppnå målen. Detta innebär att vi 
i Europa idag har ett smörgåsbord av olika sätt att stödja förnyelsebar energi på, och också en 
rad olika definitioner på vilka energiformer som ska betraktas som förnybara. Det finns därför 
ett behov av ökad kunskap om hur dessa olika angreppssätt och stödsystem kan samordnas.  
 
1.3 Avgränsningar  

Studien har ett tydligt fokus på långsiktiga frågor rörande investeringar i ny förnyelsebar 
elkraft samt effekter på långsiktig prisbildning. Mycket liten uppmärksamhet ägnas därför åt 
kortsiktiga övergångsproblem.  

Även om vårt uppdrag inte explicit har bestått i att analysera vilka krav som måste 
uppfyllas av de inblandade länderna samt av certifikatsystemet som sådant för att säkerställa 
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en på sikt väl fungerande marknad, innehåller rapporten en hel del tankar och rekommen-
dationer rörande dessa frågor (se inte minst kapitel 7). På denna punkt finns dock ingen 
ambition att vara heltäckande, utan vi fokuserar på de frågor som följer direkt eller indirekt av 
vår analys.  
 
1.4 Disposition och innehållet i korthet 

Kapitel 2 innehåller en kort bakgrund till studien. Framförallt ges här en kort resumé av 
utformningen av det svenska elcertifikatsystemet samt av de planer som nu finns i Norge för 
en utvidgad certifikatmarknad. Kapitlet diskuterar också i korta ordalag respektive lands 
elproduktionsmix. I kapitel 3 presenteras några centrala ekonomisk-teoretiska principer för en 
integrerad elcertifikatmarknad. Vi diskuterar här bl.a. utbuds- och efterfrågeförhållandena på 
elcertifikatmarknaden, de ekonomiska villkoren för investeringar i ny kraft samt 
prisbildningen på interagerande el- och certifikatmarknader.  

Kapitlen 4-5 innehåller de delar som berör teknikval och investeringar i förnyelsebar 
elkraft. Tidigare forskning om effekterna på teknikval av införandet av en utvidgad nordisk 
elcertifikatmarknad är mycket begränsad men inom ramen för det s.k. Nordledenprojektet 
finns en del (MARKAL-baserade) modellsimuleringar som kan tjäna som en bra utgångs-
punkt för en analys av eventuella effekter på investeringar i ny kraft. Dessa studier och 
resultaten i dem diskuteras i korthet i kapitel 4. Vår egen analys i kapitel 5 intar ett tydligt 
”investerarperspektiv” på frågan om teknikval i den förnyelsebara kraftsektorn. Detta innebär 
att vi explicit analyserar de ekonomiska, legala och politiska risker som möter en investerare i 
förnyelsebar elkraft, och dessas inverkan på kostnadseffektiviteten för de olika investerings-
alternativen. Kapitlet inkluderar också analyser av de institutionella ramverk i form av t.ex. 
tillståndsgivning och markplanering som sätter gränser för nyinvesteringar i förnyelsebar 
energi. Av speciellt intresse är att förstå om – och i så fall hur – dessa legala villkor skiljer sig 
åt mellan Norge och Sverige. På så sätt kompletterar denna analys resultaten från ovannämn-
da modellsimuleringar, som utgår från antaganden om ’friktionsfria’ marknader och ingen 
osäkerhet om framtida marknadsförhållanden.  

I kapitel 6 analyseras den långsiktiga prisbildningen på interagerande el- och certifikat-
marknader. Vi diskuterar här också förekomsten av marknadsinstabilitet, samt vilken roll en 
utvidgad certifikatmarknad kan spela för att begränsa eventuell marknadskraft. Denna del av 
studien kommer att i hög grad förlita sig på resultat från analytiska (partiella jämvikts-) 
modeller, d.v.s. företrädesvis kvalitativa slutsatser om viktiga samband och interaktioner. 
Kvantitativa resultat från några enkla simuleringar av den nordiska elmarknaden kommer 
dock också att presenteras. Kapitel 7 diskuterar betydelsen av ett antal viktiga legitimitets-
frågor och frågor som rör den politiska osäkerheten i ett integrerat elcertifikatsystem. Dessa 
frågor är av vikt både för att säkerställa en stabil långsiktig prisbildning på certifikatmark-
naden och för att säkerställa investeringar i ny förnyelsebar elkraft. Kapitel 8 sammanfattar de 
viktigaste slutsatserna och lärdomarna från studien.  



 7

2. Elproduktion och elcertifikat i Sverige och Norge  
 
 
Elproduktionens sammansättning i såväl Sverige som Norge skiljer sig åt från många andra 
länder, inte minst eftersom el producerad från förnybara källor har en dominerande ställning 
och fossilkraft utnyttjas i mycket liten omfattning (inte alls i Norge). Den totala 
elproduktionens fördelning på olika elenergikällor år 2000 i Sverige och Norge beskrivs i 
Tabell 2.1. Den kanske mest uppenbara skillnaden när det gäller elmixens sammansättning i 
de båda länderna är vattenkraftens absoluta dominans i Norge, där kärnkraft, till skillnad från 
i Sverige inte används som elenergikälla. Bland övriga förnybara källor är produktionen av 
biobränslebaserad kraft betydligt större i Sverige än i Norge, och även 
vindkraftsproduktionen var år 2000 högre i Sverige än i Norge. Vindkraftens andel av den 
totala elproduktionen var dock förhållandevis liten i båda länderna.   
 
 
Tabell 2.1 Bruttoproduktion av elektricitet uppdelat på olika källor år 2000 (TWh) 
(andel av total produktion inom parentes). 

 Kärnkraft Fossilkraft Vattenkraft Biokraft Avfall Vind Total 

produktion 

Sverige  57  

(39 %) 

5 

(3 %) 

79 

(54 %) 

3.7 

(3 %) 

0.2 

(0.1 %) 

0.4 

(0.3 %) 

146 

Norge 0 0 

 

142 

(99 %) 

0.2 

(0.1 %) 

0.1 

(0.07 %) 

0.03 

(0.02 %) 

143 

Källor: STEM (2003) samt International Energy Agency (IEA).  

 
 

I maj 2003 infördes ett system med elcertifikat i Sverige. Systemet kom till i syfte att 
ytterligare stimulera produktionen av el från förnybara resurser och tanken är att 
certifikatsystemet (åtminstone på sikt) ska ersätta tidigare investerings- och prisstöd.2 För att 
erhålla elcertifikat måste elproducenten producera el med någon av de energikällor som enligt 
lagen om elcertifikat definieras som en förnyelsebar energikälla. De certifikatberättigade 
produktionsteknologierna inkluderar vindkraft, solenergi, geotermisk energi, vågenergi eller 
biobränslen. Vattenkraftsanläggningar godkänns om de har en installerad effekt som inte är 
högre än 1500 kilowatt (så kallad småskalig vattenkraft), men även produktionsökningar till 
följd av effektivisering av befintliga vattenkraftsanläggningar berättigar till elcertifikat. 
Effekterna på elförsörjningen av att modernisera dagens svenska vattenkraftsanläggningar, 
som i allmänhet är mellan fyrtio och femtio år gamla, är inte obetydlig. Ett pågående projekt 
inom Vattenfall kommer exempelvis att öka den årliga produktionskapaciteten med ungefär 
100-150 GWh (Ahnland, 2004).  
                                                 
2 Den svenska miljöbonusen till vindkraftsproducenter finns dock fortfarande kvar, men den ska trappas ned 

successivt för att helt upphöra år 2009. Dessutom finns särskilt stöd för teknikutveckling och marknads-

introduktion för storskalig vindkraft (STEM, 2004a).  
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Varje producerad MWh ger ett certifikat. Enligt kvotplikten ska elcertifikaten utgöra en 
viss andel av den totala elanvändningen. Certifikaten säljs till elleverantörerna som ansvarar 
för att användarna uppfyller kvotplikten; leverantörerna har rätt att ta ut en ersättning för att 
hantera kvotplikten via elräkningen. År 2003, när certifikatsystemet infördes var kvotplikten 
7 procent av den totala elförbrukningen, men planerna är att kvoten ska öka successivt för att 
år 2010 uppgå till 17 procent. Årligen görs en avstämning där elleverantörerna (eller 
användarna) redovisar att de har certifikat i tillräcklig omfattning, och den som inte uppfyller 
kvotplikten betalar en kvotpliktsavgift (vilken fastställs av Statens energimyndighet). Den 
som har fler certifikat än vad som krävs enligt kvotplikten har rätt att sälja dessa eller spara 
dem för framtida bruk.  

Målsättningen är att det norska system som nu planeras huvudsakligen ska utformas på i 
stort sett samma sätt som det svenska. Det förslag som den norska energimyndigheten (NVE) 
lagt fram avviker dock något från det svenska systemet, framför allt när det gäller vilka 
elkällor som ska ingå i systemet och hur kvotplikten ska utformas (NVE, 2004). Enligt det 
norska förslaget skall nyinvesteringar i vattenkraft, vindkraft, solkraft, våg- och 
tidvattenkraft, bioenergi samt energiåtervinning ge rätt till elcertifikat. Även etablerade 
producenter av förnybar elektricitet som idag uppbär stöd skulle kunna få elcertifikat. Enligt 
det norska förslaget skulle dock, till skillnad från det svenska, all ny vattenkraft ingå med 
motiveringen att miljöverkningarna till följd av vattenkraftsanläggningar i första hand är 
projektrelaterade snarare än storleksrelaterade och att den totala effekten av många små 
vattenkraftsprojekt kan vara betydande. Ytterligare en skillnad mellan det svenska systemet 
och det norska, enligt förslaget ovan, är att enligt det norska systemet ska även 
energiåtervinning av restvärme inom energiintensiv industri i vissa fall (då industriprocessen 
drivs med förnybara energikällor) ge rätten att sälja certifikat.  

Enligt förslaget från NVE bör den norska kvotplikten utformas i termer av ett absolut 
kvantitetsmål (uttryckt i TWh) istället för ett procentmål (andel av total konsumtion) såsom är 
fallet i Sverige. Enligt det svenska systemet med procentmål tillåts kvotplikten variera med 
den totala elkonsumtionen, som exempelvis påverkas av väderförhållandena, medan den är 
oberoende av väderförhållandena när den är utformad som ett direkt kvantitetsmål. Fördelen 
med ett kvantitetsmål, enligt NVE, är att det blir lättare för producenterna att förutse hur 
många elcertifikat som faktiskt kommer att efterfrågas.3  

I övrigt lyfter den norska utredningen fram betydelsen av att etablera en norsk-svensk 
elcertifikatmarknad och därför samordna med berörda svenska myndigheter när det gäller 
övriga institutionella och administrativa frågor såsom systemets varaktighet, tilldelnings-
perioder, kvotpliktsavgifter etc. Elcertifikatsystemet ska stödja investeringar i förnybara 
elkraftsanläggningar och samtidigt (åtminstone på sikt) vara teknologineutralt. Att systemet 
inte diskriminerar/favoriserar mellan olika energikällor innebär att produktionskapaciteten av 
förnybar el byggs ut till lägsta möjliga kostnad. Ju större kostnadsskillnaderna på utbudssidan 
är, desto mer effektivt blir systemet jämfört med exempelvis fasta prisstöd till olika 

                                                 
3 Såsom antyds i avsnitt 3.3 nedan kan frågan om en absolut eller en relativ kvotplikt vara av ganska marginell 

praktisk betydelse. Efterfrågan på el är normalt sett relativt prisoelastisk och eftersom kvoten för förnyelsebar 

elkraft (i Sverige) definieras som en andel av elkonsumtionen kommer elcertifikatefterfrågans egenpriselasticitet 

att vara ännu lägre (se också Lemming, 2003).  
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producenter av förnybar el. Den svenska regeringen har också uttryckt stöd för internationell 
handel med elcertifikat, och antyder att det är framför allt då internationell handel kommer till 
stånd som fördelarna med certifikatsystemet kommer till sin fulla rätt.  

Vilket land som skulle bli nettoexportör respektive nettoimportör av elcertifikat på en 
gemensam svensk-norsk marknad för elcertifikat beror främst på två faktorer (se också avsnitt 
3.1). Det beror dels på hur hög kvotplikten är satt i respektive land och dels på produktions-
kostnaderna för förnybar el i de båda länderna. Om kvotplikten sätts på en relativt låg nivå 
kommer ökningen av förnybar produktionskapacitet att bli måttlig och främst utgöras av de 
energislag som har lägst produktionskostnader. Om produktionskostnaderna för de olika 
energislag som ingår i certifikatsystemet skiljer sig åt mellan länderna kommer kapacitets-
utbyggnaden inom respektive energislag främst att ske i det land där kostnaderna är lägst. 
Rent principiellt kan ett land välja att sätta kvotplikten högt och importera samtliga elcertifi-
kat som krävs för att uppfylla kvotplikten, d.v.s. utan att någon ny förnybar kapacitet kommer 
till i det egna landet.  

Planerna på en utvidgad certifikatmarknad väcker således förhoppningar men också en 
hel del frågor om exempelvis ett sådant systems långsiktiga stabilitet och förmåga att främja 
nyinvesteringar i förnyelsebar elkraft, samt även om vilka villkor som måste vara uppfyllda 
(t.ex. eventuella harmoniserade definitioner på certifikatberättigad produktion) för att uppnå 
dessa mål. Resterande delar av denna rapport behandlar frågor som rör effekterna på nyinve-
steringar och prisbildning av etablerandet av en gemensam norsk-svensk certifikatmarknad. 
Vi försöker också peka på åtgärder som kan vidtas för att öka systemets långsiktiga 
legitimitet och effektivitet.  
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3. Viktiga teoretiska utgångspunkter  
 
 
I detta kapitel ges en kort teoretisk översikt av de faktorer som bestämmer hur (och delvis hur 
väl) en internationell elcertifikatmarknad kan fungera, med speciellt fokus på investerings-
beteende och prisbildning på integrerade el- och certifikatmarknader. På så sätt tjänar kapitlet 
två syften; dels redogörs för begrepp och samband som utgör en central del av den analys 
som följer i rapportens senare kapitel, och dels bidrar kapitlet med viktiga insikter om vad 
som bör beaktas vid etablerandet av en gemensam norsk-svensk certifikatmarknad.  
 
3.1 Ekonomiska principer för en integrerad certifikatmarknad 

Figur 3.1 illustrerar på ett översiktligt sätt de enkla ekonomiska principerna för en integrerad 
certifikatmarknad (se också Mozumder och Marathe, 2004). Två länder, A och B, har olika 
marginalkostnader (utöver det rådande elpriset) för att producera förnyelsebar energi, vilket 
illustreras av de två utbudskurvorna UA och UB. På samma gång tillämpar också de två 
länderna olika kvotnivåer, Kvot (A) och Kvot (B), för förnyelsebar energi.4 I en situation där 
ingen handel med certifikat är möjlig eller tillåten kommer certifikatpriserna i respektive land 
att bestämmas fullt ut av de inhemska utbudsförhållandena samt av de nationellt bestämda 
kvotnivåerna. I Figur 3.1 motsvaras dessa priser av PA och PB.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3.1 En integrerad elcertifikatmarknad 

 
 
                                                 
4 För enkelhetens skull illustrerar vi här kvotplikten i absoluta termer, d.v.s. uttryckt i MWh.  

Pris (SEK/MWh) 

Antal certifikat (MWh) 

Kvot (A) Kvot (B) Kvot (A+B) 

UA

PA

PB 

UB

U(A+B) 
P(A+B) 
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Om handel med certifikaten tillåts att ske över landsgränserna får vi en större integrerad 
marknad. Utbudet på den integrerade marknaden utgörs av den horisontella summan av de två 
inhemska utbuden, d.v.s. kurvan U(A+B) i Figur 3.1. Den samlade kvoten för regionen som 
helhet blir naturligtvis också högre. Det jämviktspris som etableras på den integrerade 
marknaden kommer att ligga någonstans mellan PA och PB, och i vårt exempel blir det 
P(A+B). För samhället som helhet finns en otvetydig vinst av att tillåta handel med certifikat 
över gränserna; det skapar en möjlighet att utnyttja regionens förnyelsebara resurser på ett 
effektivare sätt och således möta den aggregerade kvoten för förnyelsebar energi till en lägre 
kostnad än då varje land isolerat försöker uppnå sin nationella kvot. Vi ser exempelvis av 
Figur 3.1 att relativt dyr kraft i land A ersätts med billigare kraftkällor i land B. Det är 
egentligen endast i den (något orealistiska) situationen där marginalkostnaderna för 
förnyelsebar elkraft (minus elpriset) är exakt lika stora länderna emellan där det inte finns 
några effektivitetsvinster att hämta och därmed heller inga incitament till handel med 
certifikaten över gränserna. 

Den enkla modellen som presenteras ovan illustrerar på ett bra sätt de ekonomiska 
fördelar – kostnadsbesparingar – som finns med en utvidgad elcertifikatmarknad, och dessa är 
också en av huvudorsakerna till att en sådan nu föreslås för Sverige och Norge.5 Det finns 
dock en anledning att förfina denna enkla modell på åtminstone två punkter. För det första, 
för att utröna om en integrerad marknad kommer att främja kostnadseffektiva investeringar i 
ny förnyelsebar elkraft krävs ett närmare fokus på själva investeringsprocessen och de 
(politiska såväl som ekonomiska) osäkerheter som kringgärdar denna (se avsnitt 3.2). För det 
andra, modellen ovan förutsätter inte bara perfekt information om exempelvis 
investeringsvillkor utan också en perfekt fungerande marknad i övrigt (t.ex. förekomsten av 
många aktörer utan marknadsmakt, inga transaktionskostnader etc.), och bortser inte minst 
från den nära inter-aktionen med den reguljära elmarknaden. Det finns därför ett behov av att 
även analysera prisbildningen på interagerande el- och certifikatmarknader (se avsnitt 3.3).  
 
3.2 Att investera i ny – och befintlig – förnyelsebar elkraft 

Figur 3.2 illustrerar jämvikten i en godtycklig elcertifikatmarknad. Efterfrågan på certifikat 
bestäms av kvotplikten, som i sin tur oftast uttrycks som en andel av elkonsumtionen. 
Eftersom efterfrågan på el normalt sett är prisoelastisk kommer också efterfrågan på 
certifikaten att vara det.6 Samtidigt existerar ofta politiskt bestämda pristak och prisgolv. 
Pristaket motiveras ofta av att kostnaderna för stödpolitiken betalas av elkonsumenterna men 
de är inte kända på förhand (d.v.s. priset är endogent bestämt); av denna anledning vill 
myndigheterna ofta införa ett kostnadstak för att skydda konsumenten. Alternativet är dock 
att man betraktar pristaket som en straffavgift, som de elleverantörer som inte kan uppvisa 
tillräckligt många certifikat måste betala. Det mest effektiva är då att nivån på pristaket läggs 

                                                 
5 Det är också så att de referensgruppsmedlemmar som är knutna till detta projekt – och som samtidigt ser stora 

fördelar med en utvidgad certifikathandel – pekar på just möjligheterna att investeringar görs där det är billigast.  

6 Det faktum att certifikaten kan sparas för framtida bruk (s.k. ’banking’) gör dock att certifikatefterfrågans 

priselasticitet ökar något. Om priserna exempelvis är låga under en period kommer efterfrågan att öka eftersom 

de certifikatberättigade konsumenterna då köper för framtida bruk.  
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på en högre nivå än vad som är fallet vid ett konsumentskyddande motiv. Prisgolvet finns för 
att de förnybara elproducenterna ska garanteras en viss miniminivå på stödstorleken. 
Kombinationen av en låg priselasticitet på efterfrågan samt förekomsten av såväl prisgolv 
som pristak innebär dock en betydande risk för att kvoten läggs på en nivå där antingen 
pristaket eller prisgolvet blir prisstyrande (såsom delvis tycks ha varit fallet i det svenska 
nationella systemet) (Lemming, 2003). Denna fråga är minst lika viktig i en integrerad 
certifikatmarknad, och kan kompliceras ytterligare av att de inblandade länderna kan vilja 
tillämpa olika nivåer på pristaket respektive prisgolvet (se vidare avsnitt 7.3).  

Normalt kan såväl existerande som ny förnyelsebar elkraft vara berättigade till 
elcertifikat. Kostnadsstrukturen för dessa alternativ skiljer sig dock väsentligt åt. Konkurrens-
kraften för den existerande elkraftskapaciteten baseras på dess rörliga (’undvikbara’) produk-
tionskostnader (t.ex. för biobränsleeldad kraft motsvaras dessa bl.a. av bränslekostnaderna). I 
den mån de rörliga kostnaderna är högre än det rådande elpriset motsvaras de av ett positivt 
utbud på certifikatmarknaden (se Figur 3.2 i vilken dessa för enkelhets skull antas vara 
konstanta). Den långsiktiga marginalkostnadskurvan för ny förnyelsebar elkraft – som 
bestämmer utbudet av ny kraft i certifikatsystemet – definieras här av det pris som en 
investerare kräver för att addera en extra enhet (MW) förnyelsebar elkraftskapacitet till 
systemet. Dess komponenter består dels av de rörliga kostnaderna, ett genomsnittligt bidrag 
för att betala de fasta kostnaderna samt en genomsnittlig riskpremie. Sammantaget får vi då 
en utbudssituation som principiellt ser ut som den i Figur 3.2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    Figur 3.2 Marknadsjämvikt på en godtycklig elcertifikatmarknad 
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Det som främst karakteriserar ett elcertifikatsystem (jämfört med ett ’fastprissystem’) 
utifrån ett investerarperspektiv är osäkerheten om framtida priser. Varje investerare måste för 
att ska-pa sig en uppfattning om kommande prisnivåer inför varje investering prognostisera 
(och/eller förlita sig på andras prognoser) om framtida utbuds- och efterfrågeförhållanden på 
certifikatmarknaden. Eftersom dessa prognoser i hög grad är osäkra adderar detta till den 
riskpremie investeraren använder i sin ekonomiska analys av projektet (Lemming, 2003). 
Detta enkla faktum är mycket viktigt att hantera vid etablerandet av en ny certifikatmarknad 
eller, för den del, vid utvidgandet av en existerande marknad; gedigna och förhoppningsvis 
någorlunda korrekta prognoser kommer att förhindra att nyinvesteringar skjuts alltför länge 
på framtiden.7 Vid sådant prognosarbete är det dock viktigt att analysen inte endast utgår ifrån 
kostnadsbild och teknisk potential för varje kraftslag utan också från de institutionella 
faktorer – t.ex. tillståndsregler, miljöprövning, lokal opinion etc. – som tillsammans adderar 
till investeringsosäkerheten och därför i hög grad påverkar vad som faktiskt byggs och var. 
Eftersom dessa faktorer (i än högre grad än de teknologispecifika kostnaderna) skiljer sig åt 
mellan länder blir detta en speciellt svår uppgift – men också en än viktigare sådan – då en 
internationell (utvidgad) marknad ska etableras.  

Politisk osäkerhet om elcertifikatsystemets framtid och utformning kommer naturligtvis 
också att påverka riskpremiens storlek och därmed investeringsviljan. Det är därför av stor 
vikt att analysera olika sätt genom vilka denna osäkerhet kan begränsas.8 Ju större 
osäkerheten är om framtida prisbildning (oavsett om det handlar om en marknadsrisk eller 
politiskt betingad risk) desto svagare blir incitamenten att fullfölja omfattande irreversibla 
investeringsprojekt medan incitamenten ökar för att gradvis öka kapaciteten i existerande 
anläggningar. I det senare fallet är investeringsrisken mycket lägre. I Sverige är – som nämns 
i kapitel 2 – exempelvis den extra produktion som följer av effektökningar vid stora 
vattenkraftsanläggningar certifikatberättigad, och intresset är idag stort för detta alternativ (se 
t.ex. Ahland, 2004).  

I denna rapport kommer vi att i hög grad fokusera på de institutionella, politiska och 
ekonomiska faktorer som påverkar investeringsosäkerheten för ny förnyelsebar elkraft. En 
viktig uppgift är att förstå i vilken grad dessa skiljer sig åt mellan Norge och Sverige och hur 
detta i så fall påverkar investeringar och teknikval på en integrerad certifikatmarknad.  
 
3.3 Långsiktig prisbildning på elektricitet och elcertifikat9 

Figur 3.3 visar på ett översiktligt sätt hur införandet av en elcertifikatmarknad påverkar 
prisbildningen på elmarknaden som helhet. Några förenklade antaganden ligger till grund för 
den enkla modell som här presenteras (se Amundsen och Mortensen, 2001). Modellen utgår 
från att perfekt konkurrens råder på såväl elmarknaden som certifikatmarknaden, och vi 
bortser här från transmissionskostnader. Vidare antas att det finns två huvudsakliga 

                                                 
7 Detta är också något som vissa medlemmar av projektets referensgrupp betonat.  

8 Vid samtalen med projektets referensgrupp framfördes tanken om att etablerandet av en gemensam svensk-

norsk certifikatmarknad minskar den politiska osäkerheten eftersom det då krävs ”två regeringar för att göra 

ändringar i systemet.” Denna slutsats kan dock ifrågasättas och diskuteras i mer detalj i avsnitt 7.2.  

9 Detta avsnitt bygger till stora delar på en bakgrundsrapport till detta projekt. Se Amundsen (2004).  
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elproduktionsteknologier: ”grön” el med en konstant marginalkostnad. MCGR, och ”brun” el 
med en lägre, men också konstant marginalkostnad, MCBR. Vi är här intresserade av den 
långsiktiga prisbildningen, och det innebär att de marginalkostnader som avses här är just 
långsiktiga. På lång sikt är alla kostnader per definition rörliga och priset på marknaden måste 
vara tillräckligt högt för att täcka dessa.  

På en elmarknad utan certifikatsystem skulle priset bestämmas helt av kostnaden för 
”brun” el, d.v.s. i den punkt där MCBR korsar efterfrågekurvan. I det fall en kvot för ”grön” el 
introduceras kommer priset på el att bestämmas av producenpriset på el (i vårt fall MCBR) 
plus en viss andel av certifikatpriset. Mer specifikt, elpriset kommer att utgöras av ett vägt 
genomsnitt av MCGR och MCBR där vikten bestäms av den procentuella kvotplikten.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Figur 3.3 Marknadsjämvikt på en elmarknad med certifikatsystem 

 
 

I den situation som beskrivs i Figur 3.3 får konsumenterna ensamma bära den extra 
kostnaden av certifikatsystemet; ett minskat konsumentöverskott ger ett ökat producent-
överskott för de bolag som genererar ”grön el”. Situationen förändras något om vi antar att 
marginalkostnaden för ”brun el” ökar med ökad produktionsvolym. Då kommer införandet av 
ett certifikatsystem medföra att producentpriset sjunker; och även producenterna av ”brun el” 
får vara med och ”betala” systemet via ett minskat producentöverskott. Det rimliga utfallet på 
sikt är att såväl konsumenterna och producenter (av ”brun el”) hjälps åt att subventionera den 
”gröna” produktionen i form av högre konsumentpriser respektive lägre producentpriser; 
kostnadsfördelningen på det två grupperna bestäms bl.a. av deras relativa priskänsligheter. 
Situationen i Figur 3.3 beskriver ett ”extremfall” där priselasticiteten för utbudet av ”brun el” 
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är oändligt högt, och detta är förklaringen till att de mindre priskänsliga konsumenterna får 
bära hela bördan.  

Det finns i denna enkla modell i huvudsak två sätt genom vilka myndigheterna kan 
påverka produktionsmixen på elmarknaden; det första är att ändra den procentuella 
kvotplikten och det andra är att ändra nivåerna på pristak och prisgolv. Amundsen och 
Mortensen (2001) visar analytiskt vilka effekterna på marknaden blir av dessa åtgärder. Ett 
första viktigt resultat från deras analys är att det inte med nödvändighet är så att en ökning i 
den procentuella kvotplikten ger en motsvarande ökning i utbyggnaden av ”grön” el (uttryckt 
i absoluta termer, MWh). Anledningen till att den ”gröna” produktionen kan minska är helt 
enkelt att då kvotplikten skärps blir elen dyrare, efterfrågan på el faller och även om den 
procentuella andelen ”grön el” ökar är det inte säkert att antalet MWh ”grön” el ökar. 
Eftersom elefterfrågans egenpriselasticitet normalt sett är ganska låg är det dock osannolikt 
att denna effekt är speciellt stor i praktiken.  

En annan viktig slutsats som följer av Amundsens och Mortensens (2001) analys, och 
som dessutom är av större praktisk betydelse, är att i det fall då pristaket (kvotpliktsavgiften) 
är prisstyrande kommer en ökning i den procentuella kvotplikten att leda till en minskning i 
kapaciteten ”grön el”.10 Denna slutsats är av central betydelse; att pristaket är prisstyrande 
innebär att en del av de kvotpliktiga elleverantörerna ”köper sig fria” från sin plikt och 
produktionen av ”grön” el blir för liten. Det kan då vara frestande att skärpa kvotplikten för 
att ”tvinga in” mer ny ”grön” elproduktion i systemet. Resultatet av denna åtgärd skulle dock 
bli det motsatta.  

Ett relaterat problem är att det, p.g.a. av de omfattande investeringar som krävs och de 
osäkerheter som kringgärdar dessa (se avsnitt 3.2), normalt existerar en betydlig tidsförskjut-
ning mellan det att kvotplikten ökas och det att investeringar i ”grön” el sker. Detta ökar 
risken för att pristaket blir prisstyrande (även om så inte är fallet initialt) (Amundsen 2004).11 
Anledningen är enkel; innan det att investeringen gjorts och produktionen påbörjats i den nya 
anläggningen kan certifikatpriset öka ganska kraftigt eftersom det inte momentant finns 
tillräckligt med ”grön” elproduktionen för att tillgodose den nya kvotplikten. Priset på el ökar 
dock och detta leder till en minskning av den absoluta nivån på den ”gröna” elproduktionen 
(denna dämpande effekt på produktionen är dock troligtvis liten i praktiken). Då uppstår 
också den situation som beskrivs ovan, nämligen att kvotplikten tappar sin roll som effektivt 
policyinstrument för att påverka produktionen av ”grön” el. 

I kapitel 6 diskuteras hur ovanstående slutsatser påverkas av införandet av handel med 
certifikat mellan två länder. Där presenteras också resultaten av några enkla numeriska 
modeller över den nordiska elmarknaden, modeller som bl.a. möjliggör empiriska test av 
ovanstående slutsatser samt visar på möjliga effekter på prisbildning och elproduktion/elkon-
sumtion i Norge och Sverige. Vårt resonemang i detta avsnitt (i anknytning till Figur 3.3) 

                                                 
10 För att komma fram till denna slutsats måste man dock lätta på antagandena om konstanta marginalkostnader 

och i stället anta att dessa ökar med ökad produktionsvolym.  

11 Detta resonemang förutsätter att pristaket uttrycks i absoluta termer (d.v.s. i kronor och ören). Om kvotplikten 

i stället utgör en multipel av marknadspriset minskar risken för att pristaket blir prisstyrande. Samtidigt ökar 

dock risken för mycket höga prisnivåer innan det att ny kapacitet kommit på plats, och risken för omfattande 

prisfluktuationer ökar också.  
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bygger dessutom på antagandet om perfekt konkurrens på såväl el- som certifikatmarknaden. 
I kapitel 6 diskuterar vi dock potentialen för förekomsten av marknadsmakt på certifikatmark-
naden och frågan om huruvida marknadsmakt kommer att vara ett problem i praktiken.  
 
3.4 Avslutning 

Detta kapitel har försökt identifiera och diskutera ett antal viktiga faktorer och samband som 
styr såväl investeringsbeteendet som prisbildningen på el- och certifikatmarknaden. Det är 
uppenbart från analysen att en utvidgad certifikatmarknad erbjuder potentiella effektivitets-
vinster men också problem, inte minst sådana relaterade till förekomsten av investerings-
osäkerheter. Dessa problem kommer därför att utgöra en betydande del av den analys som 
följer i kommande kapitel.  
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4. Investeringsbeslut gällande nya anläggningar på 
en utvidgad nordisk elcertifikatmarknad: lärdomar 
från tidigare studier  
 
 
4.1 Utgångspunkter 

Forskningen om effekterna på teknikval och investeringar av införandet av en utvidgad 
nordisk elcertifikatmarknad är – än så länge – begränsad men inom ramen för det s.k. 
Nordledenprojektet finns en del (MARKAL-baserade) modellsimuleringar som kan tjäna som 
en bra utgångspunkt för en analys av möjliga effekter på investeringar i ny förnyelsebar 
elkraft. I detta kapitel (se avsnitt 4.2) redogör vi för utgångspunkterna och resultaten i tre 
sådana studier (alla utförda inom ramen för Nordledenprojektet). Två viktiga observationer är 
dock på sin plats innan vi redovisar dessa:  

 De studier som är av intresse här är s.k. MARKAL-simuleringar, och denna modell-
ansats antar väsentligen såväl ”smärtfria” investeringsvillkor som perfekt fungerade 
marknader (marginalkostnadsprissättning). Men de ger ändå – eller kanske just därför 
– en bra utgångspunkt för en kompletterande, mer kvalitativ analys.  

 De studier som tas upp utgår från olika scenarier men inget av dessa behandlar 
explicit fallet med en norsk-svensk certifikatmarknad utan fokuserar på 
certifikatsystem och utsläppshandel i Norden inkluderande också Danmark och 
Finland. Studierna presenterar trots det en hel del viktiga lärdomar för hur 
investeringar på en utvidgad norsk-svensk marknad kan komma ut se ut.  

I kapitlet (se avsnitt 4.3) diskuteras också betydelsen av s.k. läroeffekter, d.v.s. kostnads-
reduceringar som en följd av kapacitetsutbyggnad.  
 
4.2 Genomgång av studierna och dessas resultat 

Metoden med MARKAL-simuleringar kan förenklat beskrivas så att efterfrågan på 
elektricitet tillfredställs till lägsta möjliga kostnad; billigare teknologier utnyttjas före 
teknologier med högre produktionskostnader. De kraftslag som antas omfattas av 
certifikatsystemet i de simuleringar som refereras till nedan är följande: ny småskalig 
vattenkraft, avfallseldad kraftvärme, biobränsleeldad kraft och kraftvärme, vindkraft, solkraft 
samt vågkraft. Simuleringarna bygger också på antagandet om ett gemensamt certifikat-
systemet i Norden som helhet (Sverige, Finland, Danmark och Norge), och alla länder antas 
tillämpa samma definition på certifikatberättigad produktion. Här kommer vi dock främst att 
lyfta fram de resultat som bedöms vara av intresse för Sverige och Norge.  

De studier som sammanfattas och diskuteras i detta avsnitt behandlar alla olika aspekter 
av integrerade nordiska el- och/eller certifikatmarknader under förutsättning att det också 
samtidigt existerar andra politiska åtgärder för att öka produktionskapaciteten av förnyelsebar 
elkraft såsom klimatpolitiska styrmedel (t.ex. handel med koldioxidrätter). Samtliga studier 
analyserar dessutom frågeställningar kring hur exempelvis el- och certifikatpriser samt 
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investeringar i ny produktionskapacitet kommer att utvecklas givet olika förutsättningar för 
hur marknaden för förnybar elkraft utvecklas samt effekterna på elmarknaden totalt under 
olika förutsättningar. De förutsättningar som varieras i de olika scenarierna är bl.a. förekom-
sten av (såväl endogena som exogena) läroeffekter inom vindkraftsindustrin, samt varierade 
ambitionsnivåer på olika kompletterande miljömässiga styrmedel inom energisektorn. Här 
kommer vi dock främst att diskutera ett urval av de förutsättningar som simuleringarna 
bygger på, och då i synnerhet antagandena om produktionskostnader inom olika förnybara 
energislag. Vi kommer även att sammanfatta hur fördelningen av ny kapacitet kan komma att 
se ut för de energislag som ingår i elcertifikatsystemet samt hur fördelningen av investeringar 
i ny elkraft mellan länderna kan bli enligt resultaten av de studier som behandlas.   

Unger och Ahlgren (2004) studerar effekterna av en gemensam nordisk marknad för 
elcertifikat givet att det existerar ett parallellt system för överlåtbara koldioxidrätter. 
Författarna konstruerar, med hjälp av antagna produktionskostnader för vindkraft och 
biokraft, utbudskurvor för dessa energislag. Eftersom analysen bygger på antaganden om 
förekomsten av läroeffekter för vindkraft kommer utbudet av vindkraft att variera beroende 
på vilket år som studeras; de resultat som presenteras i artikeln gäller för år 2011.12 Unger och 
Ahlgrens resultat antyder att produktionskostnaderna för norsk vindkraft är lägre än 
motsvarande kostnader i Sverige, framförallt på grund av de mer gynnsamma vindförhållan-
dena i Norge. Skillnaderna i utbudet av vindkraft mellan länderna är störst vid relativt låga 
priser; vid priser högre än cirka 40 Euro per MWh, eller ca 340 kronor, är den svenska 
utbudskurvan för vind i princip horisontell. Den totala potentialen för vindkraft antas alltså 
vara högre i Sverige än i Norge trots att kostnaden för mer begränsade produktionsvolymer är 
lägre i Norge.  

I fallet med biobränsleeldad elkraft bortser däremot författarna från den eventuella före-
komsten av läroeffekter; variationer i utbudet över tiden har i stället sitt ursprung i variationer 
i skogsavverkningen. I förutsättningarna sägs också att potentialen för norsk biobränslekraft 
är relativt begränsad; därför stiger produktionskostnaderna för norsk biokraft ganska mycket 
redan vid små produktionsvolymer medan produktionskostnaderna i Sverige är betydligt lägre 
än i Norge. Vid ett pris på knappa 15 Euro per MWh, eller cirka 127 svenska kronor, uppgår 
det norska utbudet av biokraft till 10 TWh, medan det i Sverige vid samma prisnivå 
produceras ungefär tio gånger så mycket biokraft, cirka 100 TWh. I fallet med ny kapacitet av 
småskalig vattenkraft presenterar inte Unger och Ahlgren (2004) några specificerade 
utbudskurvor i respektive nordiskt land. Den potentiella kapaciteten för ny småskalig 
vattenkraft antas dock vara dubbelt så hög i Norge, 5.0 TWh, jämfört med i Sverige, 2.5 
TWh. 

När det gäller effekterna på valen av energikällor antyder Ungers och Ahlgrens (2004) 
resultat att vid relativt låga kvoter, lägre än 10 procent, kommer nyinvesteringar inom 
elsektorn att äga rum i gaskraft och i förnybar el i ungefär lika stor omfattning. Om kvoten 
sätts högre, till 15 procent, kommer fortfarande ny kapacitet inom gas och förnybar el att 
dominera; kapaciteten av förnybar el kommer dock att öka mer än kapaciteten gaskraft. 
Skulle kvoten uppgå till hela 30 procent skulle det inte komma till någon ny kapacitet från 

                                                 
12 Dessa läroeffekter antas dock här vara exogent givna, d.v.s. kostnadsreduceringarna för vindkraftsteknologin 

påverkas inte av hur mycket vindkraft som byggs inom ramen för det nordiska elsystemet.  
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gas enligt de simuleringar som Unger och Ahlgren presenterar. Det är dock viktigt att komma 
ihåg, vilket författarna också påpekar, att resultaten över hur kapaciteten förnybar elektricitet 
kommer att förändras över tiden givetvis är känsliga för grundläggande antaganden som 
gjorts samt för hur de olika alternativa scenarier som används är utformade.  
Marknadsandelarna för de olika produktionsteknologier på en gemensam nordisk 
certifikatmarknad vid två olika nivåer på kvotplikten sammanfattas i Tabell 4.1  
 
 
Tabell 4.1: Prognostiserade marknadsandelar för förnybara elkällor inom ett nordiskt 
certifikatsystem (vid olika år och nivåer på kvotplikten) 

Energislag 15 % kvotplikt,  

år 2011 

30 % kvotplikt,  

år 2017 

Vattenkraft 28 % 21 % 

Avfall 10 % 8 % 

Vindkraft 14 % 36 % 

Bioeldad kraft 48 % 34 % 

Källa: Unger och Ahlgren (2004). 

 
 

Som framgår av tabellen pekar resultaten av MARKAL-simuleringarna på att biokraft 
kommer att dominera bland de förnybara energislagen, i synnerhet i det kort- och medellånga 
perspektivet. Det är dock intressant att notera att även vid en kvotplikt på hela 30 procent och 
vid en tidpunkt rätt långt fram i tiden kommer, enligt Unger och Ahlgren (2004), biokraften 
att ha en betydande ställning på certifikatmarknaden trots att resultaten baseras på antagandet 
att teknologiska läroeffekter endast förekommer i vindkraftsindustrin och inte alls i biokraft-
industrin.  

Ovanstående resultat kompletteras av MARKAL-simuleringar som presenteras i slutrap-
porten för det s.k. Nordledenprojektet (där Unger också ansvarat för modellsimuleringarna). 
Enligt Nordledens slutrapport kommer svensk vindkraftsproduktion endast att expandera i 
fallet med nationell certifikathandel, d.v.s. vid en gemensam nordisk marknad uteblir i stort 
expansionen av svensk vindkraft (Nordleden, 2003; Nordleden, 2002). I samma rapport 
påpekas också att den framtida utvecklingen på marknaden för biobränslen är svårbedömd till 
följd av en tilltagande internationalisering och ökad efterfrågan på biobränslen. Unger och 
Ahlgren antar ett världsmarknadspris för biobränslen på cirka 15 Euro, vilket innebär att 
inhemsk produktion av biobränslen upphör vid produktionskostnader högre än 15 Euro per 
KWh och att efterfrågan i stället tillfredställs via import. Tabell 4.2 visar att potentialen för 
biokraft är mindre i Norge än i Sverige. Tabellen anger den tillgängliga mängden av 
biobränslen, torv och avfallsbränslen (notera dock att den tillgängliga mängden inte alls 
behöver överensstämma med den mängd som är optimal att utnyttja) (Nordleden, 2003). Som 
framgår av Tabell 4.2 är potentialen för biobränslekraft betydligt högre i Sverige än i Norge; 
dessutom ökar potentialen enligt antagandena i Nordledenrapporten i Sverige i det mycket 
långa perspektivet medan den antas vara konstant i Norge.  
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Tabell 4.2: Potential för biobränslen i Sverige och Norge (TWh) 

  Medellång sikt 

(2010) 

Mycket lång sikt 

(2050) 

Norge 25 25 

Sverige 130 200 

Källa: Nordleden (2003) 

 
 

Investeringar inom elsektorn är kapitalintensiva och långsiktiga till sin natur, den 
ekonomiska livslängden för ny elkraft varierar i allmänhet mellan 20 och 50 år. När en 
kraftproducent har för avsikt att expandera produktionskapaciteten och står inför valet av 
energikälla är förstås kostnaden för investeringen för olika alternativ en viktig 
beslutsvariabel. De investeringskostnader för alternativa förnyelsebara kraftkällor i Sverige 
och Norge som har använts i de MARKAL-simuleringar som behandlas här sammanfattas i 
Tabell 4.3 nedan. Som framgår av tabellen är investeringskostnaden per installerad kW för 
vindkraft på land ungefär lika i båda länderna, även om kostnaden (i det övre intervallet) är 
något högre i Norge än i Sverige. Trots detta kommer kostnaden per KWh att vara lägre i 
Norge, till följd av bättre vindförhållanden och högre tillgänglighet i antal timmar. När det 
gäller kustnära vindkraft är däremot vindförhållandena lika medan investeringskostnaden för 
norsk vindkraft är något lägre än för investeringar i svensk vindkraft. Kostnaderna för drift 
och underhåll är lägre i Norge än i Sverige för både landbaserade och kustnära vindkraftverk. 
Samtliga kostnader (d.v.s. investeringskostnader samt kostnader för drift och underhåll) för 
biobränslekraft antas vara identiska för båda länderna. Resultaten i Nordledenrapporten är 
dock baserade på antaganden om läroeffekter även i produktionen av biobränslekraftvärme. 
När det gäller vattenkraft är investeringskostnaderna lika i Sverige och Norge medan 
kostnader för drift och underhåll är något högre i Norge än i Sverige. Även för ny vattenkraft 
är kostnaderna ungefär desamma i båda länderna; skillnaderna i drift- och underhålls-
kostnader utgör dock en så pass liten del av de totala kostnaderna för ny vattenkraft att det 
senare knappast har någon betydelse utifrån ett investerarperspektiv.  

De resultat som presenteras i Unger och Claeson-Colpier (2003) stödjer överlag de som 
presenterats ovan. Deras studie fokuserar i mer detalj på marknaden för vindkraft, och på hur 
en gemensam nordisk certifikatmarknad skulle påverka fördelningen av investeringarna i ny 
vindkraft mellan de olika nordiska länderna (igen vid olika antaganden om läroeffekter, och 
vid förekomsten av olika slags kompletterande miljörelaterade styrmedel på energiområdet). I 
denna studie varieras alltså även antagandet om läroeffekternas uppkomst, d.v.s. om de är 
exogena, en följd av ackumulerad kapacitet global, eller endogena, en följd av ökad 
ackumulerad kapacitet inom det nordiska elsystemet. 

Studien antyder att biokraft är det energislag som har störst potential på kort- och 
medellång sikt – även småskalig vattenkraft och avfallseldad kraft är attraktiva utifrån 
kostnadssynpunkt. Trots de relativt låga kostnaderna för vattenkraft och avfallseldad kraft 
kommer dessa energikällor endast att generera måttliga energimängder på sikt, till följd av att 
de är tillgängliga endast i begränsad omfattning. Inte förrän efter år 2011 kommer ökningen i 
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vindkraftskapacitet att bli betydande. Hur betydande den blir varierar med de olika scenarier 
som Unger och Claeson-Colpier (2003) beskriver, men det är noterbart att vindkraftsutbygg-
naden blir störst i det scenario där det gamla fastprissystemet antas gälla även i fortsättningen. 
Norsk vindkraft kommer dock att vara lönsam även utan elcertifikat redan i det korta 
perspektivet och det är främst i Norge (men även i Danmark) som vindkraftsexpansionen 
kommer att äga rum. 
 
 

Tabell 4.3: Kostnader samt prestanda för olika förnybara energislag (SEK per kW)* 

 Sverige Norge 

Landbaserad vindkraft   

Investering (per kW) 8000-9000 (6500) 8000-10700 (6700) 

Fasta D&U (per kW) 175 (130) 150 (90) 

Tillgänglighet, timmar 2000-2700 2300-3500 

Kustnära vindkraft   

Investering 9900 (7750) 8500 (7500) 

Fasta D&U (per kW) 200 (155) 150 (90) 

Tillgänglighet, timmar 2700 2700 

Havsbaserad vindkraft   

Investering (per kW) 12000-14000 (9000) - 

Fasta D&U (per kW) 240 (180) - 

Tillgänglighet, timmar 3100  - 

Biobränslekraftvärme– stor 

(ej rökgaskondensering) 

  

Investering (per kW) 11000 (10000) 11000 (10000) 

Fasta D&U (per kW) 220 220 

Rörliga D&U (per MWh) 35 35 

Verkningsgrad, % 90 90 

Vattenkraft   

Investering (per kW) 10000-19000 10000-19000 

Fasta D&U (per kW) 200  220  

Tillgänglighet, timmar 4200 4200 

* Samtliga priser är uttryckta i 2000 års prisnivå. Värdena i parentes är kostnaderna vid slutåret, kostnaderna 
antas alltså sjunka till följd av teknisk utveckling. I beräkningarna har följande antaganden gjorts beträffande 
den ekonomiska livslängden för de olika energislagen: 20 år för vindkraft, 25 år för biobränslekraft och 50 år för 
vattenkraft. En diskonteringsränta på fem procent har använts i samtliga fall.  

Källor: Nordleden (2003) och Unger och Claeson-Colpier (2003).  
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4.3 Förekomsten av teknologiska läroeffekter 

De studier som hänvisas till ovan har till delar tagit hänsyn till förekomsten av s.k. 
läroeffekter, d.v.s. det faktum att livstidskostnaderna för de olika produktionsteknologierna 
minskar i takt med att den ackumulerade kapaciteten ökar. Det är uppenbart att förekomsten 
av och storleken på läroeffekterna för olika teknologier kan komma att ha en betydande 
inverkan på den relativa konkurrenskraften mellan dessa teknologier, och således en av de 
faktorer som avgör dessas marknadsandelar på certifikatmarknaden. Tre viktiga observationer 
är på sin plats då det gäller elcertifikatsystem och läroeffekter.  

Den första observationen är att införandet av ett certifikatsystem (och andra mark-
nadsskapande åtgärder) motiveras av förekomsten av läroeffekter; det går, så att säga, inte att 
vänta på att en ny teknik ska bli billig nog för att bli konkurrenskraftig utan det krävs initiala 
investeringar som ger tillverkare och producenter en möjlighet att lära sig av tillverkning och 
drift och på så sätt få ned kostnaderna. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att vissa 
läroeffekter (t.ex. de i vindturbintillverkningen) i hög grad tillkommer oberoende av om det 
norsk-svenska systemet införs eller ej; de är mer eller mindre globala (och i hög grad danska). 
Andra läroeffekter (t.ex. de som är relaterade till lokaliseringsprocessen) kan dock anses vara 
nationella. Det är dessutom rimligt att anta att fördelningen mellan ”globala” och ”nationella” 
läroeffekter varierar mellan olika teknologier. I det svenska fallet är det troligaste exempelvis 
att de ”nationella” läroeffekterna dominerar för biobränsleeldad kraftvärme medan de är 
förhållandevis begränsade för vindkraft. I denna mening kan man således hävda att 
certifikatsystemets förmåga att stimulera till läroeffekter i första hand kommer att gynna 
bioenergin framför vindkraften.  

För det andra är det dock viktigt att påpeka att den realiserade kostnadsminskningen 
beror inte bara på fördelningen mellan ”nationella” och ”globala” läroeffekter, utan också 
(och t.o.m. främst) på den globala och nationella utbyggnaden av olika kraftslag samt på 
läroeffekternas storlek (d.v.s. styrkan i sambandet mellan ackumulerade kapacitetsökningar 
och kostnadsreduceringar). Dessa effekter kommer att ha en viktig betydelse för den relativa 
konkurrenskraften mellan exempelvis bioenergi och vindkraft på den norsk-svenska elcertifi-
katmarknaden. Problemet är dock att även om det råder få empiriska tvivel om 
läroeffekternas förekomst som sådana ger tidigare studier få handfasta riktlinjer om dessas 
absoluta – och kanske t.o.m. ännu viktigare – relativa storlek teknologier emellan (se t.ex. 
McDonald och Schrattenholzer, 2000). Söderholm och Sundqvist (2003) visar att t.o.m. då 
man använder exakt samma datamaterial – i deras fall för vindkraftsetableringar – kan 
skattningarna av den s.k. ”learning rate” variera mycket beroende på val av 
modellspecifikation. Detta gör det naturligtvis svårt att på basis av tidigare studier dra några 
säkra slutsatser om framtida kostnadsreduceringar som ett resultat av kapacitetsökningar. Det 
finns således därmed också mycket litet empiriskt stöd för att – såsom görs i ovan nämnda 
studier – utgå ifrån att positiva läroeffekter enbart kommer att förekomma inom vindkrafts-
industrin.  

En tredje observation är att även om det normalt är så att empiriska studier av 
läroeffekter fokuserar på nya anläggningar finns det starka skäl för att signifikanta läro-
effekter också förekommer för investeringar i existerande kraftstationer. Exempelvis är under 
åren betydande humankapital investerat i den svenska och den norska vattenkraften, och 
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kostnaderna för att bygga nya kraftkällor är förhållandevis höga (se också avsnitt 5.4). Detta 
ger ett starkt incitament till att utnyttja existerande kraft på ett mer intensivt sätt, och – 
naturligtvis – dra nytta av de läroeffekter som uppstår som ett resultat av dessa investeringar. 
Sådana investeringar inkluderar exempelvis: (a) förlängning av anläggningarnas livstid; (b) 
högre kapacitetsutnyttjande; samt (c) marginella effektivitetshöjningar.  

Sammantaget innebär detta att det – på basis av existerande kunskap om läroeffekter – 
finns få skäl att anta att läroeffekterna kommer att vara högre för vissa förnyelsebara 
teknologier än för andra.13 Det är dessutom viktigt att ta hänsyn till att framtida kostnads-
reduceringar också kommer att äga rum för de investeringar som görs i existerande kraft.  
 
4.4 Avslutande kommentarer 

Resultaten från de tidigare studier som sammanfattas och diskuteras ovan tyder på att på en 
gemensam svensk-norsk marknad för elcertifikat kommer kapaciteten av förnybar elektricitet 
att öka, och användandet av fossila bränslen (och i Sverige även kärnkraften) minskar som en 
följd. I det korta perspektivet kommer effektiviseringar av befintliga anläggningar att 
generera viss ny produktion av vattenkraft i båda länderna (dock i synnerhet i Norge), inte 
minst eftersom dessa är attraktiva ur kostnadssynpunkt men även för att man genom sådana 
åtgärder kan undvika irreversibla investeringar i ny kraft. På kort- och medellång sikt finns i 
Sverige en betydande potential för biobränsleanvändning i existerande och till viss del nya 
kraftvärmeverk. Först vid relativt höga kvotplikter (och således höga certifikatpriser) kommer 
vi enligt dessa studier att se en betydande ökning av vindkraftskapaciteten – och då främst i 
Norge där vindförhållandena är mest gynnsamma. Endast på lång sikt, omkring år 2017, 
kommer – enligt resultaten av MARKAL-simuleringarna – någon egentlig ny vindkrafts-
kapacitet till i Sverige. Resultaten av simuleringarna bör dock tolkas med viss försiktighet; 
prognoser långt fram i tiden är med nödvändighet förenade med ett betydande mått av 
osäkerhet. Dessa resultat är dessutom känsliga för förändringar i de modellantaganden som de 
bygger på. I avsnitt 4.3 påpekade vi att detta inte minst gäller förekomsten av läroeffekter för 
olika alternativ, samt hur dessa läroeffekter uppstår. Antaganden om produktionskostnader 
samt vilka övriga politiska interventioner som eventuellt används för att främja förnybar kraft 
måste också göras, och de påverkar i hög grad resultaten av modellsimuleringar. 

                                                 
13 Det är naturligtvis också så att betydande kostnadsreduceringar kan äga rum i de traditionella teknologierna 

(t.ex. gas, kol och kärnkraft) (se t.ex. McVeigh m.fl., 2000). I den mån detta sker innebär det, allt annat lika, att 

certifikatpriserna stiger eftersom det då krävs en högre ”subvention” för att få till stånd en viss andel 

förnyelsebar kraft.  
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5. Investeringsförhållanden för ny förnybar elkraft i 
Sverige och Norge 
 
 
5.1 Vad vet vi om kostnaderna för de olika alternativen i respektive land? 

I föregående kapitel redovisade vi de produktionskostnader som antagits för de olika 
kraftslagen i MARKAL-simuleringarna. Eftersom dessa – med nödvändighet – bygger på 
specifika antaganden om exempelvis vindförhållanden, bränslepriser etc., finns det ett skäl att 
även konsultera andra källor. En sådan jämförelse görs i Tabell 5.1 för ny vindkraft och 
biobränsleeldad kraft. De kostnadsintervall som presenteras här baseras på uppskattningar av 
livstidskostnaderna från fem olika rapporter Anledningen till att vi här bortser från 
kostnaderna för ny vattenkraft är framförallt att dessa varierar mycket kraftigt beroende på 
lokalisering (se exempelvis Tabell 4.3).  
 
 
Tabell 5.1: Livstidskostnader för ny vindkraft och biobränslekraft (öre per kWh) 

 Vindkraft Biobränslekraft 

Sverige  38 - 41 40 - 61 

Norge 26 – 40 23 – 114 

Källor: NVE (2002), NVE (2004), Elforsk (2003), IEA (2003), och IEA (2001) 

 

 

De kostnadsuppskattningar som ligger till grund för de MARKAL-baserade simuleringarna 
som presenterades i kapitel 4 är inte inkluderade i Tabell 5.1. Det är dock vårt att påpeka att 
dessa överlag verkar ligga väl i linje med de kostnader som presenteras här; när det gäller 
nyinvesteringar tycks vindkraft vara den mest kostnadseffektiva teknologin. De kostnads-
intervall som presenteras i Tabell 5.1 är dock stora, och det är svårt att prognostisera den 
realiserade kostnadsbilden vid en faktisk utbyggnad av förnyelsebar elkraft. Enligt den norska 
energimyndigheten är den tekniska och ekonomiska potentialen för förnybar kraft i Norge 
mycket stor, i synnerhet när det gäller vindkraft. Kostnaderna för vindkraft ökar nästan inte 
alls vid expanderade kapacitet (utbudskurvan är i princip horisontell) och vid certifikatpriser 
på ungefär 35 öre per kWh uppgår den tekniska och ekonomiska potentialen till cirka 85 TWh 
(!) (NVE, 2004, figur 9.8). I rapporten påpekas dock att den tillgängliga potentialen för 
vindkraft i praktiken kommer att vara mindre till följd av exempelvis miljöhänsyn och 
begränsningar i nätkapaciteten, något som således kommer att driva upp kostnaderna för 
norsk vindkraft.  

Det som också överlag kännetecknar de kostnader som diskuteras ovan är att de antar 
användandet av förhållandevis låga avkastningskrav (diskonteringsräntor) på omkring 5 %. I 
praktiken kan dock dessa vara avsevärt högre, inte minst på grund av den riskpremie som 
adderas till diskonteringsräntan vid osäkerhet om framtida intäkter och kostnader som en 
följd av exempelvis miljöprövningar, regler gällande fysisk planering, förekomsten av negativ 
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lokal opinion, samt osäkerheter om elcertifikatsystemets framtida utformning. I detta kapitel 
analyserar vi därför explicit konsekvenserna av förekomsten av risk och osäkerhet för kost-
nadsbilden för förnyelsebar elkraft (avsnitt 5.2). Vårt fokus ligger i första hand på vindkraft 
men även den relativa konkurrenskraften mellan ny vindkraft och ny biobränsleeldad kraft 
studeras. Vi studerar även betydelsen av tillståndsprövning för vindkraft och jämför de villkor 
som gäller i Sverige med de norska lagarna (avsnitt 5.3).  
 
5.2 Certifikatsystemets inverkan på kostnadsbilden  

Investeringsbeslut inom elsektorn är långsiktiga till sin karaktär. I allmänhet uppgår den 
ekonomiska livslängden till åtminstone 20 år (cirka 40 år för vattenkraftsanläggningar), och 
den tekniska livslängden är ofta ännu längre. I detta avsnitt är vi intresserade av att jämföra 
olika förnybara teknologier utifrån ett investerarperspektiv och då utgör kostnaderna för olika 
teknologier, fördelade på hela livscykeln, ett viktigt kriterium. Vi använder oss av en enkel 
metod där nuvärdet av alla projektrelaterade kostnader (investeringskostnad, kostnader för 
drift och underhåll samt bränslekostnader) för de olika teknologierna divideras med nuvärdet 
av den totala produktionen, under respektive anläggnings hela livslängd (så kallade ”levelized 
costs” eller livstidskostnader). Denna metod genererar således en genomsnittlig kostnad per 
enhet producerad elektricitet (samtliga beräknade kostnader i Tabell 5.3 är beräknade enligt 
denna metod). Med hjälp av dessa kostnadsuppskattningar kan vi sedan göra enkla simule-
ringar som visar hur den relativa konkurrenskraften mellan olika teknologier påverkas av 
olika certifikatpris samt diskonteringsräntor.  

Under de senaste årtiondena har energisektorn påverkats av omfattande politiska 
interventioner av varierande slag vilka har bidragit till att skapa osäkerhet för aktörerna på 
marknaden. Graden av osäkerhet varierar och beror bland annat på osäkerhet om framtida 
elpriser, osäkerhet om hur energipolitiken (inte minst klimatpolitiken) kommer att utformas i 
framtiden, graden av acceptans hos allmänheten, tillståndsprocedurer i samband med nya 
projekt och så vidare. Ju större osäkerhet en viss investering är förenad med desto större blir 
kravet på avkastning, det vill säga diskonteringsräntan.  

I detta avsnitt är vi intresserade av hur: (a) livstidskostnaderna för vind och biokraft 
påverkas av användandet av olika diskonteringsräntor; samt (b) hur högt priset på elcertifikat 
behöver vara för att vind och biokraft i Sverige och Norge ska bli konkurrenskraftigt i 
jämförelse med investeringar i det billigaste alternativet, det vill säga gaskraft, också det vid 
olika diskonteringsräntor (samt med och utan ytterligare subventioner till vindkraften). Vi har 
valt att använda gas som referensalternativ framförallt för att gas idag utgör den mest 
attraktiva elkraftsteknologin ur (privat) kostnadssynpunkt men även för att den är attraktiv ur 
ett miljö- och klimatmässigt perspektiv, i synnerhet vid en jämförelse med övrig fossil kraft. I 
Norge finns dessutom, till skillnad från i Sverige, en uttalad politisk intention att öka 
användandet av naturgas inom elsektorn (Electrowatt-Ekono Oy, 2003).  

Det är värt att påpeka att de kostnader vi använder för vindkraft inte inkluderar 
kostnaderna för anslutning till elnätet. Eftersom kostnaden för nätanslutning varierar kraftigt 
från fall till fall är det svårt att säga något generellt om denna kostnad i respektive land. Det är 
dock rimligt att anta att dessa kostnader i genomsnitt kommer att vara högre i Norge än i 
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Sverige. Konsekvensen blir att vi i vår analys kommer att underskatta kostnaden för att 
investera i vindkraft, inte minst gäller det således vindkraften i Norge.  

Eftersom det finns uttalade politiska intentioner i både Sverige och Norge att öka 
kapaciteten av vindkraft har vi först valt att jämföra svensk och norsk landbaserad vindkraft 
mot gaskraft. Vi har använt de kostnader och driftstimmar som ligger mitt i intervallen för de 
kostnader och tillgängliga timmar för Sverige och Norge som redovisas i Unger och Claeson-
Colpier (2003). Vidare har vi antagit att dessa kostnader gäller för ett representativt 
vindkraftsprojekt (det som i Elforsk (2003) kallas större landbaserad anläggning) och 
beräknat kostnaden per kWh under hela projektets livscykel. De redovisade kostnaderna för 
drift och underhåll överensstämde väl i både Nordleden (2003), Unger och Claeson-Colpier 
(2003) samt Elforsk (2003). Vi har valt att utgå ifrån de drift och underhållskostnaderna som 
presenteras i Eforsk (2003). Den ekonomiska livslängden för projekten har satts till 20 år, 
vilken är densamma i samtliga av de studier som har nämnts här. Resultaten av analysen visas 
i Figur 5.1. 
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           Figur 5.1: Beräknade livstidskostnader för svensk och norsk vindkraft  

 
 

Som framgår av Figur 5.1 är det ur kostnadssynpunkt generellt sett mer attraktivt att 
investera i vindkraft i Norge än i Sverige, oberoende av hur högt diskonteringsräntan är satt. 
Detta beror framförallt på bättre norska vindförhållanden, vilka återspeglas i vår analys 
genom att vi har utgått ifrån fler tillgängliga timmar i Norge än i Sverige. Därför kan vi 
förstås förvänta oss att en genomsnittlig vindkraftsanläggning i Norge producerar mer el än 
vad en notsvarande genomsnittligt lokaliserad anläggning i Sverige skulle göra och att 
kostnaden per genererad enhet elektricitet därmed blir lägre. När vi gjorde motsvarande 
simuleringar med de antaganden om investeringskostnader och antal driftstimmar som 
presenteras i Nordleden (2003) blev den relativa skillnaden mellan länderna betydligt större, 
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främst till följd av att vi då utgick från antaganden om såväl fler driftstimmar i Norge som 
något lägre norska investeringskostnader. Denna skillnad i resultat illustrerar just den 
känslighet för modellantaganden som vi tidigare har diskuterat.  

En mycket viktig slutsats från Figur 5.1 – och som också är genomgående i den analys 
som följer – är att vid tillämpandet av högre och högre avkastningskrav krävs högre och 
högre certifikatpris för att vindkraft ska introduceras på marknaden. På grund av att 
vindkraftens livstidskostnader i så hög grad domineras av investeringskostnaden är denna 
effekt speciellt markant för denna teknologi.  

Hittills har vi i vår analys bortsett från att det, trots tanken att elcertifikatsystemet ska 
vara teknologineutralt, i både Sverige och Norge finns ytterligare stöd som är riktat särskilt 
till produktionen av vindkraft. I Sverige finns den så kallade miljöbonusen; planen är att den 
ska trappas ned successivt för att 2009 vara helt ersatt med elcertifikatsystemet. I Norge finns 
ett liknande produktionsstöd. Nivån för det norska stödet fastställs årligen av det norska 
parlamentet, och 2003 uppgick det till motsvarande ca 5.4 svenska öre per kWh. Vi har 
beräknat kostnaden för norsk och svensk vindkraft och inkluderat dessa kompletterande stöd 
till vindkraftsproducenterna. När det gäller svensk vindkraft har vi inkluderat miljöbonusen 
enligt den nedtrappning som gäller fram till och med år 2009. Beträffande Norge är det 
osäkert i vilken utsträckning det kommer att existera ett kompletterande stöd till vindkraften 
även inom ett framtida gemensamt svensk-norskt elcertifikatsystem. Därför har vi antagit att 
den nivå för produktionsstödet som gällde år 2003 kommer att fortsätta att gälla parallellt 
med den svenska miljöbonusen och avskaffas samtidigt med denna, d.v.s. 2009.14 Vi har 
vidare utgått ifrån att år 2004 är utgör år 0 i våra investeringskalkyler, och i övrigt har vi 
utgått ifrån samma antaganden som tidigare när det gäller kostnader och drifttimmar för 
svensk och norsk vindkraft. Resultaten av våra simuleringar i detta fal  presenteras i Figur 
5.2.  

Av Figur 5.2 framgår att det relativa kostnadsläget mellan norsk och svensk vindkraft i 
princip är oförändrat när vi inkluderar subventionerna i analysen. Däremot blir förstås den 
beräknade kostnaden per producerad kWh lägre än vad som visas i Figur 5.1 ovan, där vi 
bortsåg från subventionerna. Det innebär också att det certifikatpris som minst krävs för att 
göra vindkraft konkurrenskraftig i förhållande till andra energislag blir mindre när vi tar 
hänsyn till övriga subventioner. Att livstidskostnaderna påverkas så pass mycket trots att det 
rör sig om subventioner som endast gäller under en ganska kort tid beror på att de ges en 
relativt sett tung vikt i nuvärdesberäkningen eftersom de ligger nära i tiden.  

Figur 5.3 visar hur högt certifikatpriset minst behöver vara för att jämna ut kostnadsskill-
naderna mellan vindkraft och gaskraft i såväl Sverige som Norge (vi har antagit att kostnaden 
för gaskraft är lika i båda länderna och bortsett från fallet med kompletterande subventioner). 
 

                                                 
14 Det förekommer förslag om att Norge ska “kopiera” det svenska systemet med miljöbonus och även tillämpa 

samma stödnivåer över åren. Om så blir fallet kommer naturligtvis den relativa konkurrenskraften mellan norsk 

och svensk vind att förbli helt oförändrad (jämfört med resultaten i Figur 5.1).  
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          Figur 5.2: Beräknade livstidskostnader för svensk och norsk vindkraft  
                            inklusive kompletterande subventioner 

 
 

0

5

10

15

20

25

30

35

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Diskonteringsränta (%)

C
er

tif
ik

at
pr

is
 (

ör
e 

pe
r 

kW
h)

Svensk vind

Norsk vind

 
         Figur 5.3: Certifikatpriser som utjämnar skillnaden mellan vindkraft och naturgas 

 
 

Eftersom svensk vindkraft är dyrare att producera än norsk (vid alla nivåer på 
diskonteringsräntan), kommer det att krävas ett högre certifikatpris för att få till stånd ökad 
vindkraftskapacitet i Sverige än vad som krävs i Norge. I Figur 5.3 kan vi exempelvis utläsa 
att vid en diskonteringsränta på 8 procent kommer ett certifikatpris på cirka 8 öre per kWh att 
vara tillräckligt för att göra norsk vind till ett lika attraktivt investeringsalternativ som gas. 
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För att utjämna kostnadsskillnaden mellan svensk vind och gas vid samma diskonteringsränta 
(8 procent) måste emellertid certifikatpriset uppgå till cirka 14 öre. Vid en relativt låg 
diskonteringsränta, t.ex. 4 procent, är kostnaderna för norsk vindkraft nästan nere på samma 
nivå som för gaskraft. Vi ser alltså också att vindkraftens relativa konkurrensnackdel tilltar 
med stigande diskonteringsräntor. När diskonteringsräntan ökar med en procentenhet måste 
certifikatpriset öka med cirka 2.5 öre per kWh i Sverige och med cirka 2 öre per kWh i Norge 
för att investeringar i vind ska vara lika attraktiva ur kostnadssynpunkt som investeringar i 
gas. Detta beror – som antytts ovan – på att investeringar i vindkraft är relativt sett mycket 
kapitalintensiva. Ju större osäkerhet som finns om investeringsvillkoren inom ramen för det 
norsk-svenska certifikatsystemet desto högre måste certifikatpriset bli för att ”tvinga in” 
vindkraft på marknaden (och desto större blir också risken att priset ”slår i taket”). Denna 
osäkerhet består bland annat av osäkerhet om framtida certifikatpriser, risken för kraftiga 
prisvariationer och osäkerhet om hur systemet kommer att utformas (se också kapitel 7).  

Syftet med elcertifikatsystemet är att stimulera investeringar i förnybar kraft på ett 
kostnadseffektivt sätt, framförallt genom att stimulera till konkurrens mellan de tillgängliga 
förnybara teknologierna. Av denna anledning är det även intressant att studera hur den 
beräknade kostnaden per kWh för biokraft förhåller sig till den beräknade kostnaden per kWh 
vindkraft för olika diskonteringsräntor. Eftersom den norska vindkraften tycks vara betydligt 
mer konkurrenskraftig än den svenska har vi valt att beräkna och jämföra kostnaderna för 
såväl svensk vindkraft och biokraft som norsk vindkraft. Alternativet med svensk biokraft har 
vi beräknat genom att använda de investeringskostnader som presenteras i Nordleden (2003). 
Kostnaderna för drift och underhåll i Nordleden (2003) och i Elforsk (2003) överensstämmer 
väl. Vi har dock valt att använda de kostnader för drift och underhåll samt de bränslepriser 
som Elforsk (2003) använder. Den ekonomiska livslängden har även i detta fall antagits vara 
20 år, vilket överensstämmer med de antaganden som görs i såväl Nordleden (2003) som 
Elforsk (2003). Resultaten presenteras i Figur 5.4. 

Som framgår av Figur 5.4 är vindkraft i Norge, med samma kostnader och vindförhål-
landen som tidigare, även i detta fall det mest attraktiva alternativet ur investeringsperspektiv. 
Endast vid höga diskonteringsräntor (14 och 15 procent) hamnar kostnaden per kWh för 
svensk biokraft på samma nivå som norsk vindkraft. Svensk vindkraft däremot är minst 
attraktivt ur investeringssynpunkt, givet våra antaganden om kostnader och vindförhållanden. 
Vid riktigt låga diskonteringsräntor är dock kostnaderna för vindkraft (som ju gynnas av låga 
diskonteringsräntor) på ungefär samma nivå som svensk biokraft. Med tanke på den osäkerhet 
som finns när det gäller elcertifikatsystemets utformning och stabilitet är det inte särskilt 
rimligt att utgå från låga diskonteringsräntor i samband med planerade vindkraftsprojekt. 

Figur 5.4 visar också att ju högre avkastningskrav som tillämpas – och således ju högre 
riskpremien är – desto mer fördelaktig blir nyinvesteringar i biobränsleeldad elkraft jämfört 
med vindkraft. Denna slutsats är viktig att i åtanke då flera studier (som just utgår från relativt 
låga diskonteringsräntor) lyfter fram vindkraft (inte minst den norska) som det mest 
fördelaktiga alternativt för nyinvesteringar.  
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              Figur 5.4: Beräknade livstidskostnader för vindkraft och biokraft 

 
 

5.3 Rättsliga förhållanden (miljöprövning, fysisk planering) i respektive 
land 

I tidigare avsnitt har vi vid flera tillfällen pekat på att kostnaderna för vindkraft generellt sett 
är lägre i Norge än i Sverige. Detta innebär dock inte att vi med automatik kan förvänta oss 
att den norska kapaciteten av vindkraft kommer att expandera snabbt och effektivt och att ny 
vindkraft på en gemensam svensk-norsk marknad för elcertifikat huvudsakligen kommer till i 
Norge. Det är också viktigt att komma ihåg att alla investeringsbeslut, och inte minst 
investeringskostnaderna, påverkas av graden av osäkerhet om framtiden. Denna osäkerhet 
beror i sin tur den framtida energi- och klimatpolitiken, graden av acceptans från allmänheten 
samt inte minst på hur väl det legala systemet fungerar i samband med tillståndsgivning och 
fysisk planering av vindkraftsprojekt. I detta avsnitt fokuserar vi på hur de norska och 
svenska regelverken i samband med tillståndsprövning är utformade och hur de tillämpas i 
praktiken  
 
5.3.1 Tillståndsgivning för svensk vindkraft 

Etablering av vindkraft i Sverige regleras framför allt av Miljöbalken samt av Plan- och 
bygglagen. Enligt Miljöbalkens allmänna princip ska användning som gynnar det allmännas 
intressen prioriteras. Vid intressekonflikter ska prövande myndighet göra en avvägning mot 
andra intressen (såsom exempelvis friluftsliv och naturskydd) och aktiviteter som kan ha 
betydande påverkan eller skada på ett område ska undvikas, så långt det är möjligt. Eftersom 
formuleringarna är allmänna och det överlag saknas riktlinjer om hur olika intressen ska 
vägas mot varandra så lämnas stort utrymme för tolkning. Det innebär att det blir svårt för 
vindkraftsproducenten att i förväg bedöma om tillstånd kommer att lämnas eller ej. 
Producenten kan dessutom, enligt det så kallade lokaliseringskriteriet, åläggas att visa att det 
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område där vindkraftsanläggningar planeras är lämpligt (enligt Miljöbalkens krav) men även 
att platsen är vald så att anläggningens negativa påverkan på omgivningen blir minimal. 
Lokaliseringskriteriet kan alltså, i kontroversiella fall, tvinga producenten att överväga och 
jämföra den valda platsen med alternativa lokaliseringar, oavsett om dessa alternativa 
lokaliseringar ens skulle vara tillgängliga för vindkraftsproduktion.  

Även om ett vindkraftsprojekt uppfyller kraven enligt Miljöbalken återstår ytterligare 
prövning på kommunal nivå, genom i första hand Plan och bygglagen. Bygglov krävs för 
vindkraftsanläggningar, och kommunernas olika mark- och detaljplaner har avgörande 
betydelse för om specifika vindkraftsprojekt kommer att kunna genomföras. För anläggningar 
som anses ha en betydande påverkan på omgivningen, vilket ju ofta vindanläggningar anses 
ha, krävs så kallade detaljplaner. Att det finns detaljplaner för en vindkraftsanläggning är 
dock inte någon garanti för att projektet kommer att accepteras. Detaljplanerna förhindrar 
verksamheter som inte är i linje med planen men garanterar inte alls att verksamheter som är i 
linje med planen accepteras. Det betyder alltså att i de områden som enligt den kommunala 
planen inte är ämnade för vindkraft accepteras inte vindkraftsanläggningar och i områden 
som är ämnade för vindkraft kan fortfarande exempelvis lokaliseringskriteriet hindra att 
anläggningen accepteras. Det finns dessutom betydande skillnader mellan hur olika 
kommuner tillämpar regelverket, vilket innebär att sannolikheten för att ett specifikt projekt 
ska kunna genomföras varierar mellan olika kommuner, även om förhållandena i övrigt är 
lika. Enligt Khan (2003) kan de kommunala skillnaderna i tillämpning till stor del förklaras 
av skillnader i attityder hos lokala politiker och tjänstemän.  

Sammanfattningsvis tycks det således finnas ett starkt skydd mot aktiviteter som 
påverkar landskapsbilden (som exempelvis vindturbiner) i Sverige. Trögheter i tillstånds-
processen samt osäkerheter om hur aktuell lagstiftning kommer att tillämpas för varje 
specifikt projekt utgör ett hinder för att uppnå det politiskt fastställda målet att öka svensk 
vindkraftskapacitet.15 Utifrån ett investerarperspektiv innebär dessa legala hinder betydande 
osäkerheter om huruvida projektet kommer att kunna genomföras men även en uppenbarligen 
risk för att processen från ansökan till eventuellt godkännande tar lång tid.  
 
5.3.2 Tillståndsgivning för norsk vindkraft 

Det formella regelverket i Norge i samband med tillstånd för vindkraftsanläggningar liknar i 
stort det svenska. Etablering av vindkraft regleras främst i Energilagen och i Plan- och 
bygglagen (NVE m.fl., 2003). Norska energimyndigheten, NVE, är koncessionsmyndighet 
och den instans som hanterar ansökningsprocessen (eventuella överklaganden hamnar hos 
Olje- och energidepartementet) (Selfors, 2004). Formellt finns alltså samma slags 
”dubbelprövning” som i Sverige, i form av kommunala bygglagens prövning utöver NVE:s 
koncessionsprövning. Hittills har detta emellertid inte utgjort något väsentligt hinder för 
etableringen av nya vindkraftsprojekt i Norge.  

Det finns två möjliga huvudförklaringar till att det tycks som om de kommunala hindren 
är mindre betydande i Norge än i Sverige. För det första har vindkraftsanläggningar hittills 
oftast förlagts till kommunernas ytterområden där problem med utflyttning och arbetslöshet; 

                                                 
15 För en mer utförlig diskussion om lokala och legala hinder för svensk vindkraft, se Söderholm m.fl. (2004).  
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nya projekt i dessa kommuner har ofta mottagits med kommunal välvilja (NVE m.fl., 2003; 
Selfors, 2004). För det andra saknar Norge den svenska kommunala vindkraftsplaneringen. 
Det har dock förts fram krav i Norge på att införa liknande system med kommunala planer för 
vindkraft som i Sverige, i synnerhet från grupper som motsätter sig norsk vindkraft. NVE har 
dock hittills motsatt sig att så sker, med motiveringen att sådan planering inte underlättar utan 
snarare hindrar etableringen av ny vindkraft (Selfors, 2004).  

Som en del i en utredning där erfarenheterna från större vindkraftsprojekt i Norge 
sammanfattas genomfördes en enkätundersökning bland centrala aktörer såsom miljömyndig-
heter och kommuner när det gäller just hur tillståndsprocessen i samband med vindkrafts-
etablering i Norge upplevs (NVE m.fl., 2003). Enligt resultaten från undersökningen var de 
flesta positiva till hur plan- och tillståndsprocessen fungerar; miljömyndigheterna var dock 
något mindre positiva än kommunerna. Det förekom önskemål från miljömyndigheter att få 
större inflytande över valet av lokalisering och även att alternativ till de koncessionssökta 
platserna behandlas (jämför med den svenska så kallade lokaliseringsprincipen). NVE har 
prioriterat korta handläggningstider; det finns exempel där relativt stora projekt (Havoygavlen 
vindpark) haft en tillståndsprocess som endast tog ungefär ett år medan den i andra fall 
(exempelvis Smola vindpark) har varit betydligt mera tidskrävande och tagit cirka fyra år 
(NVE m.fl., 2003; Selfors, 2004). De flesta som besvarade enkäten anser också att 
tillståndsprocessen är effektiv – ett fåtal uttryckte till och med att den går alltför fort fram 
(NVE m.fl., 2003).  
 
5.3.3 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att vi inte har funnit något som tyder på att de 
institutionella och legala hindren för vindkraft skulle vara mer betydande i Norge än i 
Sverige. Snarare verkar det som om den norska tillståndsprocessen i dagsläget fungerar 
smidigare än den svenska, i synnerhet på kommunal nivå. Detta preliminära resultat 
förstärker troligen den norska konkurrensfördelen när det gäller vindkraft. Förutom att det är 
bättre vindförhållanden generellt i Norge kan vi också förvänta oss att det överlag är lättare 
för norska vindproducenter att utnyttja de bästa vindförhållandena än vad det är för svenska 
vindproducenter. I termer av den kostnadsanalys som genomfördes i avsnitt 5.2 kan vi således 
utgå från att norska vindproducenter kan tillämpa lägre avkastningskrav än dess svenska 
motsvarigheter.  

På sikt finns det möjligheter att tillståndsgivningen och den fysiska planeringen av ny 
vindkraft i Sverige och Norge blir mer harmoniserad. Det arbete som pågår i Sverige för att 
effektivisera tillståndsprocessen (i form av en översikt av Miljöbalken och Plan- och 
bygglagen) är av central betydelse för utvecklingen av svensk vindkraft. Dessutom tycks det 
finnas tecken på att den norska tillståndsprocessen av vissa uppfattas som alltför snabb och 
effektiv och att det finns önskemål om att införa motsvarigheten till det svenska 
lokaliseringskriteriet även i Norge. Kanske kan vi med andra ord förvänta oss att den svenska 
tillståndsprocessen effektiviseras med tiden medan den norska i stället blir lite trögare (se 
också avsnitt 7.5).  
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5.4 Avslutande kommentarer 

Analysen i detta kapitel kompletterar de modellbaserade simuleringar som presenterades i 
kapitel 4, inte minst genom att fokusera på konsekvenserna av risk och osäkerhet för 
investeringar i ny förnyelsebar elkraft. Förnyelsebar elkraft – och inte minst vindkraft – är 
överlag ”kapitalintensiva” och har således mycket att förlora från ökad osäkerhet och från 
tillämpandet av höga avkastningskrav. Det är också noterbart att biokraft tenderar att blir mer 
fördelaktigt ur kostnadssynpunkt än vindkraft då avkastningskraven ökar. Ju högre 
osäkerheten om framtida investeringsvillkor blir desto högre blir också kostnaderna för att 
uppfylla den politiskt bestämda kvotplikten, och desto större är också risken att pristaket 
(kvotpliktsavgiften) blir prisstyrande.  

De certifikatberättigade alternativ som framstår som mest fördelaktiga är i stället de som 
utgår från existerande kapacitet, såsom effektivisering av stora vattenkraftsanläggningar. Det 
är vår bedömning att dessa alternativ kommer att dominera mer i praktiken än vad som 
framgår av ovan citerade modellresultat, inte minst eftersom investeringar i existerande 
kraftstationer ger en möjlighet att bibehålla flexibiliteten och undvika irreversibla och ofta 
dyra investeringar i ny kraft.  

En viktig lärdom från detta kapitel är också att det i elkraftsektorn är en betydande 
skillnad på utbudskurvor för ny kraft i teorin och i praktiken. De förstnämnda utgår från 
antaganden om teknologispecifika kostnadsuppskattningar och ”potentialer”, medan det 
realiserade utbudet är en funktion av en rad ekonomiska, politiska och institutionella faktorer, 
såsom bl.a. tillståndsgivning och kommunal planering. Vår analys visar att för vindkraft ter 
sig i nuläget de legala förutsättningarna gällande tillståndsgivning etc. att vara mer 
gynnsamma i Norge än i Sverige, vilket totalt sett adderar till den norska vindkraftens ”rena” 
ekonomiska fördelar. Samtidigt går det att se framför sig en utveckling där de svenska och 
norska tillståndsgivningsprocesserna harmoniseras.  
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6. Långsiktiga effekter på certifikat- och elpriser 
 
 
6.1 Inledning 

Utifrån den analys som gjordes i kapitel 5 framgick att det är mycket svårt att prognostisera 
den faktiska utbyggnaden av ny förnyelsebar elkraft på en gemensam norsk-svensk certifikat-
marknad. Vi konstaterade dock bland annat att utnyttjandet av existerande (certifikatberätti-
gad) kraft troligtvis blir mer dominerande än vad de flesta prognoser/scenarier antyder. Detta 
tillsammans gör det dock också svårt att säga något säkert om den långsiktiga prisbildningen 
på den gemensamma marknaden. I detta avsnitt diskuterar vi därför prisbildningen utifrån två 
scenarier.  

Det första scenariot bygger på antagandet om en ”friktionsfri” marknad där investeringar 
i ny kraft kan ske utan besvär och utan avsevärda tidsförskjutningar (avsnitt 6.2). De 
MARKAL-simuleringar som redogörs för i kapitel 4 utgör således en bra utgångspunkt för att 
analysera prisbildningen under detta scenario. Vi presenterar här också resultaten från en 
numerisk modell över den nordiska elmarknaden (avsnitt 6.3). Det andra scenariot innebär en 
betydande osäkerhet om framtida investeringsvillkor gällande framförallt certifikatsystemets 
politiska stabilitet och tidshorisont (avsnitt 6.4). Olika källor till sådana osäkerheter diskuteras 
i mer detalj i kapitel 7; i detta kapitel är vi främst intresserade av osäkerhetens konsekvenser 
på prisbildningen. Slutligen diskuterar vi i detta kapitel också förekomsten av marknadsmakt 
och prisfluktuationer samt konsekvenserna av ytterligare utvidgningar av certifikatmarknaden 
(avsnitt 6.5).  
 
6.2 Scenario #1: Hög legitimitet och långsiktigt stabila investeringsvillkor  

Det som generellt kännetecknar prisbildningen på en långsiktigt stabil (och konkurrensutsatt) 
certifikat- eller elmarknad är att priset bestäms av den långsiktiga marginalkostnaden för den 
”marginella” (prissättande) teknologin.  

Empiriska och teoretiska studier ger ett starkt stöd för att certifikatpriserna på en 
integrerad norsk-svensk marknad kommer att etablera sig på en nivå någonstans mellan de 
prisnivåer som gäller/skulle gälla på de isolerade marknaderna. Enligt de modellsimuleringar 
som gjorts inom ramen för det s.k. Nordledenprojektet (se exempelvis Nordleden, 2002, 
2003) är det mest sannolika scenariot att den ekonomiska potentialen för utbyggnad av 
förnyelsebar energi på sikt är högst i Norge; detta skulle innebära en press nedåt på de 
svenska certifikatpriserna då marknaden utvidgas. Enligt de modellsimuleringar som 
redovisas i Nordleden (2002) skulle certifikatpriset på en isolerad svensk certifikatmarknad 
nå en topp på drygt 120 kronor per under 2010 för att därefter sjunka tillbaka.16 I det fall då 
certifikatmarknaden utvidgas till att omfatta alla nordiska länder sjunker certifikatpriset med 
ca 10 kronor; eftersom Norge blir en stor exportör av certfikat på den integrerade marknaden 
ökar det norska priset på certifikat. De anpassade MARKAL-simuleringar som gjorts inom 
                                                 
16 Anledningen till det sjunkande certifikatpriset efter år 2010 är bl.a. att efterfrågan på el ökar; priset på el ökar 

då också som en följd och den extra ”premie” som krävs för att göra förnyelsebar elkraft till ett lönsamt projekt 

blir lägre.  
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ramen för den pågående utredningen om en utvidgad certifikatmarknad visar att denna 
slutsats gäller också då Sverige tillämpar en kvotplikt på 16 TWh för 2010 och Norge en 
kvotplikt på 10 TWh samma år. Men i det fall då den norska kvotplikten höjs till 20 TWh blir 
utfallet det motsatta; Sverige blir nettoexportör av certifikat.  

På en certifikatmarknad som kännetecknas av långsiktig stabilitet är det rimligt att utgå 
ifrån att priserna omkring år 2010 bör vara relativt låga, med största sannolikhet lägre än de 
nuvarande priserna (ca 20 öre per kWh) på den svenska certifikatmarknaden. Det finns flera 
skäl till detta:  

 Efterfrågan på el kommer med all sannolikhet att fortsätta öka; detta ger högre elpriser 
och därmed ett mindre behov av extra premier för förnyelsebara kraftkällor. Denna 
effekt kan givetvis motverkas av förekomsten av stora investeringar i traditionella 
kraftkällor (t.ex. kärnkraft i Finland), men sådana investeringar är idag behäftade med 
väsentliga hinder gällande exempelvis negativa opinioner, tillståndsgivning etc.  

 Livstidskostnaderna för förnyelsebar elkraft kan sjunka mer än motsvarande kostnader 
för de traditionella kraftkällorna.  

 När väl investeringar i ny kraft gjorts är investeringskostnaderna ”bundna” (”sunk”) 
och det krävs generellt sett ett lägre certifikatpris för att säkerställa en viss produktion 
av förnyelsebar el med relativt låga (kortsiktiga) rörliga kostnader (priset kan t.o.m. 
bli noll såvida inte att prisgolv existerar). Det bör noteras att denna situation inte kan 
hålla i sig på lång sikt eftersom certifikatpriset då måste vara tillräckligt högt för att 
täcka alla kostnader (d.v.s. den långsiktiga marginalkostnaden minus elpriset). 
Samtidigt är det också sant den period under vilken priset förblir relativt lågt och i 
princip bestäms av den kortsiktiga marginalkostnaden kan vara lång bl.a. på grund av 
överkapacitet (men det är, per definition, ingen långsiktig jämvikt).   

 
De långsiktiga effekterna på elpriset för konsumenterna av en gemensam norsk-svensk 

certifikatmarknad är med största sannolikhet ganska små; konsumentpriserna ökar visserligen 
men troligtvis med ganska måttliga nivåer. Detta resultat bekräftas av en rad studier, se 
exempelvis Unger och Ahlgren (2004), Nordleden (2002) samt Hindsberger m.fl. (2003) (se 
även avsnitt 6.3). Orsaken till att slutkundspriserna för el förblir relativt låga – även om 
kvotplikten skärps – är att den extra kostnaden för certifikatsystemet i huvudsak bärs av 
producenterna av icke-förnyelsebar kraft i form av ett lägre råkraftpris på el. Enligt vissa 
bottom-up modeller (såsom MARKAL) kan ett certifikatsystem leda till att konsument-
priserna för el sjunker. Det är dock svårt att se hur det skulle kunna vara fallet i en (genuint) 
långsiktigt jämvikt. Vi misstänker att orsaken till detta resultat är att dess modeller utgår från 
att de rörliga kostnaderna för de olika teknologierna är prissättande, och det är definierat på 
förhand vilka kostnader som är rörliga och hur stora dessa är. På lång sikt är dock alla 
kostnader rörliga (även investeringskostnaderna) och priset på el måste vara tillräckligt högt 
för att täcka dessa. Återigen är det dock på sin plats att påpeka att ”lång sikt” i en så 
kapitalintensiv bransch kan utgöra 8-10 år.  
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6.3 Scenario #1: Kompletterande kvantitativa modellsimuleringar17  

I föregående avsnitt utgick vår diskussion från tidigare MARKAL-simuleringar av effekterna 
av en nordisk certifikatmarknad. I detta avsnitt sammanfattas resultaten från ett par alternativa 
s.k. numeriska modeller. Det som kännetecknar dessa modeller är framförallt att de – i 
jämförelse med de MARKAL-simuleringar som citeras ovan – kalibreras utifrån faktiska data 
för ett basår. De gör det också möjligt att explicit studera utfallet under olika marknadsformer 
(snarare än endast under antagandet om perfekt konkurrens och marginalkostnadsprissätt-
ning). En viktig nackdel med modellerna är dock att de inte är lika detaljerade som 
MARKAL-modellerna då det gäller representationen av olika elproduktionsteknologier. De 
modeller och resultat som presenteras ska således: (a) främst användas för att analysera 
effekterna på prisbildning och total produktion och konsumtion; samt (b) utgöra ett 
komplement (och inte ett substitut) till MARKAL-simuleringarna ovan. Det ska dock också 
påpekas att även de simuleringar som bygger på de numeriska modellerna som presenteras 
nedan antar långsiktigt stabila investeringsvillkor.  

Bergman och Radetzki (2003) använder sig av en numerisk simuleringsmodell för att 
analysera effekterna på priser, produktion och handel av en svensk marknad för elcertifikat på 
produktionen av grön el och på internationell handel på den nordiska elmarknaden. Studien 
pekar på att introduktionen av ett elcertifikatsystem i Sverige (under antagande om en 
kvotplikt på 6 procent), kommer att leda till certifikatpriser vid det fastställda övre intervallet 
(kvotpliktsavgiften) och en ökning av grön elproduktion med ca 10 TWh (dock med hänsyn 
tagen till den tidsfördröjning som krävs för investeringar). Resultaten visar emellertid också 
att nettoexporten av el till övriga nordiska länder ökar med ca 5 TWh. Detta något oväntade 
resultat kan förklaras med ett högt certifikapris och den följande låga nettokostnaden för grön 
el i Sverige. Introduktionen av certifikatsystemet har alltså en betydande påverkan på 
investeringsbesluten inom elindustrin. Men, då Sverige är det enda land som tillämpar certifi-
kathandel, kommer effekterna på det nordiska producentpriset att bli relativt begränsade. I en 
pågående studie av Amundsen och Bergman (2004) utvecklas en simuleringsmodell liknande 
den som används i Bergman och Radetzki (2003), och som tar hänsyn till handel med både 
elektricitet och elcertifikat mellan Sverige och Norge. De grundläggande förutsättningarna för 
modellen är följande:  

 Elproduktionen sker i större företag (3-5) plus en s.k. ”competitive fringe” av företag 
för respektive land.    

 Gradvis ökande linjära marginalkostnadskurvor, vilka återspeglar styckkostnader och 
kapacitetsbegränsningar för olika teknologier. 

 Fri handel med elektricitet, dock med hänsyn tagen till begränsningar i nätkapaciteten 
länderna emellan.  

 Nationella marknader eller fri handel med elcertifikat. 
 Fullständig konkurrens eller Cournot-beteende (oligopol) på såväl elmarknaden som 

marknaden för elcertifikat. 
 Konstant efterfrågeelasticitet i varje land (egenpriselasticitet = -0,3).  

                                                 
17 Detta avsnitt bygger på en bakgrundsrapport till detta projekt. Se Amundsen (2004).  
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I modellen bestäms jämviktspriser och kvantiteter på elmarknaderna i Danmark, Finland, 
Norge och Sverige. Dessutom bestäms jämviktspriser och kvantiteter samt handelsvolymer på 
marknaderna för elcertifikat i Sverige och Norge i modellen. Studien fokuserar, bland annat, 
på hur en viss procentuell kvotplikt för förnyelsebar elkraft påverkar elmarknaden under såväl 
nationella (isolerade) certifikatmarknader som vid fri handel med elcertifikat. De resultat som 
presenteras avser år 2006. Två situationer behandlas: (a) enbart en svensk certifikatmarknad; 
och (b) en gemensam svensk-norsk marknad för elcertifikat (dessutom utgör en situation utan 
några certifikatmarknader ett referensalternativ). För det första fallet, med enbart en svensk 
(men ingen norsk) marknad för elcertifikat, gäller följande förutsättningar: 

 Cournot-beteende på elmarknaden. 
 Fri handel på elmarknaden, där dock begränsningar i överföringskapaciteten kan leda 

till prisskillnader på elektricitet länderna emellan.  
 Kvotplikten uppgår till 12.8 procent för Sverige, men inga kvotplikter för övriga 

nordiska länder. 
 Fullständig konkurrens på den svenska marknaden för elcertifikat.  

 
Resultaten från modellsimuleringarna presenteras i Tabell 6.1 (se Amundsen, 2004). När 

vi jämför situationerna med referensalternativet, inga certifikatmarknader, visar modellen att 
enbart en svensk certifikatmarknad ger upphov till en rad förändringar. Det (gemensamma) 
nordiska producentpriset för elektricitet reduceras, medan det svenska konsumentpriset för el 
stiger något. Vi ser också att den genomsnittliga produktionskostnaden i Sverige stiger. Det 
norska konsumentpriset reduceras och norsk elkonsumtion ökar som en följd.  
 
 
Tabell 6.1: Modellsimuleringar för norsk-svenska el- och elcertifikatmarknader  

 Inga 
certifikatmarknader 

Svensk 
certifikatmarknad 

Svensk-norsk marknad 
för elcertifikat 

 Norge Sverige Norge Sverige Norge Sverige 

Total elkonsumtion 121.3 157.0 123.9 155.0 123.7 155.2 

Konsumtion av ”grön” el 0 2.8 0 19.5 2.5 19.6 

Produktion av ”grön” el 0 2.8 0 19.5 3.0 19.0 

Producentpris för el 24.0 24.0 22.4 22.4 22.1 22.1 

Certifikatpris - - - 21.6 23.0 23.0 

Konsumentpris för el 24.0 24.0 22.4 25.1 22.5 25.0 

Genomsnittlig 
produktionskostnad 

 3.8  5.3  5.3 

 
 

I det andra fallet introduceras en norsk certifikatmarknad med en kvotplikt motsvarande 
2 procent (ca. 3 TWh). Det är fortfarande oklart på vilken nivå den norska kvotplikten 
kommer att ligga på; på sikt är det troligt med en kvotplikt på åtminstone 10 TWh men det 
finns också indikationer på en relativt låg ”startkvot”, och eftersom modellsimuleringarna 
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gäller för 2006 har en låg kvot valts. Handel med elcertifikat mellan Sverige och Norge antas 
vara fullt ut tillåten och marknaden för elcertifikat kännetecknas av fullständig konkurrens. 
Resultaten av modellsimuleringarna redovisas också i Tabell 1 och indikerar följande: 

 Producentpriset för elektricitet reduceras ytterligare.  
 Det svenska konsumentpriset blir något lägre än i den föregående situationen.  
 Den genomsnittliga produktionskostnaden i Sverige är oförändrad jämfört med 

föregående situation.  
 Det norska konsumentpriset ökar något medan konsumtionen minskar, jämfört med 

föregående situation.  
 Priset på elcertifikat är detsamma i båda länderna; det ökar något i Sverige jämfört 

med situationen med enbart en svensk certifikatmarknad. Produktionen av 
förnyelsebar elkraft i Sverige minskar medan konsumtionen ökar något. 

 Norge producerar mer förnyelsebar elkraft än vad som konsumeras och exporterar till 
Sverige. 

 Den totala elkonsumtionen i Sverige ökar, medan det omvända gäller för Norge. 
 

Sammanfattningsvis, med de parametervärden som har använts, ser det ut som om en 
gemensam marknad skulle fungera som förväntat. Det verkar också som om kvotpliktsmeka-
nismen kommer att ha den avsedda positiva påverkan på produktionen av grön el som avsågs. 
En fråga som kvarstår är dock hur systemet kommer att reagera om certifikatpriset når den 
övre gränsen (pristaket) och kvotplikten upphör att fungera som ett effektivt policystyrmedel.  
 
6.4 Scenario #2: Bristande legitimitet och instabila investeringsvillkor 

I kapitel 7 diskuterar vi en rad frågor som kommer att avgöra den framtida legitimiteten och 
den politiska stabiliteten för den gemensamma norsk-svenska certifikatmarknaden; i detta 
avsnitt diskuterar vi konsekvenserna för prisbildningen på certifikat i det fall då allvarliga 
legitimitetsbrister uppstår och då det finns betydande osäkerheter om framtida investerings-
villkor (i första hand som ett resultat av politiskt relaterad risk, angående exempelvis syste-
mets tidshorisont och utformning). Det mest signifikanta resultatet av en sådan situation 
skulle (naturligtvis) vara bristen på investeringar i ny kraft, samt i stället ett mer intensivt 
utnyttjande av existerande kraft (i den mån detta är möjligt). Effektiviseringar – och 
medföljande produktionsökningar – i befintliga vattenkraftverk skulle exempelvis bli mycket 
attraktivt, och (som antyddes i avsnitt 5.3) skulle vi t.o.m. kunna förvänta oss en betydande 
teknisk utveckling för sådana och liknande investeringsalternativ. Det är dock också rimligt 
att anta att potentialen för att utnyttja existerande kraft är begränsad och otillräcklig för att 
möta en relativt ambitiös kvotplikt; detta skulle i så fall innebära en betydande risk för att ett 
eventuellt pristak blir prisstyrande (eller då pristaket utgör en multipel av certifikatpriset, 
mycket höga och starkt fluktuerande certifikatpriser). Vi har i tidigare avsnitt pekat på risken 
för en sådan situation och de negativa konsekvenserna av detta.  

De MARKAL-baserade studier som citeras ovan och som utgår från långsiktigt stabila 
investeringsvillkor, visar att mycket talar för att den gynnsamma situationen för vindkraft i 
Norge, gör att Norge blir ett lågkostnadsland på en gemensam nordisk certifikatmarknad och 
således en nettoexportör av certifikat. Mycket talar dock för att en motsatt situation inträffar i 
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det scenario som analyseras här. NVE (2004) visar att utbudskurvorna för förnyelsebar elkraft 
i Sverige och Norge skiljer sig åt på ett intressant sätt. Vid låga priser på certifikaten finns en 
mycket större potential för certifikatberättigad produktion i Sverige (inte minst via 
biobränsle-användning i existerande kraftvärmeverk) än i Norge. Detta antyder bl.a. att 
potentialen för att utnyttja existerande kraftverk är mindre markant i Norge; i en situation 
med betydande osäkerheter om framtida villkor för investeringar i ny kraft kan man således 
se framför sig en situation där Sverige blir nettoexportör av certifikat.  
 
6.5 Andra aspekter på prisbildningen på elcertifikat18 

I detta avsnitt diskuterar vi tre frågor som också berör prisbildningen på certifikat, och som 
inte behandlats ovan. Dessa är: (a) förekomsten av marknadsmakt (avsnitt 6.5.1); (b) prisvola-
tilitet (avsnitt 6.5.2); samt (c) prisbildningen på en (stor) internationell certifikatmarknad 
(avsnitt 6.5.3).  
 
6.5.1 Förekomsten av marknadsmakt19 

På en certifikatmarknad finns en betydande teoretisk potential för en certifikatberättigad 
producent att utnyttja marknadskraft. Genom att ”hålla inne” ett certifikat (t.ex. 1 MWh) kan 
denne orsaka betydande prishöjningar, detta genom att i jämviktssituationen måste 
elkonsumtionen då minska med 10 MWh om kvotplikten är 10 procent. Det finns dock 
åtminstone två skäl till att tro att de reella möjligheterna och incitamenten till att utnyttja 
marknadskraft på en norsk-svensk certifikatmarknad kommer att vara små.  

Det första skälet är att många av de viktigaste producenterna av förnyelsebar elkraft äger 
såväl förnyelsebara som traditionella ”svarta” kraftkällor. För dessa är det inte någon given 
vinst av att begränsa utbudet av elcertifikat, eftersom detta kan bidra till att sänka producent-
priset på el och därmed minska intäkterna från den ”svarta” produktionen. Det andra skälet är 
helt enkelt att en utvidgad certifikatmarknad innebär närmast per definition en minskad risk 
för marknadsmakt, eftersom antalet aktörer på den relevanta marknaden kan antas öka 
markant.  
 
6.5.2 Förekomsten av prisvolatilitet 

Utbudet av förnyelsebar elkraft kan variera mycket från en tidsperiod till en annan, inte minst 
som ett resultat av förändrade vindförhållanden (se t.ex. Lemming, 2003). I kombination med 
en prisokänslig certifikatefterfrågan kan detta ge upphov till betydande prisfluktuationer på 
marknaden. Såsom antyddes i avsnitt 3.3 kan också ett pristak som definieras som en multipel 
av certifikatpriset bidra till prisfluktuationer i det fall då betydande osäkerheter om 
investeringsförhållandena råder. En sådan situation skapar också en betydande ekonomisk 
risk gällande villkoren för nyinvesteringar, och bidrar således till en relativt hög riskpremie.  
Även i detta fall kommer dock en utvidgad certifikatmarknad att erbjuda viktiga fördelar. Det 
finns exempelvis lite som talar för att vindförhållandena i Norge och Sverige är nära 

                                                 
18 Detta avsnitt bygger på en bakgrundsrapport till detta projekt. Se Amundsen (2004).  

19 Se Amundsen och Nese (2004) för en mer fördjupad diskussion om marknadsmakt på en elcertifikatmarknad,  
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korrelerade, och detta borgar för att prisfluktuationerna blir mindre accentuerade på den 
utvidgade marknaden än vad de skulle ha varit på nationellt isolerade marknader.  
 
6.5.3 Internationella certifikatmarknader med många länder 

Utvidgningen av den svenska certifikatmarknaden till att även omfatta Norge kan ses som ett 
första steg mot en än större marknad med många länder inblandade. Emedan en sådan 
utvidgning innebär att kostnadsskillnader för förnyelsebar elkraft länder emellan kan utnyttjas 
i än högre grad och således ge upphov till stora effektivitetsvinster, finns det också effekter av 
en sådan utvidgning som kan uppfattas som problematiska. På en marknad med många länder 
kommer ett enskilt land inte att kunna påverka priset på certifikaten, och detta innebär att 
länderna inte heller kan utnyttja vare sig kvotplikten eller prisregleringar för att stimulera 
utbyggnaden av grön el i hemlandet. Det krävs i stället en koordinerad ökning av den ”ge-
mensamma” kvotplikten. Tendenser till begränsad ”självbestämmanderätt” finns naturligtvis 
också på en norsk-svensk marknad (se bl.a. avsnitt 7.1), men ju fler länder som är involverade 
desto mindre inflytande får nationella beslut på utbyggnaden av förnyelsebar elkraft.  
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7. Marknadsstabilitet och policylegitimitet: ett antal 
centrala frågor och försök till svar 
 
 
Vi har i denna rapport framförallt: (a) diskuterat modellresultat som bygger på förekomsten 
av ”friktionsfria” marknader; samt (b) pekat på betydelsen av osäkerhet och risk i 
investeringsbeslut om nya kraftkällor. I detta kapitel behandlas ett antal källor till osäkerhet 
som alla är av betydelse för ett utvidgat elecertifikatsystems långsiktiga effektivitet och 
överlevnad; framförallt berörs olika legitimitetsaspekter samt frågor om politisk osäkerhet. 
Eftersom den mest svidande kritiken mot det svenska systemet har rört just frågor om 
legitimitet och kort politisk tidshorisont – och dessas negativa effekter på nyinvesteringar – är 
det på sin plats att ge dessa frågor extra utrymme då vi diskuterar den utvidgade 
certifikatmarknadens framtida utsikter.  
 
7.1 Är det ett problem att investeringar i förnybar elkraft i det ena landet 
betalas av elkonsumenterna i det andra landet? 

En integrerad norsk-svensk certifikatmarknad innebär till viss del att konsumenter i ett land 
får betala för utbyggnaden av förnyelsebar energi i det andra landet. Om norsk vindkraft – 
såsom ofta hävdas – är billigare än svensk innebär exempelvis ett utvidgande av marknaden 
att de svenska konsumenternas elcertifikatavgift ”omfördelas” från svenska till norska 
vindkraftsägare. I avsnitt 3.1 illustrerade vi att ur ett ekonomiskt effektivitetsperspektiv är just 
detta den stora fördelen med en utvidgad marknad; investeringarna görs där det är som billi-
gast och den aggregerade kostnaden för att uppnå (den gemensamma) kvotplikten minskar 
(kanske t.o.m. minimeras).  

Utifrån legitimitets- och acceptanssynpunkt kan man som svensk konsument se såväl 
problem som fördelar med den integrerade marknaden. Problemet ligger – såsom just antytts 
– i att konsumenten via elräkningen betalar för något som denne kanske upplever att han/hon 
inte får några fördelar av. Det är viktigt här att påpeka att stödet till förnyelsebara 
energiformer ofta motiveras utifrån politiska slagord som ”ökad sysselsättning” och ”in-
hemskt producerad energi”. I vissa fall är dessa motiv mer framträdande än de som framhäver 
de gränsöverskridande miljöfördelarna med dessa energislag; ett av de viktigaste hindren mot 
ökad vindkraftsutbyggnad i Sverige är dessutom de negativa miljöeffekter av utbyggnaden 
som upplevs på lokal nivå (se t.ex. Söderholm m.fl., 2004). I Norge är erfarenheten att 
vindkraftsprojekt möts av mest kommunalt stöd i de kommuner där arbetslösheten är hög 
(t.ex. kustkommuner) och där innevånarna således ser den nya etableringen som en möjlighet 
till ökad sysselsättning (Selfors, 2004). Sammantaget visar detta att de som betalar för det 
stöd som certifikatsystemet utgör ofta utvärderar förnyelsebara energiformer utifrån deras 
lokala fördelar och nackdelar. Således kan samma personer uppleva en utvidgad marknad – 
där den geografiska lokaliseringen är sekundär – som illegitim.  

Huruvida den enskilde konsumenten väljer att acceptera införandet av en utvidgad certi-
fikatmarknad kommer i hög grad att också bero på effekterna på certifikatpriserna (och ytterst 
elcertifikatavgiften). I de analyser som gjorts inom ramen för det s.k. Nordledenprojektet (se 
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avsnitt 4.2), antyds att priserna för de svenska konsumenterna troligtvis skulle sjunka som ett 
resultat av en utvidgad marknad. Utifrån de svenska konsumenternas synvinkel är detta 
givetvis en fördel (de gynnas av att marknaden tillförts ny billig elkraft från annat håll), 
medan norska konsumenter missgynnas (efterfrågan på certifikaten ökar samtidigt som 
relativt lite billig kraft tillförs systemet).20  

Det är viktigt att i detta sammanhang påpeka att även om en integrerad certifikathandel 
innebär att priset på certifikaten blir detsamma i båda länderna (se Figur 3.1), är det mycket 
osannolikt att elcertifikatavgiften (se Figur 3.3) också blir densamma. Detta beror på att de 
två länderna har olika nivåer på elkonsumtionen, de kommer med största sannolikhet att 
tillämpa olika kvotpliktsnivåer och det extra pålägg som elleverantörerna adderar för att täcka 
administrationen av certifikatsystemet kommer också att skilja sig åt.21  

En viktig lärdom som kan dras utifrån ovanstående resonemang för svenska och norska 
politiker och myndigheter är att det blir svårare att motivera stödet av förnyelsebar energi 
utifrån dess lokala och t.o.m. nationella inverkan. Det blir allt viktigare att framhäva stödets 
positiva effekter på den nordiska ekonomin och miljön, och samtidigt skapa möjlighet till 
folkbildning om miljöproblemens globala natur. Likväl är det viktigt att på ett pedagogiskt 
sätt förklara att denna typ av stöd kostar pengar men att det föreslagna systemet ska kunna 
utgöra ett sätt att uppnå de ambitiösa miljömålen och samtidigt hushålla med konsumenternas 
pengar. Den absolut viktigaste uppgiften för de norska och svenska energimyndigheterna är 
att skapa tilltro till och säkra bibehållandet av en hög legitimitet till systemet.  
 
7.2 Ökar eller minskar den politiska osäkerheten då certifikatmarknaden 
utvidgas? 

En av de vikigaste svagheterna hos det existerande svenska elcertifikatsystemet är den relativt 
korta politiska tidshorisonten; systemet ska vara i drift fram t.o.m. 2010 men därefter är det 
fortfarande oklart vad som följer. Även om certifikatsystemet bibehålls efter detta år vet vi 
idag inget om vilka förutsättningar (t.ex. kvotpliktsnivåer, certifikatberättigad produktion) 
som då kommer att gälla. Ytterligare politiska osäkerheter är också behäftade med det 
svenska systemet, bl.a. frågan om vilken typ av elproduktion som ska vara certifikat-
berättigad (t.ex. torvens roll). Allt detta tillsammans försvårar för en långsiktig investerare att 
prognostisera framtida intäkter, och hämmar därför viljan att investera i nya anläggningar. I 
stället ges ett starkare incitament att vänta med nyinvesteringar och utnyttja existerande 
kapacitet mer intensivt.  

Detta väcker frågan om en utvidgad norsk-svensk elcertifikatmarknad ökar eller minskar 
den politiska osäkerheten. Svaret på denna fråga är inte på något sätt givet och kommer att 
bero, framförallt, på den politiska ”bestämdhet” och ”entusiasm” med vilken de både länder-
                                                 
20 Samtidigt kommer norska konsumenter att mötas av ett högre certifikatpris än det som hade etablerats på en 

nationell marknad. Eftersom ingen norsk marknad existerar har dock norrmännen ingen referenspunkt att utgå 

från då de tar ställning till det pris som etableras på den integrerade marknaden.  

21 Hur stor andel av den elcertifikatavgift som konsumenterna betalar och som i sin tur går till producenterna av 

förnyelsebar energi har under den senaste tiden varit föremål för het debatt i Sverige (se bl.a. STEM, 2004b). En 

positiv bieffekt av den integrerade marknaden är att det kan uppstå en press på det land som tillämpar högst 

administrationsavgifter att sänka dessa.  
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na tar sig an frågan om en gemensam certifikatmarknad. Överlag finns det dock en rad 
förhållanden som talar för att den politiska osäkerheten kan bli mer omfattande vid en 
utvidgad än vid en nationell marknad.  

Två länder innebär (minst) två olika energi- och miljöpolitiska viljor och de politiska 
majoriteterna i respektive land förändras dessutom över tiden. Detta skapar i sig en osäkerhet 
om utfallet. En viktig poäng med certifikathandel är bl.a. att förnyelsebar elkraft stöttas på ett 
kostnadseffektivt sätt, men detta innebär också att det utfall i form av energimix (t.ex. 
vindkraft kontra bio) är endogent bestämt. Ur effektivitetssynpunkt är detta inget problem – 
systemet ska ju stötta förnyelsebar el som sådan oavsett kraftslag – men i praktiken finns det 
många aktörer (inklusive politiker) som ofta har mer specifika förväntningar på systemet. Den 
svenska diskussionen kring vindkraftens roll i certifikatssystemet illustrerar väl detta faktum. 
De olika kraftslagen representeras dessutom av olika intressegrupper, som lobbar för sitt väl 
och ve på den energipolitiska arenan. Sammantaget innebär detta att det förr eller senare är 
troligt att det kommer att uppstå ”spänningar” i energibranschen där olika intressenter är 
missnöjda med utfallet och därför vill initiera förändringar. En utvidgad marknad innebär 
också ett större antal potentiella ”konflikter” kring systemets utformning.  

Ett vanligt förekommande argument är att en utvidgad certifikatmarknad är ”positivt ur 
investerarnas synpunkt eftersom det kräver att två länder ska komma överens för att en 
förändring ska kunna uppstå.” Om så vore fallet skulle vår oro ovan te sig något överdriven. 
Resonemanget om en ökad politisk stabilitet bygger dock på antagandet att konsensusbeslut 
faktiskt kommer att vara en viktig komponent i den gemensamma organisationen/ledningen 
av den norsk-svenska certifikatmarknaden. Kommer det exempelvis verkligen att bli så att 
svenskarna ges möjlighet att godkänna alla förändringar i den norska kvotplikten? Det 
återstår att se, men det är mycket som talar för att åtminstone vissa frågor kommer att 
behandlas på nationell nivå. Det kan dessutom t.o.m. bli så att ett land (eller båda länderna) 
väljer att överge systemet för någon annan stödform för förnyelsebara energikällor. Varken 
Sverige eller Norge kan visa upp en historia av långsiktigt stabila åtgärdspaket för 
förnyelsebar energi. Det är också värt att påpeka att ur den svenska och den norska energi-
politiken framkommer något skiftande synsätt på den roll som förnyelsebara energiformer är 
tänkta att spela. I den svenska energipolitiken anar man ett mer uttalat stöd för förnyelsebar 
energi medan politiska dokument i Norge i mer generella termer talar om att ’internalisera’ 
negativa miljöeffekter i energipriserna. Detta innebär bl.a. att man i Sverige explicit lyfter 
fram förnyelsebara energikällor som ett led att reducera utsläppen av växthusgaser medan den 
norska politiken i högre grad betonar ökad naturgasanvändning som en effektiv klimatstrategi 
(Electrowatt-Ekono Oy, 2003). Sådana skillnader kan komma att spela en roll för 
certifikatsystemets framtida utformning och stabilitet.22  

Det är inte vår avsikt här att svartmåla den utvidgade marknadens framtida möjligheter 
att fungera på ett långsiktigt stabilt sätt. Snarare vill vi peka på de politiska risker som är 

                                                 
22 Det bör noteras att det inte nödvändigtvis är så att ju mer internationell certifikatmarknaden blir desto mer 

ökar den politiska osäkerheten. Snarare är det så – såsom diskuterades i avsnitt 6.5 –  att ju fler länder som ingår 

i handelssystemet desto mindre känslig blir prisbildningen och systemets fortlevnad för beslut som tas i ett land. 

I fallet med ”bilateral” handel – såsom i det norsk-svenska fallet – är dock politisk osäkerhet ett stort potentiellt 

problem. Beslut om förändringar i ett av länderna kan få omfattande återverkningar på marknaden som helhet.   
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behäftade med ett sådant ”projekt”, så att dessa risker sedan kan hanteras på ett bra sätt. 
Utifrån från vår analys framstår det som mycket centralt att båda länderna ”binder” sig till en 
långsiktigt hållbar utformning av certifikatsystemet. Detta innebär bl.a. med stor sannolikhet 
att länderna måste avhända sig en hel del möjligheter att ta en del nationella beslut som 
påverkar förutsättningarna för investeringar i förnyelsebara elkraftkällor. Det är också av 
central betydelse att länderna kommer överens om en relativt lång livslängd för certifikat-
handeln och att det finns någon typ av ”mekanismer” i avtalet som gör det svårt (eller 
dyrbart) för något land att avvika från denna överenskommelse.  
 
7.3 Hur bör pristak och prisgolv vara utformade? 

När det gäller utformningen av pristak (eller det som i Sverige benämns kvotpliktsavgift) och 
prisgolv, är det två frågor som är viktiga att beakta i fallet med en ”bilateralt” integrerad 
certifikatmarknad. Den första rör frågan om de olika länderna kan (och ska) tillämpa olika 
prisgolv och pristak, medan den andra frågan handlar om nivåerna på dessa marknadsstabili-
serande mekanismer.  

Svaret på den första frågan är egentligen enkel; de olika länderna kan mycket väl 
tillämpa olika tak- och golvnivåer. Problemet är att på en väl fungerande marknad kommer 
det lägst satta pristaket och det högsta prisgolvet att dominera (Mozumder och Marathe, 
2004). Vi kan exempelvis tänka oss ett fall där det norska pristaket ligger lägre än den 
svenska motsvarigheten. Om priset på den gemensamma marknaden stiger till en nivå över 
det norska pristaket kommer de norska kvotpliktiga konsumenterna att välja att betala den av 
pristaket bestämda prisnivån. Svenska elleverantörer kommer att köpa norska elcertifikat 
(Amundsen, 2004). Detta innebär att efterfrågan på certifikat sjunker tillbaka, priset sjunker 
och stabiliserar sig på samma nivå som det norska pristaket. I detta exempel är alltså det 
norska pristaket styrande och dominerar helt över det svenska. Sammantaget visar detta på att 
det i praktiken bör rekommenderas att de inblandade länderna tillsammans kommer överens 
om passande nivåer på dessa prisrestriktioner.  

Prisgolvet ska garantera att de förnyelsebara elproducenterna alltid får ett visst 
garanterat certifikatpris oavsett rådande marknadsförhållanden. Det bör inte vålla några stora 
bekymmer att komma överens om en sådan nivå i dagens situation; det viktigaste är att 
undvika ett för högt pris som gör att systemet i praktiken fungerar som ett fastprissystem. 
Poängen med pristaket är dels att det ska utgöra en straffavgift för de elleverantörer som inte 
har köpt tillräckligt många elcertifikat för att uppfylla sin kvot, och dels att skydda 
konsumenterna från för höga certifikatpriser.23 Det finns en inbyggd målkonflikt i dessa två 
mål; en straffavgift vill man – för att den ska verka avskräckande – gärna sätta riktigt högt 
(t.ex. fem gånger högre än det prognostiserade certifikatpriset), medan ett pristak för 

                                                 
23 Diskussionen i detta avsnitt utgår från att ett pristak faktiskt kommer att införas på den gemensamma 

marknaden, även om detta inte är givet. Det är dock viktigt att påpeka att utifrån ett effektivitetsperspektiv är 

någon form av straffavgift alltid att rekommendera, medan frågan om ”konsumentskyddet” utgör mer av en 

fördelnings-, rättvise- och legitimitetsfråga. Det troliga i dagssituationen är att norrmännen följer det svenska 

systemet och inför ett pristak som bestäms av prisnivån på certifikat. Fördelen med denna modell är att risken 

för att pristaket blir prisstyrande minskar, men till nackdelarna hör att den konsumentskyddande egenskapen 

försvinner. Priserna kan bli höga och det finns risker för kraftiga prisfluktuationer.  
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konsumenterna normalt sätts på en avsevärt lägre nivå. Den svenska kvotpliktsavgiften har 
nog i praktiken fungerat som ett ”konsumentskyddande” tak snarare än som en ”straffavgift”.  

I förhandlingarna mellan Sverige och Norge om en gemensam certifikatmarknad är det 
därför viktigt att länderna har en samstämmig syn på vilken roll pristaket ska spela. I det fall 
man bestämmer sig för en straffavgift bör denna sättas högt. I praktiken är det väl ganska 
troligt att båda länderna kommer att vara intresserade också av den ”konsumentskyddande” 
aspekten av pristaket, men även då är det en rad viktiga frågor som måste behandlas. I kapitel 
3 antydde vi att kombinationen av ett relativt lågt pristak och en prisoelastisk 
certifikatefterfrågan lätt kan leda till att pristaket blir prisstyrande, och att detta gör att 
kvotplikten tappar sin roll sim fungerande policyparameter. Risken blir då att 
certifikatsystemet övergår till att fungera som ett ineffektivt fastprissystem.24 Här står med 
andra ord länderna inför en situation där de måste göra en avvägning mellan att å ena sidan 
sätta pristaket tillräckligt högt för att det inte ska vara prisstyrande och tillräckligt lågt för att 
inte konsumenterna ska drabbas av för höga elpriser. De båda länderna kan ha olika politiska 
ställningstaganden i denna fråga, men det är viktigt att en långsiktigt hållbar 
överenskommelse kan nås.  
 

7.4 Är det nödvändigt att båda länderna tillämpar exakt samma defini-
tioner på vad som utgör certifikatberättigad produktion? 

I den aktuella diskussionen om en utvidgad norsk-svensk certifikatmarknad har en stor del av 
debatten rört frågan om huruvida samma typ av förnyelsebar elproduktion bör vara 
certifikatberättigad i båda länderna. Diskussionen har främst rört vattenkraftens roll i 
systemet; i Sverige är produktion från ny storskalig vattenkraft inte berättigad till certifikat 
(sådan elkraftsexpansion är t.o.m. förbjuden enligt lag) medan de norska myndigheterna (t.ex. 
NVE, 2004) vill inkludera ny vattenkraft i systemet.  

Innan vi kommer in på frågan om huruvida denna fråga utgör ett stort problem eller inte 
är det på sin plats att säga något om villkoren för handel med certifikat på den utvidgade 
marknaden. Den centrala utgångspunkten bör vara att denna handel – för att uppnå de 
effektivitetsvinster som omnämns i kapitel 3 – ska vara så okomplicerad som möjligt. Detta 
innebär inte minst att handeln med certifikat ska vara helt frikopplad från den fysiska 
leveransen av el, men det är också viktigt att en MWh certifikatberättigad produktion bör ha 
samma värde oavsett land (precis som en MWh elektricitet har det på den gemensamma 
nordiska elmarknaden).25 I ljuset av detta kan vi fastslå att om båda länderna fullt ut 
accepterar dessa två handelsprinciper – även om definitionerna av certifikatberättigad 
produktion inte är helt kompatibla – kommer frågan om olika certifikatberättigad produktion 

                                                 
24 Med “ineffektivt” menas här att en av fördelarna med ett reguljärt fastprissystem är förutsägbarheten om 

framtida stödnivåer. Men med ett prisstyrande pristak i ett certifikathandelssystem finns inte längre denna 

prisgaranti kvar (eftersom priset fortfarande kan sjunka tillbaka under pristaket).  

25 En “lösning” på problemet med olika definitioner på certifikatberättigad produktion skulle ju kunna vara att 

tydligt differentiera certifikaten efter produktionsslag; en elkonsument i Sverige skulle då exempelvis inte kunna 

använda ett certifikat utfärdat av en storskalig vattenkraftsproducent i Norge. Ett sådant system skulle dock leda 

till handelsrestriktioner och submarknader för olika typer av certifikat (se t.ex. Mozumder och Marathe, 2004).  
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inte vara ett problem i sig. Precis som vi idag inte ”diskriminerar” mellan olika länders 
leveranser av elektricitet på elmarknaden utifrån produktionssätt (t.ex. en dansk MWh 
producerad med kolkraft får vid en given tidpunkt samma ersättning som norsk 
vattenkraftsproduktion), kan man gott se framför sig att samma princip (i princip) kan komma 
att gälla för den internationella certifikathandeln.26 Denna fråga är dock ytterst en fråga om 
acceptans och legitimitet. 

Det är lätt att se framför sig att frågan om definitioner på certifikatberättigad produktion 
mycket väl kan komma att skada systemets legitimitet hos såväl konsumenter som 
producenter. Producenterna kan klaga på att systemet snedvrider konkurrensen; vattenkrafts-
producenter i Sverige kan surna till om deras norska kollegor får stöd som de själva 
undanhålls, och vindkraftsproducenter i Sverige och Norge kan hävda att ny vattenkraft inte 
är tillräckligt ”grön” för att anses vara berättigad till certifikat. Sådana ”spänningar” finns 
redan på en nationell certifikatmarknad (även i det svenska systemet särbehandlas ju 
exempelvis olika typer av vattenkraft), men de riskerar att bli än mer accentuerade i fallet 
med en utvidgad certifikatmarknad. Likväl kan konsumenter i exempelvis Sverige protestera 
mot att de via sin elräkning måste stödja utländsk elproduktion som enligt svenska riktlinjer 
inte är tillräckligt ”grön”. Detta talar för att Norge och Sverige så långt det är möjligt bör 
försöka tillämpa så lika definitioner som är möjligt; i den utsträckning länderna inte lyckas 
med det bör de (såsom påpekades i avsnitt 7.1) prioritera ”folkbildande” informations-
verksamhet som trycker på värdet av en gemensam marknad trots de skillnader i nationella 
energipolitiska förutsättningar som finns.  

De viktigaste slutsatserna från detta avsnitt är således i korthet att: (a) handeln med 
certifikat över gränserna bör vara så enkel och transparent som överhuvudtaget är möjligt; (b) 
det finns inget ”marknadstekniskt” skäl att tillämpa exakt samma nationella definitioner på 
vad som utgör certifikatberättigad produktion så länge båda länderna accepterar varandras 
definitioner; men (c) dessa acceptansfrågor kommer dock i praktiken att vara ganska hett 
debatterade och för att undvika alltför långtgående spänningar bör inte definitionerna skiljas 
åt för mycket.  

Detta väcker naturligtvis den mer specifika frågan om Norges inställning till ny 
vattenkraft är tillräckligt ”het” för att skapa onödiga konflikter såväl som osäkerhet på 
certifikatmarknaden. Vår bedömning är att det tyvärr troligen är så. Vattenkraften är en 
mycket dominerande produktionskälla i båda länderna idag, och det borgar för att det också 
finns mycket starka intressen som vill påverka vattenkraftens framtida förutsättningar. Det är 
därför önskvärt att såväl Norge som Sverige ser över sina positioner och öppnar upp för ett 
närmande i denna fråga. 
 
 
 
 

                                                 
26 Vid närmare eftertanke är det väldigt ofta som vi “likställer” olika varors värde trots att de producerats på 

olika sätt (gällande t.ex. miljökrav och arbetsförhållanden). Det är t.o.m. så att Världshandelsorganisationens 

(WTO) handelsregler närmast omöjliggör för ett land att tillämpa handelshindrande åtgärder gentemot en 

utländsk produkt med ursprungslandets produktionssätt som motiv.  
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7.5 Bör övriga subventioner och villkor för förnybar elkraft vara lika? 

I Sverige finns idag subventioner till förnyelsebara energiformer utöver det stöd som 
certifikatsystemet utgör; inte minst gäller det den s.k. miljöbonusen för vindkraft som dock 
gradvis kommer att trappas ned. I Norge finns olika stödformer för olika energislag och det är 
i nuläget oklart vad som kommer att hända med dessa då en certifikatmarknad etableras. 
Frågan om huruvida dessa ”kompletterande” stödformer bör harmoniseras eller ej är inte 
enkel och det går att argumentera för olika ståndpunkter i denna fråga (se t.ex. Electrowatt-
Ekonoo Oy, 2003).  

Det är också viktigt att i detta sammanhang lyfta fram att en rad politiskt bestämda lagar 
och regleringar påverkar etableringen av förnyelsebara energiteknologier; dessa inkluderar 
inte bara direkta investerings- och produktionssubventioner utan även exempelvis 
tillståndsregler och miljöprövning, regler för medborgarinflytande, skatteregler, 
finansieringsvillkor etc. Det bör framstå som klart att en fullständig harmonisering av alla 
dessa regler är så gott som omöjlig. Frågan blir då inom vilka områden villkoren bör vara 
desamma och inom vilka de inte behöver vara det.  

Ett sätt att angripa denna fråga på är att skilja på de samhälleliga fördelar som 
förnyelsebar energi ger upphov (t.ex. ersättandet av fossila bränslen), och de nackdelar som 
etableringen av sådana teknologier medför (t.ex. vindkraftens påverkan på landskapsbilden). 
Certifikatsystemet och andra riktade subventioner till förnyelsebara energiformer motiveras 
främst utifrån de fördelar som dessa energiformer har,27 medan tillståndsregler, miljöprövning 
och medborgarsamverkan främst motiveras utifrån målet om att minimera de negativa 
effekterna på den i första hand lokala omgivningen.  

En rimlig utgångspunkt för att finna en lämplig nivå på ”harmoniseringen” är att de 
styrmedel som riktar in sig på den förnyelsebara energins fördelar bör vara så 
konkurrensneutrala som möjligt. På en integrerad certifikatmarknad kommer certifikatpriset (i 
princip) att vara detsamma i Norge och Sverige, och det innebär implicit att det 
samhällsekonomiska värde som åsatts den ”gröna komponenten” i elproduktionen är 
detsamma oberoende av i vilket land den uppkommit. Vi har redan (i avsnitt 7.1) antytt att 
detta innebär att respektive land måste ge upp en del av de nationella och regionala mål som 
ofta kopplas samman med utbyggnaden av förnyelsebara energianläggningar. Vår bedömning 
är dock att detta inte utgör speciellt stora ”uppoffringar”, utan att det i stället är mycket 
rimligt att betrakta den ”gröna” elens fördelar som specifikt nordiska (eller varför inte 
europeiska) snarare än nationella och/eller regionala. Det finns flera skäl till denna slutsats:  

 Den nordiska elmarknaden är redan just nordisk (framförallt norsk-svensk), och detta 
innebär att det långsiktiga målet om att ersätta fossilkraft med förnyelsebar elkraft bör 
utgå från ett nordiskt perspektiv. Den nordiska ”portföljen” av elkraftsanläggningar 
tillhandahåller väsentligen inte tjänster åt en specifikt utvald nations konsumenter utan 
åt de nordiska konsumenterna. Många av de mer specifika miljöfördelar som uppnås 

                                                 
27 Det kan vara värt att notera att i delar av den svenska tillståndsprövningen för havsbaserad vindkraft har man i 

rättstillämpningen valt att använda existerande subventioner och stöd till vindkraften som mått på vindkraftens 

samhällsekonomiska miljöfördelar (Söderholm m.fl., 2004).  
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är dessutom gränsöverskridande i sin karaktär (t.ex. minskade svaveldioxidutsläpp) 
och vissa t.o.m. globala (t.ex. minskade koldioxidutsläpp).  

 Stödet till förnyelsebar elkraft främjar också, hävdas det, försörjningstryggheten och 
bidrar till en diversifierad produktionsmix. Men även dessa mål bör betraktas utifrån 
ett nordiskt perspektiv. Likväl som en störning i den norska elförsörjningen ger 
återverkningar på den svenska marknaden kommer svenska åtgärder för att öka 
försörjningstryggheten att påverka norrmännens situation (d.v.s. tydliga exempel på 
förekomsten av s.k. positiva externa effekter). Nordisk samordning av olika åtgärder 
för att öka försörjningstryggheten kommer därför att vara samhällsekonomiskt 
fördelaktigt och bidra till undvikandet av suboptimala lösningar.  

 Som påpekades ovan är det vanligt att offentliga satsningar på förnyelsebara elkrafts-
projekt motiveras utifrån sysselsättningsmotiv. Problemet med detta motiv är att det 
inte är övertygande ens på empiriska grunder; hög arbetslöshet är främst en 
makroekonomisk fråga som vi inte löser genom att prioritera offentliga satsningar på 
vissa utvalda aktiviteter. Det är dessutom långtifrån säkert att det är effektivt att föra 
arbetsmarknadspolitik med hjälp av energipolitiska åtgärder. alla offentliga satsningar 
i en viss region skapar jobb och även satsningar på förnyelsebara energiprojekt ”tar 
resurser” från andra verksamheter som kanske hade kunnat skapa ännu fler jobb.28 
Trots att sysselsättningsmotivet vilar på skakig samhällsekonomisk grund är det dock 
viktigt att komma ihåg att för de kommuner som påverkas av exempelvis en 
vindkraftsetablering kan de nya jobb som skapas där vara tillräckliga för att öka 
acceptansen för etableringen. Med en utvidgad certifikatmarknad riskerar kopplingen 
mellan stödpolitik och lokal ekonomisk utveckling att bli mer diffus (se även avsnitt 
7.1), och detta kan på sikt minska det folkliga stödet för certifikatsystemet.  

   
I avsnitt 7.1 påpekade vi att etablerandet av en norsk-svensk certifikatmarknad gör att 

det blir svårare att motivera stödet av förnyelsebar energi utifrån dess lokala och t.o.m. 
nationella inverkan. Den poäng vi försökt argumentera för nu är att detta inte är något att 
direkt bekymra sig för utifrån ett samhällsekonomiskt effektivitetsperspektiv. Samtidigt står 
det också klart att ”frikopplingen” från nationella och lokala mål gör att politiker och 
inblandade tjänstemän står inför en svår pedagogisk uppgift då de inför konsumenterna – 
såväl hushåll som företag – ska argumentera för ett nordiskt certifikatsystems förträfflighet.  

När det gäller den förnyelsebara elkraftens negativa effekter är dessa i regel av mer lokal 
och regional karaktär, och det är därför rimligt att dessa utvärderas på en lägre geografisk 
nivå än den nordiska. I den svenska fysiska planeringen av landområden åtnjuter exempelvis 
de enskilda kommunerna en betydande grad av självbestämmande just för att man i bedöm-
ningen av olika etableringars effekter på omgivningen ska kunna ta hänsyn till specifikt 
lokala förhållanden. Detta talar för att det inte finns några starka skäl för att aktivt försöka 
harmonisera tillståndsprövningen i Norden, och att det i viss mån är oundvikligt (och ofta 
även önskvärt) att investeringsvillkoren för förnyelsebara elkraftsanläggningar skiljer sig åt 

                                                 
28 Se exempelvis diskussionen i Lundmark och Söderholm (2004) om bioenergins påstådda positiva och 

negativa effekter på sysselsättningen.  
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utifrån lokalisering. Detta innebär inte att det inte finns problem med tillståndsgivningen, 
eller att det inte existerar faktorer som på irrationella grunder kan snedvrida 
investeringsmönstren såväl inom som mellan länder. Det måste dock bedömas som mycket 
komplicerat och svårt att hantera dessa problem på en nordisk nivå och uppnå en mer eller 
mindre komplett konkurrensneutralitet även på detta område. En viktig ”extrafördel” med en 
integrerad nordisk certifikatmarknad är dock att det kan komma att sätta fokus på 
investeringsvillkoren i de båda länderna, och inte minst kan man se framför sig en process där 
svenska investerare lyfter fram de mer gynnsamma tillstånds- och planeringsprocesserna i 
Norge och lobbar för förändringar i det svenska systemet.  
                                                                                                                                                                              
7.6 Avslutning 

Detta kapitel har behandlat en rad frågor som är avgörande för den långsiktiga stabiliteten och 
legitimiteten på en gemensam norsk-svensk elcertifikatmarknad. Ett av kapitlets centrala 
budskap kan sammanfattas med att i grunden fungerar en certifikatmarknad som ”alla andra” 
marknader; detta innebär bl.a. att de som vill investera för produktion på marknaden måste 
bilda sig en uppfattning om framtida utbud och efterfrågan och investeringar sker först då den 
prognostiserade avkastningen justerad för risk är tillräckligt hög. Den viktiga skillnaden är 
dock att efterfrågan – kvotplikten – är politiskt bestämd och reflekterar energi- och 
miljöpolitiska målsättningar. För att säkerställa att marknaden fungerar på ett långsiktigt 
hållbart sätt och för att undvika onödig marknadsinstabilitet krävs därför en långsiktig 
stabilitet i den politiska styrningen av den förnyelsebara elkraftssektorn.29  

Frågan om legitimitet och politisk osäkerhet sätts på sin spets då marknaden utvidgas för 
att inkludera två länder snarare än ett. Inte minst är det viktigt att regeringarna och de berörda 
myndigheterna i dessa länder på ett pedagogiskt sätt förklarar hur ett gemensamt system kan 
gynna båda länderna, men för att argumentationen ska bli trovärdig krävs också en 
någorlunda samsyn länderna emellan om bl.a. certifikatsystemets mål, olika designfrågor 
(t.ex. nivån på kvotpliktsavgiften), och definitionen av certifikatberättigad produktion. Det är 
också mycket centralt att man lyckas övertyga såväl marknadens producenter som 
konsumenter om värdet av ett nordiskt perspektiv på systemets bidrag till: (a) ökad 
försörjningstrygghet; (b) en mer diversifierad elproduktionsmix; samt (c) reducerad negativ 
miljöpåverkan.  
 
 
 

                                                 
29 Det kan vara på sin plats att här kort jämföra situationen på den svenska elcertifikatmarknaden med den som 

gäller på elmarknaden. Det pågår för närvarande (och sedan länge) en omfattande diskussion om frånvaron av 

nyinvesteringar på elmarknaden och politisk osäkerhet framhålls ofta som en av de mest bidragande orsakerna 

till denna ovilja till investeringar. Sådan är situationen trots att det inte råder några som helst tvivel om att det 

kommer att finnas villiga köpare av elektricitet under en lång tid framöver. I ljuset av detta är det inte så 

förvånande att investeringsviljan inom den del av den förnyelsebara elkraftssektorn som är i behov av statligt 

stöd varit så liten. Kvotplikten garanterar en viss efterfrågan på den ”gröna komponenten” i elproduktionen men 

eftersom systemet endast har en politisk tidshorisont fram t.o.m. 2010 finns det en risk att denna ”vara” står helt 

utan köpare efter detta årtal.  



 54

 



 55

8. Slutkommentarer 
 
 
En utvidgad norsk-svensk certifikatmarknad erbjuder en rad möjliga effektivitetsvinster i 
form av exempelvis kostnadsbesparingar, ökad konkurrens samt minskad prisvolatilitet, men 
också problem, inte minst sådana relaterade till förekomsten av investeringsosäkerheter. 
Dessa osäkerheter – inte minst de som är betingade av politiska ställningstaganden (eller brist 
på sådana) – hat utgjort fokus för denna rapport. Analysen har bl.a. resulterat i följande 
generella slutsatser och rekommendationer:  

 Gedigna och förhoppningsvis någorlunda korrekta prognoser om framtida utbud och 
efterfrågan på den utvidgade certifikatmarknaden kan förhindra att nyinvesteringar 
skjuts alltför länge på framtiden. Vid sådant prognosarbete är det dock viktigt att 
analysen inte endast utgår ifrån (tekniskt given) kostnadsbild och potential för varje 
kraftslag utan också från de institutionella faktorer (t.ex. tillståndsregler, miljöpröv-
ning, lokal opinion etc. – som tillsammans adderar till framtida osäkerheter och därför 
i hög grad påverkar vad som faktiskt byggs och var. 

 Ett relaterat problem är att det, p.g.a. av de omfattande investeringar som krävs och de 
osäkerheter som kringgärdar dessa, normalt existerar en betydlig tidsförskjutning 
mellan det att kvotplikten ökas och det att investeringar i ”grön” el sker. Detta ökar 
risken för att pristaket blir prisstyrande (även om så inte är fallet initialt). Med ett 
prisstyrande pristak tappar myndigheterna möjligheten att påverka produktionen av 
förnyelsebar elkraft med hjälp av kvotplikten.  

 Investeringar i existerande certifikatberättigad kapacitet kommer i praktiken med stor 
sannolikhet att förekomma i högre grad än vad som framgår av tidigare modellsimu-
leringar, inte minst eftersom dessa investeringar ger en möjlighet att bibehålla 
flexibilitet och undvika irreversibla investeringar i ny kraft.  

 På basis av existerande kunskap om s.k. teknologiska läroeffekter finns det få skäl att 
anta att läroeffekterna kommer att vara högre för vissa förnyelsebara teknologier än 
för andra. Det är dessutom viktigt att ta hänsyn till att framtida kostnadsreduceringar 
troligtvis kommer att äga rum också för de investeringar som görs i existerande kraft.  

 Frågan om legitimitet och politisk osäkerhet sätts på sin spets då marknaden utvidgas 
för att inkludera två länder snarare än ett. Inte minst är det viktigt att regeringarna och 
de berörda myndigheterna i dessa länder på ett pedagogiskt sätt förklarar hur ett 
gemensamt system kan gynna båda länderna, men för att argumentationen ska bli 
trovärdig krävs också en någorlunda samsyn länderna emellan om bl.a. certifikatsyste-
mets mål, olika designfrågor (t.ex. nivån på kvotpliktsavgiften), och definitionen av 
certifikatberättigad produktion.  

 Det är också mycket centralt att myndigheterna lyckas övertyga såväl marknadens 
producenter som konsumenterna om värdet av ett nordiskt perspektiv på systemets 
bidrag till: (a) ökad försörjningstrygghet; (b) en mer diversifierad elproduktionsmix; 
samt (c) reducerad negativ miljöpåverkan.  
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