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I artike13.3 i Europaparlamentets och radets direktiv (2001/77/EG) omfriimjande
av elproduktionfranfornybara energikiillor pa den inre marknadenfor el
uppmanas medlemsstaterna att senast 27 oktober 2005 offentliggora en andra
rapport sam innehaller en analys av forverkligandet av de nationella vagledande
malen.

Sverige har satt upp ett mal om ett tillskott pa .1 0 TWh f6rnybar el mellan ar 2002
och ar 2010 vilket nar malet sattes motsvarade 51 % av den natione1la
bruttoelanvandningen. Motiveringen till art Sverige frangar det mal om 60 % sam
anges i direktiv 2001/77/EG ges i den f6rsta rapporten ar 2003.

Enligt analysen kommer den genom elcertifikatsystemet lagstadgade efterfragan
pa f6rnybEl.f el att vara 11,4 TWh ar 2010. Tillsammans med den befintliga
fornybara elproduktionen kommer Sveriges totala produktion av f6mybar el vara
81,7 TWh ar 2010. Det motsvarar 51,5 % av den nationella bruttoelanvandningen.

A yen om efterfragan ar tillfredstallande ar det osakert om utbudet klarar art mota
denna. Det ar osakert om producentema kommer art investera tillrackligt i ny kraft
for art mota efterfragan. De idag kiinda planema sam troligtvi~ kommer art
genomforas racker inte for art uppfylla malet. Underskottet ar 2,5 TWh for art
klara efterfragan pa 11,4 TWh samt 1,1 TWh for art klara mAlet om 10 TWh. bet
finns dock ytterligare planer pa nya produktionsanlaggningar och
Energimyndigheten konstaterar art Regeringen har initierat flera utredningar i
syfte art gora det huvudsakliga styrmedlet, elcertifIkatsystemet, sa valutvecklat art
marknaden gar de nodviindiga investeringama. I juli 2005 slapptes en rapport
ifran Miljo- och samhallsbyggnadsdepartementet pa remiss och vid arsskiftet
2005/2006 planeras en proposition i fragan.

Det uppsatta malet ligger i linje med Sveriges atagande betraffande
klimatforandringar. Riksdagens beslut om atgarder skapar forutsattningar for
fomybar el. Denna fomybar~ el reducerar kraftigt det marknadsutrymme sam pa
kommersiella grunder sannolikt hade tillgodosetts med ny naturgaseldad
kraftproduktion eller import. Pa sa satt haIler atgardema tillbaka stora eventuella
okningar av koldioxidutslapp.
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1

Enligt Europaparlamentets och radets direktiv (2001/77/EG) omframjande av
elproduktionfranfornybara energikiillor pa den inre marknadenfor el artikel3.3
skall medlemsstatema:

"... f6rsta gangen senast den 27 oktober 2003 och darefter vartannat ar,
offentliggora en rapport sam skall innehalla en analys av fOrverkligandet av
nationella vagledande mal, med hansyn tagen sarskilt till de klimatfaktorer sam
eventuellt kan paverka f6rverkligandet av dessa mal, och ange i vilken
utstrackning atgardema ar f6renliga med nationella ataganden betraffande
klimatf6randringar. "

Den f6rsta rapporten offentliggjordesav Sverige enligt ovan.

Foreliggande rapport ar den andra rapporten enligt artikel 3.3 och skall saledes
offentliggoras senast 27 oktober 2005.

7



2

I Sveriges forsta rapportering iran ar 2003 drags foljande slutsatser sam ar
avgorande for analysen av forverkligandet av Sveriges nationella vagledande mal:

Sveriges riksdag har beslutat om ett mal sam innebar art den fomybara
elen skall aka med 10 TWh mellan ar 2002 till ar 2010. Regeringen gjorde
bedornningen art malet ar val avvagt med hansyn taget till olika intressen
och introduktions och ledtider for kraftinvesteringar. Nar malet sattes upp
gjorde regeringen bedomningen art en sadan okning skulle innebara art
andelen el producerad med fomybara energikallor uppgar till ca 51 procent
ar 2010 baserat pa davarande prognoser over elanvandningen och baserat
pa art tillrinningen i vattenkraften motsvarar tillrinningcn ett norrnalar.
Det mal sam riksdagen beslutat om overensstammer inte meddet
referensvarde pa 60 % sam angavs for Sverige i bilagan till direktiv
2001/77/EG. I foregaende rapportering angavs skalen till varfor Sverige
frangar referensvardet. Det framsta skalet var helt enkelt art tillforseln av
fomybar el bedomdes behova aka med 26 TWh for art Sverige skulle na
60 %. Regeringen gjorde bedornningen art det inte var rimligt pa den korta
tid sam aterstod fram till ar 2010.
Det konstaterades ocksa art kornrnissionen satt upp ett procentuellt mal
sam ar beroende av utvecklingen av elanvandningen. Sverige har
emellertid satt upp ett absolut mal i TWh. Anledningen till art Sverige satt
upp ett absolut mal ar art det ar lartare art kornrnunicera, mata och
utvardera. Sveriges Regering arbetar samtidigt for art stimulera till
effektivare elanvandning vilket paverkar det procentuellamalet.
Det framsta medlet for art na malet ar inforandet av elcertifikatsystemet.
I analysen (avsnitt 3 i foregaende rapportering) delades Sveriges fomybara
elproduktion in i tva grupper: 1: Den storskaliga vattenkraften, 2: EI sam
ingar i elcertifikatsystemet.
Den storskaliga vattenkraftens (i Sverige anvands detta begrepp for
anlaggningar storre an 1,5 MW) normalarsproduktion ar konstant i
analysen och uppgar till 63,4 TWh netic. Om den storskaliga vattenkraften
okar sin kapacitet sa kornrner denna kapacitet art vara elcertifikatberattigad
och alltsa upptas i den andra gruppen. (1 foreZiggande rapportering har
den storskaZiga vattenkraftens normaZarsproduktionjusterats tiZZ63,8 TWh

brutto).
El sam ingar i elcertifikatsystemet bestar framst av biobranslen, smaskalig
vattenkraft (mindre an 1,5 MW), och vindkraft. :Kapacitetshojningar i
storskalig vattenkraft samt nya vattenkraftsstationer storre an 1,5 MW
ingar ocksa har.



..

Volymen produktion i elcertifikatsystemet uppskattades till 6,1 TWh nar
systemet barjade ar 2003. Statistiken VaT bristfallig. (Iforeliggande
rapportering har den befintliga fornybara produktionen vid
elcertifikatsystemets borjan reviderats till 6,5 TWh i overensstammelse'
med den bedomning som g;'ordes i proposition 2002/03:40),
Elcertifikatsystemet skailleda till att volymen fomybar el akar med 10
TWh ifran den produktion pa 6,1 TWh sam faIms nar systemet startade ar2002. 

Totalt skall saledes volymen el i certifikatsystemet uppga till 16,1
TWh AT 2010. (Reviderat till 16,5 TWh enligt ovan)
Analysensom gjordes i faregaende rapportering pekade pa art Sverige
kommer att na en andel famybar el om 50,5 % ar 2010.
Analysen visade att tillvaxten av 10 TWh fomybar el sannolikt kommer art
ki"aftigt minska forutsattningarna for ny naturgasbaserad elproduktion iran
att ta marknadsandelar vilket haIler tillbaka akningen av
koldioxidutslappen ifran elproduktion.

"'"
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Elcertiflkatsystemet fir det enskilt viktigaste stynnedlet for art uppna malet.

Elcertifikatsystemet sjosattes den I maj 2003 och ambitionen ar art systemet skall
generera 10 TWh ny fomybar el i Sverige. Systemet genererar god statistik som
ger stOrIe mojligheter till analys an vid foregaende rappoiiering.

Sedan foregaende rapportering har Sverige ocksa sammanstiillt en ny
langtidsprognos over energianvandningen for ar 2010 vilket iir ett viktigt
hjiilpmedel i ~alysen.

Ovriga atgarder for att uppna malet finns att lasa om i den forsta rapporteringen AT
2003 samt i avsnift 3.4.

3.1 Normalarskorrigering av vattenkraften

Vattenkraftsproduktionen i Sverige varierar inom vida Tamar beroende pa
nederb5rden. Den lagsta produktionen hittills intraffade ar 1996 med 52 TWh och
den h5gsta produktionen hiriills skedde ar 2001 med 79 TWh brutto.

Pa grund av vattenkraftens SiDra variationer ar det nodvandigt art definiera en
normalarsproduktion.. Annars blir utvarderingen av Sveriges nationella mal helt
beroende av hur nederborden blir ar 2010.

I Sverige beraknas nornlalarsproduktionen sam ert statistiskt medelvarde over en
langre tidsperiod, iran 1950 och framat. Framtagandet av detta medelvarde
kompliceras emellertid av art vartenkraften hat byggts ut under den aktuella
perioden. Aldre statistik maste darfor korrigeras for den lagre grad av utbyggnad
sam da var fallet. Aldre statistik ar inte heller lika tillforlitlig eller direkt
jamforbar med dagens statistik. Statens energimyndighet har inte heller tillgang
till alIa data utan berakningarna utfors av de svenska elproducentemas
samarbetsorgan Svensk Energi. Altemativa berakningar finns for art definiera en
nornlalarsproduktion men resultaten ar likvardiga.

I samarbete med Svensk energi har Statens energimyndighet slagit fast att
normalarsproduktionen i svensk vatienkraft ar 65 TWhnetto, SaInt 65,65 TWh
brutto.

Vattenkraften delas i sin till upp i storskalig (storre an 1,5 MW) respektive
smaskalig (mindre eller lika med 1,5 MW). Den befintliga smaskaliga
vattenkraften (som VaT i drift da systemet borjade i apri12003) aT
certifikatberattigad i elcertifikatsystemet. All ny vattenkraft (byggd efter utgangen
av AT 2002) berattigar ocksa till certifikat oavsett storlek pa aggregatet. Det haT
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hittills inte funnits statistik over hur star del av vattenkraften sam ar smaskalig.
Den statistiken finns emellertid nu genom elcertifikatsystemet. For ar 2004 var
den smaskaligaproduktionen 1960 GWh brutto. Detta ar var produktionen hog
eftersom nederborden var over det normala. En normal produktion for den
smaskaliga vattenkraften ansatts till 1850 GWh brutto.

Det innebar att den storskaliga produktionen ar 63,8 TWh brutto ett normalar.
Denna siffra kornmer att inga soin en konstant i Sveriges analys av sin
maluppfyllnad. Detta f6rfarande var likadant i den rapportering som Sverige
larnnade ar 2003. Konstanten har dockjusterats iran 63,4 TWh till 63,8 TWh
brutto. Om den storskaliga vattenkraften byggs ut sa ar den certifikatberattigad
och aterfinns alltsa i redovisningen av mangden certifierad el.

Om kapaciteten i den storskaliga vattenkraften skulle aka genom effektiviseringar
av befintliga stationer eller nya stationer sa ar denna el elcertifikatberattigad och
kommer saledes att synas inom elcertifikatsystemets statistik. Darfor kan siffran
63,8 TWh vara konstant genom_analysen.

3.2 Efterfragan pa fornybar el

Efterfraganpa fomybar ell (utover den storskaliga vattenkraften) styrs genom
kvoten i elcertifikatsystemet. K voten bestammer den andel certifierad el sam'kvotpliktiga 

elanvandare maste kopa av sin totala elanvandning. K voten okar for
varje ar och i dagslaget iir kvoter satta for alIa fir fram till fir 2010. De radande
kvotema iir:

Tabelll: Slutlig kvotplikt enligt lagen om elcertifikat.

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
0,074 0,081 0,104 0,126 0,141 0,153 0,160 0,169

Ar 2004 maste saledes 8,1 procent av den kvotpliktiga elanvandningen besta av
certifierad el. Den kvotpliktiga elanvandningen var ca 96,9 TWh ar 2004.
Efterfragan pa fomybar el var saledes 96,9 * 0,081 = 7,85 TWh. Den totala
elanvandningen var 146,3 TWh netto detta ar.

Med hjalp av langtidsprognoser gar det art berakna hill efterfragan pa fomybar e]
kommer art utvecklas pa grund av elcertifikatsystemet. Statens energimyndighet
gjorde under ar 2004 en ny langtidsprognos. For ar 2010 prognostiseras
elanvandningen till 154,2 TWh netic varav 106 ar kvotpliktig och efterfragan pa
fornybar el beraknas saledes till 106 * 0,169 = 17,9 TWh for ar 2010.

I I elcertiflkatsystemet erhaller aven el producerad ifran torY certifikat. Torv ar emellertid inte

fOmybart enligt direktiv 2001/77/EG och saledes har mangden torY i elcertiflkatsystemet raknats
bort ifran de siffror som presenteras i analysen.
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Eftersom det fanns 6,5 TWh fomybarproduktion nar elcertifIkatsystemet startade
motsvarar efterfragan saledes en okning pa 11,4 TWh enligt denna analys. Malet
var en okning med 10 TWh men eftersom kvotema ligger fast och elanvandningen
och elcertifikatsystemet har utvecklats sa visar alltsa analysen art efterfragan blir
hogre an planerat.

Tabell 2 Efterfragan pa fornybar el till ar 2010 samt ande.len fornybar el baserat pa denna
efterfragan.

El producerad iran
fdmybara

__~~~ikallor

EI producerad iran

f6mybara
energikallor

Nationell
bruttoelanvandning

TWh

~
~~2h!!~~~~~

_~-,69

%~~~

-.:112~~~~

~
5J05

TWh .

l~19~1.-1~1.2~l~~~1.2~1.2~

l~
158,65

Ar
1997
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

3.3

Utbud av fornybar el

Utbudet av foinybar el styrs av om marknaden klarar art mota den efterfragan pa
ytterligare f6mybar elproduktion som elcertifikatsystemet skapar, samt av
tillrinningen till den storskaliga vattenkraften, som i denna rapport ~tas vara
konstant 63,8 TWh.

Produktionen av fornybar el inom elcertifikatsystemet var 10,5 TWh far 2004. Av
dessa fanns 6,5 TWh redan ar 2002 nar systemet startade2. Okningen mellan far
2002 och 2004 ar saledes 4 TWh. Denna akning har till absolut starsta delen skett
i akat utnyttjande av befintliga biobransleeldade anlaggningar.

Efterfragan VaT 7,85 TWhar 2004 enligt avsnitt 3.2. For ar 2004 finns saledes ett
overskott av fomybar produktion i systemet. Overskottet vands dock till
underskott nar kvoten okar i systemet. For att mota den vaxande efterfragan ar ny.a
anlaggningar under uppforande eller planeras runt om i landet. Enligt de planer
sam ar kanda ar Energimyndighetens bedomning att ca 4,9 TWh ny produktion
kommer art byggas under perioden 2005-2010. Produktionen kommer ar 2010
saledes att vara 15,4 TWh. Efterfragan kommer att vara 17,9 TWh ar 2010 enligt

2 I f5regaende rapportering angavs produktionen till 6, I TWh ar 2002. Denna siffra reviderades till

6,5 TWh i proposition 2002/03:40 Elcertifikatftr attfriirnjafornybara el1ergikiillor.



avsnitt 3.2. Om de nuvarande planema star sig ar underskottet pa arsbasis sAledes
ca 2,5 TWh ar 2010 inom elcertifIkatsystemet. Systemet skapar ju dock en
efterfragan pa 11,4 TWh istallet for 10 TWh sam var det ursprungliga mAlet.
Underskottet i jamforelse med Sveriges mal om 10 TWh okad produktion ar
saledes 16,5-15,4 = 1,1 TWh.

Energimyndighetens bedomning om att 4,9 TWh ny produktion kornrner att
tillkornrna till fu 2010 grundar sig pa uppgifter sam togs fram i samband med
myndighetens oversyn av elcertifikatsystemet i slutet av fu 2004. Uppgifterna
inhamtades genom en rundringning till de f6retag vars planer hade kornrnit till
myndighetens kannedom. Rundringningen gar inte ansprak pa att vara komplett
och sadana har planer andras kontinuerligt. Rundringningen har kompletterats
med ytterligare information om en star anlaggning i Stockholm sam kornrnit
Energimyndigheten till kanna under fu 2005. Fordelningen av den nya kraften
sammansllills i Tabell 3 tillsammans med den totala fordelningen av olika
kraftslag i certifikatsystemet.

Tabell 3 Utbud av fornybar el i Sverige.

2002 2004 2010f!Qg~Planerat
tillskott

Utbud:
'- Biobransle

-Vindkraft
-Vattenkraft
Summa Utbud

Q~Q.!!-.,~

-..1L~

-lz2L~

~~-

~

1,15~

~?-

~

~
M
~
~
-25--1-

-1 1--2-

63,8

j Oversko.!!11~~
bverskott 10 TWh
VattenkrC{ft konstant* 63,8

~

0
Anm. Summan stammer inte overens med Tabell 2 eftersom Tabel12 beskriver efterfrAgan och
Tabell 3 beskriver utbudet.
* Den storskaliga vattenkraften hAlls konstant pA 63,8 TWh brutto genom hela analysen.

De befintliga kanda planema Tacker saledes inte till for art mota efterfragan i
elcertifikatsystemet samt uppfylla Sveriges mal. Derta ar en stark signal till
producenter art det finns ytterligare utrymrne for art bygga. Det finns ocksa stora
projekt sam komrnit IAngt i sin planering och sam om de forverkligas komrner art
tillgodose efterfragan pa fomybar el, bland annat ert vindkraftsprojekt sam
planeras pa grundornradet Kriegers flak i sodra Ostersjon. Parken kan ge ca 2
TWh och komrner enligt liggande planer art borja byggas ut etappvis under AT
2010.

Den viktigaste forutsattningen for art planerad produktion skall bli verklighet ar
art elcertifikatsystemet uppfartas sam trovardigt och stabilt av investerarna. A v
denna anledning har Energimyndigheten pa uppdrag av Regeringen gjort en
grundlig oversyn av systemet vilket resulterade i tIe rapporter. Dessa rapporter har
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i sin tur legat till grund for en rapport irIan Miljo- och
sari1hallsbyggnadsdepartementet sam presenterades i juli 2005 (Ds 2005 :29
Forslag om eft utvecklat elcertifikatsystem). I rapporten f6reslar departementet
nodvandiga f6rbattringar av elcertifikatsystemet. Viktigast ar art systemet f6rlangs
med kvoter fram till ar 2030, samt art ambitionsnivan okar iran 10 TWh okning
mellan ar 2002 till 2010 till 15 TWh okning mellan ar 2002 och 2016.

Rapporten ar nu ute pa remiss och kommer sannolikt art resultera i en proposition
under slutet av ar 2005 eller borjan av ar 2006.

3.4 Resultat -forverkligandet av malet

Om langsiktsprognosen over elanvandningen ar 2010 kombineras med de
lagstadgade kvotema i elcertifikatsystemet sa visar berakningen att efterfragan av
fomybar el i Sverige okar med 11,4 TWh under aren 2002 till 2010 vilket geT att
andelen fomybar el producerad av fomybara energikallor blir 51,5 %. Det skall
jamforas med det uppsatta malet pa 10 TWh vilket da d_et sattes motsvarade 51 %3.
Enligt dagens analys (med dagens prognoser over elanvandningen) motsvarar 10
TWh 50,6 %.

Anledningen till art tillforseln blir 11,4 TWh istallet for malet pa 10 TWh ar art
kvotema ligger fast men art systemet och elanvandningen bar utvecklatsig
annorlunda an nar kvoterna bestamdes.

Resultatet ifran den foregaende analysen ar 2003 visade pa en efterfragan om
50,5%.

A yen om efterfragan ar tillfredstallande ar det osakert om utbudet klarar art mota
denna. Kommer marknaden verkligen art lyckas bygga den nya produktion sam
elcertifIkatsystemet efterfragar? I dagslaget fInns inte tillrackligtmanga
investeringsbeslut tagna for art klara detta. Det beraknas finnas ett underskott pa
2,5 TWh for art mota.efterfragan i elcertifikatsystemet (11,4 TWh) och ett
underskott pa 1,1 TWh for art klara det uppsatta malet om 10 TWh okad'fomybar

produktion.

Det finns emellertid langt framskridna planer pa nyaproduktionsanlaggningar
sam om de beslutas kommer art mota efterfragan. Pa Regeringens uppdrag bar
Energimyndigheten och Miljo- och samhallsbyggnadsdepartementet utvarderat
elcertifikatsystemet. Detta i syfie art gora elcertifikatsystemet sa trovardigt och
stabilt sam mojligt for art investerarna skall vaga ta de nodvandiga besluten. Detta
arbete bar bedrivits genom den oversyn sam gays i uppdrag till
Energimyndigheten, den rapport sam utarbetats av Miljo- och
samhallsbyggnadsdepartementet, samt den proposition sam Regeringen aviserat
vid arsskiftet 2005/2006.

3 Se f6regaende rapportering AT 2003.
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Energimyndigheten konstaterar ocksa att Regeringen aven initierat andra atgarder,
vid sidan av elcertifikatsystemet, for att na det nationella malet:

Vindkraften stods genom att underlatta etablering. Det sker genom ett nationellt
planeringsmal med syfte att synliggora vindkraftsintresset i fysisk planering och
vid tillstandsprovning, samt att peka ut omraden av riksintresse for vindkraft och
skriva in dessa i lagstiftningen. Under AI 2004 foreslogs 49 omraden sam av
riksintresse for vindkraft. Vindkraften stods ocksa genom ett bidrag till
teknikutveckling och marknadsintroduktion. Under AI 2005 beslutades om bidrag
pa 318 miljoner SEK for detta. Bl.a. till tva stora havsbaserade vindkraftsparker.
Produktionen ifrcin dessa parker ingAI i elcertifikatsystemet och berakningarna
cyan. Vindraften erhaller aven ett avtrappande driftstod fram till och med 2009.
Stodet for vindkraftverk pa land ar 12 ore/k Wh AI 2004 for att bli 0 ore/k Wh AI
2009. For havsbaserade verk ar stodet 17 ore AI 2004 for att bli 12 ore AI 2009.

Sverige har aven en tang tradition av langsiktig forskning inom energiomradet.

Det finns mer art lasa om dessa atgarder i den forsta rapporteringen ar 2003.
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I analysen skall medlemsstatema ocksa ange i vilken utstrackning atgardema ar
forenliga med nationella ataganden betraffande klimatforandringar.

I Sverige harstammar en forhcillandevis liten andel av de nationella
koldioxidutslappen ifran elproduktion. Ar2004 VaT utslappen iran elproduktion
2,9 miljoner ton vilket motsvarar 5,6 % av energisektoms total a koldioxiduts.lapp.

Emellertid sa kan det ske forandringar i den radande elproduktionsmixen
samtidigt som elanvandningen spas aka. Den radande bedammngen ar att
naturgasbaserad elproduktion ar det komnlersiellt intressantaste altemativet for
marknaden om den skall investera i ny kraftproduktion. I de langsiktiga -
prognosema ar det utslappen fran elproduktion som akar mest, framst mellan ar
2010 och 2020.

Elcertifikatsystemet forcerar in en star volym el pa marknaden sam inte ar
fossilbaserad och sam sannolikt inte hade byggts titan stodsystem. Denna
fomybara el reducerar kraftigt det marknadsutrymme sam pa kommersiella
grunder sannolikt hade tillgodosetts med naturgas eller import. SaIedes kommer
atgardema att haIla tillbaka en forvantad okning av utslappen av vaxthusgaser.

Sverige deltar ocksa i EU:s system for handel med utslappsratter. Elproduktionen
ingar i den handlande sektom.


