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Förord 
Föreliggande dokument är ett utkast och ingår i det material som 

Energimyndigheten offentliggör för skriftligt samråd. Dokumentet är en del av 

uppgiften att ”Identifiera och bedöma risker som kan leda till att utbyggnadstakten 
av förnybar elproduktion inte utvecklas som förväntat till 2020”. 

Energimyndigeten tar tacksamt emot alla typer av konstruktiva kommentarer 
kring detta material. Synpunkter som bedöms vara relevanta kommer att användas 

som underlag i det vidare utredningsarbetet. Någon separat redovisning av 

inkomna synpunkter kommer inte att ske. Tänk på att alla handlingar som sänds 
till Energimyndigheten blir offentliga och att myndigheten kan komma att referera 

till era synpunkter i kommande publikationer. Projektgruppen önskar specifikt 

inspel på bedömningen av utpekade risker för utbyggnadstakten samt om det finns 
fler risker som kan påverka utbyggnadstakten än de som finns inkluderade i detta 

utkast.  

Observera att hela dokumentet är preliminärt. Sakuppgifter, resonemang och 

innehåll i övrigt kan komma att ändras efter samråd och övrig granskning. 
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Innehåll 
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1 Tillgångsanalys 

Nedan följer en bedömning av hur mycket förnybar elproduktion som kan 
tillkomma i Sverige från 1 januari 2012 till och med år 2020 och därmed ingå i det 

gemensamma målet med Norge. I bedömningen har solkraft exkluderats då 

elproduktionen från solkraft bedöms som försumbar i förhållande till 
produktionen från de resterande förnybara energikällorna i energisystemet. 

1.1 Vindkraft 

Presenterade uppgifter om möjlig framtida elproduktion från vindkraft baseras på 

Vindbrukskollens databas1. Vindbrukskollen är en webbaserad karttjänst som är 
öppen för alla. Den innehåller information om både befintliga och planerade 

vindkraftverk. Uppgift om vindkraftverken lämnas löpande från projektörer, 

kommuner och länsstyrelser och på så sätt hålls databasen uppdaterad. Databasen 
innehåller bland annat information om vindkraftverkens effekt, årsproduktion, 

storlek och lokalisering av projektområde, vindkraftverkets totalhöjd och var i 

tillståndsprocessen vindkraftverket befinner sig. Det är frivilligt att lämna 
uppgifter i Vindbrukskollen och det finns därför ingen garanti att databasen 

innehåller samtliga vindkraftsprojekt. Det förekommer även att uppgifter 

utelämnas när ett vindkraftverk registreras i databasen. 

Projektet Vindbrukskollen är ett samarbete mellan Sveriges länsstyrelser och 

finansieras av Energimyndigheten via Nätverket för vindbruk. Länsstyrelsen i 
Västra Götaland driver och administrerar tjänsten. 

Vindkraftverken i Vindbrukskollen kan indelas i kategorier baserat på om verket 
redan är uppfört, vilken typ av tillståndprocess projektet befinner sig i och om 

vindkraftverket är land- eller havsbaserat. Vilken typ av tillstånd som krävs för att 

uppföra ett vindkraftverk är beroende av verkets totalhöjd och rotordiameter samt 
om det är en grupp av vindkraftverk som är planerat att uppföras.  Då vilken typ 

av tillståndskategori vindkraftverket ska prövas enligt varierar med bland annat 

vindkraftverkets höjd och rotordiameter, varierar även vindkraftsverkens effekt 
och normalårsproduktion mellan tillståndskategorierna. I Vindbrukskollen 

återfinns följande kategorier: 

 Bygglov enligt plan- och bygglagen (PBL) 

 Förhandsbesked enligt PBL 

 Anmälan enligt miljöbalken (MB) 

 Tillstånd och samråd enligt MB 

                                                 
1
 Vindbrukskollen, http://vindlov.se/sv/Om-Vindlov-2/Om-Vindbrukskollen/ 

 

http://vindlov.se/sv/Om-Vindlov-2/Om-Vindbrukskollen/


     
Handling Datum 5 (25)  
Utkast version 1.0 – Kontrollstation för 

elcertifikatsystemet 2015 2013-10-25 

    

    
  

 
 
    

 

För att beräkna potentiell elproduktion från vindkraftverken i Vindbrukskollen har 

effekten för de vindkraftverk vars tillstånd är under prövning och de vindkraftverk 
som är tillståndsgivna summerats. Vindkraftverk som fått ett beslut om avslag 

eller ansökningar som återtagits är inte inkluderade i sammanställningen.  

I tabell 1 presenteras sammanställningen från Vindbrukskollens databas. 

Normalårsproduktionen har beräknats utifrån ett antagande om 2500 fullasttimmar 

per verk. Ett helt nytt vindkraftverk har i regel fler fullasttimmar än 2500 varför 
beräkningen bedöms som konservativ. Utdraget ur Vindbrukskollens databas 

gjordes 2013-10-01. 

Tabell 1: Effekt (MW) och beräknad normalårsproduktion (TWh) för tillståndsgivna 

vindkraftverk och vindkraftverk under tillståndsprövning i Vindbrukskollen. Källa: 

Vindbrukskollen. 

 Effekt (MW) Normalårsproduktion 
(TWh) 

Landbaserad 
vindkraft - under 

prövning 

28295 

70,7 

Landbaserad 
vindkraft - 
tillståndsgiven 

6802 

17,0 

Landbaserad 
vindkraft - 

ärendestatus okänd 

3102 

7,8 

Havsbaserad 
vindkraft - under 

prövning* 

2002 

5,0 

Havsbaserad 
vindkraft – 
tillståndsgiven* 

240 

0,6 

Havsbaserad 
vindkraft - 

ärendestatus okänd 

1476 

3,7 

Placering okänd             
- under prövning 

101 
0,3 
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 Effekt (MW) Normalårsproduktion 
(TWh) 

Placering okänd             
- ärendestatus okänd 

20 
0,1 

Totalt 42038 105,1 

*) Baserat på en annan källa beräknas den årliga produktionen från havsbaserade vindkraftsprojekt 

med tillstånd enligt miljöbalken till ca 8,6 TWh. (Energimyndigheten, 2013, Praktiskt 

genomförande av gemensamma projekt för havsbaserad vindkraft) 

 
Tabell 1 innehåller vindkraftverk där uppgift om verkets ärendestatus saknas, 

dessa benämns som ”Ärendestatus okänd”. Vindkraftverk där uppgift om 

vindkraftverkets placering saknats benämns som ”Placering okänd”. I de fall 
uppgift om ett vindkraftverks effekt inte varit registrerat har Energimyndigheten 

utifrån databasen beräknat en medeleffekt för respektive tillståndskategori. 

Vindkraftverk med okänd effekt har sedan antagits vara av de framräknade 
medeleffekternas storlek. 

Effekt och beräknad normalårsproduktion i tabell 1 ger en indikation av Sveriges 
nuvarande byggpotential av vindkraft. Hur många av dessa vindkraftverk som 

kommer att uppföras beror på de ekonomiska förutsättningar som råder (elpris, 

elcertifikatpris, och nätanslutningsavgift) samt hur stor andel av de projekt som 
befinner sig i tillståndsprocessen som kommer att bli tillståndsgivna. Viktigt att 

poängtera är att den produktionsvolym och effekt som presenteras i tabell 1 gäller 

de vindkraftverk som har tillstånd eller befinner sig i en tillståndsprocess vid tiden 
för utdrag ur Vindbrukskollens databas. Projekt som är i uppstartsfasen och 

kommer att uppföras på sikt finns inte med i Vindbrukskollen och är därmed inte 

inräknade i bedömningen.  

 
En annan beräkning av produktionspotentialen för landbaserad vindkraft baserad 

på medelvind för respektive projektområde har även genomförts. Vindbrukskollen 
innehåller uppgift om var projektområdena för vindkraftverken finns och vilken 

area de har.  Projektområdena i Vindbrukskollen länkades mot vinddata på 120 
meters höjd (MIUU 120). Ett antagande om fullasttimmar för respektive 
medelvind har gjorts. Utifrån Vindbrukskollen beräknades sedan antalet uppförda 

verk per kvadratkilometer. Beräkningen baserades på projekt i databasen med 
turbiner större än 1 MW eller där effekten var okänd. Antalet verk inom varje 

projekt jämfördes sedan med projektområdets area. Medelvärdet beräknades till 
3,6 verk per kvadratkilometer efter att extremvärden exkluderats. Det motsvarar 
10,8 MW installerad effekt per kvadratkilometer om ett vindkraftverk med en 

effekt om 2 MW används. Utifrån installerad effekt per kvadratkilometer, 
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medelvind för projektområdet samt antagande om fullasttimmar har en 
produktionspotential beräknas. Summeras alla projekt uppgår potentialen till 222 

TWh. 
 

Att resultaten av de olika beräkningsmetoderna skiljer sig åt beror på att olika 
antaganden har använts. Beräkningen som baseras på medelvind utgår ifrån att 
alla vindkraftverk har effekten 2 MW och uppförs under vindförhållanden på 120 

meters höjd. Detta är sannolikt en överskattning då många vindkraftverk idag 
byggs med en lägre navhöjd än 120 meter samt med en lägre effekt än 2 MW. 

Vidare har beräkningsmetoderna grundat sig på olika antaganden om 
fullasttimmar för respektive vindkraftverk. Resultaten i tabell 1 baseras på att alla 
vindkraftverk har 2500 fullasttimmar. I beräkningsmetoden som baserats på 

medelvind har ett antagande om hur vindkraftverkens fullasttimmar varierar med 
medelvinden gjorts, vilket för alla medelvindar överstiger 2500 timmar. 

 
Vindbrukskollens databas innehåller ingen information om en anläggning erhållit 
nätkoncession eller inte, alltså om vindkraftsprojektet beviljats tillstånd för att 

bygga en ledning som ska ansluta vindkraftverket eller vindkraftsparken till 
elnätet. Enligt ellagen ska koncession meddelas om ledningen behövs och är 

samhällsekonomiskt motiverad. Dessa krav är i regel uppfyllda när det gäller 
anslutning av vindkraft till elnätet och koncession ska därmed meddelas. 
Energimyndigheten gör därför bedömningen att alla som ansöker om 

nätkoncession för anslutning av vindkraftverk till nätet också beviljas 
nätkoncession.  

1.2 Biobränsle 

Detta avsnitt ingår inte i samrådsmaterialet.  

1.3 Vattenkraft 

Detta avsnitt ingår inte i samrådsmaterialet. 
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2  Resultat 

2.1 Produktionspotential 2020 

I tabell X presenteras resultat utifrån den tillgångsanalys som tagits fram och 
uppgift om de anläggningar som är godkända för tilldelning av elcertifikat sedan 

tidigare och vars produktion ingår i det gemensamma målet till 2020  

Tabell X: Bedömning av tillkommande produktion från respektive energislag samt 

anläggningar godkända för tilldelning av elcertifikat till och med den 1 oktober 2013. 

Energikälla/typ Normalårsproduktion (TWh) 

Vindkraft  

Biokraft  

Vattenkraft  

Godkända anläggningar i Sverige 

(t.o.m. 1 oktober 2013) vars produktion 
ingår i det gemensamma målet. 

4,686 

Totalt  

 

Resultatet av tillgångsanalysen visar att till år 2020 skulle kunna produceras 
mellan X i Sverige som ingår i det gemensamma målet med Norge. Förutom en 

bedömning av hur mycket produktion som kan tillkomma från respektive 

energislag visar även tabell X hur mycket normalårsproduktion som 
Energimyndigheten godkänt för tilldelning av elcertifikat fram till den X 2013 och 

som ingår i det gemensamma målet med Norge. 
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2.2 Bedömning av verklig produktion 2020 

Biobränsle- och vattenkraftanläggningar 

 
Detta avsnitt ingår inte i samrådsmaterialet. 

Vindkraft 
 
Vad gäller vindkraft finns en mycket stor vindkraftspotential tillståndsgiven som 

skulle kunna realiseras. Det kommer med största sannolikhet även att bli fler 
vindkraftverk under tillståndsprövning eller tillståndsgivna, utöver de som redan 

är registrerade i Vindbrukskollen, inom de närmsta åren. Hur mycket vindkraft 
som verkligen kommer att byggas beror främst på de ekonomiska förutsättningar 
som råder men även vindläge och kostnad för anslutning till elnätet. Ett 

investeringsbeslut kräver att intäkter från försäljning av el och elcertifikat 
åtminstone täcker produktionskostnaden av el. Alla vindkraftsprojekt, som har 

eller kommer att få tillstånd, har inte de förutsättningar som krävs för att få 
lönsamhet varför Energimyndigheten räknar med att långt ifrån alla 
tillståndsgivna vindkraftverk kommer att byggas.  

 
Ett ytterligare skäl till att räkna bort en del av produktionen är att det förekommer 

att projektörerna planerar och ansöker om en högre effekt än vad som slutligen 
byggs. I tillståndsprocessen görs en bedömning av hur vindkraftverken kommer 
påverka omgivningen och flera intressen vägs därför mot varandra. I prövningen 

kan vindkraftverk exempelvis bedömas utgöra fysiska hinder för militär luftfart 
eller beröra ett område med höga natur-, kultur- eller landskapsvärden. I de fall 

andra intressen än uppförande av vindkraftverk väger tyngre kommer inte tillstånd 
beviljas för det aktuella vindkraftverkets placering. Det innebär att det tillstånd 
som beviljas ofta gäller för färre vindkraftverk och en lägre effekt än vad man 

ansökt om att bygga. 
 

Det saknas idag uppgift om hur stor andel av vindkraftverken som är 
tillståndsgivna eller under prövning som verkligen byggs. Hur mycket vindkraft 
som skulle kunna byggas kan exemplifieras utifrån olika antagande om hur stor 

andel av tillståndsgivna och vindkraftverk i en tillståndsprocess som realiseras. 
 

Elproduktionskostnaderna för havsbaserad vindkraft är i dagsläget höga och det är 
svårt att få lönsamhet även med intäkt från elcertifikat. Energimyndigheten 
bedömer att utbyggnaden av havsbaserad vindkraft därför blir begränsad till år 

2020.  
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3 Risker mot utbyggnadstakten 

I detta kapitel beskrivs risker för att utbyggnadstakten av förnybar elproduktion 
blir för låg. Riskanalysen grundar sig huvudsakligen på Energimyndighetens 

kunskaper inom området samt på samverkan med Norges vassdrags- og 

energidirektorat. Vidare baseras en stor del av arbetet på synpunkter som 
inkommit i kontakt med aktörer och intressenter på elcertifikatsmarknaden.  

3.1 Skatt 

Detta avsnitt skrivs efter samrådet.  

3.2 Tillståndsprocesser 

För att bygga en anläggning som producerar förnybar el krävs flera olika tillstånd. 
Ansökningsprocesserna är i många fall omfattande och det kan ta flera år innan 

tillstånd beviljas. Nedan följer en kortfattad redogörelse om vilka tillstånd som 

krävs. 

3.2.1 Bygglov 

För att uppföra byggnader eller tillbyggnader krävs i de flesta fall bygglov enligt 9 

kap. 2 § plan och bygglagen (PBL). Om ett vinkraftverk med en totalhöjd mellan 
20 och 50 meter eller med en rotordiameter över tre meter ska byggas krävs 

bygglov. Bygglov blir även aktuellt för vindkraftverk som är mindre än 

ovanstående om det uppförs på ett tak eller om verket placeras på ett avstånd från 
fastighetsgränsen som är mindre än kraftverkets höjd. 

När det gäller solceller kan de lokala bestämmelserna variera mellan olika 
kommuner. Normalt behövs inte bygglov när solcellerna ligger tätt mot taket på 

en- och tvåbostadshus. Om cellerna sätts på en ställning krävs däremot lov. Större 

paneler eller paneler på kulturhistoriskt värdefulla byggnader kan också kräva lov. 

Övriga produktionsanläggningar för el, till exempel vindkraftsanläggningar som 

överstiger 50 meter, kan däremot uppföras utan bygglov, under förutsättning att 
anläggningen har tillstånd enligt 9 kap. eller 11 kap. miljöbalken. En anmälan 

krävs dock enligt 6 kap. 5 § p. 7 plan- och byggförordningen för sådana 

anläggningar. Uppförande av vindkraftverk får inte påbörjas innan 
byggnadsnämnden har gett ett startbesked. Innan vindkraftverket får tas i bruk ska 

ett slutbesked erhållas. 

3.2.2 Bygglovsprocessen 

Bygglov söks hos kommunens byggnadsnämnd. Vanligen krävs i ansökan 

uppgifter om anläggningens läge, fastighetsbeteckning, ritning och påverkan på 
omgivningen. 
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Beslut om bygglov fattas i normalfallet av den politiska nämnd som är ansvarig 

bygglov i kommunen. Handläggningstid för bygglovsärenden regleras i 9 kap. § 
27 plan och bygglagen. Tidsfristen är tio veckor och räknas från den dag då en 

fullständig ansökan inkommit till byggnadsnämnden. Bygglovet upphör gälla om 

inte arbetet påbörjats inom två år och avslutats fem år efter dagen för beslut. 

3.2.3 Tillstånd enligt miljöbalken 

För att bedriva vissa typer av miljöfarlig verksamhet krävs tillstånd enligt 9 kap. 6 
§ miljöbalken (MB). Vilka verksamheter som är tillståndspliktiga definieras av 

bilagan till Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. I 

bilagan indelas de miljöfarliga verksamheterna i olika nivåer utifrån vilken typ av 
verksamhet det är och omfattningen av verksamheten. 

A-anläggningar:  

- Förbränningsanläggningar som har en total tillförd effekt större än 300 MW  
 

B-anläggningar  
-Förbränningsanläggningar med en större tillförd effekt än 20 MW  

-Två eller fler vindkraftverk som är högre än 150 m eller  

-Sju eller fler vindkraftsverk som är högre än 120 m  
 

C-anläggningar 
- Ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 50 meter, 
- Två eller fler vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation), eller 

- Ett vindkraftverk som står tillsammans med ett annat vindkraftverk, om 
verksamheten påbörjas efter det att verksamheten med det andra vindkraftverket 

påbörjades 
 

 

För C-anläggningar gäller endast anmälningsplikt och tillstånd enligt 9 kap. 6 § 
MB krävs inte. Anmälan enligt miljöbalken görs till kommunen som prövar 

verksamheten. 

Bygglov enligt plan- och bygglagen krävs i dessa fall för verksamheter som inte 

prövas enligt 9 kap. 6 § MB. 

3.2.4 Tillståndsprövning enligt miljöbalken 

För den sökande inleds tillståndsprövningen med en förstudie som efterföljs av 

samråd med länsstyrelsen, tillsynsmyndighet och de som anses vara särskilt 
berörda. Vid samrådet gör länsstyrelsen en bedömning av om verksamheten 

kommer att medföra betydande miljöpåverkan. Om den bedömningen görs utökas 

samrådet till att även omfatta andra statliga myndigheter, kommuner, allmänhet 
och organisationer som kan tänkas bli berörda.  
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I nästa steg tas en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) fram. När en MKB är 

framtagen kan en ansökan lämnas in till tillståndsgivande myndighet. I ansökan 
ska, förutom en MKB, även ingå en samrådsredogörelse och en teknisk samt geo-

grafisk beskrivning av verksamheten. Om den tillståndsgivande myndigheten inte 

anser att ansökan är komplett måste sökande komplettera ansökan. När ansökan är 
fullständig skickas den ut på remiss till berörda myndigheter och organisationer 

som exempelvis Försvarsmakten, kommuner, fastighetsägare och övriga sakägare. 

Samtidigt görs en kungörelse om ansökan i den lokala tidningen, i syfte att ge 
allmänheten möjlighet att yttra sig i ärendet. När yttrande har inkommit från 

remissinstanserna fattar länsstyrelsen alternativt mark- och miljööverdomstolen 

ett beslut.  

När det gäller tillståndspliktiga vindkraftverk krävs en kommunal tillstyrkan av 

anläggningen för att tillstånd ska kunna ges (16 kap. 4 § miljöbalken). Denna 
process sker således parallellt med behandlingen av tillståndsansökan. En sådan 

tillstyrkan krävs inte för andra typer av elproduktionsanläggningar.  

Beslut som fattats av länsstyrelsernas miljöprövningsdelegationer kan överklagas 

till mark- och miljödomstolen. Deras beslut kan i sin tur överklagas till mark- och 

miljööverdomstolen. Regeringens beslut och kommunens beslut om tillstyrkan 
eller avslag enligt 16 kap. 4 § miljöbalken kan inte överklagas.  

3.2.5 Tillstånd för elledningar enligt ellagen 

Enligt 2 kap. 1 § ellagen får en elektrisk starkströmsledning inte byggas eller 

användas utan tillstånd (nätkoncession) av regeringen. Regeringen får bemyndiga 

nätmyndigheten, som i detta fall är Energimarknadsinspektionen (Ei), att pröva 
frågor om nätkoncession som inte avser en utlandsförbindelse. Nätkoncession kan 

avse ledning med bestämd sträckning (nätkoncession för linje) eller ett 

ledningsnät inom ett visst område (nätkoncession för område). Nätkoncession för 
linje gäller främst ledningar med hög spänning vanligen i stamnätet eller 

regionätet. Det ställs enligt 6 § ellagen krav på att anläggningen ska vara lämplig 

från allmän synpunkt.  

Vissa ledningar är undantagna nätkoncessionen, så kallade icke 

koncessionspliktiga nät. Dessa utgörs bland annat av ledningar i byggnader och 
inom industriområden samt interna nät inom vindkraftsparker.  

3.2.6 Tillståndsprocess för nätkoncession 

Innan ansökan skickas in till Ei ska samråd med länsstyrelse och särskilt berörda 

genomföras. Länsstyrelsen bedömer om nätkoncession medför betydande 

miljöpåverkan och utökar i sådana fall samrådet att omfatta fler aktörer. 

Ansökan om nätkoncession görs hos Ei och ska enligt 2 kap. 8 a § ellagen 

inkludera en miljökonsekvensbeskrivning.  



     
Handling Datum 13 (25)  
Utkast version 1.0 – Kontrollstation för 

elcertifikatsystemet 2015 2013-10-25 

    

    
  

 
 
    

 

Om Ei inte anser att ansökan är komplett begärs ytterligare uppgifter in. När 

ansökan är fullständig gör Ei en bedömning av nätkoncessionen. Samtidigt 
skickas ärendet på remiss till berörda intressenter, som bland annat 

Försvarsmakten, länsstyrelsen, kommuner, allmänhet och övriga sakägare. 

Därefter fattas ett formellt beslut då koncessionen meddelas. 

Om någon sakägare efter denna process motsätter sig Ei:s beslut kan överklagan 

ske till mark- och miljödomstol. Detta gäller dock inte utlandsförbindelser och 
stamledningar (ledningar med spänning om 220 kV eller mer) som även 

fortsättningsvis överklagas till regeringen. 

Nätkoncession har vanligtvis en giltighetstid om 40 år för linje och 25 år för 

område. 

3.2.7 Ledtider för tillståndprocesserna 

Tillståndsprocesserna upplevs av många som komplicerade och anses ofta vara 

förknippade med långa ledtider. Utöver prövning enligt 9 kap. miljöbalken och 
ellagen krävs ofta även tillstånd enligt kulturmiljölagen, 8 kap. miljöbalken 

(artskyddsförordningen), 7 kap. miljöbalken (biotopsskyddet mm.), 

skogsvårdslagen, bygglov enligt PBL samt 11 kap. miljöbalken. Det är av stor för 
betydelse för utbyggnadstakten att tillståndsprocesserna fungerar och att 

ledtiderna är korta. Utdragna tillståndsprocesser kan få konsekvensen att projekt 

inte driftsätts som planerat. 

Enligt Energimyndighetens rapport om utveckling av tillståndsprocesser2 tar det i 

genomsnitt 2,7 år att få tillstånd enligt miljöbalken och ytterligare 35 veckor om 
ärendet överklagas. I rapporten framgår även att det tar 32-36 från det att ansökan 

lämnats in till Energimarknadsinspektion till beslut om koncession för ledning 

meddelats. Den allmänna uppfattningen om att tillståndsprocessen är komplex och 
krånglig avviker dock utifrån de samtal som förts med aktörer i samband med 

årets uppföljningsrapport3. Där framgår att aktörerna i många fall uppfattar 

tillståndsprocessen som lång men att detta ofta är ofrånkomligt.  

Utifrån hur mycket vindkraft som är tillståndsgiven och hur vindkraften utvecklat 

sig de senaste åren är det svårt att motivera att tillståndsprocesserna utgör en risk 
mot utbyggnaden av förnybar elproduktion i Sverige. Utdragna tillståndsprocesser 

förekommer men påverkar enskilda projekt mer än utbyggnaden som helhet. 

 

                                                 
2
 Energimyndigheten, Utvecklingen av tillståndsprocesser för anläggningar som producerar 

förnybar el och för kraftnät, 2012 
3
 Energimyndigheten, Utvecklingen av tillståndsprocesser för anläggningar som producerar 

förnybar el och för kraftnät, 2013 
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3.2.8 Försvarets stoppområden 

Detta avsnitt skrivs efter samrådet.  

3.3 Nät 

3.3.1 Tröskeleffekt 

Samtliga elproduktionsanläggningar är garanterade anslutning till elnätet i 
enlighet med ellagens regler men dagens nätanslutningsregler kan vara förenade 

med stora kostnader. En elproducent som vill ansluta sig till ett nät utan ledig 

kapacitet, kan tvingas ta hela kostnaden för nätutbyggnaden inklusive 
tillkommande kapacitet som producenten själv inte kan nyttja, den så kallade 

tröskeleffekten. De elproducenter som i ett senare skede ansluter till nätet kan då 

komma att ta denna lediga kapacitet i anspråk utan särskild kostnad. 

Av denna anledning tvekar många producenter att vara först med att ansluta sig 

till ett sådant nät. Nätföretagen vill inte heller ta risken att göra större 
nätförstärkningar, om de inte med relativt stor säkerhet vet att den tillkommande 

kapaciteten kommer att nyttjas i princip fullt ut.  

Frågan om möjlighet till förtida delning av nätförstärkningskostnader har 

behandlats i två statliga utredningar, Energinätsutredningen4 och 
Nätanslutningsutredningen5. Svenska kraftnät har vidare på regeringens uppdrag 
lämnat ett förslag till delning av nätförstärkningskostnader. Regeringen har i prop. 

2009/10:128 gjort bedömningen att ett vidareutvecklat system, med så kallad 
förtida delning av nätförstärkningskostnaden för storskaliga 

produktionsanläggningar för förnybar el, bör införas. Detta i syfte av att en 
elproducent endast ska betala en sådan del av den totala kostnaden för den 
nödvändiga nätförstärkningen som motsvarar varje producents andel av den totala 

anslutningskapaciteten. I budgetpropositionen för 2014 framgår att regeringen 
avser att under en övergångsperiod införa ett system med förtida delning av 

nätförstärkningskonstanden där Affärsverket svenska kraftnät får i uppgift att 
välja ut lämpliga geografiska områden. Förslaget kan tillämpas inom ett eller flera 
geografiska områden samtidigt, med vissa villkor, så länge den totala 

nätförstärkningskonstanden som beskostas av Svenska kraftnät inom ramen för 
förslaget inte överstiger 700 miljoner kronor. Kostnaderna ska hanteras inom 

Svenska kraftnäts nuvarande verksamhet.  Vidare framgår av propositionen att 
regeringens ambition är att under 2016 ersätta övergångslösningen med en 
långsiktig marknadslösning där staten inte behöver ta en finansiell risk. 

Regeringen avser därför att ge Energimarknadsinspektionen i uppdrag att utreda 
hur en sådan lösning kan utformas.   

                                                 
4
 Nya nät för förnybar el (SOU 2009:02) 

5
 Bättre kontakt via nätet - om anslutning av förnybar elproduktion (SOU 2008:13) 

 



     
Handling Datum 15 (25)  
Utkast version 1.0 – Kontrollstation för 

elcertifikatsystemet 2015 2013-10-25 

    

    
  

 
 
    

 

Energimyndighetens bedömning av tröskeleffekten 

I de fall nätanslutningskostnaden blir för hög med anledning av tröskeleffekten 

blir konsekvenserna följande för investeraren: 

 investeraren måste invänta andra projekt som kan ansluta sig till samma 

nät 

 ett alternativ med sämre nätaslutning väljs 

 projektet blir inte lönsamt och investeraren tvingas välja att gå vidare med 

ett alternativt vindkraftprojekt med ett sämre vindläge. 

Problemet med tröskeleffekten har funnits sedan elcertifikatssystemets 

ikraftträdande och Energimyndigheten kan konstatera att utbyggnaden av förnybar 

el sker trots tröskeleffekten. Elcertifikatssystemets funktionalitet, att en för låg 
utbyggnadstakt leder till högre elcertifikatpriser som i sin tur stimulerar till 

utbyggnad, medför att Energimyndigheten inte bedömer att tröskeleffekten utgör 

en risk för att utbyggnadstakten av förnybar elproduktion inte utvecklas som 
förväntat till 2020. Men om problemet med tröskeleffekten kvarstår kommer 

kostnaden för utbyggnaden av förnybar el att öka. Den fördröjer även 

utbyggnaden samt kan innebära negativa konsekvenser för miljön och 
nätutbyggnaden.  

3.3.2 Elsystemet 

Utbyggnaden av förnybar el påverkar det svenska elsystemet.  Dels varierar 

vindkraftens produktion mer över tid jämfört med vår basproduktion och 

variationerna kan endast delvis förutsägas, dels kan en kraftig utbyggnad av 
vindkraft leda till produktionsöverskott och att annan produktionskapacitet läggs 

ned.  

Svenska Kraftnät har i rapporten Integrering av vindkraft6 studerat en utbyggnad 

av svensk vindkraft och de effekter denna utbyggnad får för driften av det svenska 

kraftsystemet. Analysen har baserats på 7 000 MW i total installerad 
vindkrafteffekt i Sverige, motsvarande en total årlig elproduktion från vindkraft 

på cirka 17 TWh. Svenska kraftnät har analyserat hur vindkraften påverkar 

behovet av reglerresurser, marknadsstrukturens lämplighet och påverkan på 
basproduktionen.  

När det gäller reglerresurserna har Svenska Kraftnät analyserat vindkraftens 
påverkan på kraftsystemet svängmassa ur frekvensregleringssynpunkt, 

                                                 
6
 Svenska Kraftnät, Integrering av vindkraft (2013) 
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vindkraftproduktionens variabilitet, påverkan på behovet av primärreglering7 och 

påverkan på behovet av manuella reglerresurser (sekundärreglering)8.   

Deras slutsatser är att vinkraften främst ökar behovet av sekundär reglering. Inom 

tidshorisonten 15-60 minuter bedömer de att de manuella reglerresurserna 
behöver öka med cirka 600 MW förutsatt att de balansansvariga agerar på samma 

sätt som idag. Hur mycket behovet av reglerresurser ökar styrs alltså av de 

balansansvarigas möjlighet att korrekt förutse vindkraftproduktionen. Dagens 
behov av sekunder reglerkraft är ca 1800 MW. Vindkraften påverkar däremot i 

mycket begränsad utsträckning behovet av primärreglering med anledning av att 

individuella vindkraftverks produktionsvariationer på sekund-minut-skala är att 
betrakta som helt korrelerade och därför sammanlagaras mer eller mindre 

fullständigt. Konsekvenserna av en lägre svängmassa9 bedömer Svenska kraftnät 

inte utgöra något problem på frekvensregeleringen men att konsekvenserna för 
den transistenta stabiliteten i systemet bör studeras. Dock förutsätter deras analys 

av reglerresurserna att mängden vindkraft i de övriga nordisk länderna förblir 

oförändrad. Vidare föreslår de fortsatt arbete om reglerresurserna där de 
rekommenderar flertalet studier och analyser. 

I Svenska Kraftnäts rapport Integrering av vindkraft ingår även en analys av den 
befintliga marknadsstrukturens lämplighet och vilka åtgärder som finns att tillgå. 

Deras bedömning är att marknadsmodellen10  i ett första skede inte bör justeras 

p.g.a. utbygganden av vindkraften. Däremot bör Svenska Kraftnät följa om 
förutsättningarna ändras och vara öppna för om eventuella justeringar behöver 

göras för att utveckla marknadsmodellen. De reserverar sig dock mot att 

marknadsmodellen endast kan ändras i samförstånd med övriga nordiska 
TSO:er11, tillsynsmyndigheter samt Nord Pool Spot utöver  de europeiska direktiv 

och riktlinjer som sätter ramarna för Svenska Kraftäts möjlighet till 

utvecklingsarbete och förändring av marknadsmodellen.   

Även inom detta område förslår de fortsatt arbete genom ett antal utredningar och 

analyser. 

                                                 
7
 Upp- och nedreglering som verkställs automatiskt (fullt aktiverad inom 30 sekunder) för att 

kontinuerligt finjustera den fysiska balansen mellan tillförsel och förbrukning i det svenska 

kraftsystemet 
8
 Sekundär balansreglering används när primärregleringen inte räcker till. Innebär att 

SvK´s balanstjänst avropar effekt under drifttimmen mot balansansvariga som deltar i 

balansregleringen. 
9
 Kraftsystemets totala svängmassa/rotationsenergi är avgörande för hur snabbt frekvensen initialt 

förändras och hur djupt denna hinner sjunka eller stiga vid plötsliga obalanser i produktionen eller 

förbrukning 
10

 Modellen omfattas av den nordiska elbörsen, ansvarsfördelningen mellan systemoperatörerna 

och balansansvariga företag, automatisk frekvensreglering och den nordiska reglerkraftmarknaden.  
11

 Systemoperatör (transmissionsnätsoperatör) 
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Avslutningsvis tittar Svenska kraftnät på vindkraftens påverkan på 

basproduktionen, med frågeställningarna hur utbyggnaden av vindkraft påverkar 
tillgången på effekt på längre sikt och hur påverkas risken för effektbrist. Den 

förnybara elproduktionen, i och med elcertifikatsystemet, förväntas öka och 

vindkraften väntas utgöra en stor del av den. Det pågår även effekthöjningar i 
kärnkraften medan elanvändningen endast förväntas öka måttligt. Förutom att 

Sverige förväntas blir nettoexportör finns risk att befintliga anläggningar av läggs 

ned.  En högre andel intermittent elproduktion jämfört med idag kräver mer 
reglerresurser.   

När det gäller vindkraftens påverkan på tillgången på effekt så visar Svenska 
Kraftnäts analys att det finns en risk att för ökad nedläggning av kondenskraftverk 

och gasturbiner som inte ingår i störningsreserven. Kondenskraftverken och 

gasturbinerna används dock främst som reserv även idag. En nedläggning av 
kondenskraftverken och gasturbinerna skulle således kunna innebära en ökad risk 

för effektbrist och försvåra balanshållningen. 

Vid Svenska Kraftnäts bedömning av hur risken för effektbrist påverkas bedöms 

att i SE1 och SE2 föreligger ingen risk för effektbrist eftersom 

produktionskapaciteten är stor i förhållande till den maximala förbrukningen.  

I SE3 och SE4 föreligger en risk för effektbrist som beror bland annat av 

kärnkraftens tillgänglighet. Risken för effektbrist bedöms dock vara under en 
promille såvida kärnkraftverk inte läggs ner eller om tillgängligheten för 

kränkraften blir mycket låg.  

Vindkraftens påverkan på basproduktionen bedöms inte få konsekvenser som, för 

närvarade måste hanteras genom förebyggande åtgärder av Svenska Kraftnät. I 

scenarier med hög sannolikhet för effektbrist kan dock förstärkningar av 
överföringskapaciteten i de svenska snitten eller nya utlandförbindelser vara en 

åtgärd för att minska risken.  

Svenska kraftnät har även under 2013 gett ut rapporten Perspektivplan 2025 – en 

utvecklingsplan för det svenska stamnätet12 som är ett långsiktigt plandokument 

om utvecklingen av det svenska stamnätet på 10-15 års sikt. 

I rapporten framgår att under kommande år står det svenska stamnätet inför en 
period av mycket omfattande utbyggnad, motsvarande en sammantagen 

investeringsvolym på 55-60 miljarder kronor. Förstärkningarna behövs för att 
anslutna ny förnybar elproduktion, säkra försörjningen (inkl. reinvesteringar) och 

fördjupa marknadsintegrationen med omvärlden.  
 

                                                 
12

 Svenska Kraftnät, Perspektivplan 2025 – En utvecklingsplan för det svenska stamnätet (2013) 



     
Handling Datum 18 (25)  
Utkast version 1.0 – Kontrollstation för 

elcertifikatsystemet 2015 2013-10-25 

    

    
  

 
 
    

 

Utformningen av nätförstärkningarna i Sverige kommer att bero på hur och var 
vindkraft byggs i Sverige, Norge och Finland. Svenska Kraftnät beslutar inte om 

förstärkningsåtgärder så länge det är osäkert om produktionen verkligen blir av, 
var den förläggs och hur stor den blir. Svenska Kraftnät konstaterar att de höga 

ambitionerna för utbyggnaden av vindkraften, utan en närmare geografisk 
fördelning, är en stor utmaning ur ett stamnätsplaneringsperspektiv. 
Tillståndsprocessera för att bygga ut stamnätet är dessutom normalt längre än 

motsvarande processer för att ge tillstånd till själva vindkraftsanläggningarna. 
 

Utöver det förväntas ett stort elenergiöverskott i Norden, dels genom ny vindkraft 
i Sverige och Norge, dels genom ny småskalig vattenkraft i Norge, två nya 
kärnkraftsreaktorerer i Finland, och i Sverige uppgraderas befintlig kärnkraft. 

Utan nya utlandsförbindelser finns en risk för att produktionen blir instängd i 
Sverige och Norge. Till följd av en ökad andel vindkraft och solkraft i Europa, 

som innebär större och mer snabba variationer i effektflöde, ökar även behovet av 
reglerkraft. Utbyggnaden kräver investeringar i nya anslutningar och ny 
överföringskapacitet. Nya utlandsförbindelser medför i sin tur ökad överföring i 

stamnätet. 
 

Svenska kraftnät har i perspektivplanen tittat på tre scenarior för lokaliseringen av 
ny vindkraft. Den totala vindkraftproduktionen i Sverige har antagits bli mellan 17 
och 20 TWh. Produktionen är fördelad i landet utifrån inkomna 

tillståndsansökningar till Svenska Kraftnät och utifrån scenariorna har 
nätutvecklingen planerats till 2025. 

 

3.3.3 Energimyndighetens analys  

 

Utbyggnaden av vindkraft i Sverige kommer att få påverkan på kraftsystemet på 
ett nordiskt plan och det är sannolikt att det kommer att etableras mer vindkraft i 

de övriga nordiska länderna. Detta medför att en liknande gemensam nordisk 
studie måste genomföras för att helt utesluta eventuella risker och en sådan studie 

har enligt Svenska Kraftnät påbörjats. Utöver det finns etablerade 
nätplaneringsgrupper, både på nordisk och på europeisk nivå. T.ex. är European 
Network of Transmission System Operators for Electricity (ENTSO-E) ett 

samarbete mellan 41 europeiska stamnätsföretag från 34 länder och arbetet 
bedrivs inom områden nätplanering, drift och marknadsutveckling, som kan 

förväntas uppmärksamma risker med utbyggnaden. Vartannat år tar ENTSO-E 
fram en tioårig europeisk nätutvecklingsplan.   
 

Vid halvårsskiftet 2013 hade Sverige en total installerad vindkraftseffekt på cirka 
4 GW vilket motsvarar en normalårsproduktion om 10 TWh. Svenska Kraftnät 
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använder i Perspektivplan 2025 scenarion på mellan 17-20 TWh vindkraft till 
2025. I ett av scenariorna placeras en stor del av utbyggnaden av vindkraft i 

elområde 1 och elområde 2, vilket Svenska Kraftnät menar medför en högre 
belastning på stamnätet jämfört med en större andel vindkraft än totalt 20 TWh 

som har en mer sannolik fördelning mellan elområdena.  
 
Den gemensamma marknaden med Norge bygger på att den förnybara 

utbyggnaden sker där det är mest kostnadseffektivt. Sverige måste därför räkna 
med att utbyggnaden i Sverige kan komma att bli högre än 13,2 TWh. I Sverige 

har anläggningar motsvarande en normalårsproduktion om 4,7 TWh godkänts 
sedan den 1 januari 2012 och ingår därmed i det gemensamma målet, varav 
vindkraften står för 3,6 TWh. Om Sverige år 2020 har byggt ut den förnybara 

elproduktionen motsvarande hälften av målet, dvs 13,2 TWh, så saknas idag 8,5 
TWh. Det är sannolikt att stora delar av utbyggnaden kommer från vindkraft.  

 
Svenska Kraftnät beslutar inte om förstärkningsåtgärder så länge det är osäkert 
om produktionen verkligen blir av, var den förläggs och hur stor den blir. 

Dessutom är tillståndsprocessen lång för åtgärder i stamnätet. Det innebär att vid 
en kraftig utbyggnad av vindkraften i elområde 1 och 2 finns risk för flaskhalsar 

med höga och låga elpriser som följd. 

3.4 Information 

Den 17 april 2013 genomförde Energimyndigheten en hearing om den 

gemensamma elcertifikatsmarknadens funktionssätt och utveckling. Hearingen 
gav aktörer på elcertifikatsmarknaden tillfälle att inkomma med synpunkter om 

den gemensamma marknaden dels genom de gruppdiskussioner som utgjorde en 

del av agendan den 17 april samt skriftligen före och en kort tid efter genomförd 
hearing. Ett område som behandlades under gruppdiskussionerna var 

”Prisinformation och marknadens transparens”.  

Under gruppdiskussionerna inkom många synpunkter som kan hänföras till 

tillgång och spridning av information. Synpunkterna sammanfattats nedan: 

 Bättre marknadsinformation om tillgång och efterfrågan. 

 Mindre aktörer har begränsad tillgång till prisinformation och prognoser 

 Spridning av information måste samordnas mellan Energimyndigheten och 
NVE 

3.4.1 Brist på information ökar osäkerheten 

Att döma från synpunkter som listas ovan efterfrågas mer och bättre information 

om det framtida utbudet och efterfrågan. Brist på information om hur stora 

produktionsvolymer som är på väg in i systemet samt framtida efterfrågan kan öka 
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osäkerheten vid investeringsbeslut i förnybar elproduktion samt försvåra analys- 

och prognosarbete vad gäller elcertifikatpris och utbyggnadstakt. I och med den 
gemensamma marknaden med Norge krävs dessutom ett gränsöverskridande 

arbete med sammanställning och spridning av information. Att informationen ges 

ut vid exakt tidpunkt i båda länderna är avgörande för att ge alla aktörer lika 
förutsättningar och möjlighet att agera på samma villkor.  

Om investerare i förnybar elproduktion saknar uppgift om hur stora 
produktionsvolymer som är på väg in i elcertifikatsystemet är det svårt att avgöra 

hur mycket som måste byggas för måluppfyllelse och därmed om aktuellt projekt 

bidrar till att öka reserven, med risk för lägre elcertifikatpriser som följd, eller om 
det förväntas brist på utbudssidan och aktuellt projekt är behövligt för 

måluppfyllelse. Detta är något som kan skapa osäkerhet i synnerhet runt år 2020 

när de ”sista” anläggningarna godkänns som kan tillgodoräknas i måluppfyllelsen. 

Bristen på information kan även leda till att marknaden sätter ett elcertifikatspr is 

baserat på ofullständigt underlag. Om det råder brist på tillkommande projekt eller 
om det finns ett överskott till följd av snabb utbyggnadstakt, utan att marknaden 

har korrekt information om situationen, kommer elcertifikatspriset hamna på fel 

nivå. I de fall marknaden egentligen skulle ha signalerat om en uppåtgående 
pristrend på elcertifikat med ökad investeringstakt som följd, sker inte den 

utbyggnadstakt som i teorin kan förväntas. 

Det motsatta kan inträffa då ett överskott av elcertifikat byggts upp eller är på väg 

att byggas upp, men där informationsbristen leder att marknaden är ovetandes om 

situationen varför elcertifikatpriset inte förändras. En sådan situation innebär att 
de investeringsbeslut som fattas baseras på ett felaktigt pris som riskerar att ge 

mindre lönsamma projekt än kalkylerat. 

Av andra synpunkter som inkommit i samband med hearing framgick bland annat 

att mindre aktörer har begränsad tillgång till prisinformation och prognoser. Det 

skulle i sådana fall innebära att det finns skillnader mellan vilken information 
olika typer av aktörer på marknaden har till sitt förfogande och som därmed 

påverkar ger aktörer olika förutsättningar att handla och agera inom 

elcertifikatsystemet. Större aktörer har ofta mer resurser än små aktörer och kan 
på egen hand samla och sammanställa information som grund för egna analyser.  

3.4.2 Tillgänglig information idag 

Energimyndigheten presenterar på sin hemsida kvartalsvis listor på godkända 

anläggningar inom elcertifikatsystemet. Dessa listor innehåller information om 

typ av energikälla, förväntad normalårsproduktion, effekt. Utifrån dessa listor kan 
således en sammanställning på hur många anläggningar som godkänts för 

tilldelning av elcertifikat och anläggningarnas förväntade normalårsproduktion 
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göras. På webbplatsen finns även information om fastställda kvoter och årlig 

annullering av elcertifikat. 

På Svenska Kraftnäts webbplats för kontorföringssystemet Cesar finns 

information om utfärdade elcertifikat uppdelat på energikälla, antal annullerade 
elcertifikat per år samt löpande uppgift om genomförda transaktioner inkluderat 

pris per elcertifikat och datum. 

NVE har på sin webbplats i realtid information om antal godkända anläggningar, 

hur många som ansökt och presenterar kvartalsvis den kvotpliktiga 

elanvändningen. NVE tillhandahåller även information om anläggningar som är 
under byggnation. 

3.5 Reserv och pris 

Elpris och elcertifikatspris är två viktiga parametrar som påverkar aktörers 

investeringsvilja i utbyggnad av förnybar elproduktion. Summan av elpris och 
elcertifikatspris bör, under de år en anläggning tilldelas elcertifikat, täcka 

elproduktionskostnaden för att ett projekt ska vara lönsamt. Om 

produktionskostnaden överstiger intäkten från elpris och elcertifikatpris kan 
investeringsviljan på den gemensamma marknaden komma att påverkas negativt. 

Prisnivån på elcertifikat och reservens storlek påverkar aktörernas 
investeringsvilja och därmed hur mycket förnybar elproduktion som tillkommer i 

den gemensamma marknaden. 

Priset på elcertifikat styrs utifrån utbud och efterfrågan. Utbudet av elcertifikat ges 

av mängden producerad elcertifikatsberättigad el. Produktionen av 

elcertifikatberättigad el beror förutom på utbyggnadstakten även av yttre faktorer 
såsom vind, nederbörd och temperatur. Efterfrågan styrs utifrån kvoternas storlek 

samt elanvändningen. Det är upp till elproducenten att avgöra när denne ska sälja 

elcertifikaten. Möjligheten för producenten att vänta med försäljningen och på så 
vis att ”spara” elcertifikaten bidrar även till det förväntade framtida utbudet som i 

sin tur påverkar prisbildningen. Ett underskott eller förväntat underskott av 

elcertifikat på marknaden innebär enprisstegring (hög prissignal), medan ett 
överskott (reserv) eller förväntat överskott av elcertifikat bidrar till att priset 

pressas (låg prissignal). För att marknaden ska fungera krävs en reserv, detta för 

att bibehålla en god likviditet samt balansera utbud och efterfrågan. En reserv 
behövs då alla elcertifikat på marknaden inte alltid är handlingsbara.  

3.5.1 Prissignaler 

Det är viktigt att korrekta prissignaler förmedlas till marknaden eftersom det 
påverkar aktörernas investeringsvilja. Om prissignalen är för låg antar aktörerna 

att andra företag redan bygger och låter bli att investera själva, vilket kan påverka 

möjligheten att nå utbyggnadsmålet. Om det finns en tröghet i marknaden som 
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medför en långsam övergång från låg till hög prissignal kan detta tillsammans 

med långa ledtider medföra att utbyggnaden stannar upp och inte hinner återhämta 
sig tillräckligt snabbt. En för hög prissignal leder istället till en ökad 

investeringsvilja och att mer förnybar elproduktion än nödvändigt byggs ut i 

förhållande till målet. Det är inte en risk för måluppfyllnaden men kan istället 
medföra till att investerarna inte kan tillgodoräkna sig den intäkt som förväntats 

vid investeringsbeslutet. 

3.6 EU:s vattendirektiv 

Sedan år 2000 finns ett EU-direktiv om åtgärder inom vattenpolitikens område, 
det så kallade ramvattendirektivet.13 Ramvattendirektivet ställer i huvudsak krav 

på att alla vattenförekomster ska ha nått god ekologisk status till år 2015. 

Direktivet ger i vissa fall även möjlighet till en förlängd tidsfrist till 2021 eller 
2027 för att uppnå god ekologisk status.  

3.6.1 Vattenverksamhetsutredningen 

Vattenverksamhetsutredningen14 presenterade den 1 oktober 2013 sitt 
delbetänkande. Utredningens huvudsyfte är hur man på ett samhällsekonomisk 

effektivt sätt kan se till att vattenverksamheter utformas och drivs på ett sådant 

sätt att miljöbalkens hänsynsregler och EU-rättens krav i förhållande till 
vattenkvalitet och påverkan på djur och växtliv uppfylls. I denna del av uppdraget 

innefattas verksamheter med vattenrättsliga tillstånd och rättigheter som 

meddelats före miljöbalkens ikraftträdande.  

Utredningen har kommit med förslag på en helt ny prövning enligt miljöbalken. 

Förslaget möjliggör för länsstyrelserna att besluta om skyldighet för 
verksamhetsutövare eller ansvariga för anläggningarnas underhåll att ansöka om 

tillstånd enligt miljöbalken. Förslaget omfattar tillståndspliktiga vattenregleringar, 

vattenbortledningar och vattenöverledningar samt för sådana verksamheter 
utförda vattenanläggningar. Således inkluderas även vattenkraftanläggningar och 

dammar. Av totalt 3727 vattenkraftverk och regleringsdammar saknar enligt 

utredningens sammanställning cirka 3600 tillstånd enligt miljöbalken.  En 
prioriteringsordning utifrån exempelvis anläggningens påverkan på omgivningen 

samt hur viktigt anläggningen är för Sveriges energiproduktion ska som förslag 

ligga till grund för vilka anläggningar som ska tillståndsprövas. 

Ett tillstånd enligt miljöbalken för vattenkraftanläggningar är förenade med 

villkor som är specifika för det enskilda fallet. Vanligt förekommande är villkor 
om att anlägga fiskväg förbi anläggningen, minimitappning eller bestämmelser för 

hur vattenreglering ska skötas. Sådana villkor inverkar negativt på 

                                                 
13

 Ramdirektivet för vatten (EG-direktiv 2000/60/EG) 
14

 Ny tid ny prövning – förslag till ändrade vattenrättsliga regler (SOU 2013:69) 
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kraftproduktionen då verksamhetsutövaren tvingas leda vatten i anlagd 

vandringsväg eller på annat sätt vid sidan av kraftverket och turbinerna. 
Utredningen har inte utrett förslagets konsekvenser och effekt på 

vattenkraftbaserad elproduktion i Sverige med avseende på de åtgärder som ofta 

följer ett tillstånd enligt miljöbalken.  

Om samtliga vattenverksamheter som inkluderas i förslaget tvingas att ansöka om 

tillstånd enligt miljöbalken kommer det medföra ett bortfall av elproduktion från 
vattenkraft. Villkor om begränsning av vattenreglering i dammar och 

vattenkraftverk kan även påverka vattenkraftens reglerfunktion negativt. 

3.7 Finansiering 

I samband med hearingen som Energimyndigheten anordnade den 17 april 2013 
påstods att främst större producenter bidrar till utbyggnaden av förnybar el 

eftersom det är svårt för mindre producenter att få tillgång till kapital. Denna 

uppfattning stämmer väl överrens med den typ av innehavare som registrerats som 
innehavare till de nya anläggningar som Energimyndigheten har godkänt inom 

elcertifikatsystemet de senaste åren. 

Större investerare i förnybar elproduktion, såsom kraftbolag, kommuner, 

fastighetsbolag och projektörer, har till skillnad från mindre producenter ofta 

kapital i form av aktiekapital och/eller intäkter från andra produkter och tjänster 
att använda som säkerhet. Projektörer av vindkraftverk finansierar ofta sina 

projekt genom att sälja vindkraftsandelar. Större aktörer har även andra fördelar 

för att få lån från banker, genom att elproduktion är en del av deras huvudsakliga 
verksamhet, de har ett större kontaktnät, mer personal, tid och kompetens att 

samla in och analysera tillgänglig information eller köpa sådan. Investerare till 

vindkraftsparker har konkurrensfördelar, dels genom att de har ett bättre 
förhandlingsläge om att erhålla ett lägre pris per turbin och att de kan slå ut fasta 

kostnader i projektet på fler turbiner. 

Vissa typer av företag har lägre krav på avkastning. Det gäller till exempel 

kommuner som är befriade från att betala mervärdesskatt samt företag och 

privatpersoner som äger vindkraftverk och den el de producerar och förbrukar 
själv är energiskattebefriad. Energiskattebefriad el är även el som produceras av 

fastighetsbolag och som används av hyresgästerna, om hushållselen är inbakad i 

hyran. Det finns även internationella aktörer som investerar i nya anläggningar i 
Sverige och som har helt andra förutsättningar och villkor att förhålla sig till och 

därmed andra avkastningskrav. Utöver det förekommer det investerare i 

pensionsfonder på marknaden och som har eget kapital att investera i 
vindkraftsutbyggnaden. 

Mindre producenter är ofta enskilda firmor, handelsbolag eller privatpersoner. 
Dessa är beroende av att banker lånar ut pengar till investeringen. Norges 
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vassdrags- og energidirektorat (NVE) anordnade 10 september 2013 en temadag 

om finansiering av nya kraftverk. Där deltog olika marknadsaktörer såsom 
kraftproducenter, en branschförening, renodlade investerare och en bank. Där 

framkom att det var vanligt att banker och kraftaktörer finansierade projekt med 

den så kallade PPA-strukturen (power purchase agreement). Det är en struktur där 
investerare, innan anläggningen är byggd, avtalar med en elanvändare eller 

elhandlare om att erhålla ett visst pris för den producerade elen och elcertifikaten. 

Längden på avtalet varierar och beror på hur stora risker parterna kan ta. 
Finansiärerna menade att om de fann två parter som kunde enas om ett PPA pris, 

så finansierade de projektet.  



     
Handling Datum 25 (25)  
Utkast version 1.0 – Kontrollstation för 

elcertifikatsystemet 2015 2013-10-25 

    

    
  

 
 
    

 

4 Referenser 

Bättre kontakt via nätet - om anslutning av förnybar elproduktion (SOU 
2008:13) 

Energimyndigheten, Utvecklingen av tillståndsprocesser för förnybar 
elproduktion och för kraftnät, 2012 

Energimyndigheten, Utvecklingen av tillståndsprocesser för förnybar 
elproduktion och för kraftnät, 2013 

 
Energimyndigheten, Praktiskt genomförande av gemensamma projekt för 
havsbaserad  vindkraft -Delredovisning av uppdrag 3 i regleringsbrev för 

Energimyndigheten 2013. 2013 
 

Ny tid ny prövning – förslag till ändrade vattenrättsliga regler (SOU 
2013:69) 

Nya nät för förnybar el (SOU 2009:02) 

Ramdirektivet för vatten (EG-direktiv 2000/60/EG) 

Svenska Kraftnät, Integrering av vindkraft (2013) 

Svenska Kraftnät, Perspektivplan 2025 – en utvecklingsplan för det 
svenska stamnätet (2013) 

Vindbrukskollen, http://vindlov.se/sv/Om-Vindlov-2/Om-
Vindbrukskollen/ 

Ny tid ny prövning – förslag till ändrade vattenrättsliga regler (SOU 
2013:69) 

Nya nät för förnybar el (SOU 2009:02) 

 

http://vindlov.se/sv/Om-Vindlov-2/Om-Vindbrukskollen/
http://vindlov.se/sv/Om-Vindlov-2/Om-Vindbrukskollen/

