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Energimyndighetens syn på viktnings- och
primärenergifaktorer
Sammanfattning
•

Energimyndigheten anser att viktnings- och primärenergifaktorer för
energibärare inte bör användas i styrmedel.

•

Energimyndigheten anser att energipriserna bör utgöra viktningen mellan
energibärare.

•

Energimyndigheten konstaterar att viktnings- och primärenergifaktorer leder
till att energimarknadernas funktion blir sämre då prissignalerna inte tillåts
verka fullt ut.

Syfte och inledning

Syftet med denna promemoria är att redogöra för Energimyndigheten syn på
användningen av viktnings- och primärenergifaktorer i styrmedel givet den
verklighete som finns idag. Frågan har varit aktuell under många år, inte minst
kopplat till styrmedel för byggnader.
Ett ställningstagande i denna fråga handlar ytterst om synen på om
energimarknaderna ska få styra val av energibärare eller om staten ska reglera
valet. Med andra ord – en tro på att markanden eller en tro på planmonopol.
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Orsaken till att detta blir frågan är att viktnings- och primärenergifaktorer tar över
energiprisernas funktion när investeringar ska göras. Om en viktningsfaktor i till
exempel byggregler styr mot fjärrvärme istället för en värmepump kommer den
inbördes prisrelationen mellan fjärrvärme och el få mindre betydelse.
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Systemperspektiv nås genom fungerande energimarknader

Med väl fungerande energimarknader är det energipriserna där miljökostnaderna
är inkluderade som leder till att samhällets resurser används effektivt. Det är
energipriserna som avgör vilka åtgärder som är lönsamma att genomföra. Det är
energipriserna som till exempel avgör om det är lämpligast att konvertera från en
oljepanna till fjärrvärme eller nyttan av att effektivisera elanvändningen. Ett
systemperspektiv uppnås således om energimarknaderna fungerar tillräckligt väl,
det vill säga då energipriserna speglar knappheten av underliggande resurser,
omvandlingsförluster i produktionsleden, transportkostnader och miljöbelastning.
Det kan finnas skäl till att kompletterade styrmedel behöver införas. Om så är
fallet behöver det finnas ett marknadsmisslyckande och/eller ett beslutat mål som
ett ev. styrmedel kan bidra till att uppnå. För att det ska vara motiverat att införa
ett styrmedel måste marknadsmisslyckandet innebära stora kostnader och också
att nyttan av införa ett styrmedel ska vara större än dess kostnad.

Det finns inga korrekta viktningsfaktorer

Syftet med viktningsfaktorer, varav primärenergifaktorer är ett exempel, brukar
vara att styra valet av energibärare mot det som är fördelaktigt för hela
energisystemet. Till exempel att el inte ska användas för uppvärmning eller att
olja är sämre än ved.
I EU används i vissa sammanhang en viktningsfaktor på 2,5 för elektricitet. Detta
motsvarar energiförlusterna från en historisk genomsnittlig elproduktion i hela
EU. Motsvarande siffra för svensk elproduktion är ungefär 1,7. På samma sätt kan
viktningsfaktorer för bensin, diesel, eldningsolja, pellets med mera räknas fram.
Viktningsfaktorerna förändras med tiden och brukar därför ofta vara beräknade
utgående från en historisk situation. Ett alternativ till detta är att använda
energimixen från ett framtidsscenario.
Med ett marginalperspektiv kan viktningsfaktorn bli helt annorlunda än den som
är baserad på energimix. Med ett marginalperspektiv behöver det även tas i
beaktande att flera energiråvaror är begränsade i sin tillgång. Det innebär att ett
uttag av konventionell olja idag omöjliggör att uttaget kan ske i framtiden. Frågan
blir därför vad som kommer att behöva ersätta uttaget i framtiden. Detta skulle till
exempel kunna vara syntetisk olja från kol. Konventionell olja har en
primärenergifaktor på ungefär 1 medan syntetisk olja från kol har en
primärenergifaktor på omkring 3.
Ett tredje sätt för att definiera viktningsfaktorer är att utgå från relationen mellan
dagens energipriser. Elpriset 2012 var till exempel i genomsnitt 2,1 gånger högre
än genomsnittspriset på fjärrvärme i Sverige. I realiteten varierar el- och
fjärrvärmepriset under året och dygnet. Det kan därför vara relevant att beakta när
på dygnet och året elanvändningen sker för att få en rimlig bedömning.
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Analys – att styra mot ett hållbart energisystem

Att utveckla ett hållbart energisystem kräver styrmedel som är verkningsfulla och
stabila. Investeringar är många gånger långsiktiga och konsekvenserna av ett
felaktigt beslut kan bli stora för en enskild aktör.
Ekologisk hållbarhet

Ett energisystems miljöpåverkan styrs av vilka energikällor som används och
systemets storlek. Detta förändras över tiden. På en väl fungerande energimarknad
är kostnaden för miljöpåverkan inkluderad i priset hos konsumenterna. Om ett
fjärrvärmebolag skiftar från biobränslen till kol innebär det också att
fjärrvärmepriset generellt ökar till följd av miljöskatter. Med vikningsfaktorer
händer inte någonting såvida inte viktningsfaktorn justeras. Den mer automatiska
kopplingen mellan miljöskada och energipriser utgör en fördel för
marknadsstyrning.
Ett gemensamt problem för både energipriser och viktningsfaktorer är att de i
praktiken inte kan spegla miljökostnaderna. Den grundläggande orsaken till detta
är naturvetenskaplig osäkerhet och att det är svårt att koppla alla
miljökonsekvenser till energianvändning. Det finns inget som talar för att det
skulle vara enklarare att hantera detta med viktningsfaktorer. Miljöskatter används
för att energipriserna ska spegla miljökostnaderna. Miljöskatterna utvecklas hela
tiden för att ge en mer korrekt styrning.
Försörjningstrygghet
Vad som är en trygg energiförsörjning eller inte varierar utifrån olika
energianvändares specifika behov och försutsättningar. Det som är tillfredställande
för en energianvändare vid en tidpunkt kan vid en annan tidpunkt, eller för en annan
energianvändare, vara helt oacceptabelt. Av denna anledning går det inte att helt
tydligt fastslå vad som i alla lägen utgör, eller inte utgör, en trygg energiförsörjning.

En grundläggande utgångspunkt är att tryggheten utgår från användares individuella
och kollektiva behov. Trygghet ska i första hand säkerställas genom väl fungerande
energimarknader. Ansvaret för en trygg energiförsörjning ligger på många olika
aktörer. Marknaderna, som i allt större utsträckning är internationella, ska genom sina
funktionssätt kunna förebygga och lindra avbrott och bristsituationer. De som
tillhandahåller energi har ett långtgående ansvar för att förebygga och lindra de
störningar som kan uppstå. Energianvändare har även ett ansvar för att kunna hantera
konsekvenser av de störningar och avbrott i energileveranser som uppstår.
Minskad energianvändning och energieffektivisering leder inte per automatik till
förbättrad försörjningstrygghet. Försörjningstrygghet handlar i praktiken om att
användares behov ska tillgodoses genom att störningar och avbrott minimeras
samt att konsekvenser av dessa – om de ändå inträffar – kan förebyggas och
lindras. Exempelvis kan en minskad energianvändning leda till lägre diversifiering
av tillförseln, vilket skulle kunna öka konsekvenserna för användaren om
störningar eller avbrott inträffar. Specifika förutsättningar har stor betydelse för
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arbetet med trygg energiförsörjning. Det är därför viktigt att analysera
konsekvenser för försörjningstryggheten utifrån den specifika situationen och de
förändringar som sker och planeras, samt löpande utveckla åtgärder för en god
försörjningstrygghet anpassad till användarnas behov.
Eftersom trygg energiförsörjning i första hand bygger på väl fungerande
energimarknader, leder viktningsfaktorer till att denna utgångspunkt inte längre kan
tillämpas. Hänsyn behöver tas till hur viktningsfaktorerna istället påverkar aktörernas
valmöjligheter i varje unik situation, vilket påverkar den samhällsekonomiska
kostnaderna negativt.
Samhällsekonomisk effektivitet

En effektiv användning av samhällets resurser, inklusive energi, kan frigöra
resurser som kan användas för andra ändamål. En principiell utgångspunkt för
samhällsekonomisk effektivitet är att samhällets marginalnytta av att använda
ytterligare en resurs motsvarar marginalkostnaden. Om markanden fungerar väl
överensstämmer den situationen som uppstår spontant med vad som är
samhällsekonomiskt önskvärt. Om det däremot finns brister i marknadens
funktionssätt ska styrmedel sättas in så nära den verksamhet som orsaker
marknadens bristande funktion som möjligt. Ett exempel är koldioxidskatten som
tas ut där utsläppen uppstår.
Viktningsfaktorer är inte förenligt med detta eftersom de istället skapar en brist i
marknadens funktion. Faktorerna påverkar de val som bör göras på marknadens
villkor. Utgångspunkten för styrmedel behöver vara att de är teknikneutrala mot
energimarknaderna, det vill säga att de inte påverkar markandens funktionssätt
negativt. Ett exempel på motsatsen är systemgränsen i boverkets nuvarande
byggregler (BBR) som inte är teknikneutrala mot värmemarknaden. Genom att
använda systemgränsen köpt energi hindrar byggreglerna värmemarknadens
funktionssätt.
Viktningsfaktorer riskerar också att negativt påverka kostnadseffektiviteten i
styrmedel som syftar till att stärka energimarknaderna eller måluppfyllelse av
övergripande energi- och miljöpolitiska mål såsom andel förnybar energi,
energieffektivisering och utsläpp av växthusgaser.

Slutsatser

Energimyndigheten konstaterar att viktningsfaktorer skapar marknadsbarriärer på
energimarknaderna eftersom energipriserna inte längre tillåts styra fullt ut. Det
finns inget som talar för att viktningsfaktorer har en bättre miljöstyrande förmåga
än energipriserna. Viktningsfaktorer riskerar dessutom att påverka trygg
energiförsörjning negativt eftersom väl fungerande energimarknader är grunden
för att skapa försörjningstrygghet. Det innebär viktningsfaktorer försämrar den
samhällsekonomiska effektiviteten.
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Sammantaget anser Energimyndigheten att viktningsfaktorer för energibärare inte
ska användas i styrmedel. Man bör istället lägga kraften på att utveckla än mer
fungerande energimarknader, inte minst värmemarknaden.

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören Erik Brandsma. Vid den
slutliga handläggningen har därutöver deltagit avdelningscheferna Anita
Aspegren, Roger Eklund, Mattias Eriksson, Zofia Lublin och Rémy Kolessar samt
direktören för strategiska frågor Anneli Eriksson och chefsjuristen Camilla
Rosenberg. Föredragande har varit handläggaren Tobias Persson.
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Tobias Persson

