
 

 
     Att: Energikommissionen 

 

 

Stockholm, 2015-12-11 

Fem skäl att tro på en 
blocköverskridande energiuppgörelse! 
Och fem medskick till Energikommissionen  

 

1. Det nya energilandskapet öppnar för nya möjligheter  
Vi står inför ett helt nytt energilandskap i Sverige, med åldrande kärnkraft som ska bort och 

måste ersättas samtidigt som världen genomgår en Solrevolution. Användarna tar över 

produktionen i länder som Tyskland och teknikutvecklingen går i rasande fart inom förnybar 

energi, lagring av el och möjlighet till smart laststyrning på användarsidan. Utvecklingen går 

många gånger så fort att det är svårt att hänga med i svängarna. Det nya energilandskapet 

kommer att innebära en revolution för hur vi ser på energilösningar, energimarknader och 

aktörer. Där somliga aktörer länge verkat för att bli kvar i det gamla systemet har nu fler och 

fler insett att ”Business as usual” inte är ett alternativ.  

 

Analytiker på Deutsche Bank förutspår nu att solel kan vara lika billigt som kolkraft inom ett 

år1 och National Bank of Abudabi2 säger att olja inte kommer att kunna konkurrera med 

förnybart. Även Vattenfall satsar nu på 100 % förnybart i Sverige och skrev nyligen i en 

debattartikel3 att ”Energibranschen är inne i ett paradigmskifte där modellen med storskalig 

energiproduktion och distribution till slutkund utmanas till förmån för decentraliserade och 

individualiserade energilösningar”.  

2. Kärnkraften är på väg att fasa ut sig själv 

Frågan om kärnkraftens vara eller icke vara har länge kvävt alla konstruktiva försök att 

analysera framtidens energisystem på ett balanserat sätt. Nu när det börjar stå klart för 

majoriteten av aktörer att kärnkraften faktiskt är på väg att fasas ut på grund av bristande 

lönsamhet öppnas en ny dörr att börja prata om de lösningar som krävs för framtidens 

energisystem istället för att ha ett ensidigt problemfokus. Kärnkraftselefanten har gått ut ur 

rummet och de flesta inser att förnybart är framtiden. 

3. 100 % förnybart är framtidens elsystem 

Knappast någon seriös aktör betvivlar längre de förnybara energislagens förmåga att 

tillgodose Sveriges elbehov på årsbasis. Priserna har sjunkit dramatiskt på både solel och 

vindkraft och de tekniska potentialerna överstiger vida det energibehov som kan komma att 

                                                 
1 Deutsche Bank 27/3 2015, ”Crossing the chasm, Solar Grid Parity in a Low Oil Price Era” 
2 “Financing the Future of Energy The opportunity for the Gulf’s financial services sector” A report for the National 
Bank of Abu Dhabi by the University of Cambridge and PwC March 2015 
3 http://www.svd.se/vattenfall-nu-storsatsar-vi-pa-fornybart/om/naringsliv:debatt 30/11 2015 

http://www.svd.se/vattenfall-nu-storsatsar-vi-pa-fornybart/om/naringsliv:debatt
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uppstå i framtiden även om befolkningstillväxt och elektrifiering av nya sektorer, som 

transportsektorn, leder till ökat elbehov. Det finns dessutom fortfarande betydande 

energieffektiviseringspotentialer att realisera och sedan början av 1990-talet har 

elanvändningen legat förhållandevis still trots fortsatt låga elpriser och prognoser som visar 

på ökning.  

 

Bara solel på befintliga byggnadsytor skulle teoretiskt kunna leverera 60-80 TWh el årligen4 

och branschen bedömer att det är rimligt att 10 % av Sveriges elproduktion kan komma från 

solen 20305. Biokraftens ekonomiska potential till 2040 har av branschen uppskattats till  

40 TWh6, den tekniska potentialen är högre och begränsas främst av hur mycket biomassa 

som kan tas ut beroende på konkurrensen med andra sektorer. Den tekniska potentialen för 

vindkraft har uppskattats till 510 TWh på land och 46 TWh till havs7. Branschen bedömer att 

det är möjligt att bygga 60 TWh till 20308.  

4. Det går att lösa de miljömålskonflikter som finns 

Med tanke på de enorma potentialerna som bransch och forskning uppskattar enligt 

ovanstående på förnybar el i Sverige finns det gott om utrymme att lägga på de 

miljörestriktioner som Naturskyddsföreningen anser nödvändiga och få ett helt förnybart och 

hållbart elsystem. Följaktligen är Naturskyddsföreningens uppskattade potentialer något lägre 

en branschorganisationernas siffror. Naturskyddsföreningen har länge arbetat med kriterier 

för hållbar elproduktion både genom miljömärkningen ”Bra Miljöval” och genom att proaktivt 

arbeta för att peka ut lämpliga områden för vindkraft.  

 

De konflikter som historiskt ofta har uppstått kring utbyggnad av nya energislag har goda 

möjligheter att lösas med en konstruktiv och proaktiv dialog mellan miljörörelsen och 

energibranschen. Naturskyddsföreningen ser med glädje att värdet av biologisk mångfald, ett 

oförändrat klimat och hållbart utnyttjande av resurser börjar gå upp för de flesta aktörer i 

både industri och energibransch. Det är inte längre förbehållet miljöintressen att se på 

hållbara energisystem som en förutsättning för att industri och energibransch ska kunna 

blomstra även i nästa generation.  

5. Det finns mycket att göra när det inte blåser!  
Även om enighet länge funnits kring att tillräckligt med förnybar el kan produceras på ett 

hållbart sätt för att tillgodose årsbehovet har skeptiker länge klamrat sig fast vid den eviga 

frågan “vad ska vi göra när det inte blåser?”. Effektfrågan har alltså varit den sista nöten att 

knäcka för att industri och politiker ska kunna känna sig trygga med att förnybara energislag 

kan leverera det som krävs för en konkurrenskraftig svensk energiintensiv industri.  
 
Även om det ännu inte råder enighet på detaljnivå kring vilken typ av energisystem vi vill ha i 

framtiden så råder ingen brist på lösningar för att hantera effektfrågan. Teoretiskt skulle en 

stor del av effektproblematiken exempelvis kunna lösas genom att fasa ut befintlig elvärme. 

Genom att ersätta den med biobaserad kraftvärme tillkommer även planerbar kraft som kan 

bidra till effektbalansen. Ett annat alternativ är att utjämna dygnsvariationerna med hjälp av 

efterfrågeflexibilitet och/eller småskaliga batterilager. Även för effektfrågan kan 

energieffektivisering komma att spela en stor roll om den görs smart. Effektivisering är ett 

första steg i att hantera balansfrågan, eftersom omfattningen på energibalansen minskas!  
 

                                                 
4 Upp till 80 TWh enligt rapporten ”Potentialstudie för byggnadsintegrerade solceller i Sverige”. (Kjellson, LTH  
Rapport TVBH-7216 Lund 2000) Upp till 60 TWh enligt ”Konsekvenser av avräkningsperiodens längd vid 
nettodebitering av solel”. Elforsk rapport 2010 10:93 
5 Ibid. 
6 Biokraftplattformen genom Svebio i Pressmeddelande 8/4 2015 
7 Vindkraft i Sverige, Möjlig utveckling till 2020, Elforsk 2008, rapport nr 08:17 
8 Charlotte Unger, Svensk Vindindustri, debatt i Miljö och Utveckling 22/6 2015 
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Glädjande nog börjar diskussionen även här svänga mot vilka lösningar olika aktörer vill ha 

snarare än vilka problem som kan tänkas uppstå när olika reaktorer fasas ut Nu hoppas vi att 

politiker och andra aktörer ser frågan om effekt, balans och konvertering som en fråga som 

kräver en gemensam lösning baserad på systemsyn. Det finns även en överhängande risk att 

rädslan för effektbrist gör att vi överdimensionerar tillförselsystemet och accepterar ohållbara 

lösningar trots att problemet mycket väl kan visa sig vara överskattat när användarsidan 

börjar anpassa sig till det nya energilandskapet. 

Fem medskick till Energikommissionen 

1. Kom överens!  

Sverige har goda förutsättningar att bli ett av de första länderna i världen som får ett 100 % 

förnybart energisystem och har därmed möjlighet att bli ett föregångsland som kan visa 

vägen mot en hållbar energiframtid.  Läget för att nå en energiöverenskommelse har aldrig 

varit bättre! Kärnkr 

aften är på väg ut själv, de förnybara teknikerna är billigare än någonsin och de många 

lösningarna på balans och lagring gör att vi kan se att industrin kan känna trygghet i att alltid 

kunna få el i framtiden. I brytpunkten mot det nya energilandskap som växer fram är det 

extra viktigt att politiken tänker långsiktigt och vågar ta beslut som styr systemet i önskvärd 

riktning. Annars riskerar man att missa att utnyttja den utveckling som oundvikligen kommer 

att komma och därmed chansen att skapa förutsättningar för tillväxt och jobb inom nya 

marknader som växer fram. För att alla aktörer ska styra investeringar i ny teknik och nät åt 

rätt håll samt utveckla marknadsmodeller behövs tydliga energipolitiska mål.   

2. Våga ta ledarrollen 

Politiken har tidigare visat på stor förmåga att styra energisystemets inriktning när viljan har 

funnits. På tio år byggdes i princip hela oljeberoendet i fjärrvärmesektorn bort på 80-talet och 

det svenska kärnkraftsprogrammet byggdes under drygt tio år utifrån en stark politisk 

styrning. Nu har vi möjligheten att göra oss fria från beroendet både av fossila bränslen och 

kärnkraft i Sverige. Mycket kommer troligen lösas på sikt om bara marknadskrafterna får 

styra, eftersom de förnybara alternativen blir billigare samtidigt som tekniska lösningar på 

användarsidan utvecklas i snabb takt. Men med en målinriktad politik har vi möjlighet att 

undvika fördyrande och försenande återvändsgränder i en situation där marknaden på grund 

av kortsiktigt ekonomiskt tänkande riskerar att bygga in sig i lösningar som inte passar in i 

framtidens energisystem.  

 

3. Kompromissa inte bort de andra miljömålen 

Naturskyddsföreningen ser stora möjligheter att nå ett 100 % förnybart energisystem som 

också uppfyller andra kriterier för hållbarhet. Men vi ser också med oro tendenser hos vissa 

aktörer att vilja offra målen för biologisk mångfald i skogen och kring våra älvar med 

hänvisning till behovet av ny reglerkraft och planerbar kraft. Även om vattenkraften är en 

värdefull resurs för att kunna leverera effekt när den behövs som bäst finns det inget som 

säger att vi behöver bygga ny vattenkraft för att klara vare sig energitillförseln eller 

effektbalansen. Även tillgången på biomassa bör kunna säkerställas med ett hållbart skogs- 

och jordbruk och befintlig biomassa utnyttjas mer systemeffektivt.  

 

4. Glöm inte effektiviseringen 

Effektfrågan har, med all rätta, seglat upp som den viktigaste frågan på den energipolitiska 

agendan. Den måste naturligtvis lösas, men den blir lättare att hantera i ett mindre 

energisystem. Ju mindre total effekt som behövs av intermittent kraft, ju mindre reglerkraft 

behövs också. Därför behöver vi se över energibehovet innan vi börjar dimensionera 

styrningen. Energieffektiviseringspotentialen är fortfarande betydande i befintlig bebyggelse 

och industri men incitament och ledarskap som visar att det är ett prioriterat område saknas 
fortfarande! 
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5. Skapa rätt förutsättningar 

Stödsystem kan fortfarande behövas för utveckling och demonstration av ny teknik som 

förgasning av biomassa och energilagring och till marknadsintroduktion av tekniker som 

havsbaserad vindkraft. Men i stort finns de tekniska lösningarna redan. Det som saknas är 

incitamenten för privatpersoner och industri att implementera lösningar för framtidens 

energisystem. Därför behöver efterfrågeflexibilitet, energieffektivisering och tillförsel av 

förnybar energi premieras. Det ska vara lätt att göra rätt! Och svårt att göra fel. Styrmedel 

behövs som ser till att det lönar sig att spara energi, och särskilt när tillgången är dålig. Krav 

på helt rörliga priser på el utan fasta avgifter och ett pris på effekt som överskrider en viss 

gräns för hushållen kan vara ett viktigt bidrag. I ett system med låga priser på koldioxid och 

låga elpriser behövs också styrmedel för att säkerställa tillförseln av förnybar energi och 

energieffektivisering.   

 

Sverige har haft en unik framgångssaga med elcertifikaten. Varför inte förädla idén till att 

upphandla även förnybar kraft som levererar effekt och att upphandla energieffektivisering? 

Naturskyddsföreningen föreslår därför ett utvecklat elcertifikatssystem som tar hänsyn till de 

förnybara energislagens förmåga att leverera effekt när det behövs och ett kvotpliktsystem, 

vita certifikat, som är riktat mot effektivisering av el, särskilt konvertering av elanvändning 

för industriella processer och uppvärmning.  

 

Det är också nödvändigt att beskatta det osorterade avfallet som eldas i 

förbränningsanläggningar vilket leder till att biobränslen och effektiv kraftvärmeproduktion 

utkonkurreras med ökade utsläpp av koldioxidutsläpp som följd.  

 

 

 

För Naturskyddsföreningen, 

 

 

   
 

 

Svante Axelsson   Anna Wolf 

Generalsekreterare   Sakkunnig Energifrågor 

 

 

Bilaga: Naturskyddsföreningen PM ”Vad ska vi göra när det inte blåser” 


