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FÖRORD

I september 1980 presenterade regeringen en sparplan. I denna 
redovisades bl a att det statliga stödet till energi besparande 
åtgärder skulle reduceras. Eftersom denna sparplan framlades 
först efter det att vårt arbete slutförts, så har vi inte 
kunnat diskutera denna plan i rapporten. Det hade dock varit 
intressant att få se och närmare studera den samhällsekonomiska 
bedömning, som har föranlett ett sådant ställningstagande.

Det är en förhoppning, att vårt arbete skall bidra till att ge 
politiker och andra läsare en ökad insikt och förståelse för 
nödvändigheten av, att samhällsekonomiska bedömningar genomförs 
efter enhetliga principer.

Vi vill här ta tillfället i akt att tacka vår handledare 
professor Göran Bergendahl , som alltid har ställt upp och 
givit värdefulla synpunkter under arbetets gång.

Ekonomie doktor Börje Johansson skall också ha ett varmt tack.
Han har varit vår kontaktman och bidragit med goda råd inför 
rapportens slutliga utformning.

Vi vill även tacka medarbetare på Statens Industriverk (Energi
byrån) för att de har stått till tjänst med datamaterial.

Medarbetare i de undersökta företagen har alla välvilligt till
handahållit efterfrågat material. De har dessutom engagerat sig 
i olika sakfrågor och problem. Ovanstående gäller också ekonomi
cheferna Hans Andersson (Sundsvalls energiverk) och Bertil Hög
ström (Södertälje energiverk). Ett stort tack till Er alla.

Till sist tackar vi Agneta Hagberg, som har svarat för utskriften.

Projektet har finansierats av Statens råd för byggnadsforskning.

Göteborg i september 1980

Thomas Hartman Ted Lindblom





7

SAMMANFATTNING

Ett syfte med det föreliggande arbetet har varit att demonstrera 

hur olika energipoli ti sk a styrmedel påverkar de beslut, som fat

tas vid investeringar i anläggningar och industriella processer. 
En begränsning till att studera industriföretag och kommuner har 
därvid gjorts. Resultat och slutsatser torde dock i stor ut

sträckning även kunna gälla andra samhällsområden.

De första kapitlen ägnas åt en översikt av aktuella investerings

verksamheter. Denna översikt visar, att flera energibesparande 
åtgärder är gemensamma för industriföretag inom skilda branscher. 

Främst gäller detta energibesparingar i byggnader, t ex genom 
effekti visering av uppvärmningssystem och förbättrad isolering.

Spi 11värmeprojekten är däremot i stort sett begränsade till den 
tunga processindustrin. Detta beror på att värmeförlusten i pro

duktionsprocesserna ofta är mycket omfattande. Spillvärmeprojekt 
genomförs också gemensamt av kommuner och industriföretag. I en 

del kommuner utnyttjas redan industriellt spillvärme i det be

fintliga fjärrvärmesystemet. I andra kommuner pågår samarbete med 
industriföretag om genomförande av liknande projekt.

Kommuners investeringar i fjärr- och kraftvärmeverk har ökat mar

kant. Genomförda prognoser tyder på, att den anslutna värme- och 
eleffekten kommer att stiga ytterligare. Det stora problemet för 
många kommuner vid den fortsatta utbyggnaden är, att fatta beslut 

om vilket bränsle som skall utnyttjas i de nya produktionsanlägg- 
ningarna. Vid valet av bränsle har såväl ekonomiska frågor, som 
miljökonsekvenser fått en stor betydelse. T ex är det i många 
kommuner idag ovisst om kolbaserade verk överhuvudtaget skall få 
byggas.

En omfattande kartläggning av energi pol i ti ska styrmedel gjordes 
1 977 av Energikommissionens styrmedel sgrupp. Syftet var bl a att 
föreslå ett styrmedel spaket för att åstadkomma en effektivare an
vändning av energi resurserna. Något styrmedel spaket kunde emel

lertid inte presenteras, utan arbetet stannade vid en omfattande 
kartläggning. I detta arbete har vi försökt urskilja och belysa 

ur vilka perspektiv man hittills har analyserat styrmedel sfrågor.
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Vi har funnit att fyra utgångspunkter har varit centrala. Dessa 

är:

- energislag
- tidsperspektiv

- mål och målkonflikter
- produktion contra användning

I vår fortsatta framställ ning hardärefter intresset främst rik

tats mot prispåverkande styrmedel, såsom energiskatter, subven
tioner, etc. Redogörelsen avslutas med två olika "matriser". 

Matris 3.1 visar energi användares förväntade reaktioner på olika 
energi pol i ti ska styrmedel. I matrisen framgår bl a, att prispå- 

verkande styrmedel endast är effektiva på lång sikt. Av dessa 
styrmedel synes en selektiv energiskatt vara effektivast och ge 
störst besparingar. Orsaken till detta är att en sådan energi
skatt skulle ge företag och andra energi förbrukare ett större in

citament till att genomföra olika energisparprojekt. En alltför 
kraftig skattehöjning kan dock medföra regionala sysselsättnings
problem, varför selektiva stödåtgärder torde vara nödvändiga i 

ett övergångsskede.

Matris 3.2 demonstrerar styrmedlens inverkan på den produktion av 

energi som kan förekomma i kommuner och företag. Här visas vad 
olika selektivt riktade skatter och avgifter skulle medföra för 

lönsamheten av att utnyttja industriellt mottryck, kraftvärme
verk och fjärrvärmeverk. Dessutom framgår tänkbara skäl till att 

använda selektivt riktade åtgärder.

Ett andra syfte med detta arbete har varit att demonstrera vilken 

energi pol i ti sk styrning som förekommer och som bör förekomma via
kreditmarknaden. Speciellt studeras då ett alternativ till den 
nuvarande statliga bidragsgivningen till energi besparande inves- 

teri ngar.

I ett inledande kapitel (kapitel 5) behandlas därför SIND:s bi- 
dragsgivning. Denna har under senare år fått utstå alltmer kri-
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tik. Senast föreslog 01 jeersättningsdelegationen ( 1979), att bi- 
dragsgivningen successivt skulle avvecklas för att 1984 ersättas 
med en statlig kredit g ivning. Även från SIN D : s sida menar man att 
bidragsgivningen bör upphöra.

Det är framför allt ur tre aspekter som bidragsgivningen har kri
tiserats. För det första ifrågasätts om bidrag är ett effektivt 
styrmedel. För det andra om de nuvarande bi dragskriterierna är 
lämpliga som urvalsinstrument samt för det tredje om den nuvaran
de beräkningsmetoden kan anses relevant.

Vår kritik vänder sig främst mot den grova schabloni ser ingen och 
den i vissa fall direkt felaktiga sammanblandningen av reala och 
nominella värden. En schablonmässig behandling av ansökningarna 
underlättar visserligen arbetet för SIND, men syftet att styra 
samhällsekonomiskt önskvärda men företagsekonomiskt olönsamma 
projekt frångås. Här hade det varit rimligt att låta bidragen få 
en sådan storlek att de just passerar 1önsamhetströskeln för 
företagen. Istället har bidragen kommit att få en omfattning som 
i realiteten innebär en kraftig subvention åt just de företag som 
har förmågan att tillhandahålla lämpligt siffermaterial. Detta 
blir även resultatet av att inte skilja på reala och nominella 
värden.

I kapitel 6 diskuteras hur en statlig lånefinansiering till ener- 
gibesparande investeringar kan utformas. Vår utgångspunkt har va
rit, att ett 1ånealternativ till industriföretag skulle vara så 
utformat, att det ur företagets synvinkel uppväger ett bidrag. 
Diskussionen baseras till stor del på ett antal praktikfall, som 
presenteras i kapitlet. Samtliga företagsinriktade praktikfall 
gäller sådana energibesparande åtgärder, som företaget har ansett 
olönsamma, men där man sökt ett statligt bidrag.

Den generella slutsatsen av våra studier är, att staten tvingas 
att tillhandahålla kraftigt subventionerade lån, om företagen 
skall anse lånen lika förmånliga som ett bidrag. I ett av våra 
praktikfall visade det sig att låneräntan måste vara så låg som
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1,2% när amorteringarna är anpassade till investeringens ekono

miska livslängd (här 5 år). Om man å andra sidan erbjuder amorte- 
ringsfrihet i fem år och låter lånets löptid sammanfalla med den 

tekniska livslängden (här 10 år) så kan en högre låneränta accep
teras (9,3%). För företagets del skulle alternativen vara likvär
diga. För samhällets del går det däremot inte att uttala sig om 
vilket alternativ som är förmånligast. För att kunna göra det 
krävs att samhällets avkastningskrav är entydigt fastställt. Man 

kan emellertid studera alternativen i tre olika fall:

1. Den samhällsekonomiska kalkylräntan är lika med den företags

ekonomi ska
2. Den samhällsekonomiska kalkylräntan är högre än den företags

ekonomi ska
3. Den samhällsekonomiska kalkylräntan är lägre än den företags

ekonomiska

I det första fallet blir givetvis samtliga alternativ likvärdiga 
även för samhället. Om samhället däremot har en högre kalkylränta 

än företaget, så skulle en b idragsgivning vara att föredra. Det 
tredje fallet anser vi dock vara det mest verklighetsnära. Detta 
eftersom samhället bl a har större möjlighet till riskspridning 
jämfört med det enskilda företaget och därför inte behöver kräva 
något omfattande risktillägg. Ur samhällets synvinkel skulle i 

detta fall båda 1ånealternativen vara att föredra framför den 
aktuella bidragsgivningen. Bland 1ånealternativen skulle i sin 
tur det alternativ med den högsta låneräntan vara det bästa.

Våra företagsstudier visar också att företagens förräntningskrav 

skiljer sig åt och att de därför skulle värdera ett statligt lån 
olika. Ett högre krav medför att en högre låneränta kan accepte

ras. Detta faktum sammantaget med den generella målsättningen att 
energi besparande åtgärder skall kunna 1ånefinansieras så att de 

blir precis företagsekonomiskt lönsamma innebär, att en statlig 
lånegivning borde vara anpassad till företagets förräntningskrav, 

samt till den aktuella investeringens samtliga beta!ningskonse- 

kvenser.
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De praktiska problemen att kunna utforma och administrera ett 
sådant lånesystem måste emellertid beaktas. Här fordras alltså 
att man skall kunna fastställa det samhällsekonomiska avkast
ningskravet, studera kreditmarknadsrestrik ti oner, hantera mät
problemen och sedan kunna anpassa ett lån till varje enskilt 
företag. Dessutom indikerar våra studier att det kan finnas före
tag, som inte har något fastställt kal kylräntekrav.

Förutom företagens energi besparande åtgärder, genomförs också en 
studie över två kommunala fjärrvärmeutbyggnader. Även dessa pre
senteras i praktikfal1 sform.

Gemensamt för båda kommunerna är, att man kalkylerar med en allt 
högre anslutning av abonnenter. Detta har då varit ett motiv till 
beslut om fortsatt utbyggnad. Noterbart är, att anslutningsök
ningen till viss del kan bero på kommunernas anslutningsavgifts- 
system. I båda kommunerna återbetalas nämligen anslutningsavgif
ten till fastighetsägaren. Denne kan i sin tur dessutom utnyttja 
statliga energisparlån eller bostadslån, vid en anslutning till 
kommunalt fjärrvärmesystem.

Enligt vår mening måste det ses som angeläget att utreda betydel
sen av denna återbetalningsklausu1. Samtidigt är det då också av 
stort intresse att utröna fastighetsägarnas värderingssätt. Först 
när man har kännedom om dessa värderingssätt, kan man (staten) 
utforma effektiva stödåtgärder för att stimulera energibespa- 
ri nga r.

Det är nu inte enbart anslutningsökningen, som ensamt föranlett 
beslut om en fortsatt utbyggnad i kommunerna. Andra faktorer har 
också bidragit, såsom exempelvis förbättrade finansieringsvil1- 
kor, positiva miljökonsekvenser och politiska ställningstaganden.

Slutligen behandlas så i kapitel 7 kreditmarknaden. Denna måste 
ses som begränsad - åtminstone realt sett. Prioriteras energibe- 
sparande investeringar så kommer därför kapi tal k napphet att 
uppstå inom andra samhällsområden. T ex kan detta innebära att 
företag inte i full utsträckning erhåller kapital till andra in
vesteringa r - investeri nga r som kan vara av expansions- eller 
effektivitetshöjande karaktär, dvs sådana investeringar som 
annars skulle bidra till att förbättra möjligheterna, att i fram
tiden möta stigande oljepriser.
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En annan negativ effekt gäller risken att den "grå" kreditmark
naden expanderar. Kraftiga prioriteringar på kreditmarknaden bör 
därför kombineras med andra politiska åtgärder för att förhindra 
en sådan utveckling.

Kapitlet avslutas med en genomgång av de grundförutsättningar, 
som en styrning via kreditmarknaden borde bygga på. För det 
första bör en kreditpoli ti sk styrning ske planmässigt, eftersom 
en kraftig satsning på energi området kommer att få stora effek
ter på en redan begränsad kreditmarknad. För det andra är det 
lämpligt att göra en uppdelning mellan å ena sidan kommuner och å 
andra sidan industriföretag. T ex är risken större, att de senare 
av konkurrensskäl inte klarar uppgjorda amorteringsplaner. För 
det tredje så bör kreditvillkoren till näringslivet vara anpassa
de efter varje enskilt företags lånebehov, samt ställas i rela
tion till samhällets avkastningskrav. För det fjärde krävs också 
en bred satsning på information. Särskild vikt bör då läggas vid 
att nå sådana låntagare, som inte har något uttalat avkastnings
krav.

Det sista kapitlet ägnas åt att diskutera idéer på fortsatt 
forskning. Här betonas betydelsen av att klargöra samhällets vär- 
deringssynsätt, dvs att fastställa samhällets avkastningskrav och 
samhällets verkliga besparingar vid energi sparåtgärder. Dessutom 
läggs det också stor vikt vid att en fortsatt forskning bör 
genomföras vad gäller företag, som inte har något förräntnings- 
krav. Här är det då angeläget att även låta studien omfatta fas
tighetsägare, eftersom dessa sammantaget genomför stora energibe
sparingar i sina fastigheter utan att ha uttalade lönsamhetskrav. 
Målsättningen bör därvid vara att klargöra likheter och skillna
der i de rådande värderingssynsätten. Detta för att man skall få 
möjlighet att utforma lämpliga och effektiva statliga stödåtgär
der till energibesparingar inom dessa grupper.
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1. Inl edm' ng

2-1 Bakgrujid

Energipolitiken spelar i de flesta länder en framträdande roll 

i den ekonomiska planeringen. Förbrukningen av energi råvaror 

har i framför allt de industrialiserade länderna ökat kraftigt 
under de senaste decennierna. Detta har lett till att resur

serna på de traditionella energi råvarorna har kommit att framstå 

som knappa. Den ökade efterfrågan och uppfattningen om resur

sernas knapphet - vi tänker då främst på oljan - har då medfört 

markanta prisstegringar. Samtidigt har även miljöaspekterna 

fått en allt större betydelse i energidebatten.

Sverige utgör i detta sammanhang inget undantag. Då samhälls
utvecklingen har ställt allt större krav på tillgång till 

energi, har energiförbrukningen i landet stigit kraftigt. 
Eftersom en stor del av energi ti 11förseln består av importerad 
olja, har vårt oljeberoende således ökat. Denna utveckling 

innebär att verkningarna av en eventuell oljekris skulle bl i 
betydande för det svenska samhället.

Under 1970-talet fattades därför beslut för att minska den 
dåvarande ökningstakten. Det energi pol i ti ska beslutet 1975 

innebar t ex att ökningstakten för den totala energikonsum
tionen skulle begränsas till i genomsnitt högst 2% per år fram 
till 1985. Detta skall jämföras med en ökningstakt på 4,2% per 
år under efterkrigstiden. En ytterligare nedskärning föreslogs 

i 1979 års energiproposition, där en ökningstakt på 0,4 - 1,0% 

fram till 1990 angavs. Att ensidigt minska den totala 
energianvändningen och därmed reducera oljebehovet, är 
emellertid inte tillräckligt för att minska sårbarheten vid en 
ev oljekris. Andra åtgärder har därför vidtagits, såsom 
beredskaps!agring av olja och försök att fördela 

importen av olja på ett flertal olika länder. I allt större 
utsträckning förbereds också den nuvarande energiproduktionen
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till att vara flexibel, så att olika energirå varor kan ersätta 
varandra. Exempelvis förberedes idag många oljeeldade 
värmeverk till att även kunna eldas med andra bränslen.

Energipolitikens utformning påverkas också av den ökade in
sikten om miljö- och hälsorisker i samband med produktion och 
konsumtion av energi. Miljöproblemen omfattar i stort sett 
samtliga energi rå varor om än i olika utsträckning.

Direkta statliga (och kommunala) styrmedel är ett begrepp som 
blir allt vanligare i utvecklade länder. Det ses då som en 
nödvändighet, för att komma tillrätta med snedvridningar i 
samhället. Till och med i länder, där den fria marknaden är 
grundvalen är olika former av styrmedel ett accepterat redskap 
hos regering och myndigheter. I den alltmer komplicerade 
världen har regeringar tagit på sig ett allt större ansvar för sam
hällsutvecklingen för respektive land. Denna utveckling kan 
spåras även i Sverige. Vi kan finna olika former av styrmedel 
inom många områden. Som exempel kan nämnas lokaliseringsstöd 
för att hjälpa befolkningen i glesbygder och för att förhindra 
en utarmning av vissa landsdelar. Ett annat område är miljön, 
där staten har gått in med förbud och restriktioner för att 
förhindra en okontrollerad misshandling av naturen.

Det gemensamma skälet till att regering och myndigheter 
ingriper är således att försöka förebygga missförhållanden 
i samhället. Samhället ses då som en organisation där 
samtliga invånare, företag och organisationer ingår, men där 
ingen är tillräckligt stark för att ensam kunna påverka sam
hället. Uttryckt i teoretiska termer, så eftersträvas en sam
hällsekonomisk effektivitet. Begreppet innefattar alla 
individers värderingar, vad gäller effekter av ekonomiska för
ändringar i ett samhälle. Detta kan jämföras med företags-

1) Se bl a Bohm 1978, sid 19 f.
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ekonomisk effektivitet, med den generella innebörden "optimalt 
utnyttjande av befintliga resurser". Betraktar man företags

ekonomiska kalkyler, så kan dessa behöva korrigeras för att 
möjliggöra en samhällsekonomisk bedömning. Detta då man i sam
hällsekonomiska bedömningar har ett annorlunda perspektiv. I 
de samhällsekonomiska kalkylerna försöker man att värdera 
såväl de positiva som de negativa effekter för samhället, 

som den ursprunglige beslutsfattaren inte har haft anledning 
att beakta i sin beslutssituation.

Beträffande energisektorn i Sverige gäller att den stigande 
kostnadsnivån, miljö- och hälsoaspekter samt en önskan om ett 

ökat oberoende, medfört ett större planeringsbehov för att 
möjliggöra en samhällsekonomisk effektiv energihushållning. 

Energipolitiken har därmed kommit att präglas av allt större 
inslag av styrmedel, såväl vad gäller produktion som 

distribution och konsumtion. Därmed inte sagt att varje beslut 
föregåtts av en strikt samhällsekonomisk kalkyl för att förut

se effekterna. De styrmedel som har använts är exempelvis 

prisreglering av elkraft, energiskatt och ransoneringar.Vidare 
har en lång rad åtgärder vidtagits för att stimulera använd

ningen av andra energi rå varor än olja. Bland dessa kan nämnas 

det statliga energiforskningsprogrammet, stöd till energibe- 
sparande åtgärder i byggnader, industriella processer samt 

prototyper och demonstrationsanläggningar. Det förekommer även 
stöd till utbildning, rådgivning och information till allmän
het, företag samt statliga och kommunala organ.

Det energipolitiska programmet ställer i sin nuvarande ut
formning stora krav på den svenska kreditmarknaden. Under 

sjuttiotalet har kreditgivning till energi besparande åtgärder 
till stor del skett över statsbudgeten. 1980-talets 

energipolitik förväntas framtvinga en betydande omprioritering 
av de finansiella resursernas utnyttjande. Enligt statens 
planverks preliminära rapport över energisparmöjligheter i 
befintlig bebyggelse (Dnr 1719/76) skulle ett investerings
behov i storleken femtio miljarder kronor föreligga. Även den

1) Se Sören Andersson Dsl 1977:18 bilaga 33.
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planerade utbyggnaden av kommunala fjärrvärmeverk medför 
betydande fi nansieringsanspråk. Hösten 1977 tillkom också ett 
särskilt fjärrvärmelån.

K2. Syfte

Energikommissionen har redovisat en översikt av olika energi
politiska styrmedel (Ds I 1977:15). I denna översikt saknas 
dock detaljerade beskrivningar om de beslutsfattare 
och de beslutssituationer bland vilka styrmedlen skall verka. 
En sådan kartläggning avser vi att åstadkomma med detta ar
bete. Vi försöker demonstrera hur olika energi pol i ti ska 
styrmedel påverkar de beslut som fattas vid investeringar i 
anläggningar och industriella processer. Med anläggningar 
menar vi här industribyggnader, fjärrvärmeverk och spillvärme- 
verk mm, och i begreppet industriella processer ingår dels de 
som enbart avser produktion av varor och dels de som också 
avser produktion av energi (dvs industriellt mottryck och 
värme). Särskild vikt skall läggas vid situationer där det 
råder en samhällsekonomisk lönsamhet, men där den företagseko
nomiska lönsamheten saknas. Styrmedlen avses då förändra 
situationen så att den som fattar beslut om åtgärden ifråga 
också skall finna den vara företagsekonomiskt lönsam.

Vidare syftar arbetet till att demonstrera vilken
energi pol i ti sk styrning som förekommer och som bör förekomma
via kreditmarknaden. Speciellt studeras då hur en statlig 
lånefinansiering skulle kunna utformas.

1*2 Up£ lä.99.nlniL OLcJl metod^

Som framgått av syftet, så är styrmedel och beslut nyckelord i 
framställningen. Ett första steg i undersökningen har varit 
att undersöka huruvida styrmedlen påverkar de kalkyler som 
föregår ett beslut. Därefter har vi undersökt om de påverkar 
investeringsprocesserna och besluten mera direkt.
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Arbetet är sedan upplagt så, att vi börjar med en kart

läggning av befintliga styrmedel och deras användning. Där
efter behandlas de vanligaste kalkylmetoderna i ämnet 

företagsekonomi.

I kapitel 5 redogörs för SIND:s bidragsgivning och effekterna 
därav. Vi tar upp syftet med bidragsgivningen och redovisar 

kritiska synpunkter som har framförts under senare år an
gående syftet, men även i fråga om resultatet av bidragen.
Vi fortsätter i kapitel 6 med en beskrivning av några aktuella 

investeringsprojekt, som har studerats ingående.

Då önskemål från bl a Industridepartementet har framförts, att 

stödverksamheten så småningom skall avvecklas, har vi under
sökt vilka effekter en finansiering i form av lån skulle få på 
de studerade investeringsprojekten.

1_.4 Avcjränsni_n£a_r

Undersökningen omfattar främst energi investeringar inom 

industrin och offentliga verk. Således tar vi inte upp åtgär
der som rör bostäder, transporter etc. Arbetets empiriska del 
har därför begränsats till en detaljerad studie av ett antal 
kommunala fjärrvärmeutbyggnader samt några industriella ener

gi sparprojekt.

2-Ä3
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2. Översikt över aktuella investeringsverksamheter

2^2. E_nergj jbejspar£n£e_i nv^steM ngar_i nom ^ndu^tMji

Under hela efterkrigstiden, fram till oljekrisen 1973, har 
energi varit relativt billig för de svenska industriföretagen. 

Besparingsåtgärder i energi k rävande till verk ning sprocesser 
eller förbättringar av ineffektiva uppvärmningssystem mm, har 
därför haft en obetydlig omfattning.

Prishöjningarna, till följd av oljekrisen, har emellertid 

drastiskt påverkat företagens produktions- och uppvärmnings- 
kostnader. Speciellt har företag inom de energi intensiva 
branscherna massa- och papper samt järn- och stålindustrin fått 

en starkt förändrad kostnadsbild. Dessa branscher svarar för 
ca 60% av industrins totala energiförbrukning och en grund

förutsättning för deras konkurrenskraft har framför a^11 varit 
tillgången till inhemska råvaror och billig energi.

Tabell 2.1 visar tillverkningsindustrins energianvändning år 
1 977 .

Inom massa- och papper samt järn- och stålindustrin är det 
vanligt att stora värmemängder omsätts och avges till 
omgivningen i samband med olika produktionsprocesser. Inom 

många företag har därför processomläggningar och 
effektivisering av processtyrningen varit naturliga 

besparingsåtgärder för att minska de stigande el- och 
värmekostnaderna. Exempel på processomläggningar kan vara 
eliminering av vissa produktionssteg eller investering i 
ytterligare steg, medan varvtalsstyrning av pumpar exemplifi
erar en åtgärd som förutom en bättre processtyrning även 
medför att pumpens faktiska energiförbrukning minskar.

1) Avser såväl inköpt som egen energi.
2) Se bl a Expertgruppen för energihushållning. (1977)
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„ 1 )Tabell 2.1 Industrins energianvändning ar 1977(T J)

Bransch SNI
nr

Elenergi Kol & 
koks

Bensin, 
fotogen, 
diesel, 
E0 1-5

Stadsgas, 
masugnsgas, 
propån och 
butan

övriga 
bränslen 
inkl 
ånga och 
fjärr
värme

Totalt

Livsmedels-, 
dryckes- varu- 
och tobaksind. 31 5122 1 36 21722 265 441 27686
Textil-, bekläd
nads- , läder- 
och lädervaru- 
industri 32 1 432 5383 191 385 7391
Trävaruindustri 33 5260 - 9487 9 1191 15947
Massa- och pap
pers industri 3411 44708 93 67750 525 9031 12210 7
Pappersvaru
industri 3412

3419 609 _ 1208 59 1 3 1889
Grafisk industri 3420 957 - 1 565 105 257 2884
Kemisk industri 35 18864 198 18622 651 3169 41504
Cement- och 
kalkindustri 3692 1311 3638 11 876 - - 1 6825
Jord- och sten- 
varuindustri 
(exkl 3692)

36 2780 2424 13980 1 1 96 201 20581

Järn-, stål- och 
ferrolegeringsverk 3710 17952 38755 26906 4621 197 88431
Ickejärnmetall
verk 3720 8093 1884 2763 667 218 1 3625
Verkstads
industri 38 16608 597 33608 11 87 2503 54503
Annan tillverk
ningsindustri 39 1 34 - 378 1 5 518
SUMMA 3 123830 47725 215248 9477 1761 1 413891

Källa: SCB I 1979: 10

1) Uppgifterna avser förbrukning av inköpt bränsle. Avfallslutar, 
bark, ved, sopor och annat avfall från arbetsställets egen pro
duktion, som har använts för energiändamål, ingår ej. Däremot 
ingår dylikt avfall som inköpts från annat arbetsställe. (Den 
totala kvantiteten av såväl inköpta som icke inköpta träbräns
len, avfallslutar och sopor var 138000 TJ, varav trävaruindustri 
förbrukade 38000 TJ och massa-, pappers- och pappersvaruindustri 
samt grafisk industri (SNI 34) 100000 TJ)



21

Värmeåtervinning ur rökgaser och andra heta gaser, samt ur 

kyl-vatten mm är också vanliga besparingsåtgärder inom dessa 

båda branscher. Framför allt förekommer dessa besparings
åtgärder inom järn- och stålindustrins biåsprocesser och 

värmeugnar.

Just att utnyttja tillgängliga värmefall hör till de energi
sparåtgärder, där de största besparingsmöjligheterna finns. 

Detta gäller även flera av de övriga industribranscherna. 
Tillvaratagande av spillvärme, internt och externt, är ett an

nat exempel på en energibesparingsåtgärd där man utnyttjar 

värmefal 1.

Investeringar i mottryckskraftanläggningar, som producerar 

både el- och värmeenergi, förekommer oftast inom massa- och 
papper samt järn- och stålindustrin. Industriellt mottryck 

utnyttjas liksom spillvärme både internt och externt, beroende 
på industriföretagets egna el- och värmebehov.

I det energipol i ti ska programmet, som presenterades i proposi

tionen 1975:30 "Energihushållning mm" förutsattes en utbygg
nad av industriellt mottryck. Elproduktionen skulle komma att 
uppgå till 8TWh/år 1985, dvs en ökning med 4,5GWh/år jämfört 
med 1 975 1 ).

Massa- och papper samt järn- och stålbranscherna är båda 

relativt homogena ur energianvändningssynpunkt. Den bransch 
som därnäst har den största energiförbrukningen, nämligen 
verkstadsindustrin, är däremot mycket heterogen. Här 

förekommer ett stort antal olika processer, där nästan alla 

har en relativt måttlig energiförbrukning. De klart domine
rande energi råvarorna inom branschen är elenergi och olika 
eldningsoljor (främst den tunga eldningsoljan). Dessa används 

framför allt i uppvärmningssyfte. De åtgärder som vidtagits av 
de flesta verkstadsföretagen för att spara energi har därför 
koncentrerats till värmeåtervinning, isolering, temperatur- 

sänkningar mm. Investeringarna sker till stor del i 
befintliga byggnadér, såsom industri- och kontorslokaler.

1) se SIND 1977:6
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Efter verkstadsindustrin följer jord- och stenindustri samt 

kemisk industri. Inom jord- och stenindustrin förbrukas stora 
mängder energi när cement skall framställas vid ugnsuppvärm- 

ningen. Framställningen av cement, som för övrigt svarar för 

halva energiförbrukningen inom branschen, sker genom att 

kalksten och lera bränns i en ugn. De flesta investeringarna 
avser följaktligen ombyggnad av ugnar samt värmeväxling av 
ugnsgaser.

Många energi besparande investeringar inom den kemiska 

industrin avser också värmeåtervinning. Värmeåtervinning sker 
där bl a genom värmeväxling av gaser och luft, återföring av 

kondensat samt införande av hetvattensystem. Tillvaratagande av 

processpi11 värme och processoptimeringar är andra exempel på 

energi besparande åtgärder, som genomförs inom den kemiska 
industrin. Detta gäller då främst petroleum raffinaderi erna.

De övriga industribranscherna svarar var och en för en 
relativt liten energiförbrukning. Besparingsåtgärder inriktas 

liksom i verkstadsindustrin mestadels på värmeåtervinning, 
förbättrad isolering etc.

Flera av de energibesparande åtgärder som förekommer i 

industriföretagen är gemensamma för skilda branscher.
Detta gäller som nämnts framför allt energibesparingar i 
befintliga byggnader t ex genom installation av värmeväxlare. 
Tillvaratagande av spillvärme berör däremot i första hand 
den tunga processindustrin. Här finns stora möjligheter att 
spara energi, då värmeförlusterna är stora och temperaturnivån 

ofta hög. Spillvärmen utnyttjas sedan, vilket tidigare nämnts, 
både internt och externt.

De ökade miljökraven, speciellt när det gäller arbetsmiljön, 
medför dock att industrins interna behov av spillvärmet blir 
allt större. Samhällets krav på förbättrad miljö leder för 
övrigt ofta till en ökad energiförbrukning. För att skydda den 
yttre miljön mot diverse miljöfarliga utsläpp, har det under 
senare år tillkommit en rad olika miljölagar och förord-
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ningar. De olika reningsmetoder som företagen därvid måste 

investera i är ofta energikrävande, varför de leder till en 
en ökad energiförbrukning. När man studerar utvecklingen 

av industrins totala energianvändning, är det därför viktigt 
att även ta hänsyn till att de faktiska besparingarna, till 
följd av energibesparande investeringar, kan ha reducerats 

pga att företagen även har varit tvungna att vidta energi
krävande miljöinvesteringar.

2.2 J<ommL[n£la^ inv.es.ter2n£a^ _i_ fjjärrvjirme\^erk_

Den kommunala satsningen på fjärrvärmeverk har ökat markant 
under senare år. Mellan 1976 och 1979 ökade antalet orter med 
utbyggda fjärrvärmeanläggningar från ca 50 st till omkring 80 
st. I november 1979 presenterade Svenska Värmeverksföreningen 
en plan för fjärrvärme- och kraftvärmeutbyggnad fram till år 

2000 (Kraftvärmeplan 80). Denna plan baseras på kommunala be
räkningar om planerad fjärrvärmeutbyggnad under tidsperioden 
1980 till år 2000. De gjorda beräkningarna tyder på att utbygg
naden kommer att fortsätta. Fjärrvärmeanslutningen, 1979-07- 
01, uppgick enligt kraftvärmeplanen till 13008MW^. Prognoser 
pekar på, att man år 2000 kommer att ha en ansluten värmeeffekt på 

28815 MW . Detta skulle alltså innebära en fördubbling av 1979 

års fjärrvärmeanslutning.

Det är f n, enligt värmeverksföreningen, tätorter med ett 
invånarantal större än 10.000 st, som har investerat eller har 

planer på att investera i fjärrvärmeanläggningar. Avgöran
de för en utbyggnad är kommunens bebyggelsestruktur. Ju ^
större täthet desto fördelaktigare med en fjärrvärmecentral.
Detta beror främst på att distributionskostnaderna ökar med 

avståndet mellan produktionsanläggning och konsument. Vid för 
långa avstånd blir värmeförluster och investeringar i 
kulvertar alltför omfattande.

1) Se Kraftvärmeplan 80
2) Se Andersson 1979
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En annan faktor som givetvis har stor betydelse är oljepriset. 
Detta eftersom de oljeeldade fjärrvärmeverken har en högre 
verkningsgrad än t ex mindre panncentraler och individuella 
oljepannor. Samtidigt medför också en central värmeprodukti on 
att stordriftsfördelar uppkommer. Vidare har fjärrvärmeverk en 
ökad skorstenslängd, varför föroreningar sprids ut över ett 
större område utanför kommunens eller landets gränser. Detta 
är ur miljösynpunkt en klar fördel för en tätort, eftersom man 
därmed kan undvika en stor del av de olika 1uftföroreningar, 
som uppkommer vid ett stort utnyttjande av individuella olje
pannor.

I stora tätorter, där fjärrvärmeproduktionen har förutsätt
ningar att bli tillräckligt stor, finns ofta ekonomiska för
delar att samtidigt med värmeproduktionen också producera el
kraft. Detta sker då i kraftvärmeverk. I slutet av 1979 fanns 
det 15 st tätorter, som hade utbyggda kraftvärmeverk. Dessa
svarade tillsammans för en eleffekt på 2015 MW . Enligt 

. e
Kraftvarmeplan 80 beraknas den installerade eleffekten i
kraftvärmeverk att uppgå till 5766 MW år 2000.

e
Antaganden som ligger bakom dessa beräkningar är bl a "att 
nya kraftvärmeverk behöver tas i drift så fort de 
tekniska och ekonomiska förutsättningarna tillåter för att 
bidraga till landets elförsörjning, t ex i samband med en 
kärnkraftavveckling." Verk som enbart planerats för olje
eldning har inte medtagits i planen, eftersom en av förutsätt
ningarna har varit att oljeberoendet skall reduceras.

Fjärrvärmeverken har hittills bestått av oljeeldade pannor.
I många kommuner är emellertid idag den stora frågan, vilket 
eller vilka bränslen som skall användas i framtida kraftvärme
verk och hetvattencentraler. Valet står då främst mellan 
koleldade och oljeeldade kraftvärmeverk resp hetvattencentra
ler. Miljöaspekter har därvid fått en stor betydelse. I många 
kommuner är det ovisst om kolbaserade verk överhuvudtaget 
skall få byggas inom kommunen. Enligt Kraftvärmeplan 80 
skulle, bortsett från miljöfrågor, i första hand de ekonomiska
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förutsättningarna bestämma vilket eller vilka bränslen ett 
kraftvärmeverk eller en hetvattencentral skall eldas med. 
Emellertid påpekar man att dessa förutsättningar ännu inte 
är klarlagda. Detta gäller då främst för de inhemska 
bränslena torv och fl is, för vilka dessutom den regionala 
tillgången är oklar. Det torde dock kunna hävdas att 
koleldade verk är ekonomiskt fördelaktiga i kuststäder, där 
förutsättningar för kolhamn finns. Mindre fjärrvärmeverk i 
inlandet skulle däremot ha större ekonomiska förutsättningar 
att utnyttja torv eller flis som bränsle.

Vi nämnde i avsnittet om industrins energi besparande investe
ringar olika åtgärder inom industriföretagen att tillva
rata den spillvärme, som uppkommer i många industriella pro
cesser. I detta sammanhang vill vi då också nämna att det 
i allt större utsträckning förekommer samarbete mellan kom
muner och företag just vad gäller utnyttjande av spillvärme. I 
vissa kommuner har projekt med avsikten att tillvarata in
dustriell spillvärme i det befintliga fjärrvärmenätet påbör
jats och i en del fall även färdigställts. I Kraftvärmeplanen 
antas att industriell spillvärme samt värme från sopförbrän
ningsanläggningar utnyttjas i omkring 20 st orter.
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3. Översikt över styrmedel och dess effekter

3.1 Al^mjinjt

Vi har i inledningen förklarat skälen för styrmedlens nödvän
dighet i samhällsekonomin i allmänhet och på energimarknaden i 
synnerhet. Vi berörde även vilka styrmedel som har varit och 
är aktuella. I detta kapitel kommer förekomsten av olika ener
gipolitiska styrmedel att diskuteras utförligare. Vidare kom

mer även styrmedlens verkningar att belysas. Avsnittet baseras 
till stor del på de resultat, som Energikommissionens styrme
del sgrupp redovisade 1977-78 samt andra utredningar inom området.^

En analys av berintliga styrmedel kan baseras på olika ut
gångspunkter, vilket också är fallet i många rapporter. För

fattaren väljer då att föra diskussionen ur det perspektiv som 

bäst lämpar sig för syftet. Nedan följer en kort beskrivning 
över de vanligaste utgångspunkterna. Dessa är:

- energislag

- tidsperspektiv
- mål och målkonflikter

- produktion contra användning

Energislag: Analysen utgår från ett specifikt energislag.
Syftet är då att utvärdera lönsamheten i att övergå till en ny 

energikälla - alternativt att öka användningen av en redan be
fintlig sådan. I samband med detta påvisas vilka styrmedel som 

främst kan komma ifråga. Energikommissionens styrmedel sgrupp 
har bl a undersökt styrmedel från perspektivet energislag (se 

Energikommissionen Ds I 1977, bil '19-26). Exempelvis behandlar 
man här styrmedel för solenergi och för främjande av naturgas^.

Tidsperspektiv: Tidsfaktorn används av Carling och Bergman1 2 3 4^ 

som utgångspunkt, när de söker klarlägga styrmedlens samhälls
ekonomiska effekter på kort och på lång sikt. De studerar

1) Styrmedel sgruppens arbete redovisas i två rapporter. Den första 

presenterades 1977 (Dsl 1977:15) och den andra 1978 (Dsl 1978:7).
2) Lars Engström Dsl 1977:18 bilaga 24

3) Rolf 01 -Lars Dsl 1 977:1 8 bilaga 21

4) Alf Carling och Lars Bergman Dsl 1977:17 bilaga 10
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det ekonomiska systemets anpassningsmöjligheter för olika 

tidsperspektiv och med hänsyn till valet av styrmedel. I detta 

sammanhang är produktionsteknologins sammansättning av största 

betydelse. Det är denna som i kombination med styrmedel och tid 

bestämmer vilka effekter energi pol i tiska beslut får på ekonomin. 

Ytterligare faktorer som nämns är det rådande konsumtionsmönstret 

samt arbetskraftens trögrörlighet. Ett begrepp som starkt hänger 

ihop med tidsperspektivet är substitutionsbegreppet. Detta är, 
som Hjalmarsson 1 2 ^ också påpekar, centralt inom ekonomisk teori. 

Det är ett mått på i vilken omfattning produktionsfaktorer kan 

bytas ut mot varandra. Hjalmarssons studie avser bl a att ge svar 

på vilka substitutionsmöjligheter, som existerar mellan energi 

och övriga produktionsfaktorer.

Mål och mål konf 1 i kter : Då man har tidsperspektivet som ut
gångspunkt undgår man knappast att komma in på målsättningen 
med energipolitiken. Mål och målkonfliter är därför centrala 

punkter i vår framställning.

2 )
Mäler för i sin rapport en teoretisk diskussion angående 

energi pol i ti ska styrmedel. Han understryker vikten av att ha 
ett väldefi nierat mål i en analys. Målen kan delas upp i tre 

kategorier: a) kvantitativa mål, b) maximering av en "väl- 
färdsfunktion" samt c) korrigering av imperfektioner. I målets 

angelägenhetsgrad ligger också tidsperspektivet, dvs hur 
snabbt man önskar uppnå ett visst mål. Många av våra energi

politiska rapporter är också skrivna utifrån olika implicit 

eller explicit definierade mål. En orsak till detta är att 
olika analyser utgår från skilda nivåer. Mäler belyser också 

detta då han frågar sig om inte även finanspolitiska medel kan 

innefattas bland energi pol i ti ska styrmedel. Omvänt kan man 
fråga sig hur energipol i ti ska styrmedel påverkar övriga sam
hällsfunktioner och huruvida det uppstår målkonflikter då man 

för upp problemet på en högre nivå.

Produktion contra användning: Den avslutande iakttagelsen är 

att ett fåtal rapporter uppehåller sig vid att studera styr
medel på produktionssidan, medan desto fler har ägnats åt

1) Lennart Hjalmarsson Dsl 1977:17 bilaga 13.

2) Karl-Göran Mäler Dsl 1977:17 bilaga 8.
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1 )användarsidan. Dock har Bergendahl och Engström studerat 
effekterna av att låta energiskatten tas ut i ett tidigare 
produktionsied - redan vid produktionen av sekundärenergi.

Man kan också se produktionssidan utifrån de organisatoriska 
former som råder. Ett sådant exempel är en studie över energi 
och samhällsekonomi i kommuner. ' Denna studie är dock inte 
begränsad till enbart styrmedel, utan behandlar energiförsörj
ningen i kommuner i vidare bemärkelse. (Vi återkommer till 
denna i våra analyser av kraftvärmeverksutbyggnad i några 
kommuner.)

Ofta utgår man som nämnts från användarsidan (exempelvis i 
Energikommissionens styrmedel sgrupp). Detta faktum är kanske 
inte så uppseendeväckande, då man främst önskar påverka efter
frågan. Eftersom energipolitiska styrmedel i första rummet 
kommer att drabba industrin har det ansetts intressant att få 
en uppfattning om styrmedlens kort- och långsiktiga verk
ningar på industrin och då speciellt vad gäller dess anpass
ningsmöjligheter (se bl^ bilagorna 14 och 15 i Energi
kommissionens rapport). Beträffande hushållen som , användar-4)
kategori har detta studerats av Carling & Dargay.
Intresset riktas här mot energiskatternas inverkan på realin- 
komstfördelningen.

5)Till sist nämner vi även Peter Bohms studie som behandlar 
styrmedel inom samfärdsel sektorn. Bohm grundar sig på mål
sättningen att i Sverige minska användningen av icke-förny- 
elsebara energikällor. Eftersom transportsektorn tar i an
språk 30% av landets totala oljeförbrukning skulle styrmedel 
som riktar sig mot oljeförbrukningen få effekter inom flera 
samhällssektorer. Bohm undersöker främst pri spå verkande

1) Göran Bergendahl och Staffan Engström Dsl 1977:18 bilaga 17
2) Roland Andersson 1979
3) Carling et al. Dsl 1977:17 bilaga 14

Göran Bergendahl och Roy Liff Dsl 1977:17 bilaga 15
4) Alf Carling och Joyce Dargay Dsl 1977:17 bilaga 16
5) Peter Bohm Dsl 1977:18 bilaga 28
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styrmedels och regleringars lSng- och kortsiktiga verkningar 
på transportsektorn.

Med denna framställning har vi försökt påvisa ett antal olika 
infallsvinklar, som används vid studiet av styrmedel. Vi 
hoppas att detta kan underlätta för läsare, som önskar fördju
pa sig i problemet. Vi låter tabell 3.1 nedan sammanfatta vår 
genomgång.

Tabel1 3.1 Styrmedelsbeskrivning ur olika perspektiv.

Perspektiv/
angreppssätt

Exempel Referens

Energislag Styrmedel på solenergi, 
naturgas, vindenergi mm.

Energikommissionens 
styrmedel sgrupp bil.
20-26.

Tids-
perspektiv

Styrmedlens samhällseko
nomiska effekter på kort 
och lång sikt. 
Substitutionsmöjligheter 
mellan energi och andra 
produktionsfaktorer

Bilaga 10

Bilaga 13

Mål- och
mål -
k on fl i k ter

a) kvantitativa mål
b) maximering av en

"väl färdsfunktion"
c) korrigering av 

imperfektioner

Bilaga 8

Produkti on
contra
användning

Energiskatt i produktio
nen
Energianvändning inom
a) industri
b) kommuner

Bilaga 17

Bilaga 15
Roland Andersson ,1979
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I det följande kommer vi att behandla energipol i ti ska styrmedel 
något utförligare. Utgångspunkten kommer då främst att vara 
sådana styrmedel som är prispåverkande, såsom skatter, 
subventioner etc. En sådan diskussion kan göras mycket 
omfattande om man önskar få med samtliga aspekter. Det är 
emellertid inte målet här. I stället är målet att ge en över
sikt, som främst riktar intresset mot industriella och 
kommunala energisatsningar.

3.2^__Prj s/e^e^a^dei st^rme_deT_

E.ris_°£h_tåx°r_

De befintliga energipol i ti ska styrmedlen kan delas upp i olika 
kategorier, alltefter dess verkningar. Den första gruppen i vår 
presentation har priset som gemensam nämnare. Således är den 
eftersträvade effekten att uppnå efterfrågeförändringar genom 
direkt prispåverkan. Därutöver studerar vi även finansiella 
styrmedel och fysiska regleringar.

Det övergripande målet med användandet av styrmedel är att 
skapa samhällsekonomisk effektivitet. Detta medför att 
efterfrågeförändringar inte kan ses isolerat. Man får i samman
hanget även ta hänsyn till fördelningsaspekter, dels som ett 
effektivitetskrav och dels som ett rättvisekrav.

I en marknadsekonomi där fri konkurrens råder hävdas i littera
turen att priset i sig självt kan vara styrande och skapa 
jämvikt mellan utbud och efterfrågan. Utbudet baseras då på 
alla företags marginalkostnader. Således kommer priset att 
vara lika med marginalkostnaden (dvs produktionskostnaden för 
den sist producerade enheten) och man hävdar, att det är då man 
når en optimal fördelning av resurserna.

En marknad med fri konkurrens innebär, att ingen enskild 
säljare har något inflytande på marknaden, utan samtliga 
reagerar på den totala efterfrågan. Ett sådant förhållande 
existerar dock sällan eller aldrig i verkligheten. Det gäller dock 
fortfarande att prissättning enligt marg inalkostnadsprincipen 
bäst fördelar de tillgängliga resurserna.



32

Om en sådan teoretisk prissättningsprincip i praktiken leder 
till en hushållning med energi är dock oklart. För detta 
krävs för det första att priset verkligen motsvarar 
marginalkostnaden vid den tidpunkt förbrukningen äger rum. För 
det andra fordras att konsumenten har viss priskänslighet, dvs 
är benägen att minska sin konsumtion vid prishöjningar. Och för 
det tredje krävs att konsumenten verkligen är medveten om 
kostnaden för förbrukning vid de olika tidpunkterna.

Törnqvist ^ har granskat ett antal rapporter över studier 

där man har försökt uppskatta ^iselastic i teten för olika 
energislag. Pri selasticiteten är ett mått på hur stor kon- 
sumtionsminskning som blir resultatet vid en given prisökning. 
Omvänt kan det tolkas som hur stor prishöjning som krävs för 
att uppnå en önskad minskning av konsumtionen.

Törnqvist fann i sin studie, att med undantag av extremt 
energi intensiva företag så är den dominerande uppfattningen 
att pri selastic i teten på kort sikt troligen är mycket låg 
inom industrisektorn. Att döma av energikommissionens slut
rapport så är man även där tveksam till besparingseffekterna 
på kort sikt (se Dsl 1978:7). I stället diskuteras prissätt- 
ningsproblematiken med det underliggande syftet "effektiv 
användning av befintliga resurser".

På längre sikt pekar dock resultat på att en prishöjning på 
produktionsfaktorn energi kan leda till en besparing. En 
relativ höjning av priset i förhållande till andra produk
tionsfaktorer skulle leda till en omstrukturering av produk
tionsprocessen i industriföretagen. Ett sådant byte från en 
produktionsfaktor till en annan benämns substitution. Substi
tuti onsel asti ci teten är ett mått på om ett sådant förhållande

1) Ulla Törnqvist 1973.

2) !TËl5îlY_!S2D§yü3Îi2D§f2!rË0ëriD9 
relativ prisförändring
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existerar . Begreppet kan användas på skilda nivåer, där den 

lägsta nivån utgörs av det enskilda företaget och dess olika 

produktionsprocesser. Den högsta nivån är ekonomin som helhet, 
där substitution kan ske genom att förhållandet mellan 

industri- och tjänstesektorn ändras.

Resultat från mätningar har visat, att det föreligger sub- 
stitutionsmöjligheter inom industrin på lång sikt (se bl a 

Hjal marsson). Det gäller främst mellan energi och kapital.
Således kan man säga, att om priset på energi stiger mer än 

priset på andra produktionsfaktorer kommer en anpassning på 

lång sikt att äga rum. Företag blir mer benägna att ta till

vara spillvärme, energi besparande investeringar blir mer lön
samma mm. På kort sikt torde dock besparingseffekterna vara av 

mindre omfattning.

Substitutionsmöjligheter föreligger också mellan olika energi

slag. En relativ prishöjning på olja skulle t ex kunna innebära 
att kol blev attraktivare som bränsle för uppvärmningsändamål, etc. 

Separata prisförändringar skulle således kunna omfördela 

användningen av energi rå varor, främst då på lång siKt. Den 
totala energiförbrukningen skulle dock ligga kvar på ungefär 

samma nivå, men en fördel för Sverige skulle vara att en styrning 
mot exempelvis inhemska energi råvaror kan åstadkommas. Dessutom 

skulle en minskning av utnyttjandet av mi 1 j öfarl i ga^ch miljö- 
förorenande energislag kunna genomföras. Andersson disku
terar möjligheten att införa "riskavgifter" på vissa energi
råvaror, för att bl a minska skadeverkningar på miljön.

1) "Substitutionselasticiteten mellan arbetskraft och energi 
anger den procentuella förändringen i förhållandet mellan 
arbetskraft och energi som uppstår vid en enprocentig 
förändring i det relativa prisförhållandet mellan lön och 
energipris." L Hjalmarsson, Dsl 1977:17, Bilaga 13

2) Roland Andersson, Dsl 1978:8 Bilaga 3

3 - Ä3
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Hur en prispolitik skall utformas är i hög grad också en 
fördelningsfråga, beroende på vilka kriterier prissättningen 

grundas på. Detta framgår bl a av våra studier på två kommuners 
fjärrvärmeutbyggnader. I det ena fallet är man av den upp

fattningen, att taxorna även skall klara kostnaderna för 
framtida reinvesteringar, medan den andra kommunen ansåg, att 

nuvarande generation inte skall belastas för kostnader som 
orsakas av framtida generationer.

Vi har ovan diskuterat hur priset kan vara styrande på den 

totala energiförbrukningen och på användningen av enskilda 
energislag. Vi har därvid konstaterat att prisförändringar får 

besparingseffekter främst på lång sikt. Det bör emellertid 
påpekas att detta skulle gälla för Sverige som helhet, dvs om 
man ser effekterna på en aggregerad nivå. Från flera håll 
riktas dock kritik mot att enbart studera effekterna på denna 
nivå. Carling menar bl a att sysselsättningseffekterna blir 
svåra^inom vissa regioner, vid en skärpning av energipoliti

ken. Jonsson och Lönnroth hävdar också att de allvarligaste 
effekterna av höjda^energipriser kommer att beröra den regionala 

sysselsättningen. Totalt sett skulle visserligen syssel
sättningseffekterna jämnas ut, så att en nedgång i en bransch 

och i en region skulle motsvaras av en uppgång i en annan 
bransch och region etc. Problemet är emellertid att de energi
intensivaste företagen är koncentrerade till vissa regioner. 
Eftersom energi intensiva fÿretag skulle drabbas hårdast av 
kraftig energiprishöjning , så skulle svåra sysselsättnings

problem således uppkomma i dessa regioner.

I den fortsatta framställningen skall vi diskutera olika 

styrmedel för att påverka energipriset, såväl direkt som in
direkt. I första hand utifrån industriföretagens förväntade

1) Se Carling Dsl 1977:15, Särskilt yttrande

2) Se Jonsson & Lönnroth Dsl 1977:15, Särskilt yttrande
3) Se också Bergendahl & Liff Dsl :1977:17, bilaga 15



35

användning av energi råvaror vid olika styrmedel såtgärder. Vi 
utgår då från en aggregerad nivå, där samhället som helhet 

beaktas. Detta eftersom framställningen till stor del baseras 
på sådant material, som enbart behandlar totala samhällsekono

miska effekter. Vi försöker mot bakgrund av den kritik som 

förekommer, att även påpeka strukturella och regionala 
effekter. Den regionala skillnaden beträffande energianvänd

ningen framgår av tabell 3.2.

Vi försöker dessutom beskriva styrmedlens effekter utifrån 

förväntad användning av primära energi råvaror vid produktion 
av andra energi rå varor (sekundära). T ex påverkan av elproduk

tionens sammansättning vid en höjd skatt på uran, olja etc.

3.2.2 _Ene.Lg.isk_at.te.r_

Den nuvarande allmänna energiskatten tillkom 1957 och avlöste 
den dåvarande skatten på elkraft. Syftet var att få till stånd 

en kraftigare satsning på bl a atomenergiområdet. Utöver den 
allmänna energiskatten existerar ett antal special destinerade 

skatter, exempelvis vägskatten.

Eftersom skatten tillhör de prisreglerande styrmedlen gäller 

även här att man främst får lita till långsiktiga verkningar. 
Effekten blir avhängig pri sel asti ci teten på energin. Tillgäng

liga studier tyder på att denna är i storleksordningen -0,1 ,
vilket betyder att det fordras en kraftig höjning av skatten 
för att på kort sikt uppnå märkbara besparingar. Det är också 

ett faktum, att skatten inte enbart har använts i besparings

syfte. I stället är den även att betrakta som en finansi

eringskälla för staten.

Energiskatten skulle dock kunna användas som ett energipoli- 
tiskt styrmedel. Huvudsyftet borde i så fall vara att a) minska 
den totala energiförbrukningen eller b) minska användningen av 

vissa energi råvaror.

1) Se L Hjalmarsson, Dsl 1977:17, Bilaga 13
2) Se Carling m fl Dsl 1977:17, Bilaga 14
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Tabell 3.2 Antal arbetsställen samt användning av inköpt 
energi år 1977. Fördelning på län och näringsområde. Gruvor och 
mineralbrott samt tillverkningsindustri.

Antal Summa
arbets- drivmedel

Län ställen och bränslen El energi Total t
TJ TJ TJ

Västernorrlands län 318 20432 1 8675 391 07
Norrbottens län 217 26976 9835 3681 0
Kopparbergs län 481 251 59 8632 33792
Gävleborgs län 355 22001 9306 31 307
Älvsborgs län 902 17113 9996 271 09
Malmöhus län 963 20768 4978 25746
Värmlands län 371 1 6442 9005 25447
Västmanlands län 317 16832 5166 21998
Södermanlands län 374 1 7978 3009 20986
Stockholms län 1428 1 3798 6921 2071 8
Göteborgs- och
Bohus län 796 11229 7567 18796
Örebro län 384 12169 5265 17434
Östergötlands län 510 11448 5306 16754
Västerbottens län 327 9351 5379 14731
Hallands län 364 9242 4248 13490
Skaraborgs län 543 9516 2894 12410
Kristianstads län 548 8044 2735 10779
Kalmar län 454 7487 2739 10226
Jönköpings län 961 6305 2787 9091
Uppsala län 197 6472 2559 9030
Blekinge län 1 90 3933 2259 6192
Kronobergs län 428 4437 1663 6101
Gotlands län 57 3104 446 3550
Jämtlands län 164 1 559 560 211 9
Hela riket 11649 433722
Källa: SCB I 1979:10

Kommentar: Av tabellen framgår tydligt de stora regionala 
olikheterna i energianvändningen. Jämför t ex Norrbottens län, som 
har en genomsnittlig energiförbrukning på 170 TJ/arbetsstäl1e , med 
Jönköpings län (9 TJ/arbetsställe).
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Så som energiskatten idag är utformad har man emellertid från 

flera håll ifrågasatt skattens styrande verkan och framför allt 

just själva utformningen. För det första hävdas att den inte är 
relaterad till energiinnehållet och för det andra att den 

belastar konsumtionsiedet istället för produktionsiedet. För 
det tredje hävdas också att det förekommer för många dispenser 

till företag inom de energi intensiva bransch|rna (dvs till 

företag där energibesparingar bäst behövs).

I Energikommissionens styrmedel srapport talar man om två 

förutsättningar för att förbättra energiskattens styregen
skaper. Dels bör en omläggning genomföras så att skatten tas ut 

i ett tidigare led, dels bör debitering ske på enhetsbasis. 
Därigenom förväntas bl a följande positiva verkningar:

a) möjlighet till effektiv beskattning
b) möjlighet till differentierad beskattning
c) möjlighet till diskriminerande beskattning

d) mindre kontrol1 apparat

Energiskatten skulle sedan i princip kunna användas på två 

sätt, dels skulle den kunna vara generell och omfatta alla 
energi rå varor, dels selektiv och enbart omfatta vissa energi
råvaror. I det första fallet är då huvudsyftet att minska 
Sveriges totala energiförbrukning (oavsett energi rå vara), medan 
en selektiv skatt har det främsta syftet att minska på använ

dandet av en viss eller vissa energi råvaror.

Det är svårt att finna stöd för en generell höjning av energi
skatten. På sikt skulle visserligen besparingseffekter uppkomma 
och sysselsättningsnivån totalt sett förbli oförändrad . Vi 
vill emellertid erinra om den kritik som riktas mot att enbart 

se till samhället som helhet. I och med att man låter en energi
skattehöjning även slå igenom på energipriset för de energi-

1) Se bl a Bergendahl & Engström Dsl 1977:18, Bilaga 17.
2) Se effekter av prisförändringar sid 32
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intensiva företagen, medför detta att de regionala sysselsätt

ningsproblemen ökar. Dessutom finns redan idag stora problem 
inom många av dessa företag,^yad gäller den totala kostnads

nivån och sysselsättningen.

Det är istället lättare att motivera selektiva energiskatte
höjningar. Dessa skulle kunna vara motiverade pga en energi - 
råvaras negativa miljöeffekter eller utifrån beredskaps- och 

handelspolitiska skäl. Dessutom hävdar t ex Bergendahl att en 
energiskattehöjning på^el är motiverad utifrån marginal kostnads
prissättningens skäl. Detta eftersom han anser att energi

priset till många företag ligger långt under den marginella 
produktionskostnaden och därför inte verkar samhällsekonomiskt 

effekti vt.

Att enbart använda energiskatten som styrmedel skulle dock 
medföra att icke önskade bieffekter uppkommer. Detta gäller 
även en selektivt riktad energiskatt. Trots att det kan 
föreligga substitutionsmöjligheter mellan olika energi råvaror, 

så innebär inte detta att en anpassning från t ex ol^använd- 
ning till kolanvändning är genomförbar på kort sikt. Dess
utom kräver sådana omställningar att företagen kan generera 
tillräckligt med kapital för att klara investeringskostnaderna.

Det finns trots allt mycket som talar för att en selektiv 
energiskattepoli ti k skall användas. Vi tänker då framför allt 
på möjligheterna att kunna diskriminera vissa ener g i rå varor, så 
att en övergång till andra energi råvaror eller en reducering av 
förbrukningen åstadkommes. För att bl a mildra eller förhindra 

de oönskade sysselsättningseffekterna bör emellertid energi-

1) Jonsson och Lönnroth, Dsl 1977:15. Särskilt yttrande.

2) Se Göran Bergendahl. Dsl 1977:18. Bilaga 18
3) Se Ulla Törnqvist 1973.
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skatten kombineras med selektiva stödåtgärder, såsom bidrag, 

lån, intensifierad arbetsmarknadspolitik etc.

Studerar man anslutningen till kommunala fjärrvärmeanläggningar 

f inner^irtan att denna blir mer attraktiv vid oljeprishöj
ningar . Detta beror på att fjärrvärmeverken har en bättre 

verkningsgrad än individuella oljepannor och mindre pann
centraler. En energiskattehöjning på olja skulle således kunna 

innebära att den totala oljeförbrukningen minskade, samtidigt 
som också miljö- och luftföroreningar reducerades i olika 
kommuner.

En effektiv energibeskattning skulle också påverka produktionen 

av sekundär energi, dvs produktionen av el och värmeenergi. 

Elenergin framställs fn av framför allt de primära 
energi råvarorna vatten, uran, olja och kol, medan värmeenergin 

huvudsakligen erhålles från olja, kol och ved (i viss utsträck
ning används även elenergi för uppvärmningsändamål).

En differentierad eller selektiv beskattning av vissa primära 

energi råvaror skulle således kunna medföra att nyttjandet av 
olika produktionsanläggningar eller produktionssätt ändras. En 

ökad energiskatt på olja skulle t ex innebära att elproduktion 
i industriellt mottryck och kraftvärmeverk blev lönsammare, 

samtidig som elproduktion i ol jekondensanl äggningar blev 
dyrare.

3^2.3^ _A^/gi_fte^

Avgifter kan i princip ha samma utformning som skatter och 
därmed påverka priset direkt. Den särskilda beredskapsavgiften 
på oljeprodukter är ett exempel på en sådan avgift. Denna 
avgift har syftet att finansiera^oli ka beredskapsåtgärder mot 
avspärrning, såsom oljelagring. Avgiften har således inget

1) Se bl a Roland Andersson 1979

2) Se Bergendahl & Jäderlöf, Dsl 1977:18, Bilaga 19
3) Roland Andersson 1979
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energi besparande syfte, men den torde ändå inverka något på 

förbrukningen av dessa oljeprodukter.

1 )
Andersson hävdar liksom Mäler att avgifter bl a kan 

motiveras utifrån miljöskäl. Sådana miljöavgifter skulle kunna 
reducera miljöföroreningar till en lägre kostnad än förbud och 
regleringar. Ur kommunal synvinkel kan då också särskilda 
avgifter på fastigheter med oljepannor införas (se Andersson). 

Därigenom skulle kommunen förutom en reducering av luftför
oreningarna också få större möjligheter att optimera värme
produktionen. Den senare utformningen innebär att avgiften inte 

längre påverkar oljepriset direkt, utan indirekt på uppvärmnings- 
sidan. När oljepannor blir dyrare blir andra uppvärmningsformer 

relativt sett billigare.

Avgiften skulle således också kunna användas som ett 
energipol i ti skt styrmedel för att påverka anslutningen till 
kommunala fjärrvärmeverk. Vidare skulle liknande avgifter 
kunna användas inom andra områden. T ex skulle industriella 

processer kunna avgiftsbeläggas om de är "ineffektiva" vad 
gäller energianvändningen. Problemen är då att kontrollera och 

fastställa normer. Dessutom torde energi intensiva företag få 
svårigheter att klara omställningar utan ekonomiska 

stödåtgärder.

Slutligen diskuterar en del författare också riskavgifter.

Dessa är tänkta att belasta organisationer som bedriver 

särskilt riskbetonad energi produkti on - exempelvis elproduktion 
i kärnkraftverk. Huruvida sådana avgifter skulle få någon 

effekt på mängden producerad kWh är svårbedömt. Oavsett om 
de leder till en minskad produktion, så måste de leda till höjda 

elenergipriser. Därigenom skulle kommuner och industrier få ett 
incitament till en utbyggnad av kraftvärmeverk och industriellt

1) Mäler. Dsl 1977:17. Bilaga 8
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mottryck. Detta eftersom lönsamheten för sådana anläggningar bl a 
beror på elprisets nivå där ett högre elpris medför att det blir 
lönsammare med egen produktion.

3.2.4 Subventioner

Subventioner för att åstadkomma en ökad energihushållning, ges 
f n i form av bidrag. Bi dragsverksamheten vad gäller industri
ella processer och andra energibesparingsåtgärder inoiy 
näringslivet, administreras av Statens Industriverk. Subven
tionerna avser att förbättra lönsamheten för sådana investe
ringar som är samhällsekonomiskt lönsamma, men företagsekono
miskt olönsamma. Optimalt vore om precis mellanskillnaden 
subventionerades.

När subventioner ges i form av bidrag till energibesparande in
vesteringar innebär detta, att man förändrar priset på energi 
indirekt, dvs energi får ett högre relativpris. En direkt 
påverkan skulle erhållas om man subventionerade ^n energi råva
ras pris. En sådan Subventionen’ng förekommer för närvarande 
inte i Sverige vad gäller energi råvaror. Prissubventioner före
kommer emellertid inom andra områden, bl a har vissa jordbruks
produkter sedan länge subventionerats av staten. Bortsett från 
hur subventioner och bidrag är utformade idag, skall vi här 
diskutera olika sätt att utnyttja subventioner som ett energi- 
politiskt styrmedel.

Direkta subventioner på vissa energislag sänker relativpriset
gentemot andra energislag. En anpassning mot dessa energislag

4 )skulle därför ske på längre sikt . Några ogynnsamma effekter 
för företagen på sysselsättningen och kostnadsläge kan knap
past bli fallet. Det torde däremot uppstå svårig-

1) Se Bergendahl & Jäderlöf. Dsl 1977:18, Bilaga 19
2) Denna bi dragsverk samhet diskuteras utförligare i kapitel 5
3) Jönsson m fl
4) Se sid 33
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heter för staten att finansiera en omfattande subventionering. 
Denna måste finansieras via skatter på andra områden. En nack

del är då att det nödvändiga skatteuttaget leder till vissa 
resursfördel ningsförluster i ekonomin, (se Jönsson m fl.)

En direkt prissubventionering skulle heller inte alltid leda 
till en minskad energiförbrukning totalt sett. Motivet till en 

direkt prissubventionering skulle därför kunna vara att man 
vill få en styrning mot inhemska energislag, miljövänliga 
energislag, få en riskspridning etc.

Förutom finansieringsfrågor är nackdelen att man med en 
prissänkning frångår marginal kostnadsprincipen, vilket leder 

till samhällsekonomisk ineffektivitet på längre sikt. (Det 
skulle dock vara motiverat med en prissänkning genom en sub
vention om priset var högre än marginalkostnaden.)

Subventioner till energi besparande investeringar borde i prin

cip ges i samtliga fall, där en investering är samhällsekono
miskt lönsam men företagsekonomiskt olönsam. Det är emellertid 
svårt att i praktiken få fram relevanta data, såsom besparings

effekter, ekonomisk livslängd etc. Vidare torde finansiering 
och kontroll ta stora resurser i anspråk.

Rent generellt skulle en subventionering få störst energibespa
ring vid nyinvesteringar^(kapacitetsutbyggnad eller ersättning 
av gammalt realkapital) . De energi besparande effekterna 

blir däremot inte lika^tora för subventioner, som för skatter 
vid samma relativpris . Detta eftersom "kostnadseffekten" 

vid subventioner uteblir eller verkar i motsatt riktning.

Jönsson m fl hävdar vidare att subventioner till energibespa- 
rande åtgärder leder till modifieringar av gamla anläggningar, 
medan energiskatt slår ut äldre energi k rävande anläggningar.

1 ) Se DsI 1 977:1 5, sid 9:6 
2) Jönsson m fl



43

Energiskatten skulle därför leda till teknologisk förnyelse.

För närvarande ges också "subventioner" i form av lån till
fastighetsägare som ansluter sig till ett kommunalt fjärr- 

1 )värmenät Anledningen till att man kan betrakta dessa lån 
som subventioner är, att kommunerna i regel återbetalar 
anslutningsavgiften i takt med amorteringarna. Man kan därför 
förmoda, att dessa "subventioner" har bidragit till utbyggnaden.

3.2.5 _Prisregl_erin_gar_

Prisregleringar är ett styrmedel som direkt påverkar priset.
Det är vidare ett selektivt medel, som endast möjliggör ett 
fastställande av ett högsta tillåtna pris.

Statens pris- och kartellnämnd (SPK) har bl a som uppgift att 
övervaka prisregleringar. På energisidan har prisregleringar 
hittills gällt olika oljeprodukter. Syftet har därvid inte 
varit att reducera förbrukningen av andra energislag. Det har 
istället varit att förhindra kraftiga prishöjningar på dessa 
oljeprodukter, eftersom kraftiga prishöjningar på kort sikt 
skulle medföra svåra samhällsekonomiska konsekvenser.

Huruvida prisregleringar i praktiken kan användas som ett 
energ ipoli ti sk t styrmedel är inte klarlagt. Helt klart är att 
de liksom prissubventioner kan medföra att marginal kostnads
principen sätts ur spel. Det är dessutom så att effekterna av 
ett prisstopp blir avhängiga de relativa prisökningarna på 
andra energislag och "tilltron" till prisregleringens utsträck
ning (varaktighet) i tiden.

Jämfört med direkta prissubventioner skulle en prisreglering 
visserligen inte kräva lika stora "finansieringsresurser", men 
beroendet av den övriga energimarknadens prisutveckling gör att 
prisregleringar knappast är ett rimligt energipol i tiskt medel.

1 ) Energisparlån
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Enligt vår mening finns det emellertid situationer då en pris
reglering eller prisövervakning bör förekomma i energipoliti
ken. Den skall då inte gälla energislag, utan istället energi- 
besparande utrustning. Exempelvis skulle en kraftig energiskat
tehöjning (eventuellt kombinerad med vissa stödåtgärder) leda 
till en ökad efterfrågan på energibesparandeutrustning, såsom 
värmeväxlare, i sol eringsmaterial mm. Den ökade efterfrågan 
skulle således kunna leda till alltför stora prisökningar på 
sådan utrustning. En prisreglering eller pris övervakning skulle 
därför vara motiverad ur samhällsekonomisk synpunkt.

3.2.6 _Lån_]'

Lån skulle liksom bidrag kunna utgå för främjande av energi
besparande investeringar. Man skulle därvid kunna säga, att 
priset på energi påverkas indirekt. Ett lån till räntor eller 
amorteringstider, som är förmån!i gare än vad som kan erhållas 
på den allmänna kreditmarknaden innebär att den totala 
kostnaden att använda ett visst energislag minskar.

Ett lån^kan utformas på flera sätt. 01jeersättningsdelega- 
tionen visar betydelsen av amorteringstid, räntor, amorte- 
ringsbelopp etc. Man hävdar där att det individuella företagets 
lönsamhets-, likviditets- och sol i ditetssituation har betydelse 
för de olika 1åneformernas besparingseffekter. (Att just soli- 
diteten har betydelse framgår också i våra praktikfall.)
01jeersättningsdelegationen menar vidare att ett lån bör vara 
selektivt inriktat, då huvudsakligen på åtgärder som reducerar 
oljeberoendet. Själva lånet bör vara flexibelt i den meningen 
att villkoren i så hög grad som möjligt anpassas efter det 
enskilda företaget eller kommunen.

Ett effektivt användande av lån som styrmedel måste således inne
bära att en förbättrad lånegivning medför att företagsekonomiskt

1) Kreditpolitiska styrmedel diskuteras utförligare i kap. 7
2) Oljeersättningsdelegationen. Dsl 1979:17
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olönsamma projekt blir lönsamma. En sådan styrning kan då 
motiveras av att projekten är samhäl1sekonomskt lönsamma. Ett 
sådant resonemang är i själva verket ganska teoretiskt. I 
praktiken tvingas man att bedöma en rad avgörande faktorer. 
Exempelvis gäller det att ta ställning till hur man skall 
beakta ett företags avkastningskrav. Om lånen skall vara 
selektiva och anpassade till det enskilda företaget uppstår 
frågan om vem som skall bestämma företagets avkastningskrav. 
Enligt vilka kriterier skall det framräknas?

I de företag vi har besökt påstår man ofta att man f n har 
höga avkastningskrav på sina investeringar. För att göra energi- 
besparande investeringar lönsamma krävs därför att lånevillko
ren är mycket förmånliga. Faran är då enligt vår mening, att om 
lånevillkoren görs alltför förmånliga så är det risk för att man 
också får med projekt som är samhällsekonomiska olönsamma. Ett 
lån skulle i så fall behöva kombineras med åtgärder som medför 
att incitamenten att spara energi i företagen förstärks, 
exempelvis genom en effektivare energibeskattning.

För kommunernas del har finansieringsproblemen vid 
energi investeringar länge varit svårlösta. Det nya fjärrvärme
lånet har därför underlättat utbyggnaden av t ex hetvattencen
traler och kraftvärmeverk. 01jeersättningsdelegationen (Dsl 
1979:17) konstaterar också att kommunerna inte har samma 
sol iditetskrav som industriföretag. Förmånliga lånevillkor får 
en större genomslagskraft, eftersom ett lån till en 
energibesparande investering inte skulle påverka lånemöjlig- 
heterna till andra investeringar. Kravet på t ex ett kraft
värmeverk blir alltså, att det skall vara lönsamt till den 
marginella låneräntan.

1 ) Se också kap. 4.
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3.2.7^ _Fyslska_regleringar

Effekterna av fysiska regleringar, såsom ransoneringar av 
eldningsoljor, elkraft, drivmedel mm, utvärderas bj a i ett 
betänkande från Energiberedskapsutredningen (EBU) . Denna 
utredning tillsattes i samband med den oljekris, som 
västvärlden upplevde 1973. Syftet var främst att kartlägga och 
utvärdera olika medel att snabbt begränsa energiförbrukningen i 
kristid - framför allt då oljeförbrukningen. EBU:s utvärdering 
visar att direkta ransoneringsåtgärder har varit och är effek
tiva på kort sikt.

2)
Carling och Bergman berör också fysiska regleringar, då man 
diskuterar styrmedels funktioner och effekter på kort och lång 
sikt. De fysiska regleringarna anses främst kunna användas på 
kort sikt. En mera långsiktig användning skulle bl a medföra 
betydande effektivitetsförluster. Regleringar i form av normer 
och föreskrifter kan däremot ha betydelse i ett långsiktigt 
perspektiv bl a på byggnadssidan genom en reglerad isolerings- 
standard.

Fysiska regleringar eller ransoneringar är således det styr
medel, som bör användas för att åstadkomma besparingar på kort 
sikt. En skattehöjning skulle t ex behöva vara mycket kraftig 
för att åstadkomma en snabb reducering av energiförbrukningen. 
Dessutom skulle en kraftig skattehöjning även föra med sjg 
omfattande fördelningseffekter . Konsekvensutredningen 
anser att just fördel ningsaspekterna talar för ett användande 
av regleringar och förbud, när kortvariga störningar av till
förseln på en vara inträffar. Stora elprishöjningar skulle t ex 
kunna medföra att vissa industrier slogs ut. De största nack
delarna med kvantitativa regleringar anses allmänt vara nöd-

1) SOU 1975:60
2) Carling & Bergman Dsl 1977:17, Bilaga 10
3) Se bl a Dsl 1977:15
4) SOU 1979:83
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vändi gheteç av en stor kontroll apparat och centralt besluts
fattande .

3.2.8 _Andra_styrinedel 0£h komtn nationer

Vi har ovan diskuterat olika styrmedel och hur de verkar var 

för sig. Det är också dessa styrmedel som vi betraktar som de 
mest verksamma. Ytterligare styrmedel som vi tar upp här får 

anses vara relativt effektlösa om de inte kombineras med något 
av de som tidigare nämnts.

Information nämns i många sammanhang (inte bara i energidebat
ten) som något som i hög grad påverkar samhället. I detta 

sammanhang kan det vara allt från ett nyhetstelegram i TV om 

oljeprisutvecklingen till den mest omfattande energi rapporten. 

Information kan produceras av offentliga organ i syfte att öka 
människors medvetenhet eller i syfte att stimulera till energi

besparingar. Som exempel kan nämnas SIND:s informationsbroschyr 
om bidrag till energi besparande åtgärder, över huvud taget all 
information som når beslutsfattare torde åtminstone ha den 

effekten, att man i högre grad sysselsätter sig med sådana 
frågor. Huruvida det leder till besparingar kommer dock till 

sist an på vilka övriga skäl som finns därför (t ex förväntade 

kostnadsstegringar). Frågan är emellertid om alla företag är 
kostnadsmedvetna när det gäller energikostnader. Med tanke på 
den centrala roll energifrågor haft i samhällsdebatten det 

senaste decenniet kan man anta, att företag och människor i 
allmänhet idag är relativt väl upplysta om energifrågor. Någon 

intensifierad satsning på information från statens sida skulle 
därför knappast ha någon större effekt.Det hävdas dock, att det 
finns ett behov av ökad rådgivning. Denna skulle främst 

rikta sig till mindre företag och gälla tekniska lösningar på 
energi sparåtgärder.

Undervisning är ett annat styrmedel som kan sägas höra ihop med 
information. Även detta har som syfte att öka medvetenheten 
eller bidra till djupare kunskap om nya tekniker. Även här 

gäller att undervisning i sig självt knappast får nämnvärda bespa- 
ringseffekter.

1) Se också Jönsson m fl

2) Framförda åsikter under en intervju
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De studier som genomförts tyder på att inget energi pol i tiskt 

styrmedel ensamt kan verka samhällsekonomiskt optimalt. Däremot 
torde en rangordning beträffande styrmedlens "effektivitet" i 
princip kunna göras. Helt klart är då att prishöjande åtgärder 

är effektivast^jjämför Jönsson m fl diskussion av "Kost

nadseffekten") . De styrmedel som då står till buds är 
huvudsakligen skatter samt i viss mån avgifter. Därefter torde 

subventioner till energi besparande investeringar vara 
"effektivast" om syftet är att uppnå så stora besparingar som 
möjligt. Ställer man däremot besparingarna mot samhällets 

kostnader blir rangordningen svårare.

För att en kombination av olika styrmedel skall verka samhälls
ekonomiskt effektivt krävs att målet fastställs. Energikommis

sionen skulle i sin slutrapport presentera ett energipolitiskt 
styrmedel spaket. Detta ansåg man sig emellertid inte kunna göra 

utan att noggrannare studera olika effekter.

Det föreligger alltid svårigheter att genomföra åtgärder i 
praktiken som skall uppfylla vissa mål - särskilt när målen 
ligger på en aggregerad nivå. Vi vill därför nämna två betydel

sefulla faktorer som har framkommit i våra företagsstudier. För 
det första måste man hålla i minnet att för många företag så 

utgör energikostnaden en relativt liten del av företagets totala 
kostnader. För det andra är det så att man i många företag 

finner det mer stimulerande att satsa kapital i intäktsbringan- 
de projekt än i kostnadsreducerande projekt. Åtminstone place

ras pengar helst i investeringar som har direkt samröre med 
företagsidén och produktionen. Energibesparande investeringar 

hamnar sällan i någon av dessa kategorier. I stället ställs 
höga krav på förräntning och därmed utkonkurreras sådana 

projekt.

1) Vi bortser då från fysiska regleringar, eftersom dessa
främst är lämpliga på kort sikt för att drastiskt förändra 

situationen.
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Det är bl a detta som får oss att tro att det främst krävs ett 
kraftigt incitament (exempelvis selektiva skatter) för att 
företag skall bli intresserade av att genomföra olika energi- 
sparprojekt. I ett övergångsskede torde det dock vara nödvän
digt med selektiva stödåtgärder för att undvika regionala 
sysselsättningsproblem. Målet måste därvid vara, att nedbringa 
energikonsumtionen utan att konkurren^ituationen på kort sikt 
försämras för energi intensiva företag

3.^.9 _Sammanfa^tajide matH ser_

Vi avslutar denna framställning med två olika matriser. I den 
första försöker vi visa energi användares förväntade reaktioner 
på olika energipol i ti ska styrmedel. Framför allt gäller det 
effekter på företagen, men vissa styrmedel seffekter kan även 
hänföras till andra samhällssektorer. Företagen har delats upp 
i två kategorier - energi intensi va och övriga.

Vi vill dock påpeka, att bedömningen av sådana reaktioner 
alltid är osäkra, men matrisen torde ändå ge en viss bild över 
olika styrmedels effekter. I matrisen framgår även tänkbara 
skäl till åtgärderna.

Den andra matrisen demonstrerar påverkan på produktion av 
energi, dvs förädling av primära energiråvaror, som kommuner 
och företag kan bedriva. Vi har dock bortsett från "nya" 
energikällor såsom vindkraft, solenergi etc.

1) Se också Bergendahl & Engström Dsl 1977:18. Bilaga 17
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Matris 3. 2 Styrmedel seffekter på energi producenter

påverkan

åtgärd
Industriel 11 
mottryck

Kraft
värmeverk

Fjärrvärme
verk

energiskatt
pga:

1. Mi 1jöskäi en ökad lönsamhet 
då el pri set bl ir 
högre pga att olje 
och kolpriserna 
stiger (svavel- 
utsläpp mm) 
Effekterna bl ir 
dock avhängiga den 
relativa höjningen 
av oljepriset

utbyggnaden av 
kraftvärmeverk 
torde påverkas 
positivt, eftersom 
energiskatten leder 

till att kommunens 
inköpta elkraft 
bl ir dyrare

relativt lönsammare 
med t ex flisbaserade 
värmeverk

2. Riskskäl ökad 1önsamhet,el -
priset högre bl a 
pga kärnkraftens 
risker (uranan
vändning) etc

en ökad lönsamhet
av att bygga ut 
kolbaserade kraft- 
värmeverk samt verk 
baserade på andra 
bränslen

3. Handels-
poli ti ska 
skäl

det är främst
oljepriset som be
rörs, varför 
effekterna beror 
av elprisets ök
ning jämfört med 
oljans

en ökad lönsamhet
av att bygga ut 
kolbaserade kraft
värmeverk samt 
verk baserade på 
andra bränslen

relativt sett lön
sammare med kolba
serade och fl isba- 
serade hetvatten
centraler jämfört 
med oljebaserade.

troli gen en ökad 
anslutning då den 
individuella upp- 
värmningen bl ir än 
dyrare

förbättrade
1ånevi11 kor

torde på sikt
innebära att sats
ningen på indust
riellt mottryck 
ökade förutsatt 
att andra låne- 
möjligheter inte 
påverkas

skulle leda till
en ökad utbyggnad

ökad utbyggnad,
fj ärrvärmelånen 
har t ex inne
burit att kommu
nernas satsningar 
på fjärrvärmeut
byggnad under- 
1ättats

1) förutsatt att marg inalkostnadsprissättning tillämpas av kraftbolagen
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påverkan
Industriellt

åtgärd m o 11 ry c k

avgifter
pga

1.miljöskäl jfr skatt

Kraft- 
vä rmeverk

jfr skatt

Fjärrvärme
verk

jfr skatt

2. 1everans- 
osäkerhet

skulle leda till 
att importerade 
energiråvaror bl ir 
dyrare, dock 
beroende på 
råvarans betydelse. 
Lönsamheten i att 
satsa på 
industriellt 
mottryck torde öka 
om elprissättningen 
baseras på 
marginalkostnaderna

framför allt skulle 
verk som är 
kolbaserade eller 
baserade på inhemska 
råvaror få en ökad 
lönsamhet, eftersom 
oljan skul1e bl i 
relativt sett dyrare

anslutningen torde 
öka, då bl a indi- 
vi duel 1
olj eeldning blir 
relativt sett 
dy rare
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4. Företagsekonomiska och samhällsekonomiska kalkylmetoder

4.1__ Inj edging

Detta kapitel ägnas åt en översikt över de vanligaste kalkyl- 
metoderna inom företag och offentliga förvaltningar. Vi 
diskuterar här bl a metodernas användningsområden och begräns
ningar. Avsikten är, att denna redogörelse skall ligga till 
grund för jämförelser med innehållet i de följande kapitlen.

I kapitel 5 behandlas SIND:s bidragsgivning till energibespa- 
rande investeringar och de kal kyl metoder som därvid används. 
Därefter presenteras i kapitel 6 ett antal företagsekonomiska 
och samhällsekonomiska energisparprojekt. Vi belyser då främst 
använda investeringskalkyler samt finansieringssätt.

4.2^ _F öretag sekonomisk .a ajjcy1 metodejr

4^. 2.1__ In.vjeste£iji gs^be djj mn i n^g_

En investering innebär att man binder finansiella resurser 
under en kortare eller längre tidsperiod. Investeringen kan 
därför medföra att man tvingas avstå från andra aktuella 
investeringar, som föreligger då investeringsbeslutet fattas. I 
investeringssammanhang har man således alltid att välja mellan 
olika handlingsalternativ (åtminstone två). Detta gäller även 
om man endast tänkt sig att t ex investera i en enda maskin. 
Valet står då mellan att investera i maskinen eller inte. Att 
inte investera utgör det s k nol1 alternativet. Nollalterna- 
tivet innebär i princip att man kan utnyttja de dispo
nibla finansiella resurserna till andra investeringar. Ett 
investeringsbeslut föregås därför av en utvärdering av samtliga 
aktuella handlingsalternativ (inkl noll alternativet). Utvärde-
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ringen bör då innehålla en bedömning av investeringens samtliga 

effekter och belysa hur dessa effekter bidrar till att uppfylla 
verksamhetens mål. De effekter som kan kvantifieras i monetära 

termer utgör underlag till en investeringskalkyl, medan övriga 
effekter ofta blir underlag för en mera förnuftsmässig bedöm

ning.

Den betydelse man tillmäter investeringskalkylens resultat vid 

ett investeringsbeslut beror alltså på förhållandet mellan 
kvantitativa och kvalitativa effekter. Det är viktigt att upp

märksamma att investeringskalkylen utgör en del av beslutsun
derlaget och inte ensam avgör om en investering skall genomfö
ras eller inte. De flesta investeringarna inom företagen har 

emellertid sådan karaktär, att investeringskalkylens resultat 
får en stor betydelse vid beslutsfattandet. I detta kapitel 
skall därför den fortsatta framställningen koncentreras på en 
beskrivning av investeringskalkyler och dess användning.

4_.2^ _I jiv_e sterling sk al ky^er

En investeringskalkyl avser att fastställa en investerings 

lönsamhet. Resultatet innehåller emellertid viss osäkerhet, 
eftersom kalkylen avser framtida händelser och de data man 

använder måste grundas på antaganden om olika faktorers fram
tida utveckling. Det är därför nödvändigt att man förklarar 
vilka antaganden och förutsättningar en viss investeringskalkyl 

baseras på, så att beslutsfattaren görs medveten om detta. 
Dessutom bör man även presentera alternativa beräkningar 
utifrån andra förutsättningar och antaganden (s k känslighets- 

analys).

Vid investeringskalkyl ering tas i det enklaste fallet (utan 
hänsyn till skattekonsekvenser) endast hänsyn till de för
ändringar i betalningskonsekvenserna, som en investering 
medför. Den första betalningskonsekvensen, som en investering 
medför, är den s k grundinvesteringen (i litteraturen ofta be
tecknad med ett G). Grundinvesteringen utgörs av de utbetal-
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ningar, som investeringen förorsakar fram till idrifttagandet. 
De andra betalningskonsekvenserna, inbetalningar (I) respektive 
utbetalningar (Uj, infaller sedan under hela den ekonomiska 
livslängden (n) . Med den ekonomiska livslängden menas då
den tidsperiod, under vilken det är ekonomiskt försvarbart att 
använda investeringen. När sedan investeringen inte längre är 
ekonomiskt motiverad, skall den utrangeras och ett restvärde 
(s) kan uppstå. Detta kan vara positivt (exempelvis vid en 
försäljning) eller negativt (exempelvis pga nedmonterings- 
kostnader). En bra översikt över en investerings olika betal- 
ningskonsekvenser, får man genom att studera figur4.1 nedan.

Figur 4.1 Betalningskonsekvenser för en investering

1—
1

H V X2/\ I *3/\
/

M
V V v

1

ui'
»G

2

' U2 '

3

' U3 '

4

U4 V
k 4

5

' U5 N

6

Kommentar:

Det är vanligt att man vid invester ingskalky1 er ing hänför utbe
talningar, som räknas till grundinvesteringen, till början av 
det/de år de utfaller, samt in- och utbetalningar, som 
inträffar under den ekonomiska livslängden, till slutet av det 
år de utfaller.

1) Vid energibesparande investeringar utgörs inbetalningen av
den uppskattade besparingen.
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När man fastställt en investerings grundinvestering, in- och 

utbetalningar samt restvärde, är nästa steg att upprätta en 
investeringskalkyl .

Det förekommer en rad olika investeringskalky1 metoder inom 
företagsekonomin. Den enklaste metoden benämns pay-off-metoden 
eller återbetalningstidsmetoden. Med denna metod beräknas hur 
lång tid det tar innan de ackumulerade inbetalningsöverskotten 

(inbetalningar - utbetalningar) är lika med grundinvesteringen. 
Det är således en metod som belyser 1 i kviditetsaspekterna och 

ger svar på frågan, hur lång tid det tar innan företaget får 
tillbaka det investerade kapitalet.

Det finns två olika utföranden av pay-off-metoden, enkel pay

off och modifierad pay-off. Enkel pay-off tar inte hänsyn 
till ränta, varför alla betalningskonsekvenser får lika stor 
vikt oavsett när i tiden de inträffar. Modifierad pay-off är 
däremot mer 1önsamhetsinriktad, då den tar hänsyn till ränta. 

Betalningar i framtiden får därmed inte samma vikt, som 
betalningar idag. Att betalningar som utfaller under olika år 
inte får samma betydelse är också riktigare, eftersom bl a 

företag och organisationer har vissa förräntningskra v. Exem

pelvis ger alla bankinstitut ränta på insatt kapital, medan man 
kräver ränta på utlånat kapital. En krona idag är således lika 
mycket värd som en krona plus räntan om ett år. Med hjälp av 
detta faktum kan vi jämföra betalningar som utfaller under

G = grundinvestering 
U.= utbetalningar år t 
Ij_= inbetalningar år t 
n = återbetalningstid

k = kalkylränta

1 ) Enkel pay off : 
n

G = f <It - V 

t=0

Modifierad pay-off:

t=0 (1+k)
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olika år och det är just denna jämförelse, som utgör kärnan vid 
invester ingskalkyl er ing.

_Kalkylränta_

Den ränta ett företag använder för att jämföra betalningar från 
olika år, brukar benämnas företagets kalkylränta. Kalkylräntan 
visar vad företaget värderar en betalning till idag jämfört med 
en betalning i framtiden. Det förekommer emellertid inte 
någon entydig kal kyl räntefot som samtliga företag tillämpar, 
utan kal kyl räntans höjd varierar mellan olika företag. Detta 
beror till stor del på skillnader mellan företagens kapital
struktur, men också på skillnader att bestämma kal kyl räntefot.

1) Antag att ett företag står i en val siutation, där det ena 
alternativet (A) innebär att företaget erhåller 10.000 kr idag, 
medan alternativ B innebär att företaget erhåller 15.000 kr om 
fem år. En jämförelse kan då göras med hjälp av företagets kal
kylränta, låt oss anta denna till 15%, enligt formeln:

K = K ---------- K = penningmängd år 0o n (1 + r)n °
K = --- " --- år nn
n = antal år (i detta exempel 5 år) 
r = kalkylräntefot

En jämförelse år 0 visar, att alternativ A är det mest 
fördelaktiga alternativet.

A= 10.000 kr B = 7.458 kr då;

K = 15.000 •--- ----F = 7.458,65° (1+0,15)

En jämförelse år 5 skulle också resultera i att alternativ A 
var fördelaktigast. Jämförelsen kan således göras vilket år 
som helst - huvudsaken är att båda penningmängderna transpor
teras till samma år.



Det förekommer idag flera olika sätt att fastställa kalkylrän
tans höjd. Att säga vilket sätt som är det "riktiga" är 
emellertid en svårlöst och inom företagsekonomin mycket 
omtvistad fråga. Här har vi inte heller för avsikt att ge en 
lösning på denna fråga, utan istället redovisar vi principer 
som borde vara vägledande vid bestämning av en kal kyl räntefot.

Vi menar att en investerings omfattning och finansieringssätt 
borde avgöra valet av kal kyl räntefot. Vid en kapi tal krävande 
investering, som medför att företaget lånar kapital till just 
denna investering, skall kal kyl räntans höjd bestämmas av den 
marginella finansieringskostnaden. Den marginella finansie
ringsko stna den utgörs av förräntningskravet på den sist lånade 
kronan. Figur 4.2 nedan visar sambandet mellan kapitalutbud och 
kapital behov.

Figur 4.2 Bestämning av marginell kalkylränta

kapitalutbud

kapitalefterfrågan

Kommentar:

Förräntningskravet på främmande kapital (lånat kapital) stiger 
vid ökad efterfrågan, detta visas av kapi talutbudskurvan.
Kapi talefterfrågekurvan visar däremot hur mycket företaget är 
berett att låna vid en viss ränta. Kurvornas skärningspunkt 
visar alltså den avkastning, som ett investeringsprojekt minst 
borde ge för att det skall genomföras.

Kalkylräntan skulle således vara beroende av var, när och hur 
en viss investering finansierats. Teoretiskt skulle man också 
kunna bestämma en marginell finansieringskostnad för företagets

1) Se bl a Honko, 1974 sid 114
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samtliga investeringar. Detta är emellertid mycket tidsödande 
för att inte säga omöjligt i praktiken. Företagets genomsnitt
liga kapitalkostnad, vid en önskvärd kapitalstruktur, f|r 
därför bestämma företagets gemensamma kal kyl räntefot. Det 
är naturligtvis inte så att detta sätt ger den "riktiga" 
kal kyl räntan, bl a pga att in- och utiåningsräntor är olika och 
tillgången till kapital är begränsad, men det torde åtminstone 
ge en viss information vid valet av en lämplig kal kyl räntefot.

4.2^ 4 1[uy^deme^jD dj;n_eJJ_e r_kjipj_ta_ly_ä_rdem^toden_

Nuvärdemetoden eller kapitalvärdemetoden hör till de metoder 
som företagen ofta använder, för att avgöra om en investering 
är lönsam eller inte. Metoden innebär att alla betalningar 
skall diskonteras (transporteras) till starttidpunkten, dvs den 
tidpunkt då investeringen togs i drift. Diskonteringen skall 
därvid ske med företagets kalkylränta. Skillnaden mellan summan 
av de diskonterade inbetalningarna (inkl ev restvärde) och 
summan av de diskonterade utbetalningarna (inkl grundinveste
ringen) anger investeringens nuvärde. Är nuvärdet positivt 
anses investeringen lönsam och vice versa.

1) genomsnittlig kapitalkostnad = avkastningskrav på eget
kapital x andel eget kapital + förräntningskrav för främman
de kapital x andel främmande kapital (se Asztély 1973 sid 59)

Antag att företagets finansieringspolicy innebär att det är 
önskvärt att investeringar finansieras med 40% EK och 60% FK. 
Antag vidare att den krävda avkastningen på EK samt förränt- 
ningskravet på FK uppgår till 15% resp 20%. Företagets genom
snittliga kapitalkostnad skulle då vara: 40% x 15% + 60% x 
x 20% = 18%

2)
Nv = -G

n
+ 1k=l *k

1
(l+r)k k=l

%
1

<l+r)k + Sn
1

(l+r)n

Nv = nuvärde 
G = grundinvestering 
1^ = inbetalning år k 
r = företagets kalkylränta

U^. = utbetalning år k
S = restvärde år n n
n = ekonomisk livslängd



62

En av förutsättningarna för nuvärdemetoden är att det i princip 
finns obegränsad tillgäng till kapital till en kostnad som 
motsvarar kalkyl räntan. Vid kapi tal knapphet bör företagen 

således använda ett annat 1önsamhetsmått. Kapitalvärdekvoten 
(kapitalvärdet per investerad krona) kan då vara ett lämpligt 

1önsamhetsmått. Det är emellertid inte alltid möjligt att 
använda kapi tal värdek voten, eftersom den bl a inte tillåter en 

rangordning av investeringsprojekt där det finns ett visst 
beroendeförhål lande.

£.2_._5 _An_nui te_tsmejtodeji

Annuitetsmetoden är teoretiskt sett en varian^ av nuvärdemeto

den och ger därför samma resultat som denna. Metoden medger 
en jämförelse mellan en investerings årliga avkastning och dess 
kapitalkostnad. Med hjälp av annuitetsmetoden fördelas investe
ringens totala kapitalkostnad över den ekonomiska livslängden, 
varefter jämförelse med den årliga avkastningen kan göras år 
för år. Metoden kommer särskilt till användning när man skall 

rangordna investeringar, som har olika livslängder. Man för
utsätter därvid att varje investering återupprepas över tiden.

Vid 1önsamhetsberäkningar med annuitetsmetoden och nuvärdemeto

den gäller följande antaganden och begränsningar:

- fri in- och utlåning till företagets kalkylränta
- evig upprepning av alla investeringsalternativ med olika 

livslängd

- kal kyl räntans höjd kan påverka rangordningen mellan olika 

investeringsalternativ
- kapitalvärdet visar inte hur stora anspråk investeringen 

ställer på företagets likvida medel

1) n
Ann = -G + ^ X,

L k=l k
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4.2.6 Internräntemetoden

Den sista kal kyl metoden som vi presenterar kallas intern
räntemetoden. Avsikten med denna metod är att räkna fram 
den "k al kyl ränta", som ger ett kapitalvärde som är noll.
Metoden används av många företag, då internräntan anses vara 
ett mått på en investerings avkastning och därmed skulle möj
liggöra en rangordning mellan olika investeringsalternativ, 
utan att man för den skull behöver bestämma en kalkylränta. 
Målet är därvid att finna det alternativ, som ger den högsta 
internräntan. Detta^r emellertid en felaktig användning av 
internräntemetoden, eftersom metoden förutsätter att efter 
hand frigjort kapital kan placeras till internräntan. Detta är 
orimligt då internräntan varierar mellan olika investerings
al ternati v. Vidare kan man knappast förutsätta att det finns en 
alternativ placeringsmöjlighet för frigjorda medel till samma 
höga avkastning, som det investeringsalternativ med den högsta 
internräntan ger.

Man måste i detta sammanhang även ta hänsyn till de föreliggan
de förräntningsmöjligheterna på differensinvesteringen. Låt oss 
säga att man jämför två alternativ med olika grundinvesteringar 
(A och B) och det billigare (alternativ A) uppvisar en högre 
internränta.

Om internräntan då används som urvalsgrund utgår man från att 
differensinvesteringen och alternativ A har samma internränta. 
Det är därför viktigt att även studera differensi^vesteringens 
avkastningsmöjlighet för att få en korrekt bild.

1) Dvs sök det värde på variabeln r (internräntan) som ger 
kapitalvärdet 0, dvs

n n
-G +Z Iv —"Z U.- ---- + S„

k=l
0

k=l k (l+r)k (1+rK n (l+r)n

2) Om företaget har en begränsad investeringsbudget skulle 
emellertid internräntan ge en korrekt rangordning. (Jämför 
även kapitalvärdekvoten.)

3) Se Honko, 1974 sid 78-79 för utföri i gare diskussion
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Använder man internräntemetoden utan att beakta detta 
förhållande kan man således erhålla en felaktig rangordning 
mellan olika alternativ. Enligt vår mening bör nuvärdemetoden 
istället användas när man skall jämföra olika investerings- 
alternativ, eftersom man då diskonterar med samma ränta. Dess
utom avser ju företagets kalkyl ränta att i princip spegla de 
gällande förräntningsmöjligheterna.

Internräntemetoden kan dock tillämpas för att avgöra om en in
vestering är lönsam eller inte, men man måste därvid göra en 
jämförelse mel lan investeringens internränta och företagets 
gällande kalkylränta. Investeringen är lönsam om dess intern
ränta är större eller lika med den gällande kal kyl räntan.

Vid beräkningar enligt internräntemetoden gäller följande an
taganden och begränsningar:

- fri in och utlåning till internräntan
- ett investeringsalternativ kan ibland ha mer än en intern

ränta pga teckenväxlingar i betalningsserien, vilket leder 
till att resultatet av beräkningarna inte blir entydigt

4.2.7 Reala eller nomi ne 1 l^a kaj k_yl_er

Vi har ovan gjort en kort översikt över grundläggande kalkyl
metoder inom företagsekonomin. Vi har då konstaterat att kal
kylräntans höjd har en stor betydelse för om en investering skall 
anses lönsam eller inte, samtidigt som vi också har konstaterat 
att fastställandet av en "riktig" kalkylränta är belagt med 
vissa svårigheter. Vi har emellertid inte beaktat inflations- 
och skattekonsekvenser. Skattekonsekvenser behandlas i nästa 
avsnitt, medan vi här beskriver hur man behandlar inflationen 
vid investeringskalkyl ering.

För närvarande har vi en stadig försämring av penningvärdet. Man 
räknar med en inflationstakt på upp till tio procent och kanske mer. 
Olika indexserier beskriver inflationstakten. Som exempel kan nämnas
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konsumentprisindex och byggnadsprisindex. Naturligtvis måste 
också företagen ta hänsyn till inflationen i sina investerings
kalkyler. Det finns då två möjligheter, dels kan en nominell 
kalkyl tillämpas dels en real kalkyl.

En nominell kalkyl innebär att man räknar i löpande priser, dvs 
inflationen ingår i kalkylen. Den kalkylränta som man skall 
använda benämns nominell kalkylränta. Denna kan bestämmas 
enligt det sätt som tidigare redovisats. Om man istället 
använder fasta priser i sin kalkyl, innebär detta att man 
tillämpar en realkalkyl. En korrigering av den nominella 
kalkylräntan måste då göras. Denna korrigering kan göras med 
den allmänna prisförändringen, och den^ärvid framräknade 
kalkylräntan benämns real kalkylränta.

Oavsett om en real eller nominell kalkyl tillämpas, så 
blir resultatet ändå detsamma. Det är däremot viktigt att hålla 
isär nominella och reala värden, dvs räknar man i fasta priser 
så genomför man en real kalkyl och därmed måste man också an
vända en real kalkyl ränta.

Sambandet mellan real och nominell kalkylränta framgår av 
följande ekvation:

(1 + rn) = (1 + rr)(1 + q) <=> rn = rp + q + x q

rn = nominell kal kyl ränta
r^ = real kal kyl ränta
q = inflation (allmän prisförändring)

5 -Ä3
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^.2.8 _Sl^att£ko^e]<v^ens^er^

Skattebetalningar är i invester ingskalkyl sammanhang en indirekt 
betalningskonsekvens. En vikti g förutsättning, för en skatteut- 
betalning, är att investeringen ger ett överskott samt att 
detta överskott inte behövs för att täcka underskott inom andra 
delar av företaget. Företaget måste m a o gå med "vinst" för att 
skattekonsekvenser skall beaktas.

Om skattekonsekvenser skall beaktas så gäller följande:

- räntebetalningar är avdrags^jlla
- kalkylräntan måste justeras
- utdel ni ngar utgörs till sin helhet av beskattade vinstmedel, 

såvida inte Anellreglerna är tillämpbara
- hänsyn till avskrivninga^ måste göras för att få fram skatte- 

utbetalning/nedsättning

Ett vanligt sätt att räkna fram investeringens lönsamhet, med 
hänsyn till skatt, är att använda en s k årsberäkningsmodell. 
Man beräknar då betalningskonsekvenserna år för år. 
Beräkningarna görs i två etapper. I den första etappen räknar 
man fram beskattningsbar inkomst samt skatteutbetalning/ned
sättning. I den följande etappen utnyttjar man sedan dessa

re =0 - s)rf

rg = kal kyl ränta efter skatt 
rf = kal kyl ränta före skatt 
s = skattesats

Det är dock viktigt att inte låta själva avskrivningen be
lasta kalkylen. Det gäller generellt att avskrivningar inte 
får belasta en investeringskalkyl, eftersom en avskrivning 
endast utgör en bokföringsmässig åtgärd. En investerings
kalkyl skall enbart beakta de betalningskosekvenser, som in
vesteringen medför. Dessutom har man ju redan belastat kalkylen 
med en grundinvestering.
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värden för att få fram investeringens nettobetalningskonse- 
kvenser. Därefter kan man räkna fram ett nuvärde eller en 
internränta etc, för att fastställa om investeringen är lönsam 
efter det att hänsyn tagits till skattekonsekvenser.

En investering som inte är lönsam före skatt, kan således vara 
lönsam efter skatt och vice versa. Avgörande är förhållandet 
mellan skattemässig avskrivningstid och ekonomisk livslängd, 
samt investeringsutgift (grundinvestering) och inbetal nings- 
överskott, givet en viss kalkylränta och skattesats. Risken för 
att olika investeringsprojekts rangordning omkastas blir större 
ju större skjllnaden är mellan investeringsprojektens avskriv- 
ni ngstider.

£•2 _S£mhä VI se ko no m i sk a^ Kalkyl £r_

Samhällsekonomiska kalkyler används framför allt när man skall 
beräkna lönsamheten hos samhälleliga investeringar. Det gäller 
då att värdera de positiva och negativa effekter, som investe
ringen orsakar samhällets medborgare. Till samhällets medborga
re räknas samtliga invånare, såväl dagens som morgondagens.

Den metod som brukar användas vid samhällsekonomiska 
bedömningar benämns "cost-benefit analys" (cba). Syftet med cb- 
analysen är att utforma mätmetoder, vilka möjliggör en 
skattnin^av en samhällelig investerings eller åtgärds konse
kvenser. En kvantifi er ing i monetära termer av så många 
konsekvenser som möjligt, utgör då en central del. Det råder 
emellertid stor oenighet om, huruvida det är möjligt att 
kvantifiera vissa konsekvenser. I litteraturen finner man också 
förespråkare för flera olika värderingsmetoder.

» 3 )Ett vanligt sätt, som bl a förespråkas av Peter Bohm, ar 
att utgå från en företagsekonomisk kalkylmetod. Den samhälls-

1) Se Bergknut & Hentzel (1978)
2) Se bl a Mattsson 1970
3) Bohm 1978
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ekonomiska kalkylen korrigeras då med sådana effekter som inte 
beaktas i den företagsekonomiska kalkylen, men som bör medtagas 

vid en samhällsekonomisk bedömning. Samtidigt skall man också 
bortse från de effekter som enbart berör den företagsekonomiska 

kalkylen. I princip innebär detta att man förutom producent
överskott, som ingår i den företagsekonomiska lönsamhetsbedöm

ningen, också beräknar konsumentöverskottet samt externa 
effekter på sysselsättning, samhällsservice och miljö mm.

Den stora skillnaden mellan företagsekonomiska och samhälls

ekonomiska kalkyler gäller således inte själva metodiken, utan 
istället beräkningssättet av kostnader och intäkter. Man 
skiljer på samhällsekonomiska och företagsekonomiska intäkter 

främst vad gäller just konsumentöverskott. En företagsekonomisk 
intäkt innefattar enbart producentöverskottet, medan en sam
hällsekonomisk intäkt utgörs av både producent- och konsument

överskottet. En investering, som t ex medför prissänkningar, 
skulle kanske innebära att producentöverskottet blev mindre och 
därmed också minska den företagsekonomiska lönsamheten, dvs den 
företagsekonomiska kalkylens resultat blev sämre. Den 
samhällsekonomiska kalkylen skulle däremot kunna erhålla ett 
bättre resultat, eftersom en prissänkning innebär en ökning av 

konsumentens fördelar. En av förutsättningarna för att den 
samhällsekonomiska kalkylen skulle ge ett bättre resultat är då 
att ökningen av konsumentöverskottet överstiger minskningen av 

producentöverskottet.

Den samhällsekonomiska kostnaden inkluderar, till skillnad 

från den företagsekonomiska, även externa effekter. Samtidigt 
exkluderar den förekomsten av eventuella skatter (undantag är 

dock skatter som betalas i andra länder och därför inte medför 
någon inkomst för de svenska skattemyndigheterna). Anledningen 
till att skatter inte skall beaktas är, att dessa enbart utgör 

en form av inkomsttransferering inom samhället.

1 ) Se Bergendahl 1980
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Ur samhällsekonomisk synpunkt är det således väsentligt att man 

beräknar de intäkter och kostnader, som investeringen ger 

upphov till för samhället som helhet. Ett kriterium, vid val 

mellan olika investeringsalternativ, är därvid ofta det 
diskonterade överskottet mellan intäkter och kostnader. Mål

sättningen är att maximera detta, så att största möjliga 
effektivitet för samhället uppnås. Ett stort problem är 
emellertid fastställandet av en lämplig kalkylränta (diskon- 

teringsränta). Denna bör liksom den företagsekonomiska 
kalkylräntan baseras på gällande finansieringskostnader. 
Problemet är att finansieringen av samhälleliga investeringar 

ofta sker via statsbudgeten eller annat institut, som inte 
tillhör den reguljära kreditmarknaden. Räntekravet blir då inte 
baserat på det risktagande, som avspeglar räntesättningen på 
den reguljära kreditmarknaden, utan på en subjektiv bedömning 

av samhällets tidspreferens (social time preference, STP). 
Bedömningen av storleken på STP har varierat genom åren, 
samtidigt som åsikterna om den "rätta" storleken skiljer sig åt 
mellan olika bedömare. Man kan dock försvara att samhället har 

en lägre kal kyl räntesats än näringslivet med att samhället har 
möjlighet till ett större riskspridande än enskilda företag.

Ett faktum som dock har kritiserats är^tt kal kyl räntesatsen 
varierar mellan olika samhällsområden. Detta eftersom 

samhällets tidspreferens i så fall skulle variera mellan olika 
sektorer. Konsekvensen blir därvid att man inom de sektorer där 

en hög kalkylränta tillämpas, missgynnar investeringar vars in
betalningar eller besparingar ligger långt bort i tiden (se sid 
38). Det omvända förhållandet gäller inom de samhällssektorer 

där en låg kalkylränta tillämpas.

Svårigheten att bestämma en samhällsekonomisk kalkylränta får 

dock inte leda till att man undviker att använda ränteberäk- 
ningar. Även om man inte kan fastställa en ränta som uppfyller 
alla teoretiska önskemål, är det önskvärt att man fastslår

1) se bl a Bergendahl 1980



70

en ränta för alla offentliga myndigheter. På detta sätt får 
man åtminstone en jämförbarhet mellan olika sektorer.

Ett annat stort problem vid den samhällsekonomiska kalkyle- 
ringen är, att varje investeringsalternativ medför en mängd 
olika konsekvenser för samhällets medborgare. En fullständig 
utvärdering av samtliga konsekvenser och dess effekter är 

närmast omöjlig att genomföra ens för bara ett investerings
al ternativ. Det är därför nödvändigt att göra vissa 

avgränsningar. Väsentligt är då att avgöra vilka konsekvenser 
som skall beaktas och vilka intressentgrupper som skall med

räknas. Vidare utgör givetvis olika värderingsfrågor betydande 
problem - hur konsekv en serna skall värderas, hur oli ka i ntres- 

sentgrupper skall vägas mot varandra, etc.

Det är således många och stora svår igheter förknippade med att 
tillämpa samhällsekonomiska kalkyler. Viktigt är ändå att 

kalkyler genomförs, även om de inte är helt odiskutabla.
Av stor betydelse är då, att man redovisar under vilka förut

sättningar och antaganden kalkylen gäller. Genom känslighets- 
analysen kan sedan verkningarna och betydelsen av olika fakto

rer belysas.

Samhäll sekonomiska kal kyl er används inte enbart vid investe- 
ri ngar i nom den offentli ga sektorn. Ibland används samhälls- 

ekonomiska kal kyl er som ett komplement ti 11 företagsekonomis- 
ka. Så är ofta fallet vid företagens investeringar i energi- 

besparande åtgärder. Det är då intressant att studera 
sådana investeringar som är företagsekonomiskt olönsamma, men 

samhällsekonomiskt lönsamma. Ur samhällets synvinkel är sådana

investeringar önskvärda, medan de ur företagets synvinkel
.. . 2 ) ar ointressanta

1 ) Se Mattsson 1970
2) Statens industriverk (SIND) inrättades 1973 för att underlät

ta och möjliggöra energi besparande investeringar. Bidrag har 
därefter utgått till energi besparande investeringar , så att 

investeringarna även blivit företagsekonomiskt lönsamma. 
SIND:s bidragssystem och kal kyl metoder redovisas i kap. 5.
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5. SIND:s bidragsgivning 

EL 1__ I n/l jsdni ng

Sedan sex år finns det möjlighet att från Industriverket få 

bidrag för energi besparande investeringar. Under det första 

budgetåret anslogs 35 Mkr för energi besparande åtgärder i 
näringslivets byggnader. Allt eftersom har SIND tilldelats 

ökade medel och även målgrupperna har utvidgats. För när
varande tilldelas bidrag även till investeringar i industriella 

processer samt prototyper och demonstrationsanläggningar (PoD). 

Regler och gränser för exempelvis högsta bidragsbelopp har 

också omformats under tiden. Gällande regler säger att företag 
kan få bidrag på upp till 35% av investeringskostnaden.

Sektorn industriella processer har vid två tillfällen (våren 

1977 och hösten 1978) tilldelats extra medel av riksdagen. Vid 
det första tillfället avsattes ytterligare 100 Mkr för ett 20%- 
igt bidragsti11 ägg och vid det senare 75 Mkr för ett 1 5 %-i g t 
tillägg för stora projekt. Således bidragsfinansierades en del 

projekt med upp till 55%.

Tabellen nedan visar summan anslagna medel fram till budgetåret 
1978/1979.
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Tabell 51__Anslagna medel till näringslivet i_Mkj^

Budgetår

74/75 75/76 76/77 77/78 78/79 TotaltAns!agspost

När in gsli vets 
byggnader

Industriella 1 55 J
processer

Prototyper och - 35 23

demonstrations- 42 55 155
anläggningar

Summa 35 128 178 167 381 889

Källa: SIND, 1979:1 sid 3

Som framgår av tabellen, så har de sammanlagda bidragen ökat 
avsevärt ö'ver tiden. Detta beror på, att alltfler företag fick 

kännedom om bidragens existens samt främst på, att vissa rest
riktioner togs bort.

Under det senaste året har dock bidragsgivningens fortsatta 
existens ifrågasatts från bl a Oljeersättningsdelegationen. 
Alternativa former för att på lång sikt främja en övergång till 
annan än oljebaserad energianvändning har diskuterats. Detta 

diskuteras närmare under avsnitt 5.4.

1) Härav 100 Mkr bidragsti11 ägg, våren 1977

2) Härav 75 Mkr " , våren 1979
3) Sedan våren 1978 omfattas även statliga och kommunala 

affärsdrivande verk och bolag
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Ei.2^ Bidragskr^[ terser

Huvudsyftet har således varit att bidragen skall verka för 
ytterligare spareffekter utöver vad höjda energipriser skulle

följande:

- "endast förändringar i anslutning till befintlig produktion 
skall vara bidragsberättigande

- åtgärder som kan motiveras av andra skäl (exempelvis 
miljöskäl) och som dessutom medför energibesparing bör inte 
få stöd

- tekniska förbättringar inom konventionell energiproduktion 
bör inte omfattas av stödet

- prototyp och demonstrationsanläggningar bör innebära intro
duktion av ny teknik"

För att bedöma huruvida bidrag skall utgå och storleken på 
detsamma genomförs alltid två kalkyler. Den ena benämns sam
hällsekonomisk, medan den andra är företagsekonomisk. Den 
grundläggande idén är, att investeringar, vilka inte är före
tagsekonomiskt lönsamma, men väl samhällsekonomiskt, skall 
erhålla ett bidrag på mellanskillnaden. Bidraget får dock inte 
uppgå till mer än 35% av investeringsbeloppet. Lägsta bidrags- 
berättigade investeringsutgift är 5.000 kr. Undantag är dock 
sådana investeringar, vilka kom i åtnjutande av ti 11 äggsbi dra
gen 1977 och 1979.

I SIND:s utredni ng^ lieter det, att man i den företagsekono

miska kalkylen utgår från företagets kalkylränta och 
avskrivningstid. Vidare beaktas det energipris som företaget 
betalar samt övriga besparingar eller uppoffringar som 
projektet medför.

I den samhällsekonomiska kalkylen utgår man från ett 5%-i gt

1) Proposition 1975:30 (s 346-349)
2) SIND 1979:1.
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realt avkastningskrav under livslängden (= teknisk livslängd). 
Detta kan ses som ett minimikrav. Vidare antas genomsnittspriser 
för olika olje kval i teter.

Beräkningarna görs genom att dividera den årliga energibespa
ringen med grundinvesteringen. Den annuitetsfaktor som då er
hål 1 es ger en kalkylränta på basis av livslängden. Kalkyl
räntan skall således överstiga 5% för att investeringen skall 
vara samhällsekonomiskt lönsam. Relationstalet används också 
för att avgöra om en investering är för lönsam. Ett övre tak 
bestäms^med hänsyn till tillgång och efterfrågan på bidrags- 
medel. Tilläggas kan, att Industriverket inte ger bidrag 
för kostnadsstegringar eller ränta under byggnadstiden och inte 
heller för förväntade prisstegringar på de olika energislagen.

Ut_viirderi ngjjr

Bland de utvärderingar som har företagits beträffande Industri
verkets bidragsgivning kan nämnas SI ND : s rapport 1 979:1 samt 
Larsson och Törnqvists rapport daterad 1977, vilken även ingick 
som bi 1agedel i Energikommissionens rapport (Dsl 1 977:18).

Den senare rapportens ena syfte var att utröna bi dragens bespa- 
ringseffekter. Man konstaterade dock, att det är mycket svårt 
att i efterhand kontrol1 era besparingseffekterna. Ett fåtal av 
de företag som kontaktades ansåg att det förelåg några mätmöj- 
ligheter. Detta hade annars varit önskvärt. Undersökningen fick 
i stäl1 et baseras på befintliga ansökningshandlingar. Man 
fastställde emellertid att bidragen hade medfört att investe
ringar i fl era fal 1 hade ti digarelagts. Av de kontaktade 
företagen som hade fått avslag (16 st) så hade 13 st ändå 
genomfört projekten. Vidare var den allmänna uppfattningen 
bland företagen, att den prakti ska sidan av bi dragsverksamheten 
fungerat smidigt. (Detta är något som inte kan stärkas av våra 
studier.)

1) Se även SIND 1979:1 sid 25
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Industriverkets utvärdering från 1979 omfattar en stor mängd 
data och statistik, vjlket vi överlåter till den intresserade 
att studera närmare. Även denna undersökning visade att 
många projekt (70%) hade genomförts trots avslag.

Slutsatserna av SIND : s utvärdering sammanfattar vi nedan i 
punktform:

- bidragen var i huvuddelen av fallen direkt avgörande för 
företagens beslut att investera

- i nästan samtliga mottrycksinstal 1ationer var ett förhöjt 
bidrag (20%) nödvändigt för ett genomförande

- anledningen till att de projekt som fått avslag pga för hög 
lönsamhet inte genomförts var främst företagens höga för- 
räntningskrav samt 1 ikviditetsproblem

- bidragen har påverkat beslutsfattarna positivt, men inte 
alltid spelar en ekonomisk bedömning en avgörande roll - 
främst i mindre företag fattas beslut ofta på andra grunder

- ökade insatser för initiering av projekt efterlyses

- de flesta företagen uppvisade snarare lönsamhetsproblem än 
finansieringsproblem

_Kjriik_ och^ ajte_rna^vja f.°rsl_a£

SIND:s bidragsgivning kan kritiseras ur tre aspekter. För det 
första kan man ifrågasätta om bidragen kan betraktas som ett 
effektivt styrmedel. För det andra om kriterierna på ett

1) Bland annat har man undersökt bidragens destination fördelat 
på branscher, fördelat efter åtgärdstyp samt andelen bevil
jade bidrag i förhållande till antalet sökta. Besparings
effekter samt kostnaden för besparing har också skattats.
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lämpligt sätt sorterar ut vilka projekt som skall stödjas. Den 

tredje aspekten är den beräkningsmetod som används vid utvär

deringarna. De två senare synpunkterna hör i viss mån ihop.

För att kunna ifrågasätta bidragen som verksamma styrmedel 

måste man jämföra dem med andra tillgängliga styrmedel. Det 
ligger då närmast till hands att ställa skatter och lån som 

alternativ. Vidare antar man också att prisbildningen i sig 
självt inte i tillräcklig grad verkar för att reducera energi
användningen.

Jönsson m fl hävdar att bidragen leder till att äldre anlägg
ningar bevaras. Däremot skulle en höj ning av energiskatten 

vara ett incitament till tekniska förbättringar.

Det hävdas också att i och med att en viss sektor subventione
ras, så avstår man från möjligheten att stödja andra sektorer. 
Detta kan i sin tur få negativa fördel ningskonsekvenser. Reso
nemanget förs i detta fall på en mycket aggregerad nivå, vilket 
gör det svårare att kvantitativt uppskatta effekterna.

2)
Redan i S IN D : s utredning foreslogs att bidragsgivningen 
skulle avvecklas inom en snar framtid. Man framförde dock 
önskemål om att prototyp- och demonstrationsanläggningar fort
farande till hälften skulle bi dragsfi nansieras. Även^ijljeer- 

sättningsdelegationen (OED) har gått på denna linje. För
slaget är att ett bidrag på 50% av merinvesteringen skall utgå 
samt att resterande del på upp till 75% av totalinvesteringen 
finansieras med lån. För industriella processer skall inga 

bidrag delas ut efter budgetåret 1983/84. Eventuellt skall 
bidragen ersättas med lån, vilket kan uppgå till 100% av mer- 
investeringen - dock aldrig mer än 50% av totalinvesteringen.

1) Se Jönsson m fl (1977)
2) SIND, 1979:1
3) 01jeersättningsdelegationen Dsl 1979:17
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För en utförligare diskussion om konsekvenserna av en låne
finansiering hänvisas till kapitel 6.

Bidragsgivningen karaktäriseras av en kraftig central isering.
Det anses emellertid föreligga ett behov av att kunna tillvara
ta erfarenheter från företagens sparsatsningar och vidareför- 

medla dessa. Jönsson m fl föreslår därför att en lånefinansi
ering skall administreras av företagarföreningarna. Därmed 

skulle ett informationsutbyte underlättas samtidigt som det 

redan existerar rutiner för bedömning av företagens kreditvär
dighet. OED hävdar i stället att man bör tillvarata den kompe

tens som existerar hos SIND. Dessutom bör ett rådgivande organ 
inrättas med teknisk och ekonomisk expertis.

I SIND : s utredning ( 1 979:1 ) heter det, att bl a företagens 

avkastningskrav är vägledande för om ett projekt skall vara 
bidragsberättigat. Vi menar dock, att företagen många gånger 

inte explicit anger ett avkastningskrav och att inte heller 
SIND begär någon sådan uppgift. Implicit uppges dock alltid ett 

1önsamhetskrav, för om företagen erhåller det begärda bidraget 

så måste uppenbarligen investeringen anses tillräckligt lönsam. 

Rimligheten i lönsamheten överlåtes därmed till SIND:s bedöm

ning. Man tvingas därför från SIND:s sida att enbart jämföra 
projektet med den högsta lönsamheten som f n tolereras. Därmed 
behandlas alla ansökningar schablonmässigt lika, vilket å ena 

sidan underlättar arbetet för de redan hårt belastade hand

läggarna. Â andra sidan frångås i viss mån syftet med bidragsgiv 
ningen , nämligen att göra företagsekonomiskt olönsamma projekt 
precis lönsamma.

Vidare finner man, att då en kalkylränta uppges av företaget 

så betraktas denna implicit som real, eftersom den årliga 
besparingen inte inflationsjusteras. Detta torde vara fel, då 
ett företags kalkylränta är att betrakta som nominell. Denna 

skall därför justeras nedåt. Till sist tar man heller ingen 
hänsyn till underhållskostnader - något som även Jönsson 
m fl kritiserat. Att underhållskostnader är något som i hög 
grad kan påverka lönsamheten torde vara självklart.
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Avslutningsvis vill vi ge några riktlinjer på hur projekt skall 

1önsamhetsbedömas då statliga stödåtgärder är aktuella.

1) Kalkylerna bör göras i nominella termer med nominella 

kalkyl räntor.

2) Det samhällsekonomiska avkastningskravet bör vara i nivå med 
vad som^äller för andra samhällsekonomiska investe-

r i n g a r.

3) Bedömningen skall grundas på nuvärdeberäkningar med hänsyn 

till fi nan si er ingsbi1 den.

4) Underhål 1 skostnader och besparingar skall medtas i 

kalkyl erna.

5) Ekonomisk livslängd skall uppskattas och gälla som gräns.

1) Se Bergendahl, 1980.
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6. Samhällsekonomiska och företagsekonomiska energibesparings- 
proj ek t

j>.T_ Alljmänt

Avsikten med de efterföljande praktikfallen är dels att visa 

hur företag och kommuner underbygger sina beslut om 
energi besparande åtgärder dels att mot bakgrund av detta 
föreslå hur en statlig lånefinansiering kan utformas. Vi 

belyser framför allt de kalkyler som gjorts samt de 
1önsamhetskrav man redovisar. I samband med detta försöker vi 
utröna varför man använder en viss kalkylmetod och hur man 

motiverar ett visst förräntningskra v.

De första praktikfallen ägnas åt ett antal industriföretag, 
såväl mer som mindre energi intensiva. I samtliga fall har 
företagen sökt det statliga energibidraget på 35% av investe

ringsbeloppet. Vi r|dovisar emellertid inte här om man fick 
bidrag eller inte. Det sökta bidragsbeloppet har istället 

legat som grund för beräkningar av en statlig lånefinansierings 
ekonomiska villkor. Vi antar då att lånefinansieringen skall 
täcka hela investeringskostnaden.

När ett företag genomför en investering måste denna finansie
ras med eget eller främmande kapital. Ett bidrag på 35% 

reducerar visserligen finansieringsbehovet, men det återstår 

ändå 65% som skall finansieras. Den alternativa stödform

1) Det kan dock nämnas att företag, som har sökt bidrag för en 

åtgärd och fått avslag ändå genomfört åtgärden, liksom det 
finns åtgärder som inte har blivit av pga avslag.

2) Vi antar här och i våra beräkningar att bidraget utbetalas 
direkt. Som vi tidigare har redovisat i kapitel 5 är så icke 
fallet. Ett bidrag utbetalas först efter det att företaget 
har färdigställt investeringen och redovisat samtliga 

kostnader för SIND. Det korrekta vore således att ta hänsyn 
till detta och diskontera bidraget. När ett bidrag utbetalas 

är emellertid beroende av företagets rutiner, investeringen 
och SIND : s arbetsbelastning. Det är därför i förväg omöjligt 
att fastslå tidpunkten för en eventuell utbetalning. Vårt 
antagande torde dock ha liten inverkan på den framräknade 
nivån på låneräntan.
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som därför har diskuterats är en utökad statlig lånefinansi

ering. Denna skulle ha syftet att underlätta fi nansierings- 
situationen för företagen, vad gäller energi besparande 

åtgärder.

Flera företag har emellertid hävdat att ett sådant lån skulle 
försämra företagets soliditet och därmed påverka möjligheterna 

att erhålla lån till andra investeringar på den reguljära kre- 

ditmarknaden. Lån som kan vara nödvändiga för att kunna 
genomföra för företaget "livsviktiga" investeringar.

Vår utgångspunkt har därför varit att:

1. beskriva olika 1åneutformning med förutsättningen att lånet 

ekonomiskt sett^skall vara lika fördelaktigt för företaget, 

som ett bidrag

2, att företagets kal kyl räntek ra v verki i gen speglar företagets 

förräntnings- och finansieringssituation.

Efter de företagsinriktade praktikfallen följer två 
praktikfall, som behandlar en fjärrvärmeutbyggnad resp en 
kraftvärmeutbyggnad. Förutom genomförda kalkyler diskuteras här 
finansieringssituation, taxesättning och styrmedel seffekter.

J5.2_ PjlAKJIKFALL_ l,_Värmeåterv1jinj_n£ frånkmnpre^sor^ 

_BaJ<cjrt^ncj

Ett företag i mellersta Sverige tillverkar och säljer fritids- 
produkter. Produktionen kan inte betecknas som energi intensiv, 

då de totala energikostnaderna uppskattas till ca 5% och huvud

sakligen berör uppvärmningssidan.

Under 1979 fanns ett behov av att byta ut en kompressor, som

1) Kreditmarknadsrestrik ti oner beaktas inte här.
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slutat fungera. I företaget ansåg man att det därvid fanns två 

alternativa investeringar. Det ena investeringsalternativet 

innebar att den gamla kompressorn skulle ersättas med en ny av 
samma typ, medan det andra alternativet innebar att man skulle 

installera en kompressor med fullständig värmeåtervinning. Det 
senare alternativet hade visserligen en högre investerings

kostnad, men i gengäld skulle oljeförbrukningen reduceras. Av
görande för ett investeringsbeslut var således om oljebespa- 

ringen var tillräcklig för att motivera det dyrare alternati
vet. De två alternativens nettokonsekvenser redovisas i 

följande tabell.

Tabell 6.1 Nettokonsekvenser av investeringsalternativ

Alt. I Alt. II_____________________

Investeringskostnad = 82.000 kr Investerings- 

Ekonomisk livslängd = 8 år kostnad = 137.000 kr
(dvs en merinvestering på 

55.000 kr)
Ekonomisk livslängd = 8 år 

Oljebesparing = 24.876 m /år 

Beräknat oljepris = 754 kr/m 
Ekonomisk besparing = 18.756 kr

6.2.2 Ekonomi sj<a^ k.aJJcyle/_

När det gäller expansions- eller rational iseringsinvesteringay 

kalkylerar företaget enligt den modifierade pay-off metoden. 
Beträffande strategiska investeringar av mera långsiktig karaktär 

och nödvändiga investeringar (vissa miljö- och utbytesinveste- 
ringar) används andra bedömningskriterier. Denna indelning görs 

eftersom man anser att investeringar med olika karaktär inte kan 

jämföras.

1) modifierad pay-off metod se sid 58

6 - Ä3
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Ett utbyte av kompressorn anses av företaget som nödvändigt. Det 

anses däremot inte nödvändigt att kunna tillvarata värmeutveck

lingen. Merinvesteringen för det andra alternativet ses därför som 
en rational iseringsinvestering. Lönsamheten beräknas således med den 
modifierade pay-off metoden.

Det gällande pay-off kravet var ett år med en kalkylränta på 20%. 
Detta betecknar vi som mycket hårt, då t ex merkostnaden på 55^000 

kr skall vara återbetald på ett år (dessutom till 20% ränta).

Från företagets sida motiveras emellertid det höga pay-off kravet av 
att, man har flera konkurrerande rationaliserings- och expan
sions!- nvesteri ngar samtidigt som man har kapi tal k napphet.

Pay-off tiden för alt II, dvs den del som betecknas som ratio
nal i serings investering, kan beräknas med följande formel:

G
p

T.
t=i (Hr)*

G (merinvestering) = 55.000 kr 
It (besparing år t) = 18.756 kr 

rip (pay-off tid) = sökes 
r (företagets kalkylränta) = 20%

Pay-off tiden n är då den sökta variabeln. Denna erhållesp
när högerledet är lika med vänsterledet.
Tablån visar när i tiden besparingarna uppgår till 55.000 kr.

Tablå 6.2 Bestämning av pay-off tid

Är

Faktor 1 2 3

xt
18.756 18.756 18.756

(l+r)t 1 ,20 1 ,44 1,73

n
p

t=i

(l+r)1 15.630 28.655 39.497

4 5 6 7 8

18.756 18.756 18.756 18.756 18 .756
2,07 2,49 2,99 3,58 4,30

48.558 f 56.090 62.363 67.602 71 .963

1) Detta innebär således att oljebesparingen skulle behöva vara 
55.000 x 1,2 = 66.000 kr under det första året



Pay-off tiden är således strax under fem år. Vi ser också att 
nuvärdet för investeringen blir 71.963 - 55.000 = 16.963 kr.

Pay-off kravet på ett år är således vida överstiget. Företaget har 
dock sökt bidrag hos SIND på 35% av differensinvesteringen 
(0,35 x 55.000 = 19.250 kr). Får man detta kommer man att genomföra 
värmeåtervinningsåtgärden. Ett bidrag på 19.250 kr skulle innebära 
att merinvesteringen reducerades till 35.750. Vi ser direkt i tablån 
att pay-off tiden också reduceras, men endast till ungefär 2,5 år. 
Investeringen skulle således trots bidraget inte klara företagets 
pay-off krav.

På en fråga varför man ändå skulle genomföra investeringen, svarade 
en medarbetare på företaget att bidraget gjorde det lättare för honom 
att motivera en investering då ett bidrag i sig får en psykologisk 
effekt på beslutsfattaren.

6.2.3 _Lånev_n lkor_v2d_s ta tl j_g_l ån e fin an s^i enng

Företagets gällande kalkylränta är 20%. Denna speglar således 
företagets värdering av kapitalet. En marginell låneränta som 
understiger 20% måste därför vara positiv ur företagets syn
vinkel. Ett 100%-igt lån med en låneränta på 12% kan då tolkas 
som att företaget årligen "tjänar" 8%. För att kunna jämföra 
denna "förtjänst" med ett bidrag kan en nuvärdeberäkning göras.
Figur 6.1 illustrerar detta.

Figur 6.1 Nuvärdeberäkning av ett lån
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inbetalningar /K lån 55.000

utbetal ningar

amortering 
+ ränta

ti d 
(år)

Skillnaden mellan inbetalningar (lånet) och de nuvärdeberäknade ut
betalningarna skall således vara lika med 19.250 (bidraget).
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Frågan är då vilken låneränta som är den högst acceptabla för 
lån skall uppväga ett bidrag. Detta kan beräknas med formeln:

att ett
1 J

B = L - L 1 - (1+k) -T t§ÜL-(t-i>;lr iïïEtü
där

B = bidrag 
L = 1 ån 
r = räntesats
k = företagets kalkylränta 
n = amorteringstid 
T = lånets löptid

Formeln kan liknas vid en nuvärdeformel (jfr sid 61). Det gäller 
emellertid här att beräkna den låneränta, som ger lånet ett nuvärde 
som är likvärdigt med det sökta bidraget.

Ett lån kan sägas medföra tre olika betalningskonsekvenser för 
företaget. Den första konsekvensen består av en inbetalning, dvs 
företaget lyfter lånet. Detta sker år 0 och inbetalningen skall 
således inte diskonteras. I formeln betecknas denna inbetal ning med 
ett L. Den andra betalningskonsekvensen består däremot av ett antal 
utbetalningar, som skall nuvärdeberäknas, dvs lånet amorteras varje 
år i lika stora belopp (■=). Eftersom amorteringarna uppgår till lika 
stora årliga belopp, så kan de diskonteras med faktorn -- - - - - - - -
(en sk nusummefaktor) 2)

1) De kalkyler som vi genomför tar inte hänsyn till skattekonse
kvenser. Om man gör detta förutsätter man implicit dels att före
taget redovisar tillräcklig vinst så att avskrivningsutrymme finns 
dels att effekterna av investeringen direkt påverkar företagets re 
sultat. Dessutom måste man i så fall även ta hänsyn till skattekon 
sekvenser på de lån som företaget måste ta vid ett bidrag.

2) Det går givetvis att diskontera varje årlig amortering för sig med 
faktorn 1

(l+k)1 2
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Den tredje beta!ningskonsekvensen utgörs av de räntebetalningar 
företaget erlägger varje år på den aktuella låneskulden. Denna 
kan beräknas genom att man reducerar lånet efter varje amorte
ring. Här har vi förutsatt att amorteringar sker årligen, 
varför ränteutbetalningen det första året beräknas på hela det 
lånade beloppet, det andra året på hela det lånade beloppet 
minus den gjorda amorteringen osv. Termen (L-(t-l)t )r visar 
ränteutbetalningarna för varje år (t). Ränteutbetalningarna 
skall också nuvärdeberäknas, vilket sker med diskonterings- 
faktorn 1

-t
(1+k)

Beräkningar

B = 19.250 
L = 55.000 
n = 8 år 
T = 8 år 
k = 20% 
r sökes

Beräkningarna sker med den presenterade formeln enligt 
följande:

L. i -_i!_+_k_)
n k

-T T
— - C <L - (t— 1 )~)‘r---- -—

^-1 n /-i . i.t = 1 n (1+k) t

< = >

(t-1)-) n' ( 1 + k)fc

< = >

-B + L L. 1 i_U_±JlL
n k

r T
(t-1)-)n (1 + k)t
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-19.250 + 55.000 - 55.000 1 - ( 1+0,20)
8 0,20

2 (55.000 - (t—1)•—----------
t=1 (1 +0,20)

9369,525
143096,25

0,06548

Låneräntan skulle således behöva vara så låg som ca 6,5% 

för att ett lån skulle kunna uppväga ett bidrag.

Förutom att subventionera räntan vid en rak amortering kan ock

så lån göras fördelaktiga genom att variera amorteringstider, 
löptider mm. Vi illustrerar detta gen^m att utgå från det förra 

exemplet. Antag då att räntan är 7% och att amorteringar 
endast skall ske från år 5. Lånet får då följ ande nuvärde:

Tablå 6.3 Betalningskonsekvenser

Är Lån Amortering Ränta (7%) Nettobet. Nuvärde (20%)
0 55.000 + 55.000 + 55.000
1 0 - 3.850 - 3.850 -3.208
2 0 - 3.850 - 3.850 -2.673
3 0 - 3.850 - 3.850 -2.228
4 0 - 3.850 - 3.850 -1 .857
5 -13.750 - 3.850 -17.600 7.073
6 -13.750 - 2.888 -16.638 5.572
7 -13.750 - 1.925 -15.675 4.375
8 -13.750 962 - 14.712 3.422

Nuvärde: 24.592

Ett anstånd med amorteringstiden i fyra år skulle således
innebära en förbättring med nära 6,.000 kr (24600 - 18600).

1) Vid 7% ränta blir nuvärdet = 18600 kr
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6.3 _PR_AK^TXK£A^L_2^ Vänneåterv^ninijig_ur _frånl_uft_och_ky1 vatten_ 

2-_3 • ]___Ba^kgr und

Ett företag i nedre Norrland bedriver sin verksamhet inom den 
mekaniska industrin. Man tillverkar bl a delar till gruvmaski- 
ner och hydraulmotorer. I samband med en förestående flyttning 

av en härdanläggning till en av företagets industrilokaler, 
måste kapaciteten i lokalens befintliga ventilationsanläggning 

ökas för att tillgodose arbetsmiljökraven. Företaget ämnar 
därför uppföra ett nytt fläkthus. Samtidigt funderar man också 
på att låta en värmeåtervinningsdel ingå, så att man kan 

tillvarata den uppvärmda luft som annars försvinner ut ur loka
len. Beräkningar har visat att 56000 m uppvärmd luft för
svinner per timma. Förutom att återvinna värme ur från!uften 

skulle också värme kunna tillvaratas ur kylvattnet.

Totalt beräknas ett värmeåtervinningssystem medföra en årlig 

oljebesparing på 130 m (Eo4).Systemet skulle bestå av tre 
värmeväxlare, sammanbundna av en tvångscirkulerad vattenglykos- 
krets. Efter avdrag för beräknade driftskostnader mm uppskattas 
åtgärden ge en årlig ekonomisk besparing på 58.000 kr. Investe
ringskostnaden för värmeåtervinningsdelen är 294.000 kr och 
investeringens tekniska livslängd är beräknat till 10 år.

6.3.2 _EJ<ojiomiska^ Kal'c^.l.£r_

Värmeåtervinningsanläggningen har karaktären av en rationalise- 
ringsinvestering. Företagets k rav är att investeringen skall 
vara lönsam efter fem år, till den gällande kalkylräntan som är 
18%. Lönsamheten beräknas bl a med nuvärdemetoden, varvid man 
endast tar hänsyn till de fem första åren. (Kravet kan alltså 
betecknas som ett pay-off-krav på 5 år).

N = -G + I •
v k

Formel :
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där

N (nuvärde)
v

G (investeringskostnad) = 294000
I (årlig besparing) = 58000

n (ekonomisk livslängd) = 5 år

k (företagets kalkylränta) = 18%

Beräkningar:

1- (1+0,18)~5
Nv = -294.000 + 58.000 •----- Ô7Ï8

N = - 112.624
v

Nuvärdeberäkningen visar att projektet inte är lönsamt efter 
fem år. Företaget söker därför ett bidrag, som dock är 
begränsat till 102900 (35% x 294000). Detta bidrag reducerar 
alltså investeringskostnaden och förbättrar därmed också 
nuvärdet med 102.900 kr. Bidraget är dock inte tillräckliqt 

för att investeringen skall uppfylla företagets 1önsamhetskra v, 
men man ämnar tydligen genomföra investeringen om man erhåller 

det sökta bidraget.

6^2*3. _LånevjMlkor_* * * vid_statl jg 1 An^finans_ier iji£

Ett tänkt statligt lån till företaget för att täcka 
värmeåtervinningsanläggningen och med samma ekonomiska värde 
för företaget som ett bidrag skall här läggas upp enligt 
följ ande :

Al t 1 .

Lånets löptid = teknisk livslängd
rak årlig amortering

fallande ränta (fast räntesats)

Al t 2.

Lånets löptid = ekonomisk livslängd
rak årlig amortering
fallande ränta (fast räntesats)



89

Alt 3.
Lånets löptid = teknisk livslängd 
amorteringsfr i het i fem år 
fallande ränta (fast räntesats)

I de två första alternativen kan den eftersökta räntan beräknas 
med den tidigare redovisade formeln (se sid 84):

i-n+k)
k

-T T
- Z

t=i
(L-(t-1)-)

(1+k)

I alt. 3 måste däremot vissa korrigeringar göras, eftersom det 
antas en amorteringsfrihet i fem år.

B = L
Tz ,

t=n+1

L
n (1+k)t

£ L • r
t=1 (1+k)fc

T

tS+i (L-(t-n+1)-) r-

Beräk ningar

Alt 1

B = 102900 
L = 294000 
n = 10 år 
T = 10 år 
k = 18% 
r sökes

- B + L - L
n

1 - (1+k) 
k

r

(1+k)t

-10
- 102.900 + 294.000 - ------ • ^-5-^-- —

£ (294.000 - (t-1) --^---)
10 (1+0,18)

(1+k)fc
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58973,86
899301,90 0,06557

Alt 2

B = 102900 
L = 294000 
n = 5 år 
T = 5 år 
k = 18% 
r sökes

- 102.900 + 294.000 - 5 0,18

£ (294.000 - (t-1)-58.800)
t=1 (1 ,18)t

r = 0,0118

Alt 3

B = 102900 
L = 294000 
n = 5 år 
T = 10 år 
k = 18%
r sökes 10

-102.900 + 294.000 - 58.800 1
(1+0,18)

V" (294.000 - (t-6) • 58.800)
L-‘ (1+0, 18)x

1

t=1 t = 6 (1+0,18)

r = 0,0933

De tre alternativen visar tydligt att företaget gynnas av ett 
lån med längre löptid och amorteringsfrihet.
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6.4 PRAKTIKFALL 3. Koker i styrning 

6.4.1 Bakgrund

Ett företag inom pappers- och massaindustrin skall investera i 
ett kokerisystem. Detta för att kunna utnyttja tiden i kokeriet 
optimalt, så att en maximal trycktid erhålles. Förutsättningar 
skulle därvid skapas för en produkt av jämnare kvalitet. 

Dessutom skulle primärvärmeenergiförbrukningen i kokeriet kunna 
reduceras. En jämnare produktion samt ett effektivare utnytt

jande av sekundär värmet från kokeriet skulle också kunna åstad
kommas. Vidare skulle ett inbyggt ångregleringssystem styra 
primärförbrukningen, så att ånguttaget från nätet blev jämnt. 
Den jämnare belastningen på pannorna, som därmed blir fallet 
resulterar då i en högre pannverkningsgrad.

Kokeristyrningssystemet skulle enligt företaget medföra en 

årlig oljebesparing på 1880 m . Vidare skulle man kunna sänka 
klortalet på massan med 0,2 enheter, vilket innebär en 
besparing på 180000 kr/år. Totalt beräknas systemet ge en årlig 

besparing på 1.039.000 kronor. Investeringskostnaden beräknas 

till 3.800.000 kr och den tekniska livslängden till 5 år.

J5.4.2^ _Ek^omisk^ k.aJJ<yl.er_

Företaget använder normalt internräntemetoden vid bedömning av 
lönsamheten för en expansionsinvestering. Det finns dock inte 

något fastställt lönsamhetskrav. Företaget kalkylerar också 
enligt den enkla pay-off metoden, särskilt när det gäller 

mindre projekt med kort återbetalningstid och kostnadsbesparan- 
de investeringar. Något uttalat krav vad gäller pay-off tid 
finns inte heller.

Anledningen till att man inte har några fastställda lönsamhets

krav hänför man till de rutiner som gäller inom företaget. 
Budgetsystemet innehåller en anslagsbudget och en investerings
budget. I anslagsbudgeten skall alla projekt upptas, som kan
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bli föremål för beslut under verksamhetsåret. Investeringsbud
geten skall däremot innehålla uppgifter om tidigare beslutade 

investeringar samt årets utgifter för de i anslagsbudgeten 
upptagna investeringarna.

Varje höst beslutas om en investerings- resp anslagsbudget för 
nästa år, varför bl a internräntemetoden skull| medge en

rangordning mellan olika investeringsprojekt. ' Varje 
investeringskalkyl skall emellertid också kompletteras med andra 
uppgifter och ett investeringsbeslut skulle därvid baseras på 
den helhetsbild man får.

För kokerisystemet har man emellertid inte genomfört några 
kalkyler. Detta försvarar man med att energi besparande 

investeringar inte är lämpliga att kalkylera, eftersom deras 
framtida besparingar är så osäkra. Man pekar bl a på oljepris

utvecklingen, som ryckvis har ökat utan att man kunnat förutse 
det.

Det statliga energi bi draget har dock sökts, eftersom man har en 
viss erfarenhet över åtgärder som ger bidrag. Kokeristyrnings- 
systemet skulle vara en sådan åtgärd.

6.4-2 _Lä_nevi_l T_kor_v i_d_s tat li_g_lå_ne fanans i jer i_njj

För att kunna jämföra det sökta bidraget med^olika lånevillkor, 
behöver vi veta företagets k alky1räntekra v. Eftersom det 
inte finns något uttalat kal kylräntekrav genomför vi beräk

ningar av varje lånevillkors nuvärde med två kalkylräntor (15% 
resp 25%). På detta sätt erhåller vi samtidigt en indikation på 
kal kyl räntans betydelse vid ett statligt lån.

Det statliga bidraget till företagets investering skulle vara

1 ) Se si d 63
2) I princip skulle också investeringens finansieringskostna- 

der kunna användas, men dessa redovisas inte för en enskild 

investering. F n sker ca 90% av företagets upplåning centralt.



93

1.330.000 kronor (35% x 3.800.000). Ett statligt lån skall här 

beräknas enligt följande alternativ:

Al t 1 .
Lånets löptid = teknisk livslängd

rak årlig amortering
fallande ränta (fast räntesats)

Al t 2.
Lånets löptid = teknisk livslängd
amortering efter 5 år

fallande ränta (fast räntesats)

Al t 3.
Lånets löptid = 10 år
rak årlig amortering
fallande ränta (fast räntesats)

Beräkningar

Alt 1

B = 1 . 330.000 

L = 3.800.000 

n = 5 år
T = 5 år

k = 15% resp 25%

r r 
15% 25%

sökes

-1 . 330.000 + 3.800.000 - ---2j=iQQQ • --g-fg-
-5

15%

( 3.800.000 - (t-1 ) ----j=----
5

&
-77638

3.800.000. 1
(1+0,15)

15% 8349081
-0,0093

25%

42614Z.
7024589

0,0607
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Alt 2

B = 1.330.000 

L = 3.800.000 

n = 1 
T = 5 Sr
k = 15% resp 25%

r r sokes 
15% 25%

-1.330.000 + 3.800.000 - 3.800.000 •------- --
(1+0,15)

'151

E Tt=l '

3.800.000 
t15

580728,6 =--------——
15% 12738190

0,0456

r25%
= -------- = 0,11985

10219264

Al t 3

B = 1 . 330.000

L = 3.800.000

n = 10 Sr
T = 10 Sr
k = 15% resp 25%
r r sokes 

15% 25%

r = §§2868_ = 0f0446 
15% 12619118

r o = 1113208^.7 = g,11391
25% 9772802
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6.J> Avis 1 iutjînde_synpunktej^ och fö^s^a^ .til^JAneutf ormn^nj;

De presenterade praktikfallen visar att företagen låter 
oljepriset vara fast i sina kalkyler. Detta kan till viss del 
"skyllas" på de ansökningsblanketter som SIND har. Det krävs 
där att man skall uppge åtgärdens beräknade åri i ga besparing. 
Enligt vår mening är det emellertid viktigt att företagen 
i sina kalkyler antar en viss prisutveckling på oljan. Det är 
direkt felaktigt att göra som man gjorde i de två första 
företagen. Hay använde man en nominell kalkyl ränta i en 
real kal kyl.

För att demonstrera hur en kalkyl skall genomföras och en 
oljeprishöjnings betydelse ger vi här ett exempel på hur en 
kalkyl borde ha gjorts i företag 2.

Exempel 1 

Förutsättningar:

årlig oljebesparing 
årlig ekonomisk besparing 
grundinvestering 
ekonomisk livslängd 
kalkylränta (nominell)

3
130 m (Eo4) 

58.000 kr 
294.000 kr 

5 år 
18%

Antag vidare att oljepriset förväntas öka med 75 kr/år de 
första två åren och därefter 100 kr/år, samt att driftkostna
derna ökar med 250 kr/år under de två första åren och 500 
kr/år under de tre följande åren.

Beräkning
1N„ = 'G + j] V *

V tTi t (1+0,18)t
< = >

N = -294.000 + 67.5001 2) • ---- + 77.000 — --5- + 89.500 •--1--x 
v 1,18 1,18^ 1 ,18J

+ 102.000 — -- 2 + 114.500 — --e = -24.365 
1,18^ 1,18°

1) Se Reala eller nominella kalkyler avsnitt 4.2.7
2) 58.000 + 75-130 - 250 = 67.500



Med en sådan prisutveckling skulle således investeringen v ^ ra 
lönsam vid ett bidrag på ca 8,3% av investeringsbeloppet.

Av de presenterade praktikfallen framgår vidare att företagen 

inte gör kalkyler där de finansiella konsekvenserna beaktas. 
Istället grundas 1önsamhetsberäkningarna på "rena" investe
ringskalkyler, såsom pay-off-metoden och nuvärdemetoden. Ett 

bidrag som direkt reducerar grundinvesteringen är därför 

lättare att värdera för företaget än ett lån.

För att räkna fram en investerings lönsamhet vid en viss 
finansieringsstruktur bör man göra en investeringskalkyl, som 
tar hänsyn till fi nans i eringskostnaderna. Vi demonstrerar en 
sådan kalkyl genom att beräkna lönsamheten för investeringen 

under vissa lånevillkor.

Exempel 2

Samma förutsättningar och antaganden som för exempel 1. 
Finansieringen sker emellertid med ett till 100% statligt lån

Lån = 294000 kr 

ränta = 7%

amortering = 29400 kr/år 

1öptid = 10 år

Ett nuvärde beräknas då enligt formeln:

10
N = -G+L +,

t=1
(I - U )------------- 1
t (1+k)

1) Det är här viktigt att också genomföra känslighetsanalyser 
på oljeprisutveckling, ekonomisk livslängd och driftkostna 

den.
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där

k = kalkylränta 18%
I = besparing år t 

U = amortering + ränta år t

Tablån nedan visar de årliga betalningskonsekvenserna

Tablå 6.4 Beta! ningskonsekvenser och nuvärdeberäkning till 1 8%

kalkyl ränta

Âr G Lån Amorte-

ri ng

Ränta
(7%)

Bespa
ring

Netto-
bet

Nuvärde

(18%)

0 -294000 +294000 0

1 -29400 -20580 +67500 +17520 +14847

2 -29400 -18522 +77000 +29078 +20883

3 -29400 -16464 +89500 +43636 +26558

4 -29400 -14406 +102000 +58194 +30016

5 -29400 -12348 +114500 +72752 +31801

6 -29400 -10290 -39690 -14701

7 -29400 - 8232 -37632 -11813

8 -29400 - 6174 -35574 - 9462

9 -29400 - 4116 -33516 - 7558

10 -29400 - 2058 -31458 - 6012

Nuvärde : 74559

Detta nuvärde skall jämföras med en finansiering som till 35% 
utgörs av bidrag och 65% av eget kapital och lån. Finansie- 
ringskostnaden för det egna kapitalet och lånet motsvaras av 

företagets gällande kalkylränta. Nuvärdet blir vid en sådan 
finansiering 78.535 kr.

Det statliga bidraget till industrins energi besparande 
investeringar skall avvecklas under de närmaste åren. Det har 

därför förekommit diskussioner om att i stället införa en

7 - A3
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statlig lånefinansiering. Ett statligt lån skulle därvid avse 
att täcka 75% av investeringskostnaden och därmed underlätta 
företagens finansiering av energi besparande åtgärder.

Vid våra företagsstudier har det emellertid visat sig att ett 
sådant lån anses försämra företagets övriga 1ånemöjligheter. 
Ett statligt lån kan förvisso underlätta finansieringen för en 
energi besparande investering, men då till priset av att en 
annan investering inte kan genomföras. Detta eftersom ett 
statligt lån liksom andra lån försämrar företagets soliditet.

01jeersättningsdelegationen har därför diskuterat ett statligt 
lån, som skulle jämställas med företagets egna kapital.
Detta för att lånet inte skall påverka företagets övriga 
finansieringsmöjligheter. Om ett sådant lån går att 
åstadkomma, skulle då lånevillkoren (låneränta, amorteringstid 
mm) vara samma som för ett vanligt lån? Nej, enligt vår mening 
skulle ett sådant lån innebära att en energibesparande 
investering inte längre skul1e^konkurrera med företagets andra 
rational iseringsinvesteringar. Anledningen till detta är
att de andra investeringarna skulle få en oförändrad finansie- 
ringssituation oberoende av om en energibesparande investe
ring genomförs eller inte. Kravet på den energi besparande åt
gärden skulle därför vara att den täcker sina finansierings- 
kostnader (oavsett företagets kal kyl ränta).

Det av oljeersättningsdelegationen föreslagna lånet skulle 
emellertid inte täcka hela investeringskostnaden. Detta inne
bär således att investeringen till en viss del kommer att 
konkurrera med andra investeringar. Hur detta inverkar på lön- 
samhetskrav mm blir bl a beroende av hur "fort" företaget kan 
få tillbaka den del, som inte kan 1ånefinansieras via staten.

1) Se bl a Jönsson m fl (1977).
2) Dsl 1979:17
3) Under förutsättning att lånet täcker hela den energibespa

rande investeringen.
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Ett bidrag innebär att en energi besparande investerings lönsam
het förbättras, så att den kan konkurrera om de finansiella 
resurserna med andra rationaliseringsinvesteringar. I de fall 
företagen söker bidrag skulle de också genomföra investering
arna om de fick det sökta bidraget. I våra beräkningar har vi 
därför antagit att ett lån skulle täcka hela investeringskost
naden och att^Iånevi 11koren ekonomiskt sett skulle motsvara ett 
bidrag på 35% . Huruvida företagen skulle genomföra inves
teringarna är oklart, dels eftersom bidraget inte alltid med
förde att en energi besparande investering blev lönsam för före
taget, dels eftersom ett 1 åneal ternati v skul 1 e^örs ämra före
tagets soliditet mer än ett bi dragsalternativ.

Beräkningarna visar att företagets kalkylräntekrav har en stor 
inverkan på hur attraktiva lånevillkoren är för företaget. 
Vidare framgår också att lånets fördel akti j^et varierar med 
löptid, räntesats, amorteringsvi 11 kor etc.

Den generella slutsatsen man kan dra av samtliga presenterade 
praktikfall är, att staten tvingas till att tillhandahålla 
kraftigt subventionerade lån, om lånen skall bli lika förmån
liga som ett bidrag. T ex framgår det av våra beräkningar i 
praktikfall 2, att låneräntan blir så låg som 6,5% för alt 1,

1) Andra antaganden skulle i princip inte förändra beräk
ningarnas resultat.

2) Som ett alternativ till statlig lånefinansiering har leasing 
nämnts. Staten skulle då först investera i den energibespa- 
rande anläggningen, och sedan låta företaget leasa den. Man 
menar att man därmed skulle undgå att påverka företagets so
liditet. Huruvida en utbredd leasing verkligen inte påverkar 
företagets övriga 1 ånemöjligheter bör enligt vår mening 
emellertid utredas närmare.

3) Se även 01jeersättningsdelegationen Dsl 1979:17.



1,2% för alt 2 och 9,3% för alt 3. För företagets del, så är 
de tre alternativen emellertid likvärdiga. Räntevariationerna 

beror här enbart på att övriga lånevillkor har förändrats.

För samhällets del går det däremot inte att uttala sig om 
vilket alternativ som är förmånligast. För att kunna göra det 

krävs att man känner samhällets avkastningskrav. Man kan 
emellertid studera alternativen i tre olika fall:

1. Den samhällsekonomiska kalkylräntan är lika med den före
tagsekonomi ska

2. Den samhällsekonomiska kalkylräntan är högre än den före
tagsekonomiska

3. Den samhällsekonomiska kalkylräntan är lägre än den före

tagsekonomi ska.

I det första fallet blir givetvis samtliga tre alternativ lik
värdiga även för samhället. I detta fall skulle ju samhället 
ge framtida betalningar samma värde som företaget. Om samhäl
let däremot hade en högre kalkylränta så skulle situationen 
förändras. Då skulle en bidragsgivning vara att föredra. Detta
eftersom de tre 1ånealternativen skulle få ett nuvärde som är

1 )
samre an det sokta bidraget.

Det tredje fallet, där samhällets kalkylränta är lägre än den 
företagsekonomiska, torde vara det mest troliga, bl a mot 
bakgrund av att samhället har större möjlighet till risk
spridning jämfört med det enskilda företaget. Dessutom hävdas 
ofta i litteraturen att samhällets reala avkastningskrav
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1) Vid en samhällsekonomisk kalkylränta på 20% skulle
nuvärdena bli följande: (jämför med bidraget på -102.900 kr) 

Al t 1 . -1 1 4.764 kr 
Al t 2. -111.181 kr 
Al t 3. -119.147 kr
(Observera att det alternativ som har den lägsta lånerän
tan 1,2% är samhällsekonomiskt lönsammast av lånealterna- 
t i v e n. )
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borde vara 4-8% (se avsnitt 4.3). Ur samhällets synvinkel 

skulle i detta fall samtliga 1ånealternativ vara att föredra 
framför den aktuella bidragsgivningen. Bland lånealternativen 

skulle i sin tur alt 3 vara det bästa.

Det ovan förda resonemanget visar sambandet mellan samhällets 
och företagets kal kylräntekrav. Dessutom framhålles även 

vikten av att samhällets avkastningskrav får bestämma 

finansieringsform.

När det gäller att föreslå hur en statlig lånefinansiering kan 

utformas så måste man också beakta, att företag har skilda 

förräntni ijgskrav och att de dessutom tillämpar olika kalkyl
metoder. Värderingen av ett 1ånealternativs ekonomiska 

konsekvenser skiljer sig därför mellan olika företag. Se t ex 
de genomförda beräkningarna i det tredje praktikfallet, där vi 
för varje 1ånealternativ beräknar den låneränta som ur 

företagets synvinkel uppväger ett bidrag. Beräkningarna 
genomförs under förutsättningen att företaget har ett förränt- 

ningskrav på 15% resp 25%. Det visar sig att en högre kalkyl
ränta innebär att företaget också kan acceptera en högre låne

ränta.

Det synes mot denna bakgrund vara lämpligt att ett statligt 
lån till energi besparande åtgärder inom industrin är unikt 

för varje företag. Lånet skulle alltså vara utformat så att 
hänsyn tas till ett företags kal kylräntekrav, samt till den 

aktuella investeringens betalningskonsekvenser. En sådan ut- 

formning^kul 1 e möjliggöra att företagsekonomiskt olönsamma 
projekt kan 1ånefinansieras så att de blir precis lön
samma. Detta var också en grundtanke bakom det nuvarande 
bidragssystemet, men eftersom bestämning av bidragsbelopp nu 

sker på ett schablonartat sätt så blir detta sällan 

fal 1 et.

1) Se också Renck (1967) och Tell (1978).

2) Till företagets gällande kalkylränta.
3) Kalkyler genomförs bl a utan hänsyn till företagens för

räntni ngskrav (se kap 5).



Innan man helt kan ta ställning för unika statliga lån, så 
måste man beakta följande:

- samhällets avkastningskrav
- kreditmarknadsrestrik ti oner
- företagens förräntningskrav
- administrativa kostnader
- mätningsproblemet

Samhällets avkastningskrav: Vi har tidigare påpekat betydel
sen av att fastställa samhällets kalkylränta . Först 
därefter är det möjligt att avgöra om ett lån (alternativt 
bidrag) skall utgå och om så är fallet till vilka villkor. För 
ett lån gäller det att bestämma låneränta, lånebelopp, 
amorteringsvi11 kor etc. Faktorer som enligt vår mening till 
viss del bör baseras på samhällets lönsamhetskrav.

Kreditmarknadsrestrikti oner: En statlig lånegivning blir också 
beroende av den svenska kreditmarknaden. Nästa kapitel ägnas 
åt att behandla denna utförligare. Här skall emellertid 
klargöras att det är av stor betydelse att man vid utformande 
av ett lånesystem (eller bidragssystem) studerar och utvärde
rar de effekter, som detta får för kredit g ivningen på andra 
områden. T ex bör effekterna på kreditmöjligheterna för andra 
investeringar studeras.

Företagens förräntningskrav: Det framgår av praktikfallen att 
företagens kal kylräntekrav har en avgörande betydelse för hur 
fördelaktigt ett lån är för företaget. Kal kylräntekravet bör 
därför, som vi tidigare nämnt, påverka lånevillkorens ut
seende.

När vi studerade olika företags ansökningshandlingar hos SIND 
(i samband med att vi sökte efter företag som hade fått det 
statliga energibidraget) så visade det sig att en 
del företag inte uppgav någon kalkylränta. Det kan givetvis
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1) Se också Bergendahl (1980).
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förhålla sig på det sätt som det gjorde för företaget i det 

tredje presenterade praktikfallet. I detta företag ansåg man 

att det förelåg så stor osäkerhet beträffande energi investe- 
ringars framtida besparingar, att en investeringskalkyl skulle 

vara ointressant. Är detta förhållandet när det gäller de andra 

företagen, så är det möjligt att värdera ett 1ånealternativ 

för dessa, eftersom företagen då har ett förräntningskrav. 

Skulle däremot ett företag inte alls ha någon kalkylränta, 

blir en värdering av ett lån svårare.

Ett företags sol i ditetskrav sägs också påverka värderingen av 

ett lån och i vissa fall företagets kal kylräntekrav.
Soliditetsaspekterna bör givetvis studeras närmare. Vi kan 
dock här påpeka det faktum att ett bidrag utbetalas först 

efter det att en investering är genomförd, och att företaget 
under denna tid måste 1ånefinansiera (alternativt självfinan
siera) investeringen. Något som alltså direkt eller indirekt 
påverkar företagets övriga investeringar (och soliditet).

Administrativa kostnader: Ett statligt lån, vilket anpassas 
efter varje enskilt företag och investeringsåtgärd, torde 
ställa stora krav på den administrativa handläggningspersona- 

1 en, vad gäller kalkyl- resp företagskunskaper. Dessutom 
kommer kravet på kontrollmöjligheter att framstå som än nöd

vändigare. Det är viktigt att man bestämmer hur stora dessa 

kostnader får vara och att man därvid även beaktar de 
kostnader, som ett annat låne- resp bidragssystem skulle föra 

med sig.

Mätningsproblemet: Slutligen vill vi betona att det är 
viktigt att man vid en framtida 1åneutformning också tar 

hänsyn till osäkerheten och inflationen i 1önsamhetsberäk- 
ningarna. Vi anser att lånegrundade kalkyler skall genomföras 
i löpande priser. Framtida oljepriser mm, kan då fastställas 

efter på förhand gjorda prognoser. På så sätt undvikes en 
sammanblandning av företagens nominella kalkylräntor och reala

värden.
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Hur osäkerheten skall behandlas är svårt att fastställa. 

Framtidsbedömningar är alltid vanskliga att göra. Detta gäller 

även för andra 1ånealternativ resp bi dragsa 1ternativ . Förslags

vis görs därför känslighetsanalyser, så att olika faktorers 

betydelse och rimligheten i kalkylerna kan fastställas.

6^.6^ PRAKTIKFALJ. 4_._F jJirryänTieutt>yg£n ad_i_Södertälj e 

.]__ Ba^ru nc[

(Historik och siffermaterial baseras på Södertälje Värmeverks 

utbyggnadsplan 78).

Ett principbeslut om en fjärrvärmeutbyggnad i Södertälje 
fattades redan under år 1970. Värmeproduktionen har sedan dess 
skett i ett antal transportabla panncentraler, då distribu

tionsnätet bestått av flera separata system under utbyggnads- 
skedet (se bilaga 1). 1972 fattades emellertid ett beslut om 

att ett större värmeverk skulle förläggas till Igelsta. Detta 
skulle efter hand ersätta de mindre redan befintliga pann

central erna.

Distributionsnätet består f n av 11 st mindre delsystem. Dessa 
skall nu successivt byggas samman, så att fjärrvärmedistribu

tion från det planerade värmeverket i Igelsta blir möjlig till 
samtliga abonnenter inom tätorten. Det planerade utseendet av 

distributionsnätet framgår av kartan i bilaga 2. Vidare fram
går där när i tiden de olika ledningarna beräknas vara klara.

Igelstaverket är f n dimensionerat till fyra hetvattenpannor 
om vardera ca 80 MW. Tre stycken är planerade att tas i 
drift hösten 1982, medan den fjärde är tänkt att tas i bruk 
först under 1984. Detta gäller under förutsättningen att man 
enbart ämnar satsa på ett rent värmebaserad fjärrvärmeverk.

Redan 1972 inleddes nämligen diskussioner med Vattenfall om

ett kraftvärmeverk om 50 MW och 100 MW . Skulle ett
el värme

beslut om ett sådant kraftvärmeverk fattas, kan en av de
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planerade hetvattenpannorna komma att utgå. En av förutsätt
ningarna för en utbyggnad av ett kraftvärmeverk i Södertälje 
är att detta ger kommunen en säkrare och en ekonomiskt för
delaktigare energisituati on.

I planerna på I gei sta verket ingår vidare en utbyggnad av ett 
oljelager och en hamnpir i anslutning till anläggningen. Den 
beräknade utbyggnaden, utan hänsyn till ett eventuellt kraft
värmeverk, redovisas i bilaga 3. Som grundprincip gäller att 
det skall finnas en reservkapacitet (reservvärmecentral) inom 
varje distributionsområde för den största produktionsenheten. 
Diagrammet i bilagan visar bl a den stora reservkapacitet, som 
till en början är nödvändig pga de många distributionsområde
na, samt den minskning av antalet transportabla panncentraler, 
som blir fallet när Igelstaverkets hetvattenpannor tas i bruk.

6.6.2 _Ela)jiomi s,k£ k.a^kyl er_och_beräkjii ngsunder^a£

De ekonomiska kalkyler, som Södertälje värmeverk använt, 
baseras på 1978 års penningvärde vid ett konsumentprisindex av 
450. En genomsnittlig inflationstakt om fyra procent per år har 
antagits gälla för hela planeringsperioden. Vidare har en del 
känslighetsanalyser genomförts med alternativ inflationstakt 
(noll resp åtta procent).

Investeringen sker dels i produktionsanläggningar dels i 
distributionsanläggningar. I 78 års penningvärde skulle de 
kvarvarande investeringskostnaderna uppgå till omkring 93 milj 
kr f ör produ kt i onsanl äggn i ngar. Av dessa avser närmare 75 milj 
kr Igelsta verket, medan 15 milj kr avser i nvesteringar i hamn
anläggningar och oljelager i anslutning till verket. Resteran
de belopp avser främst reinvesteringskostnader, bl a i tran
sportabla panncentraler. Fram till 1977 hade ca 20 milj kr 
investerats i produktionsanläggningar.

De investeringar som berör distributionssystemet utgörs främst 
av kulvertar och tunnelbyggen. Tunnel investeringarna är till
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största delen förlagda till åren 1979-1982, då bl a en tunnel 

skall byggas mellan Igelsta verket och Saltskog. Denna tunnel 
medför sedan att värmeleveranser till de västra delarna av 
Södertälje blir möjliga.

Till skillnad från investeringar i tunnelbyggande beräknas 
investeringar i kulvertar ske kontinuerligt under hela 

utbyggnadsperioden.

De totala kostnaderna för di stribut ions investeringar beräknas 
uppgå till 128 milj kr (1978 års penningvärde) under tids

perioden 1978 fram till 1990. Samtliga fasta investeringskost
nader, såväl distributions- som produktionsanläggningskostna

der, finns sammanfattade i bilaga 4.

De rörliga kostnaderna för produktion och distribution 
framgår fr o m 1978 av tabellen i bilaga 5. Till de rörliga 

kostnaderna har där räknats bränslekostnader samt drift- och 
underhållskostnader. För beräkning av de rörliga kostnaderna 

har man använt vissa "erfarenhetsmässiga" schablonvärden. 
Drift- och underhållskostnader, för distributionssystemet, har 
därvid beräknats utgöra en procent av investeringskostnaderna, 
medan drift- och underhållskostnader för produktionsanlägg- 
ni ngar fastställts till sex procent (transportabla panncentra
ler) resp tv§ procent (Igelstaverket).

Bränslekostnaderna har också baserats på 78 års penningvärde. 

Man har endast räknat med olja som bränsle, eftersom de 
planerade hetvattenpannorna är oljeeldade. Det finns 
emellertid idag (1980) kalkyler, där beräkningar gjorts för 
alternativa värmepannor. Andra bränslen som då har beaktats är 
t ex kol och fl is. Vi skall dock här enbart studera de beräk
ningar som finns redovisade i värmeverkets utbyggnadsp1 an 
1 978.
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För Genetacentralen och transportabla panncentraler har 
oljepriset beräknats till 506 kr/m inkl alla omkostnader 
efter uttransport. Motsvarande pris för Igelstaverket har 
beräknats uppgå till 496 kr/m , eftersom oljelagret finns 
inom samma område.

I de presenterade kostnaderna ingår också en uppskattad kost
nad för eventuella nät- och pannförluster. Nätförluster består 
av värmeförluster i samband med distribution. Schablonmässigt 

har dessa satts till 9% under de första fem åren (1978-1983), 

8% under åren 1984 och 1985, 7% under åren 1986 tom 1988 samt 
6% under de två sista åren av planeringsperioden. Anledningen 

till att procenttalet minskar under perioden är, att man 
räknar med ett ökat kapacitetsutnyttjande av anläggningen, 

vilket leder till minskade värmeförluster. Förlusterna på 

produktionssidan antas innebära att den genomsnittliga verk
ningsgraden blir 91% för Igelsta verket, 90% för Genetacentra- 

len och 84% för de transportabla panncentralerna.

Intäktsberäkningarna grundas på 1978 års fjärrvärmetaxa. Denna 

är så utformad, att den i princip inte skall ge abonnenten en 
värmekostnad, som överstiger dennes alternativkostnad. Taxe- 

sättningen baseras således inte på verksamhetens verkliga 
kostnader.

De årliga intäkterna framgår, liksom de rörliga kostnaderna, 

av sammanställningen i bilaga 5. I de redovisade intäkterna 

ingår en årlig uppräkning om fyra procent. Denna uppräkning 
beror på att den nuvarande fjärrvärmetaxan är indexreglerad, 
varför avgifterna och därmed också intäkterna ökar med den 
antagna inflationstakten. Dessutom har naturligtvis intäkterna 
anpassats till den förväntade ökningen av anslutningsgraden.

Om vi studerar sammanställningen i bilagan, finner vi att det 

under rubrikerna produktion resp distribution återfinnes en 
post, som visar värmeverkets kapi tal tjänstkostnader. Kapital-

1) F n Södertäljes största panncentral.
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tjänstkostnaderna skall baseras på avskrivning och ränta på 

gjorda investeringars bokförda värden. Avskrivningstiden och 
räntesatser skall följa Kommunförbundets rekommendationer. Den 

räntesats som tillämpas på investeringar som tillkommit 1978 
eller senare är 10,5%. Fram tom 1977 gäller en räntesats om 
8,5% på redan gjorda investeringar. I huvudalternativet har 

vidare förutsatts att tillkommande kapi taltjänstkostnader 
beräknas enligt "annuitetsmetoden", vilket innebär att av
skri vningsbeloppen är lägre under de första åren jämfört med 

om man använt den "nominella" metod, som hittills har använts 
inom kommunen. Den "nominella" metoden innebär att en linjär 
avskrivning tillämpas. Anledningen till att man förutsatt en 
tillämpning av "annuitetsmetoden" är att kapi taltjänstkostna- 
derna då anses spegla finansieringskostnaderna bättre, samt 
att man med denna metod får en rättvisare fördelning av 
kostnaderna över planeringsperi oden. Kapi tal tjänstkostnaderna 

utgör således värmeverkets finansieringskostnader. Finansie
ringen av olika investeringsprojekt går via den kommunala 
budgeten, varför projektens verkliga finansieringskostnader 
inte alltid kan fastställas. Kapi tal tjänstkostnaden är då 
avsedd att schablonmässigt visa denna kostnad. Förfarings
sättet innebär en viss “snedvridning", bl a kan ju taxesätt- 

ningen inte baseras på de verkliga kostnaderna.

6^.3^ Fi^na^ns^i e^r^n£

För den aktuella fjärrvärmeutbyggnaden i Södertälje, är inves- 

ringsutgiften störst under de första åren av 1980-talet. Detta 
då kap i tal k rävan de investeringar genomförs i både produktions- 
och distributionsanläggningar (se bil. 4).

Det stora finansieringsbehovet beaktas också i utbyggnadspla- 

nen. Man tillmäter där finansieringen en stor betydelse, men 
konstaterar samtidigt att finansieringssituationen märkbart 

förbättrats under senare delen av 1970-talet. De finansie
ringsmöjligheter som anses vara tillgängliga vid utbyggnaden
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är följande:

- anslutningsavgifter
- fjärrvärmelån
- bank och fondlån
- driftöverskott
- elverksfond

An siutningsavgifter : Dessa har som ovan nämnts även tidigare 
ingått som en del av finansieringen vid fjärrvärmeutbyggnader. 
De är avsedda att täcka kostnaden för ledningsnät mm.

Fastighetsägare som ansluter sig till ett kommunalt fjärrvär
mesystem kan i de flesta fall erhålla lån, som svarar mot 
anslutningsavgiften. I Södertälje låter man fastighetsägaren 
överlåta en del av sitt bostads!än till värmeverket vid ny
byggnation. När det gäller fastighetsägare till äldre bostäder 
finns ofta stora möjligheter att erhålla energi spar!ån, om man 
ansluter sig till ett fjärrvärmeverk.

Anslutningsavgifterna betalas tillbaka till fastighetsägaren, 
i takt med att denne återbetalar sina lån. Anslutningsav
gifterna är således i egentlig mening inga avgifter, utan ut
gör istället en låneform som indirekt finansieras av staten 
(se figur 6.2).

1) Som vi tidigare har konstaterat går all finansiering genom 
kommunens finansieringsavdelning. Värmeverkets kalkyler 
baseras därför på de kostnader som påförs av kommunen i 
form av kapi tal tjänstkostnader. Den verkliga lånekostnaden 
kommer alltså inte fram vid 1önsamhetsberäkningen.



110

Figur 6.2 Anslutningsavgifter (en statlig lånefinansiering)

StatenKommu n 
(fj ärrvärme
verk )

Bostads!än 
eller
energisparlån

Fastighets- 
ägareanslutnings- 

avgifter

återbetalning av 
1 ån

återbetalning av 
anslutningsavgifter

I Södertälje beräknas anslutningsavgiften vara en betydelse
full finansieringskälla vid den fortsatta fjärrvärmeutbyggna
den.

Fjärrvärmei ån beräknas täcka en stor del av det kvarvarande 
finansieringsbehovet. Dessa län är relativt förmånliga, då de 
har en längre löptid än andra lånemöjligheter.

Bank- och fondlån ses som en tredje finansieringsmöjlighet. 
Dessa lån har emellertid ofta ogynnsamma villkor, samtidigt är 
de dessutom begränsade. I Södertälje konstaterar man att dessa 
lånemöjligheter finns, men i första hand försöker man utnyttja 
andra finansieringsmöjligheter.

Priftöverskott som värmeverket genererar får fn tas i anspråk 
för investeringar. Detta förhållande skall fortsätta att 
gälla.
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Elverksfond finns fn inte. Det förekommer emellertid 

diskussioner om en sådan fond, bl a för att utjämna taxe- 
sättningen mellan olika tidsperioder.

_Re^su/l tajt ocji synp£n]<ter_

Resultatet av beräkningarna framgår av sammanställningen i 

bilaga 5. Beräkningarna visar ett årligt driftöverskott under 
hela planeringsperioden (undantaget 1983). Detta kommer 
sedan att öka markant fr o m 1985, vilket anses bero på att 

nyanslutningen till fjärrvärmesystemet kommer att fortsätta 

efter det att de tunga basinvesteringarna är genomförda och 
att den nuvarande fjärrvärmetaxans utformning gör att in

täkterna ökar med inflationen. Kapi tal tjänstkostnaderna ökar 
däremot inte i denna omfattning, eftersom avskrivningarna är 
baserade på anskaffningsvärdet. Man drar därför slutsatsen att 

fjärrvärmetaxans utformning måste ändras omkring 1985.

Förutom det förväntade årliga driftöverskottet i löpande 

priser, redovisas ett slutvärde för varje år av planerings- 
perioden. Slutvärdet för hela perioden (år 1990) beräknas 

till 51.231 kkr (40.009 kkr + 11.222 kkr). De framräknade 

driftöverskotten och slutvärdena gäller hela tätortens plane
rade fjärrvärmeverksamhet.

De känslighetsanalyser som gjorts anses visa att inflations
takten påverkar resultatet. Ju högre inflationstakt desto 

bättre resultat (se bilaga 6). Vidare framgår också skillnaden 
i att använda "annuitetsmetoden" jämfört med den "nominella" 
metoden. De årliga driftsresultaten skulle bli sämre under 

hela 1980-talet, om den "nominella" metoden i stället 
tillämp ades.

1) Jämför exemplet på sidan 59. Vid en slutvärdeberäkning 

transporteras kapitalet framåt i tiden, till planerings- 
periodens slutår.
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Sammanfattningsvis kan konstateras att de av värmeveket 

presenterde beräkningarna indikerar att en fjärrvärmeutbyggnad 
enligt planen 1978 skulle vara lönsam. Man konstaterar på 

värmeverket att "resultatet är mest känsligt för förändringar 
i storheter som inte är direkt påverkbara för energiverken, 

såsom inflation och metod för beräkning av kapi tal tjänst

kostnader".

Det redovisade resultatet visar alltså att den total a 
fjärrvärmerörelsen är lönsam vid en utbyggnad, men det visar 

däremot inte om den planerade fortsatta utbyggnaden är lönsam 
i sig. V i efterlyser därför en invester ingsk al kyl, där en 

separat 1önsamhetsberäkning görs för en fortsatt fjärrvärme
utbyggnad. Man måste därvid ställa handlingsalternativet, en 

fortsatt utbyggnad, mot de andra handlingsalternativ som kan 
föreligga. Det resultat man sedan erhåller, visar då den 

företagsekonomiska lönsamheten för alternativet att bygga ut 

fj ärrvärme n.

Enligt vår mening torde det i detta fall också vara lämpligt 
att beräkna den samhällsekonomiska lönsamheten. En samhälls
ekonomisk 1önsamhetsberäkning skulle kunna utgå från en före

tagsekonomisk kalkyl, som har baserats på de prognostiserade 
investeringsutgifterna och finansieringskostnaderna, i stället 

för de kapi taltjänstkostnader som nu belastar värmeverkets 
kalkyl. I den samhällsekonomiska bedömningen skulle dessutom 
de sysselsättningseffekter, miljöeffekter samt andra externa 
effekter ingå, som blir följden av den fortsatta utbyggnaden. 

Till sist är det önskvärt, att ett tredje alternativ under

söks. I Södertälje förutsätter man att fastighetsägarnas 

energi spar!ån skall satsas på anslutning till fjärrvärmenätet. 

Det tredje alternativet skulle kunna vara en mindre produktions- 

anläggning, där fastighetsägarnas lån i stället används till 

förbättrad isolering etc.

1) Jämför sid 55. T ex skulle ett noll al ternativ innebära att 
vissa intäkter bortfaller, då inte kapacitet finns för att 

klara fler abonnenter.
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NUVARANDE DISTRIBUTIONSOMRÅDEN

BILAGA 1 

UTBYGGNADSPLAN - 78

SÖDERTÄLJE

8 - Ä3
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PLANERAT FJÄRRVÄRMENÄT UTBYGGNADSPLAN -78



BELASTNING OCH PRODUKTIONSKAPACITET
BILAGA 3 115

UTBYGGNADSPLAN -78

SAMMANLAGRAD LAST ( 0,8 x E ) 
PRODUKTIONSKAPACITET 

MW
BRUNNSANG + ÖVRIG

ÖVRIGA

GENETA

HOVSJO

BRUNNSANG

GENETA IGELSTA 4

ÖVRIGA

IGELSTA 3200 -

150 -

HOVSJO
IGELSTA 2

BRUNNSANG

GENETA

IGELSTA 1



INVESTERINGSPLAN BILAGA 4 116

UTBYGGN ADSPLAN 78

INVESTERING 

[ Mkr ]

NVESTERI NGAR 1970-1977

PRODUKTION 20 Mkr

56 MkrDISTRIBUTION

INVESTERINGAR 197g-1990

PRODUKTION 93 Mkr

DISTRIBUTION 128 Mkr

IGELSTA 1-3

TOTALT

PRODUKTION 113 Mkr

DISTRIBUTION 184Mkr

«300 Mkr

HAMN

LAGERIGELSTA

HAMN
.LAGER

TUNNLAR
IGELSTA

KULVERTAR

PRODUKTION 5,2 10,4 17,2 23,1 23,2 7,0 6,3 0 0 0 0 0 0

□ ISTRI BUTI0N12.2 15,5 15,4 16,7 22,8 7,0 9,4 6,4 7,3 6,2 4,6 2,4 2,4

SUMMA INVEST 17,4 25,9 32,6 39,8 46,0 14,0 15,7 6,4 7,3 6,2 4,6 2,4 2,4



Sqmmonställning över huvudalternotivets driftresultat

Belopp i kkr

BILAGA 5
117

Utbyggnadsplan 78

1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984

PRODUKTION

Kapitaltjänstkostn 2955 3797 4425 5226 7615 10582 10818

01jekostnader 25884 32538 37271 40173 45905 52522 54963

Drift och underhåll 2542 2769 3034 3449 4030 4688 4769

S:A PRODUKTION 39104 44730 48849 57550 67792 70550

DISTRIBUTION

Kapitalt jänstkostn

Drift och underhåll

4354

672

5569

825

7187

1024

8876

1238

10804

1483

13545

1817

14366

1978

S:A DISTRIBUTION 5026 6394 8211 10114 12287 15362 16344

ADMINISTRATION 1750 1947 2221 2365 2497 2637 2783

SUMMA KOSTNADER 47445 55162 _61328_ 72334 85791 89677

INTÄKTER 39850 49970 57217 61734 73231 85648 90642
ÇVarmeavgifter)

DRIFTRESULTAT + 1693 +2525 +2055 + 406 + 897 - 143 + 965

ACKUMULERAT ÖVER-
RESP UNDERSKOTT 1903 3757 6601 9218 10407 12188 13081

10.5 % ränta på 
ACKUMULERAT UNDER
SKOTT
8.5 % ränta på 
ACKUMULERAT ÖVER
SKOTT 162 319 562 784 885 1036 1112

RESULTAT _1854___2844__ ___261Z_ __ 1190- ____J.Z82___ IIII
coil
C

M
I

0011iiiiii --20Z6—
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Sammanställning över huvudalternativets driftresultat Utbyggnadsplan 78 
Belopp i kkr

1985 1986 1987 1988 1989 1990

PRODUKTION
Kapitaltjän stkostn 11619 11511 11403 11295 11187 11079
01jekostnader 58139 60570 63849 67374 70246 73833
Drift och underhåll 5124 5329 5542 5764 5995 6234
SUMMA PRODUKTION 74882 77410 80794 84433 87428 91146

DISTRIBUTION
Kapitaltjänstkostn 15550 16359 17341 18198 18833 19142
Drift och underhåll 2181 2355 2553 2747 2927 3083
SUMMA DISTRIBUTION 17731 18714 19894 20945 21760 22225

ADMINISTRATION 2931 3085 3247 3419 3598 3788
SUMMA KOSTNADER 95544 99209 103935_ _108797__ 112786 117159

INTÄKTER
ÇVärmeavgifter)

95837 101383 106923 112865 118890 124980

DRIFTRESULTAT + 293 + 2174 + 2988 + 4068 + 6104 + 7821

ACKUMULERAT ÖVER- 
RESP UNDERSKOTT 15158 16739 20336 25052 31249 40009

10.5 % ränta på 
ACKUMULERAT UNDER
SKOTT
8.5 % ränta på 
ACKUMULERAT ÖVER
SKOTT 1288 1422 1729 2130 2656 3401
RESULTAT 1581 3597 4717 6197 8760 11222



ÅRLIGT ORIFTRESULTAT BILAGA 6

UTBYGGNADSPLAN 78
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Årl. res. [Mkr]

ANNUITET

ANNUITET

NOMINEU

/1. ARS 
/FORSKJ 

/AV BEL.
( proc/
ANNUITE

ANNUITET
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6_._7___ PRAKT IK F A L^L_5jl K_ra/t vä/meutbyjigjiaci j_ Sunids^jalJ^

®'Z’l _ §aJS.92ü.uZL^_

(Historik och siffermaterial baseras på Stockholms energiverks 
slutrapport 1 970-1 1 -1 0 Wi11 erström).

Sundsvall bedriver sedan 1971 fjärrvärmedistribution i 

kommunal regi. Värmeproduktionen sker f n i tre permanenta 
hetvattencentraler. Liksom många andra kommuner räknar man med 
en fortsatt fjärrvärmeutbyggnad. Redan 1976 genomfördes därför 

en utredning om lönsamheten av att bygga ett kraftvärmeverk i 
Sundsvall, dvs en anläggning som producerar både värme och el. 
Denna utredning visade att en kraftvärmeutbyggnad skulle vara 

lönsam under vissa förhållanden.

Hösten 1977 fattades så ett principbeslut om en utbyggnad av 
ett kraftvärmeverk. Detta skulle placeras i anslutning till 

det befintliga värmeverket och oljelagringsanläggningen i 
Kor sta.

En ny utredning om lönsamheten påbörjades under 1978, eftersom 
man ansåg att nya och ändrade förutsättningar inom energisek
torn tillkommit sedan utredningen 1976.

Stockholms energiverks produktionsavdelning, som granskade 

anbuden för kraftvärmeverket, ombads också genomföra den nya 
1önsamhetsutredningen. Utredningen syftade till "att visa de 

ekonomiska konsekvenserna av en utbyggnad med ett kraftvärme
verk i Korsta både från ett företagsekonomiskt och ett sam

hällsekonomiskt synsätt."

Det företagsekonomiska synsättet innebar att man betraktade 

Sundsvalls energiverk som en enhet och enbart tog hänsyn till 

de ekonomiska konsekvenser, som påverkade energiverkets 
resultat.
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Den samhällsekonomiska bedömningen innefattade en värdering av 

kostnaderna för kraftvärmeverket ställt mot verkets värde i 
landets totala kraftsystem. Däremot beaktades inte några andra 

samhällsekonomiska konsekvenser, såsom externa effekter vad 

gäller sysselsättning, miljö etc.

Den företagsekonomiska bedömningens resultat anses av 

Sundsvalls energiverk vara av störst intresse. Anledningen 
till att man även presenterar en samhällsekonomisk lönsamhets

kalkyl är att "en sådan kalkyl skulle exempelvis kunna använ
das för att motivera olika slag av subventioner om resultatet 

visar att kraftvärmeutbyggnaden är samhällsekonomiskt lönsam 

men företagsekonomiskt tveksam".

' i

(5.7^1 _ JLko.nom.isk_a_k.alky^er oc_h be^äk^ncjs^ndeHag_

I utredningen utvärderas tre olika handlingsalternativ, varav

två stycken utgörs av kraftvärmeverk. Det ena på 45 MW och
e

det andra på 60 MW . Dessa anses som representativa för 
e

andra kraftvärmeverk av denna storlek, som ingår i anbuds- 

granskningen. Skillnader i prestanda och tekniskt utförande 

beaktas inte. Detta skall istället göras vid den tekniska 

anbudsgranskningen.

De två kraftvärmeutbyggnadsalternativen jämförs med ett refe

rensalternativ. Detta utgörs av en utbyggnad med en hetvatten- 

central .

För samtliga handlingsalternativ gäller att anläggningarnas 
i dr ifttagande sker vid årsskiftet 1 981 /82 och att den ekono
miska livslängden för en anläggning är 25 år. Utgångspunkten 
har således varit att man verkligen behöver utöka produktions

kapaciteten 1981-1982.

Kalkylerna baseras på antaganden om bränsleprisutveckling, 
belastningsutveckling, kraftvärdet, inflations takt och låne

ränta .
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Antaganden om bränsleprisutvecklingen utgår från 
energikommissionens oljeprisprognos och kol pri sprognos. 
Råoljepriset antas öka realt med 2%/år fram till 1990 och 
därefter 4%/år. Kolpriset antas vara 70% av oljepriset fram 
till 1990, varefter en real ökning med 2%/år antas.
Förutom dessa antaganden har också alternativa bränslepris
utvecklingar antagits, en med en högre och en med en lägre 
prisutveckling.

Belastningsutveckl ingen grundas på prognoser, som Sundsvalls 
energiverk genomfört beträffande värmebelastningen. Utnyttj- 
ningstiden är 2.875 timmar beräknat på sammanlagrad effekt i 
verk (bygger på erfarenhetsvärden från andra håll). Det har 
vidare antagits att 10 MW spillvärme tillförs värmeverket 
årligen och att elbelastningen är tillräcklig för att all el
produktion i kraftvärmeverket kan användas i eget system.

Kraftvärdet belyses dels ur samhällsekonomiskt perspektiv dels 
ur företagsekonomiskt. I den samhällsekonomiska bedömningen 
värderas kraftvärmeverkets elproduktion utifrån kraftbalans- 
beräkningarför Sveriges kraftsystem. Den företagsekonomiska 
bedömningen utgår istället från kraftsystemets sammansättning 
för att bedöma den framtida taxeutvecklingen. Beräkningarna 
har genomförts under tre olika antaganden om det framtida 
kraftsystemets utseende. Det har därvid antagits fyra 
alternativa taxeutvecklingar, som då är beroende av kraft
värderingen. En låg kraftvärdering (baserad på optimal 
kärnkraftutbyggnad) ger en låg taxeutveckl ing. En "medelhög" 
kraftvärdering kan ge en"medel låg" eller "medelhög" taxeut- 
veckling, medan slutligen en hög kraftvärdering ger en hög 
taxeutveckling.

Infiat ionstakten har i genomsnitt antagits till 6%/år. Den 
långsiktiga låneräntan har satts till 10%/å r. Alla beräk-

1) Energikommissionen antar 60% av oljepriset fram till 1990.
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ningar har genomförts i 1978 års prisnivå.

Anläggnings- och driftkostnader för de två kraftvärmean- 

läggningarna framgår av tabell 6.5 och 6.6.

Tabell 6.5 Anläggnings- och driftkostnader (78 års prisnivå)

Alt I (45 MW ) Alt II (60 MW )
e e

Total anläggningskostnad (Mkr) 116 137
Ombyggnadskostnad 1990 (Mkr)^ 38 44
Hamn, kolupplag 1990 (Mkr)^9 11

Tabell 6.6 Fasta och rörliga driftkostnader (78 års prisnivå)
(kostnaderna utgör merkostnader jämfört med hetvattenpanna )

Al t I Alt II

2)
Fast kostnad

Oljeeldad anläggning kr/kW, år 52 45

Koleldad anläggning kr/kW, år 82 68

3)
Rörli g kostnad
Oljeeldad anläggning öre/kWh 0,6 0,6
Koleldad anläggning öre/kWh 1,2 1,2

1) Kraftvärmeverket skall övergå till koldrift 1990, varför kost
nader för hamn, kolupplag och kompletteringar av kraftvärme
verket tillkommer.

2) I de fasta driftkostnaderna ingår personalkostnader, skatter 
försäkringar, ränta på bränslelager och diverse allmänna om
kostnader.

3) Vid beräkningen av bränslekostnaderna har utgångspunkten varit

en förbrukning på 1050 kcal/kWh vid olja och 1100 kcal/kWh vid kol.
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De ekonomiska kalkylmetoder som tillämpas är dels nuvärdemetod 
dels annuitetsmetod. Kalkylerna genomförs såväl realt som 
nominel!t.

6.7.3 _R^s_ul tat ocji syjipunJ<ter_

I utredningen redovisas dels ett företagsekonomisk resultat 
dels ett samhällsekonomiskt. I båda fallen visar kalkylen 
lönsamheten i att investera i ett kraftvärmeverk jämfört med 
att enbart investera i en hetvattencentral.

Det företagsekonomiska resultatet (i 1978 àrs^çrisnivå och till 
ett realt nuvärde 1982) framgår av tabell 6.7 Tabellen visar 
också gjorda känslighetsanalyser på taxe- och bränsleprisut
veckling. Huvudalternativet är inramat och gäller taxeutveck- 
ling medel!åg och bränsleprisutveckling medel.

Tabell 6.7 Realt nuvärde 1982

Taxeutveckling låg medellåg medelhög hög medel 1åg medel 1åg
B räns1epris medel medel medel medel hög låg

Alternativ I
Energi och effektvärde
./. rörl.prod.kostn.
och reservkraft 141,5 184,7 203,2 233,4 133,3 232,6
Fasta driftkostnader -47,8 -47,8 -47,8 -47,8 -47,8 -47,8
Investering KW -116,0 -116,0 -116,0 -116,0 -116,0 -116,0
Investering, kol 1990
Minsk. HVP-investe-

-34,9 -34,9 -34,9 -34,9 -34,9 -34,9

ringar 43,3 43,3 43,3 43,3 43,3 43,3

Re sultat -13,9 29,3 47,8 78,0 -22,1 77,2

1) Diskontering har alltså gjorts med en real kalkylränta. I
detta fall 1 >10 

1,06 '
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Taxeutveckling låg medellåg medelhög hög medelllg medellåg
Bränsl epri s medel medel medel medel hög 1 åg

Alternativ II
Energi och effektvärde
./. rör 1.prod.kostn.

och reservkraft 171,3 233,0 242,7 274,8 161,9 279,6

Fasta driftkostnader -52,4 -52,4 -52,4 -52,4 -52,4 -52,4

Investering KW -137,0 -137,0 -137,0 -137,0 -137,0 -137,0

Investering, kol 1990

Minsk. HVP-investe-

-40,8 -40,8 -40,8 -40,8 -40,8 -40,8

ringar 43,3 43,3 43,3 43,3 43,3 43,3

Resultat -15,6 36,1 55,8 87,9 -25,0 92,7

Kommentar: Enligt utredningen visar nuvärdebräkningarna att ett

kraftvärmeverk är mer lönsamt än en hetvattencentral (utom i

två alternativ) och att ett kraftvärmeverk på 60 MW är
e

bättre än ett på 45 MW i samtliga fall där ett kraftvärme-
e

verk är lönsamt.

Man konstaterar också att överskotten kommer sent i perioden. 
Detta visas genom en annuitetsberäkning i löpande priser för 

det största kraftvärmeverket. Tabell 6.8 visar resultatet av en 
sådan beräkning.
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Tabell 6.8 Annultetsberäknlng (Mkr)

Kraftvärmealternatlv II 
Taxeutveckl 1 ng : medelläg 
Bränsleprisprognos: 1 äg 
Ränta: 10%/år 
Inflation: 6%/ir

Är Energi- och effekt- Fasta drift
värde ./. röri. prod kostn. 
kostn och reservkraft

1982 11,8 3,2
83 13,4 3,4
84 14,9 3,6
85 16,0 3,8
86 16,7 4,0
87 17,9 4,3
88 19,1 4,5
89 20,4 4,8
90 25,9 7,7
91 31,0 8,2
92 37,8 8,7
93 44,5 9,2
94 52,8 9,7
95 61,0 10,3
96 66,6 10,9
97 75,6 11,6
98 83,3 12,3
99 91,8 13,0

2000 100,7 13,8
01 106,8 14,6
02 113,3 15,5
03 120,0 16,5
04 127,2 17,4
05 134,8 18,5
06 142,9 19,6

1) Tot Inv. 1nkl Indextillägg 
Investering 1 anläggningen

Arl1gt över/un-
Inv. 1 KW Minsk. der skott
årskostn 1) HVP- ( löpande (1978

1nvest. pr1ser) 1rs
pri ser )

18,2 3,3 -6,3 -5,3
18,2 3,3 -4,9 -3,9
18,2 3,3 -3,6 -2,7
18,2 3,3 -2,7 -1.9
18,2 3,3 -2,0 -1,3
18,2 3,3 -1,3 -0,8
18,2 3,3 -0,3 -0,2
18,2 3,3 0,7 0,4
32,0 9,8 -4,0 -2,1
32,0 9,8 0,6 0,3
32,0 9,8 6,9 3,2
32,0 9,8 13,1 5,8
32,0 9,8 20,9 8,7
32,0 9,8 28,5 11,2
32,0 9,8 33,5 12,4
32,0 9,8 41,8 14,6
32,0 9,8 48,8 16,1
32,0 9,8 56,6 17,7
32,0 9,8 64,7 19,0
32,0 9,8 69,9 19,4
32,0 9,8 75,6 19,8
32,0 9,8 81,3 20,1
32,0 9,8 87,6 20,4
32,0 9,8 94,1 20,7
32,0 9,8 101,1 21,0

1982 165 Mkr. Ar 1990 tillkommer 
för koleldning.
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De samhäHsekonomiska beräkningarna omfattar endast den större 

kraftvärmeanläggningen. Resultatet visar att en kraftvärmeut- 
byggnad skulle vara ca 56 Mkr bättre än en utbyggnad med en 

hetvattencentrai (vid kraftvärdering medel, bränsle-prisut
veckling medel). Man gör också känslighetsanalyser för att 

undersöka hur resultatet påverkas av olika kraftvärderingar.
Vid en låg kraftvärdering skulle nuvärdet vara -77,4 Mkr.

Avslutningsvis anser man att man bör se över möjligheten att 

senarelägga utbyggnaden, samt möjligheten att erhålla statligt 
stöd genom fördelaktiga lånevillkor eller direkta bidrag.

De i utredningen genomförda beräkningarna visar således att en 
kraftvärmeutbyggnad är lönsam jämfört med en utbyggnad med en 
hetvattencentrai. De visar däremot inte om en utbyggnad är mer 
lönsam än att inte bygga ut. (Detta torde emellertid endast 
vara intressant om anslutningen kunde täckas genom andra åt
gärder) .

I utredningen antas att en utbyggnad kan finansieras med ett 
annui tetslån på 25 år till 10% låneränta. Detta antagande 
ifrågasätts visserligen, men man gör ingen genomgång över de 

finansieringsmöjligheter resp villkor, som är för handen. Detta 
anser vi att man borde göra, åtminstone skulle den samhälls
ekonomiska kalkylen baseras på de verkliga finansieringskostna- 
derna.

Den samhällsekonomiska bedömningen som man har gjort är för 

övrigt kraftigt avgränsad, dä den enbart behandlar kraftvärme
verkets värde i landets totala kraftsystem. En investering av 

denna dimension kräver emellertid en mer omfattande bedömning. 

Exempelvis borde de kolbaserade verkens externa miljöeffekter 

beaktas. Dessutom är det också här (liksom i Södertälje) viktigt 

att utreda konsekvenserna av enskilda besparingsåtgärder. Kanske 

kan en mindre produktionsanläggning uppvägas av besparingsåtgärder 
i fastigheter. Det är också betydelsefullt, att inför en fjärrvärme 

utbyggnad undersöka omfattningen av planerade besparingsåtgärder 

i fastigheter. Risken för suboptimering är annars uppenbar.
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(6.8 _ Orj[ak_e_p ti Jlin ve st er i_ng£ besaute jn

Besluten om de båda fjärrvärmeutbyggnaderna är givetvis grunda

de på värderingar av ett flertal faktorer. Det är emellertid 
omöjligt att säga att någon faktor har haft en avgörande be

tydelse. I båda fallen gäller att den prognostiserade anslutnings
ökningen inte skulle klaras med den nuvarande kapaciteten. An

slutningsökningen har naturligtvis därför varit ett viktigt 
incitament för en fortsatt utbyggnad, men en ökad anslutning 

skulle också ha kunnat erhållas genom att^ommunen tillämpat 
1 agen om allmänna fjärrvärmeanläggningar.

I Södertälje hade också en förbättrad samordning av kommunens 

fjärrvärmeproduktion och distribution en stor betydelse och i 

Sundsvall ansåg man att en kraftvärmeutbyggnad skulle medföra 

gynnsamma effekter, bl a en förbättrad säkerhet i elförsörj
ningen och ett mindre beroende av råkraftleverantörer. Dessutom 
torde i båda kommunerna miljöfrågor ha inverkat positivt på 

besluten.

Slutligen har de ekonomiska frågorna kraftigt påverkat 
besluten. De ekonomiska kalkylerna har visat att en utbyggnad 
skulle vara lönsam under vissa antaganden och förutsättningar.

En viktig förutsättning har därvid varit de finansiella vill
koren. I Sundsvalls utredning behandlas de ytligt. Där skulle 
både en kraftvärmeutbyggnad och en hetvattencentral ha kunnat 
göras under samma lånevillkor. I Södertäljes utbyggnadsplan 78, 

studeras däremot olika finansieringsalternativ, samtidigt som 
man också redogör för de finansiella problem som varit för 
handen. De rådande finansieringsförhål1 andena under 1 970-talet 
har bl a inneburit att Södertäljes investeringsplaner revide

rats. T ex förutsatte man 1975 en så jämn spridning av investe-

1) Kommunen skulle även kunna införa avgifter på fastigheter 
med individuell oljeeldning mm för att på så sätt stimulera 
till en ökad anslutning (se bl a Roland Andersson 1979).
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ringsutgifterna som möjligt mellan olika år, eftersom man 

befarade svårigheter att anskaffa erforderliga investe- 
ringsmedel. Det nya fjärrvärmelånet har således förbättrat 

finansieringssituationen avsevärt och därmed underlättat 

utbyggnaden. Det kan dock inte sägas att lånet har haft en 

avgörande betydelse för en fortsatt utbyggnad.

Sammanfattningsvis kan alltså sägas att en kombination av ökade 

oljepriser, förbättrade finansieringsmöjligheter samt 
miljöaspekter torde ha varit vägledande för beslutens framväxt. 
De olika faktorernas betyde!sgrad är dock svår att spåra. 

Projekten hade emellertid inte haft några framtidsutsikter om 

den politiska viljan hade saknats.

9 - Ä3
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7. Styrning via k reditmarknaden

7.1_ De^i sv en sk ji Jcredltmarkjiajdein

Det förekommer många olika företag och organisationer, som har 

hela eller delar av sin verksamhet förlagd till den svenska 

kreditmarknaden.

Sören Andersson gör en avgränsning^i11 de institut där kredit- 
marknadsegenskapen är dominerande. Den organiserade kredit

marknaden skulle då indelas i följande institutioner:

-Riksbanken 
-Ba nker
-Kapitalplacerande institut 

-Mellanhandsinstitu t 

-Statliga lånefonder
-Inlåningsfinansierande företag och finansieringsbolag

Samband mellan dessa kreditinstitut och kreditmarknadens upp
byggnad framgår av figur 7.1 nedan.

1) Se Sören Andersson 1976
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Figur 7.1 Kreditmarknadens institutionella struktur

Källa: Sören Andersson 1976.

Samtliga kreditinstitut har alltså sin utiåningsverksamhet 
riktad till allmänheten dvs hushåll, företag, siftelser, 
offentliga organisaiioner etc, som inte ingår i kreditmarknads

sektorn. Riksbanken utgör dock ett undantag.

Riksbanken fungerar i princip som bankernas bank. Bankerna har 

hos riksbanken möjlighet att ta upp lån mot att de lämnar 
obligationer som säkerhet. Riksbanken har också andra 
funktioner, såsom sedelutgivning, styrning av penningpolitiken, 
förvaltning av den centrala valutareserven etc.

Av figuren framgår vidare att inlåningen eller de finansiella 

resurserna erhålles från olika instanser. Banker och kapital- 
placerande institut erhåller sina resurser från allmänhetens

sparande. Mellanhands instituten vänder sig istället till banker 
och kapi talplacerande institut för att finansiera sin ulånings- 
verksamhet. Inlån ingsfinans i erande företag, kons umentkoopera-
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tionen och HSB, samt finansieringsbolagen klarar sin finansi

ering genom framför allt sina medlemmar eller ägarföretag, men 

i viss utsträckning utnyttjas också bankerna. Slutligen visar 
figuren att de statliga lånefonderna tar sina resurser över 

statsbudgeten och att de är helt fristående från den reguljära 

kreditmarknaden.

De statliga lånefonderna har som sin främsta uppgift att 

tillgodose sådana kreditbehov, som den övriga kreditmarknaden 
inte klarar. Lånefonderna är således ett komplement till de 
övriga kreditinstituten. De utnyttjas framför allt inom 

bostadssektorn, eftersom bostadsbyggandet och dess finansiering 

har en mycket central ställning i den svenska samhällsekonomin. 

Bostadsfinansieringen berör dessutom andra kreditinstitut, bl a 

utgör lån till bostadssektorn en betydande del av sparbankernas 
utlåningsverksamhet.

]_.2 _Kredi tpc^l 1_tj_sk_astyrmed£l_

Soren Andersson diskuterar kreditpoli ti ska medel i sin rapport
11för Energikommisionens Styrmedel sgrupp . Han konstaterar 

där att behovet av att styra kreditmarknaden i prioriterande 
syfte har ökat, vilket i sin tur har lett till en utökning av 
riksbankens arsenal av kreditpolitiska styrmedel.

Flera av riksbankens penningpolitiska styrmedel finns samlade i 
en gemensam lagstiftning, "Lag om kreditpolitiska medel" SFS 

1974:922. Denna lag gäller fr o m 1975 och de medel lagen 
omfattar är följande:

- likviditetskrav

- kassakrav
- utiåningsreglering
- emissionskontroll
- allmän placeringsplikt
- särskild placeringsplikt
- räntereglering

1) Se Sören Andersson Dsl 1977:18 bilaga 33.
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Förutom dessa styrmedel kan riksbanken också utnyttja 
traditionella kreditpolitiska medel, såsom diskontopolitik och 
marknadsoperationer. Dessa medel liksom reglering av bankernas 

riksbanksupplIning, statsskuldspoli ti ken mm, finns inte 
medtagna i den kreditpolitiska lagen, då de är av mer generell 

karaktär och grundas på praxis.

Riksbanken har således stora möjligheter att direkt eller 
indirekt styra de finansiella resurserna till olika sektorer. 

Direktstyrning möjliggörs t ex genom de båda placerings- 
plikterna och emissionskontrollen, medan indirekt styrning kan 

ske genom olika likviditetskrav.

De kreditpolitiska styrmedlen är i första hand avsedda att ge 
riksbanken ett "verktyg", som möjliggör en styrning av 
finansiella resurser till bostadssektorn och staten. Den 
gällande lagstiftningen har emellertid utnyttjats i begränsad 
omfattning. Till största delen sker kreditprioriteringen genom 
rekommendationer och överenskommelser mellan riksbanken och 

olika kreditinstitut.

Förutom möjligheter att styra finansiella resurser till viss 

sektor, har också riksbanken kreditpolitiska medel för att 
reglera kreditgivningen. Kassakvoten och utlåningstak är då 
användbara åtgärder. Dessutom skulle riksbanken genom överens

kommelser med bankerna kunna föra en diskriminerande kredit
politik. T ex skulle man kunna begränsa utlåningen till vissa 

ändamål, som medför en ur samhällets synvinkel "onödig" 
energiförbrukning. Andersson menar emellertid att en diskrimi

nerande kreditpolitik inte är så lyckad, eftersom en sådan 
politik bl.^ leder till en ökning av den oreglerade kredit

givningen. Han hävdar istället att lagar, avgifter och 

skatter då är bättre "verktyg".

1) Sören Andersson Dsl 1977:18, Bilaga 33
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_K_re;tb6;h(Dv_frenergi_besparajnde investeringaj^

___Företagjins^ k.i’edHbehov.

De praktikfall som presenteras tyder på att företagen inte har 

"problem" att finansiera de energi besparande projekt som 
uppfyl1 er företagens lönsamhetskrav. Lönsamhetskraven är 

emellertid så höga (pay-off tider på 1 till 3 år) att de flesta 

energibesparande projekt inte klarar kraven. Det statliga 
energi bi draget har emellertid minskat pay-off tiden och därmed 
ökat lönsamheten för en del projekt. Detta är i och för sig 
inget märkvärdigt, men om man studerar lönsamheten av genom
förda projekt efter bidrag finner man, att vissa projekt genom

förts trots att bidraget inte lett till att företagets lönsam
hetskrav uppfyllts. Bidraget måste således även ha en annan 
effekt.

På ett företag ansåg man att bidraget hade en "psykologisk" 

effekt. Det var mycket lättare att motivera projekt om 
företaget erhöll pengar.

Att bidraget skulle ha en "psykologisk" effekt förstärks av att 

en del företag koncentrerar sitt "sökande" till energibesparan
de projekt som ger bidrag.

Samtidigt som bidrag har positiva effekter för företaget, har 
lån en del negativa effekter. Det är inte så att företaget inte 

har ett finansieringsbehov. Tvärtom är det just finansierings
behovet, som inte medger att man tar upp speciella lån till 
energibesparande investeringar. Varje lån företaget tar, för
sämrar nämligen dess soliditet. Soliditeten utgör ett mått på 
företagets betalningsförmåga och inverkar därmed både på 
1ånemöjligheter och lånevillkor. Ju fler lån desto sämre 

soliditet, vilket i sin tur kan innebära att "nödvändiga" 
investeringar inte kan finansieras.
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Pga sol i di tetens betydelse gör många företag en uppdelning av 
investeringar i olika grupper. Exempelvis gjorde några av 
företagen en uppdelning i nödvändiga resp icke nödvändiga 
investeringar. Till nödvändiga investeringar räknades då 
strategiska (långsiktiga) investeringar, miljöinvesteringar 
(påtvingade genom lagar), reinvesteringar (som påverkar hela 
produktionen) etc. Icke nödvändiga investeringar utgjordes av 
expansions investeringar, rational i seringsinvesteringar, energi - 
besparande investeringar etc.

Nödvändiga investeringar måste alltid genomföras, varför låne
behovet till dessa måste tillfredsställas. Företagen beräknar 
därför lånebehovet för dessa investeringar, varvid man sedan 
kan fastslå en "budget" för icke nödvändiga investeringar.
Denna "budget" baseras då bl a på sol iditetskravet.

Konkurrensen bland icke nödvändiga investeringar är stor. På 
ett företag menar man att det i princip går att rangordna de 
olika möjliga investeringarna efter dess prognostiserade av
kastning (internränta). (Något som kan illustreras med figur 
7.2).

Figur 7.2 Rangordning av investeringar efter avkastning

avkastning

kapitalbudget

Källa: WS 1 : 1980
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Kommentar: De olika projekten rangordnas efter internräntan, 

vilket i princip är möjligt om man har kapi talbrist. Det är 

också möjligt att rangordna projekten med hjälp av kapital
värdekvoten. Jämför med figur 4.2 i kapitel 4, bestämning 

av marginell kalkylränta. Skillnaden är här att skärnings
punkten ligger utanför budgetramen.

Projekten inom företagets budgetram har en internränta som 

ligger långt över låneräntan. På ett företag ansåg man 
att internräntan många gånger var 10-20% högre än låneräntan 

för det "sist" genomförda projektet. En räntesubventionering 

skulle därför inte vara tillräcklig för att motivera 
energi besparande investeringar.

Sammanfattningsvis kan man konstatera, att företag i allmänhet 

har ett utpräglat finansierings- och kreditbehov. Kreditmarkna
den ställer dock krav på företagens kreditvärdighet, varför man 

tvingas begränsa sin upplåning. Ett speciellt energisparlån 

skulle därför medföra att man får avstå från ett annat lån. 
Eftersom en energi besparande investering direkt konkurrerar med 

andra investeringar är kravet att en energibesparande 
investering med ett speciellt lån skall vara lönsammare än den 
alternativa investeringen och dess lån. Det räcker således inte 
med att en energibesparande investering täcker sina finansie- 
ringskostnader. 01jeersättningsdelegationen föreslår därför^att 

ett energisparlån skall jämställas med det egna kapitalet.
Man skall alltså inte kräva någon säkerhet, utan staten står då 

för risktagandet. Därmed skulle lånet hamna utanför bedömningen 
av ett företags kreditvärdighet. Frågan är dock om utomstående 
långivare kommer att bortse från lånets inverkan på företagets 
betalningsförmåga. Dessutom kan man ifrågasätta om det är 

relevant att staten övertar hela risktagandet.

1 ) Dsl 1 979: 1 7.

10 - A3



138

7.3.2 Kommunernas kreditbehov

Investeringsutgifterna för fjärrvärmeanläggningar uppgår till 

stora belopp. Speciellt gäller detta de inledande åren, 
eftersom tunga investeringar i produktionjanläggningar och 

distributionssystem då måste genomföras. Finansieringsbe
hovet är betydande och den gällande kreditpolitiken kan ha en 

avgörande betydelse för när och om en utbyggnad skall genom
föras. Praktikfallet om Södertälje visar klart att det nya 

fjärrvärmel ånet förbättrat finansieringssituationen. Detta 
tillkom hösten 1977 och finansieras via kommun!åneinstitutet 

genom emittering av obl igationer.

Före 1977 klarade man finansieringen av kommunernas fjärr-

värmeutbyggnader huvudsakligen genom anslutningsavgifter
2 )och upplåning på den reguljära kreditmarknaden . De 

senare lånen bestod ofta av bank- eller fondlån med en 

kortare löptid än den ekonomiska livslängden för fjärr

värmeverken (25 år) och dess distributionsnät (40 år). Lånens 
korta löptid ( 1 5 år eller mindre) jämte den reguljära kredit- 
marknadens begränsade resurser, kan alltså ha påverkat kommu
nernas dåvarande beslut om uppvärmningsform. Det nya fjärr
värmelånet är emellertid utformat som ett annuitets!ån.

Det har en löptid på 23 år, och svarar därmed bättre mot 
fjärrvärme investeringarnas avskrivningstider.

3 )
Peter Sandel 1 hävdar att en lång amorteringstid skul1e ha 

en stor stimulanseffekt för kommuner, bl a mot bakgrund av 
kommunernas redovisningssystem och skattebetal ningsskyldig- 

heter.

1 ) Se avsnitt 6.6.2 och 6.7.2

2) Sören Andersson Dsl 1977:18 bilaga 33.
3) Peter Sandell. 01jeersättningsdelegationen 1979.
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De förbättrade finansieringsformerna för fjärrvärmeutbyggnader 
är emellertjd inte att betrakta som en prioritering pä kredit

marknaden.

Andersson menar, att en fjärrvärmeutbyggnad av större omfattning 

skulle medföra svårigheter, att genom fjärrvärmelån tillgodose 

kreditbehovet. Enligt Andersson måste därför en energi pol i ti sk 

prioritering på kreditmarknaden åstadkommas.

2*1 P.å_kr-eJÉitmarJcnaden_

Generellt kan man säga att kreditmarknaden är begränsad - 
åtminstone realt sett. Det är marknadskrafterna som fördelar 

resurserna, men genom skilda åtgärder kan emellertid vissa 

sektorer prioriteras. Åtgärderna kan därvid riktas mot utbuds- 
sidan eller efterfrågesi dan. Genom att låta bankerna räkna in 

statspapper i sina likvida medel kan de lättare uppfylla sina 
ålagda likviditetskvoter och öka utlåningen. Efterfrågesi dan 

kan påverkas genom att förmånliga lånevillkor erbjuds för vissa 

sektorer eller ändamål. Sådana prioriteringar innebär samtidigt 
att låneutrymmet för andra sektorer begränsas. Denna effekt 
uppstår även när finansieringen sker över statsbudgeten, efter

som statens anspråk på kreditmarknaden ökar.

En slutsats man kan dra av detta resonemang är, att om energi- 
besparande investeringar prioriteras via kreditmarknaden så 

kommer företagen att tvingas avstå från andra investeringar. 

Dessa kan vara av expansions- eller effektivitetshöjande ka
raktär, dvs sådana investeringar som annars skulle bidra till 
att förbättra möjligheterna att i framtiden möta stigande 

olj epriser.

1) Sören Andersson Dsl 1977:18 bilaga 33
2) Även SIND :s bidragsgivning påverkar kreditmarknaden indirekt 

eftersom energi besparande investeringar förmodligen genom

förs i större omfattning än annars.
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Till detta kan läggas behovet av en ökad prioritering på 
kommunala energisatsningar. Dessa investeringar medför en än 
sämre fina^sieringssituation för produkti vitetshöjande inves
teringar. Således måste den framtida inriktningen bygga på 
planenligt agerande. Enhetliga 1önsamhetskrav på samhällets 
samtliga investeringar är då ett krav. Först därefter kan en 
bedömning göras om en energi besparande investering är att 
föredra framför expansionsinvesteringar.

Samtidigt bör man observera, att en alltför kraftig 
kreditåtstramning inom vissa områden kan leda till att den 
"grå" marknaden får större grogrund. Om en kraftig priorite
ring via kreditmarknaden önskas bör därför andra politiska 
åtgärder genomföras för att förhindra en sådan utveckling. T ex 
kan de gällande avdragsreglerna ses över.

7_.5_ S_1 u_tsatser_

Avsikten med denna genomgång var att försöka generera ett för
slag över hur en kreditpoli ti sk styrning via kreditmarknaden 
skulle utformas. En detaljerad lösning anser vi dock kräver 
vidare studier på både en aggregerad nivå och på företagseko
nomisk nivå. Däremot finns det vissa slutsatser man kan dra 
beträffande de grundförutsättningar, som måste gälla när en 
kreditpoli ti sk styrning övervägs.

- Eftersom kapitalmarknaden är begränsad, så innebär en sådan 
styrning att beslutsfattarna tar ställning för att stödja 
energi besparande investeringar framför expansions investe- 
ringar.

- En uppdelning bör ske mellan å ena sidan kommuner och å 
andra sidan näringslivet. Resursanspråken skiljer sig

1) Det behöver inte nödvändigvis gå ut över produktivitets
höjande investeringar. Inskränkningar kan också drabba andra 
sektorer.
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markant mellan dessa sektorer. Kommunala satsningar är 
jämförelsevis större, men också färre. Vidare lever företag 

i en mer riskfylld värld, vilket även får effekt på 

långivarna. Dessa löper större risk att uppgjorda amorte

ringar uteblir i framtiden. Staten måste därför ta ställ
ning till om en ökad risk skall motsvaras av hårdare 
lånevillkor.

1 )
- En kreditpoli ti sk styrning bor ske planmässigt. Skalet 

är, att en kraftig satsning kommer att få stora effekter på 

en redan begränsad kreditmarknad.

- Kreditvillkor till näringslivet bör vara unika och hänsyn 
skall tas till såväl företagens avkastningskrav som sam

hällets. Därigenom finns större möjlighet att anpassa 
projekt, så att de blir företagsekonomiskt lönsamma om de är 

samhällsekonomiska fördel akti ga.

- Det torde krävas en bred satsning på information om ett
1ånealternativ genomförs. Man kan förvänta sig, att man i 

vissa företag kan ha svårighet att komma fram till att ett 
gynnsamt lån är lika lönsamt som det tidigare bidraget.

1) Sören Andersson Dsl 1977:18 bilaga 33.
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8v f 0RTSATT FORSKNING

Resultaten i detta arbete kan i vissa fall betraktas som prelimi 
nära. Samtidigt har olösta problem uppdagats under arbetets gång 
Detta avslutande kapitel ägnas därför åt diskussion av idéer på 
vidare forskningsuppgifter.

Det övergripande syftet med en fortsatt forskning måste vara att 
redovisa ett energi pol i ti sk t styrmedel spaket^ som medför en sam
hällsekonomiskt effektiv energihushållning. En sådan forsk
ningsuppgift blir emellertid mycket omfattande och svårlöst. 
Detta eftersom det existerar en rad olika områden (samhällssek
torer) där energiförbrukningen kan reduceras och ett flertal 
faktorer, som påverkar styrmedlens verkningar inom varje område. 
Forskningen måste därför specialiseras. Den kan därmed inriktas 
på att behandla ett område eller flera delområden. Det är dock 
viktigt att forskningen sker inom vissa uppställda ramar, så att 
den inte leder till samhällsekonomiska suboptimeringar.

För att uppnå en effektiv energihushållning inom området 
industrins processer och byggnader krävs att man har kunskap om 
effektiviteten hos olika styrmedel resp styrmedelskombinatio- 
ner. Dessutom bör man ha kännedom om såväl företagens som 
samhällets värderingssynsätt. I hög grad baseras värderingssyn- 
sätten på de tillgängliga resurserna. Dessa utgör även en be
gränsning på existerande handlingsalternativ. Figur 8.1 visar 
sambanden mellan de nämnda faktorerna.

Det föreligger således ett samband mellan tillgängliga resurser 
och samhällets resp företagens värderingar. Dessa värderingar 
styr det kvantitativa utseendet av olika styrmedel resp styr
medel skombi nati oner. Eftersom den övergripande målsättningen 
måste vara att åstadkomma en effektiv styrning, bör dessa om
råden således undersökas.

1) Se också Energikommissionens slutrapport Dsl 1978:7.
2) Vilket torde gälla för samtliga områden.
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Figur 8.1 Sambandsfaktorer för bestämning av energi pol i tiskt

styrmedelsprogram

SamhälTets 

värderingssynsätt

Kvantifiering av

Resurser

Företagens

värderings-

synsätt

Kartiäggning och 

rangordning av 

energi polit i ska 

styrmedel

I styrmedel såtgärder i

(De heldragna rutorna har behandlats i denna rapport, medan 

de streckade rutorna har utelämnats helt eller delvis.

Samhällets (statens) uppgift är att styra företagens energiför

brukning till en önskad nivå. Styrmedlen kan vara av uppmuntrande 

karaktär (t ex stöd till energi besparande investeringar) eller av 

restriktiv karaktär (t ex energiskatter). Kravet på styrmedlens 

kvantitativa storlek bestäms till stor del av företagens värde

ringar. De samhälleliga värderingarna avgör om besparingsåtgär

derna är att betrakta som samhällsekonomiskt lönsamma eller olön

samma. Emellertid måste såväl företagen som samhället ta hänsyn 

till det handlingsutrymme, som de tillgängliga resurserna erbju

der. Samhällsekonomiska värderingar måste dessutom styras av 

energi besparande åtgärder inom andra områden. Särskilt gäller 

detta sådana åtgärder som kan medföra suboptimeringar.
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Valet av styrmedel spaket återverkar även på allokeringen av re
surserna, då t ex en energiskattehöjning innebär en omfördelning 
till förmån för staten. En Subventionen'ng får dock motsatt 
effekt.

Med denna schematisering som grund fortsätter vi nu att disku
tera förslag på fortsatta forskningsuppgifter.

Utgångspunkten för detta arbete har varit, att den nuvarande 
energiförbrukningen skall minskas. Det har således implicit 
förutsatts, att en reducering leder till att samhällets resurser 
tillvaratas på bästa sätt. Huruvida så alltid blir fallet är som 
synes oklart. Detta gäller speciellt statliga stödåtgärder. Dessa 
skall visserligen endast utgå till samhällsekonomiskt lönsamma 
energi sparåtgärder, men frågan är hur man kan avgöra vilka åtgär
der som är lönsamma, utan att man känner samhällets avkastnings
krav.

För att kunna avgöra om en energi besparande åtgärd är att föredra 
framför en åtgärd inom ett annat område måste också samhällets 
besparingar kunna mätas. Dessa kan vara av antingen kvantitativ 
eller kvalitativ karaktär. Hittills har samhällets intäkter (be
sparingar) schablonmässigt antagits sammanfalla med företagets 
besparingar. En fortsatt forskning skulle därför inriktas på, att 
närmare utröna de egentli ga samhällsekonomiska besparingskonse- 
kvenserna. Syftet bör därvid också vara att upprätta kriterier, 
som underlättar jämförelser mellan energibesparande investeringar 
och investeringar inom andra sektorer.

Syftet med detta arbete var bl a att kartlägga de energipol i ti ska 
styrmedlen. Samtidigt genomfördes en rangordning, där en kombina
tion av selektiva energiskatter och subventioner (energisparbi- 
drag/subventionerade lån) syntes vara mest verkningskrafti g. Det 
låg dock inte inom detta arbetes ram att fastslå en kvantifi er ing 
av styråtgärderna. Detta ser vi dock som en angelägen forsknings- 
uppgift.
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De ovan diskuterade forskningsmöjligheterna kan hänföras till 

faktorerna i de två streckade rutorna i principskissen (Fi g 8.1). 
De övriga faktorerna har i större eller mindre omfattning behand

lats i detta arbete.

Vi avslutar detta kapitel med att i korta ordalag föreslå ytter

ligare forskningsuppslag, som har anknytning till detta arbete.

- Sol i di te tskön sekvenser : Många företag menar, att ett 1ånealter
na t i v skulle försämra soliditeten och därför inte vara attrak
tivt. En kompletterande forskning på detta område skulle därför 

vara att utröna om ett statligt 1ånealternativ verkligen skulle 
få så stor inverkan på företagens övriga 1ånemöjligheter. Med 

tanke på att ett bidrag endast utgör 35% av investeringskostna
den, så förefaller sol i di tets invändningarna vara något överdi

mensionerade.

Våra studier indikerade däremot, att det hos vissa företag 
kunde föreligga svårigheter att räkna fram ett låns fördelak

tighet. En fortsatt forskningsuppgift kan därför vara att 
undersöka vilken utbredning sådana svårigheter har.

- Kreditmarknaden: Detta arbete har haft företagens värderingar 

som utgångspunkt. En eventuell statlig låneutformning torde 
kräva närmare analys såväl beträffande de samhällsekonomiska 
effekterna som hur ett sådant lånesystem skall administreras. 
Främst finner vi att följande två områden bör belysas noggran
nare: hur påverkas den "grå marknaden" vid en kraftig kredit
åtstramning? Hur väl överensstämmer en statlig kreditsubventio- 
nering med målet samhällsekonomisk effektivitet.

- Skattekonsekvenser: Ett komplement till en statlig lånegivning 
skulle kunna vara ändrade skatteregler för energi besparande åt

gärder. Exempelvis kunde dessa vara avdragsgilla direkt. Kanske 

skulle företag då också lättare få förståelse för 
styråtgärderna. En förändring av skattereglerna kan undersökas 

från såväl företagsekonomiskt som samhällsekonomiskt 

perspektiv.
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- Leasing: Alternativet leasing bör också studeras närmare. 
Leasing har inte beaktats i denna rapport, eftersom en sådan 
studie kräver en avsevärt djupare analys.

Ett annat område som också har behandlats i denna rapport berör 
kommuners fjärrvärmeutbyggnader. Dessa utbyggnader styrs i viss 
mån av den prognostiserade anslutningsökningen. Anslutningen till 
kommunala fjärrvärmesystem beror i sin tur på kommunens avgifts
system. I båda kommunerna återbetalades anslutningsavgiften till 
fastighetsägarna. Det vore intressant att studera hur denna 
återbetalning inverkar på kommunens totala anslutning. Skulle 
denna reduceras om anslutningsavgiften inte återbetalades?
Energi spar!ån mm skulle kanske istället användas till att minska 
energiförbrukningen i den egna fastigheten.

En forskningsuppgift som vi ser som angelägen och stimulerande 
(bl a mot bakgrund av ovanstående) är att få klarhet i fastig
hetsägares värdringssätt, såväl vad gäller ägare till flerfa
miljshus som egna hem. Eftersom denna kategori inte torde till- 
lämpa traditionella företagsekonomiska kalkyler, så är det lämp
ligt att denna forskning även omfattar företag, som inte har ut
talade förräntningskrav.
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