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Angående ekonomiska bekymmer för producenter av förnybar energi
A. Vindkraft
Kombinationen av låga elpriser och låga samt dessutom osäkra certifikatpriser har kraftigt
minskat investeringsviljan i nya vindkraftprojekt. Dessutom hotar ekonomiska svårigheter för
högt belånade projekt som genomförts de senaste åren.
Hösten 2010 skrev SERO ett brev till Regeringen med anhållan om golvpris på elcertifikaten.
Brevet besvarades med att detta inte var aktuellt och samma svar gav Energimyndigheten.
När det gäller elcertifikaten utgör det stora överskottet, som väntas bestå flera år framåt i
tiden det stora problemet. För att lösa överskottsproblemet finns flera möjligheter:
1. Tillfällig höjning av kvotplikten
2. Belägg elintensiv industri med kvotplikt på t.ex. 10 %. Med hänsyn till att elpriserna sjunkit
kraftigt bör en sådan elprisökning kunna bäras med små problem.
3. Starta ett fastprissystem för nya anläggningar byggda från och med 2012. Använd det
tyska eller finska Feed‐in‐systemet som förebild.
En kraftig nedgång av nybyggnad av vindkraft kommer att slå hårt mot projektörer samt
bevarandet av den kompetenta personal, som nu fått kunskap och erfarenheter att
handlägga projekt hos myndigheter, kommuner och länsstyrelser. Försvinner den
kompetensen i brist på arbetsuppgifter tar det lång tid att åter bygga upp den, när
regeringen skapar bättre förutsättningar för nyinvesteringar.
Rätt till nettodebitering vid produktion av egen el väntar på sin lösning liksom uttagsskatten
på kooperativ elproduktion
B.

Vattenkraft
Fastighetsskatten
Med höjda taxeringsvärden och höjd procentsats, 2,8 % kan fastighetsskatten komma
att stiga till en orimligt hög andel av intäkterna för små vattenkraftverk. Med förlorade
elcertifikat efter den 31 dec 2012, en fastighetsskatt på upp mot 8 öre/kWh och ett
elpris under 30 öre/kWh kommer fastighetsskatten att motsvara ca 25 % av intäkten,

vilket är orimligt mycket.
Genom ändrad lagtillämpning, där tillstånd till drift av kraftstationen baserad på hävd
eller urgammalhävd, inte längre godtas, tvingas många ägare till små kraftstationer att
söka nya miljötillstånd. Kostnaden för att uppfylla myndighetskrav kan bli så höga, att
framtida lönsamhet för drift av kraftverket undanröjs. Vill man undvika att
vattenkraftverk läggs ner på grund av kostnader för att uppfylla nya myndighetskrav är
det rimligt, att staten bekostar åtgärderna samt ersätter ev. inkomstbortfall i den
framtida driften genom krav på ökat sidosläpp av vatten förbi kraftverket.
SERO befarar att höjd fastighetsskatt, slut på tilldelningen av elcertifikat samt ovissa
kostnader och krav vid ansökan om nytt miljötillstånd eller lagligförklaring, leder till att
ett stort antal små vattenkraftverk kommer att läggas ner de närmaste åren.
Regeringen bör därför sätta in lämpliga åtgärder för att förhindra den utvecklingen.
Varje kWh ren förnybar el behövs.
C

Bioenergi
Biogas. Energiskörden per hektar är störst om energigrödor omvandlas till biogas jämfört
med etanol vete och rapsolja. Ett antal biogasanläggningar har byggts på olika platser i landet
med hjälp av olika bidrag, främst klimatbidrag. Dessa bidrag har behövts för att investeringen
skulle bli lönsam. Nu avvecklas dessa bidrag och följden blir att nyinvesteringar i
projekterade men fysiskt ännu inte påbörjade projekt avbryts. Detta gäller t.ex. de projekt
Göteborgs Energi planerat i samverkan med respektive kommun i Falköping, Vara och i
Halmstad backar Göteborgs Energi ur projektet.
Samtidigt har man upptäckt, att jordbruket kan drabbas av svår brist på diesel med risk för
höga priser. Nuvarande avbräck i den positiva utvecklingen för biogas är mycket olycklig. Det
förslag till stöd, som legat på bordet, har varit ett produktionsstöd på minst 20 öre/kWh till
biogasen men det fanns inte med i vårbudgeten med investeringsstopp som följd. Återigen
sade finansdepartementet stopp och Eskil vägde uppenbarligen för lätt i den frågan.
16 milj. kr, nu sänkt till 8, har varit anslagna till försök att konvertera dieseltraktorer till
biogas. Kostnaden för detta skulle handla om ett par hundra tusen kronor per traktor.
SERO anser att det är fel väg. När det gäller naturgas kan den konverteras med katalytiska
metoder till absolut ren syntetisk diesel. Detta sker redan nu i stor skala. Blygsamma försök
pågår med att också konvertera biogas till biodiesel men processen är ännu inte helt framme
vid kommersiell drift i stor skala. Ingen tvekar dock om att det är möjligt med ytterligare
utvecklingsinsatser.
Genom att kunna köra landets traktorer och övrig maskinpark samt bilar på diesel framställd
av biogas producerad och konverterad ute på gårdarna skulle samhället göra enorma vinster
i stället för att konvertera motorer i stor skala. SERO hävdar att regeringen borde storsatsa
på konvertering av biogas till diesel i stället för att konvertera motorer. Det regeringen nu
måste göra är att åter få igång investeringar i biogasproduktion genom att ge stöd, t. ex
produktionsstöd, fortsatt skattebefrielse samt satsa stenhårt på att få fram teknik i både stor
och liten skala för effektiv konvertering av biogas till diesel. Vad väntar vi på?

D.

Solenergi

Solkraft från solceller kommer sannolikt att spela en stor roll vid omställningen av
energisystemet. Kostnaden för att producera el med solceller är dock betydligt högre än
marknadspriset. Därför behövs fortfarande ett investeringsbidrag till investeringar i solceller.
Tidigare och nuvarande investeringsbidrag har skapat en liten marknad för solceller men den
kommer tyvärr att upphöra om inte nya medel anslås för fortsatta investeringsbidrag.
E.

Energieffektivisering.
EU: s förväntan är att medlemsländerna skall kunna effektivisera sin energianvändning
med 20 % till 2020. Vid en jämförelse mellan olika medlemsländer inom EU ligger
Sverige sämst till. SERO förväntar sig att regeringen vidtar kraftfulla åtgärder så att vi
uppfyller EU:s förväntan på oss.
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