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Varför kra/värme?

- ur Energiföretagen Sveriges Kra/värmepolicy

• Kra$värmeverk är miljö- och energieﬀek6va anläggningar och bidrar 6ll e9 långsik6gt
hållbart samhälle.
• Inom EU bör kra$värme utny9jas för a9 reducera utsläppen av koldioxid, uppnå
uppsa9a energieﬀek6viseringsmål och stärka försörjningstryggheten av energi.
• Sverige har möjligheter a9 via utbyggnad av kra$värme minska miljöbelastningen från
elförsörjningen i Nordeuropa.
• Kra$värmen har poten6al a9 öka elproduk6on i Sverige om värmeunderlaget utny9jas
bä9re och kan sam6digt bidra 6ll konkurrenskra$ig Iärrvärme.
• De ekonomiska styrmedlen och förutsä9ningarna för kra$värmen ska uKormas, så a9
eﬀek6v kra$värmeteknik används.
• Kra$värmen ﬁnns i tätorter och kan bidra med lokal elproduk6on vilket minskar
samhällets sårbarhet.
• Kra$värmen utgör en ﬂexibel elproduk6onskälla, som kan bidra 6ll en stabil
elförsörjning när andelen vind- och solkra$ ökar i elsystemet.
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Kra/värmens roll i el- och värmeförsörjningen
• Ca 10% av den svenska elproduk<onen – ca 13-18 TWh/år
• BiokraA dominerar elproduk<onen i kraAvärmen
• Ca 3 600 MW el installerad eleﬀekt i kraAvärmen och ca 1 450 MW
i industriellt mo2ryck
• Ca 40% av Särrvärmeproduk<onen sker i kraAvärmeverk
• UUasning/avveckling av kvarvarande fossilbränslebaserad
kraAvärme pågår, i bl.a. Västerås, Stockholm och Linköping
• Den <llkommande poten<alen för elproduk<on från kraAvärme
uppgår <ll 5 TWh <ll år 2020, enligt rapport från
Energimyndigheten 2013 (u<från art. 14 i EU:s
energieﬀek<viseringsdirek<v).
•
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Regeringens energipoliDska proposiDon (prop.
2017/18:228) – april 2018
Regeringens bedömning:
• ”Genom e' eﬀek*vt utny'jande av va'enkra3 och bioenergi kan
eﬀektu'aget ökas. ”
• ”En konkurrenskra3ig >ärrvärmesektor och eﬀek*v elanvändning i
uppvärmningen är förutsä'ningar för a' klara den fram*da el- och
värmeförsörjningen under kalla vinterdagar. ”
• ”Det är angeläget a' möjligheten *ll högeﬀek*v elproduk*on
utny'jas i bränslebaserad >ärrvärmeproduk*on. ”
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UQasningsplaner gällande kra/värme – några exempel
• Stockholm: ca 450 MWel
• Uppsala: ca 200 MWel
• Malmö; Malpåseförläggning av Öresundsverket: 440MWel
• Lund, Borlänge, Göteborg, Eskilstuna m.ﬂ. städer tvekar om ny
elproduk<on i kraAvärme
=> Risk a2 stor volym kraAvärme fasas ut närmaste åren och
ersä2s av anläggningar med enbart Särrvärmeproduk<on
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Kra/värme och Tärrvärme – vikDga pusselbitar i det
hållbara energisystemet …
….men många poli<ska ini<a<v försvårar förutsä2ningarna
Na6onell ska9epoli6k –
nya ska9eförslag
• Avfallsförbränningsska9
• NOX-ska9
• CO2-ska9 inom EU ETS
• Fas6ghetsska9
• Vägslitageavgi$/
kilometerska9 (bränsletransporter)
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Nya EU-regler

• NNE-direk6vet, byggnader

• TPA –reglering 6ll slutkund
• Hållbarhetskriterier fasta biobränslen

Nya statliga subven6oner

• Stöd 6ll energieﬀek6visering

• Stöd/ska9ebefrielser 6ll byggnadsanknuten
energiproduk6on
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FörbränningsskaWeutredningens förslag SOU 2017:83
• Förbränningsska9eutredningens förslag om nya ska9er på el- och värmeproduk6on
presenterades den 1 november 2017
• Lämnade förslag om:
- Avfallsförbränningsska2.
- Kväveoxid(NOx)-ska2
- CO2-ska2 i ETS
• Poten6ellt drama6skt ökade ska9ekostnader för Iärrvärme-/kra$värmebranschen på ca
1,3-1,4 miljarder kronor/år
• Vad händer nu?
o Förslag har ännu inte skickats ut på remiss.
o I regeringens klimatstrategi 12/4 aviseras a2 remiss kommer ske av förslaget om avfallsförbränningsska'
– i nuläget oklar <dsplan och fortsa2 beslutsprocess
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Övriga faktorer som försvårar för kra/värmen
• Låga elpriser
• Fjärrvärmeföretagens huvudsakliga aﬀär är a2 sälja Särrvärme
– varför också producera el?
• Hård konkurrens för Särrvärmen på värmemarknaden
• Kapitalkrävande investering a2 investera i ångpanna och turbin
• Passiv FoU-agenda från statliga forskningsﬁnansiärer som
Energimyndigheten kring kraAvärmeteknik
– ointresse kring samverkansprogram med branschen
• KraAvärmen tas för given och har inte plats i den energipoli<ska
diskussionen
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Vad behövs för kra/värmen? – branschens förslag
• Ta fram en strategi för kraAvärme och Särrvärme u<från u2alade ambi<oner i regeringens
energipoli<ska proposi<on (2017/18:228)
• Värna kraA- och Särrvärmens konkurrenskraA genom a2 undvika y2erligare ska2er och pålagor
• Säkerställ teknikneutrala regelverk och styrmedel som en generell grundregel
• Ge marknadsmässig ersä2ning för systemtjänster för elsystemet
• Uppmuntra användningen av ny kraAvärmeteknik i små Särrvärmesystem
• Förtydliga kraAvärmens roll i krisberedskapen som lokal elproduk<ons- och ö-driAsresurs
• Rensa upp bland styrmedlen - avveckla stöd som inte bidrar <ll eﬀektutmaningen i elsystemet
• Utveckla kraAvärmens roll som en ﬂexibel resurs i energisystemet när andelen vola<l sol- och
vindkraA ökar och avveckling av kärnkraAsreaktorer sker
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Tack för idag!
Hör gärna av dig.
Erik Thornström
Ansvarig ska2er, styrmedel, energianvändning och
resurseﬀek<vitet
erik.thornstrom@energiforetagen.se
046 70 164 44 57
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