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Uppmärksamheten för Tysklands ”energiewende” 
har ökat de senaste åren i Sverige – inte minst 
efter avvecklingsbeslutet om kärnkraften 2011. 
Begreppet energiewende är dock inte nytt.  För 
cirka 30 år sedan började opinionsbildare inom 
miljörörelsen använda det i den tyska debatten. 
Energiewende blev sedan beteckning för den reg- 
eringspolitik som drevs vid millennieskiftet när  
socialdemokraten Gerhard Schröder och miljö-
partisten Joschka Fischer tillsammans ledde en 
koalition med kärnkraftsavveckling på agendan. 

Intresset för Tysk energipolitik har idag blivit så 
stort att det tyska ordet ”Energiewende” också  
letat sig in i svensk debatt och i svenska medier. I 
tysk debatt sammanfattar ordet ett politiskt drivet  
skifte bort från kärnkraft och fossilkraft till för- 
nybar elproduktion. Själva idén att byta färdväg i 
energiförsörjningen bidrar till förståelse av en  
direktöversättning av ordet –”energivändningen”. 

Idag används ordet energiewende även i Tyskland 
främst som beteckning på det energipolitiska 
paket som lades fram efter naturkatastrofen och  
kärnkraftshaveriet i Fukushima i Japan 2011. 
Ställd inför ett hårt opinionstryck grundat på så- 
väl olyckan som på en långvarigt kärnkrafts-
skeptisk opinion i landet bytte Angela Merkels 
borgerliga regering fot. Beslutet från året innan 
om förlängd drifttid för kärnkraften revs upp. 
Ambitionerna att höja andelen el från förnybara 
källor genom subventioner bekräftades.

Såväl det politiska som det folkliga stödet för 
stängningen av kärnkraften och för särskilt stöd 
till förnybar elproduktion är utomordentligt 
starkt i Tyskland. En genomgång av de senaste 
årens energipolitiska beslut visar att dessa haft 
bred parlamentarisk förankring. 

•	 Subventionsmodellen med inmatningstariffer 
infördes av den rödgröna regeringen på 00-talet. 

•	 Det senaste kärnkraftsbeslutet, att stänga 
det sista kärnkraftverket 2022, togs av den 
borgerliga koalitionen 2011. 

•	 I början av innevarande mandatperiod leds 
arbetet med energiewende av den stora koali- 
tionen mellan CDU/CSU och SPD som tillsam-
mans besätter 80 procent av mandaten i 
parlamentet. 

Den nya regeringen har slagit fast att färden 
längs den inslagna vägen ska fortsätta. ”Vi ska 
konsekvent och planenligt fullfölja utvecklingen 
mot en energiförsörjning utan atomenergi och 
med en stadigt växande andel förnybar energi”, 
skrev partierna i sitt koalitionsavtal i december 
2013.

Energiewende används idag som argument för  
egna ställningstaganden på flera håll i den svenska  
energipolitiska debatten. Men debatten om 
energiewende och det tyska exemplet tycks ibland  
bygga på fragmentarisk information och anekdo-
tisk bevisföring.  

Att energiewende debatteras i Sverige är bra. Men 
den debatten behöver också vara faktabaserad 
och saklig. Regelverken, kostnaderna och effek- 
terna behöver bli belysta. Denna rapport syftar  
till att för en svensk publik beskriva de grundläg-
gande elementen i den tyska energipolitiken, vilka  
konsekvenser som uppmätts hittills och vilka 
framtidsutmaningar Tyskland står inför på energi- 
området. Med tanke på det stora intresset för 
energiewende i Sverige för rapporten också reso-
nemang om vilka lärdomar vi kan göra för svensk 
del. Energiewende kostar i direkta subventioner 
drygt 200 miljarder kronor bara på ett år. Om 
vi i Sverige analyserar och drar slutsatser av 
utvecklingen i Tyskland kan vi undvika onödiga 
kostnader för både miljö, konsumenter och 
konkurrenskraft.

Stockholm, juni 2014

Lina Palm
Energidirektör, SKGS

Förord
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•	 Tysklands energipolitik, energiewende, är en  
uppsättning målsättningar om energieffektivi-
sering, sänkta koldioxidutsläpp, utfasning av 
kärnkraft och ökning av andelen förnybar 
elproduktion, samt ett system för att subven-
tionera förnybar elförsörjning. 

•	 Kostnaderna för subventionerna till den för- 
nybara elproduktionen, främst solkraft, vind- 
kraft och biomassa, uppgick 2013 till 200 
miljarder kronor. Sedan subventionerna inför-
des vid millennieskiftet har de kostat 1 100 
miljarder kronor.

•	 Den växande kritiken mot att konsumenterna 
tvingas betala för de höga subventionskostna-
derna har lett till politiska ambitioner att be-
gränsa kostnadsökningarna för energiewende. 
Men bibehållna målsättningar för förnybar 
kraftproduktion i kombination med konstitu-
tionella hinder begränsar den politiska hand- 
lingsfriheten. De årliga kostnaderna för sub- 
ventionerna väntas enligt bedömare fördub-
blas under de kommande tio åren. 

•	 Den väderberoende kraften - sol, vind och 
vattenkraft - och nya kraftverk långt från 
kunderna kräver omfattande investeringar i 
stamnätet, som transporterar elen. Behovet 
uppskattas till mellan 180 till 270 miljarder 
kronor de kommande tio åren. Nu skapas ett 
regelverk på politisk väg som innebär att dessa 
kostnader betalas av konsumenterna. Men 
acceptansen är ofta låg på de orter som berörs 
och tillståndsprocesserna går trögt. Många 
infrastrukturprojekt är försenade.

•	 Den förnybara elproduktionen kräver också 
omfattande investeringar i distributionsnäten. 
Investeringsbehovet uppskattas till mellan 
250 och 380 miljarder kronor de kommande 
tio åren, vilket kommer behöva finansieras av 
nätkunderna, elmarknadens konsumenter.

•	 En växande andel väderberoende elproduktion 
kräver att det också finns konventionella 
kraftverk som reservkapacitet för att upprätt-
hålla försörjningstrygghet. Regeringen bedö-
mer att det ”på medellång frist” kommer 
krävas en kapacitetsmarknad – en ny form av 
subvention till främst fossilkraftverk för att 
hålla dem tillgängliga.

•	 Koldioxidutsläppen från den tyska elproduk-
tionen har trots energiewende ökat steg för  
steg sedan 2009. Men energiewende kommer  
inte heller på sikt leda till sänkta koldioxid-
utsläpp i Europa, då marknaden för utsläpps-
handel, EU ETS, är det system som avgör de 
totala utsläppen från energisektorn i Europa. 

•	 Det genomsnittliga elpriset som den tyska 
industrin betalar har nästan tredubblats 
sedan inmatningstarifferna infördes år 2000. 
Tysklands elpriser för industrin har gått från 
att vara lägre än både EU-snittet och priserna  
i USA till att vara högre. I USA betalar indu- 
strin mindre än hälften av de tyska 
energipriserna.

•	 Sverige kan lära av energiewende. Inlåsning 
i dyra subventioner bör undvikas. För att 
kunna bedöma de samlade energi- och sam- 
hällskostnaderna framöver behöver fokus  
ligga på systemkostnaden för vår energiför-
sörjning, och inte på enskilda energislag. 
Sverige bör inte vidta dyra åtgärder som likt  
energiewende saknar effekt på koldioxidut-
släppen. En balanserad väg med försörjnings-
trygghet, konkurrenskraft och miljöhänsyn 
talar för att Sverige ska välja en annan väg än 
Tyskland.

Sammanfattning
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Energitermer

Baskraft:  
Elproduktion som är planerbar oberoende av väder och vind. Exempel är 
kärnkraft och fossilbaserad elproduktion.

Förnybar el:  
El från väderberoende energikällor som sol, vind och vågkraft, Men även från 
vattenkraft och bioenergi.

Stamnät:  
Infrastrukturen för att föra över elkraft mellan olika delar av landet.

Distributionsnät:  
Regionala nät för att föra elkraften från stamnätet ut till kunderna, enskilda 
hushåll och företag.

Inmatningstariff:  
System som infördes 2000 i Tyskland för att subventionera elproduktion 
från förnybara energikällor. En politiskt fastställd ersättning för el från 
förnybar produktion, alltså att el från vissa källor ges ett fast pris, högre än 
marknadspriset på el. Ofta används engelska begreppet feed-in-tariff.

Elcertifikat:  
System som infördes 2003 i Sverige för att subventionera elproduktion från 
förnybara energikällor. Elcertifikat tilldelas de elproducenter som producerar el 
från elcertifikatberättigade elproduktionsanläggningar. Elcertifikatsystemet ger 
elproducenter en extra intäkt som gör det lönsammare att investera i förnybar 
elproduktion. Elleverantörerna är tvungna att skaffa sig elcertifikat i proportion 
till hur mycket el de levererar, så kallad kvotplikt. Därmed skapas en efterfrågan 
för elcertifikaten.

EU ETS:  
EU:s system för att sätta ett tak för koldioxidutsläppen från industri och 
energiproduktion. Taket sänks successivt och utsläppsrätter handlas på en 
marknad.

CCS:  
Carbon Capture and Storage, teknik för fångst och lagring av koldioxid. 

Watt, W: 
Beteckning för den fysikaliska storheten effekt, det vill säga energi per 
tidsenhet.

Kilowatt, kW:  
1000 W

Megawatt, MW:  
1000 kW

Gigawatt, GW:  
1000 MW

Terawatt, TW:  
1000 GW

Wattimme, Wh:  
Beteckning för den energi som en effekt på en watt utvecklar under en timme.

Kilowattimme, kWh:  
1000 Wh

Megawattimme, MWh:  
1000 kWh

Gigawattimme, GWh:  
1000 MWh

Terawattimme, TWh:  
 1000 GWh

Fakta

Tyska politiktermer

CDU:  
Christlich Demokratische Union Deutschlands, Tysklands 
kristdemokratiska parti, fick tillsammans med CSU 33,8 
procent av rösterna i förbundsdagsvalet 2013

CSU:  
Christlich-Soziale Union, CDU:s systerparti som enbart 
ställer upp till val i Bayern, fick tillsammans med CDU 
33,8 procent av rösterna i förbundsdagsvalet 2013

SPD:  
Sozialdemokratische Partei Deutschlands, Tysklands 
socialdemokratiska parti, fick 23,0 procent av rösterna i 
förbundsdagsvalet 2013

Die Grünen:  
Bündnis 90/Die Grünen, Tysklands miljöparti, fick 8,4 
procent av rösterna i förbundsdagsvalet 2013

FDP:  
Freie Demokratische Partei, Tysklands liberala parti, fick 
4,8 procent av rösterna i förbundsdagsvalet 2013
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Energimixen i Tyskland
Den tyska elförsörjningen är i hög grad baserad på fossila energikällor. 2013 
kom 57 procent av elproduktionen från stenkol, brunkol och naturgas. Andelen 
har endast gått ned med tre procentenheter sedan 1990 då den var 60 procent. 
Den stora förändringen under det senaste knappa kvartsseklet är att andelen 
kärnkraftsbaserad el har halverats från 30 procent till 15 procent och att 
andelen el från förnybara energikällor har mer än tredubblats, från 7 procent av 
elproduktionen 1990 till 24 procent 2013.

Brutto elproduktion, procentandelar per energikälla 2000 och 2013

Fossila källor stod tillsammans för 57 procent av elproduktionen 2013. Källa: Statistiches Bundesamt 20141. 

Subventionerna av el från förnybara källor
Förändringen av den tyska energimixen i elförsörjningen de senaste åren beror i hög 
grad på politiska beslut. Men förändrade omvärldsfaktorer bortom tyska politikers 
kontroll har också bidragit.

1990 tog den dåvarande mitten-höger-regeringen, kristdemokratiska CDU/CSU och 
liberala FDP, ett tidigt steg för att främja förnybar elproduktion. Då lagstiftades att 
energibolagen skulle bli skyldiga att köpa el från förnybar produktion till en viss 
andel av konsumentpriset på el. Producenter av elektricitet från sol- och vindkraft 
skulle få mer betalt än andra producenter med andra energikällor, 90 procent av 
vad konsumenterna betalade, och ersättningen för el från vattenkraft och bioenergi 
sattes också till en högre nivå, mellan 65 och 80 procent2. 

Den efterföljande rödgröna regeringen under socialdemokratiske förbundskanslern 
Gerhard Schröder (SPD) och vice förbundskanslern Joschka Fischer från die Grünen 
tog nästa steg år 2000 när den drev igenom lagstiftning om ”inmatningstariffer” för 
förnybar elproduktion, det vill säga att el från vissa källor gavs ett fast långsiktigt 
pris, högre än marknadspriset på el. 

Bakgrund
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1Tysklands federala statistikmyndighet, Statistiches Bundesamt:  
https://www.destatis.de/EN/FactsFigures/EconomicSectors/Energy/Energy html;jsessioid=BD0286DB1613218662B085443F6DF087.cae4
2Germany, Stromeinspeisungsgesetz (StrEG) (1990). Germany’s Act on Feeding Renewable Energies into the Grid of 7 December 1990.
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Ambitionen med inmatningstarifferna var att producenter av el från förnybara 
källor skulle få betalt relaterat till produktionskostnaden istället för ett marknads-
pris. Tarifferna skulle utöver kostnadstäckning också ge en årlig avkastning på 
investeringar i förnybar produktionskapacitet på fem till tio procent av satsat 
kapital.

Det sattes således olika tariffer för el från bioenergi, sol-, vind- och vattenkraft. 
Ett garanterat pris skulle betalas av staten i 20 år, med justeringar av tarifferna 
beroende på förväntade effektiviseringar av de olika produktionsformerna.

Tyska regeringar och deras energipolitik, 1990 - 2014

Nya kärnkraftsbeslut 2001, 2010 och 2011
Den rödgröna regeringen drev 2001 igenom en plan för utfasning av kärnkraften 
i Tyskland. Stängningen skulle slutföras till år 2022. Ett avtal skrevs mellan 
regeringen och landets fyra kärnkraftoperatörer om livslängden för reaktorerna, 
som i genomsnitt fastställdes till 32 år3. 

Valet 2005 förlorades emellertid av Socialdemokraterna och de Gröna och en ny 
koalitionsregering mellan kristdemokratiska CDU/CSU och liberala FDP under den 
nya förbundskanslern Angela Merkel tillträdde. 2010 drev Merkels regering igenom 
en fördröjning av tidsplanen för utfasningen av kärnkraften. Istället för att den sista 
befintliga reaktorn skulle tas ur drift 2022 gavs de modernaste reaktorerna rätt 
att vara i drift in i 2030-talet4. Livstiden för de enskilda reaktorerna förlängdes i 
genomsnitt med 12 år.

Efter naturkatastrofen som drabbade Japan och kärnkraftverket i Fukushima den 
11 mars 2011 valde regeringen Merkel att åter ändra politik för kärnkraften.  
Regeringen beslutade att omedelbart förbjuda drift av åtta utpekade kärnkraftreak-
torer och att resterande reaktorer, det vill säga all tysk kärnkraft, skulle avvecklas 
till 2022. 

3Foratom: http://www.foratom.org/jsmallfib_top/Publications/Opinion_Poll.pdf 
4Der Spiegel: http://www.spiegel.de/international/germany/phasing-in-the-phase-out-germany-reconsiders-reactor-lifespan-extensions-a-750836.html

Mitten-höger-regering 1982-1998. Kristdemokratiska CDU/CSU i koalition med 
liberala FDP. Lagstiftade 1990 om gynnsamma tariffer för förnybar el.  Kohl 

Rödgrön regering 1998-2005. Socialdemokratiska SPD och De Gröna. Lagstiftar om 
inmatningstariffer 2000 och om utfasning av kärnkraften 2001. Sätter upp mål för 
energipolitiken: minskade CO2-utsläpp och ökad andel förnybart.   

Schröder

Höger-vänster-regering 2005-2009. Stor koalition mellan CDU/CSU och SPD. Bekräftar
målen för energipolitiken: minskade CO2-utsläpp och ökad andel förnybart.  Merkel 1   

Mitten-höger-regering 2009-2013. CDU/CSU och FDP. Förlänger kärnkraftens livslängd
2010. Förkortar den 2011. Bekräftar målen i energiewende. 

Merkel 2   

Höger-vänster-regering 2005-2009. Stor koalition mellan CDU/CSU och SPD. 
Försöker göra energiewende mer ”prisvärd”. Förbereder kapacitetsmarknad och 
”investeringsvänligt klimat” för nät.   

Merkel 3   
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Fukushima och den tyska kärnkraftsopinionen
I Västtyskland fanns en stark opinion mot kärnkraft allt sedan kärnkraftverken 
byggdes på 60-, 70 och 80-talen. Det har diskuterats om den särskilt starka 
opinionen mot kärnkraft i Tyskland hänger samman med kritiken mot kärnvapen, 
vilket i sin tur kopplas till en pacifistisk opinion i andra världskrigets spår.

Inför den dåvarande borgerliga regeringens beslut om att möjliggöra förlängd 
driftstid för kärnkraften 2010 genomförde SIFO:s tyska systerföretag TNS Emnid 
en opinionsundersökning om inställningen till förlängd livstid för kärnkraftverken 
i landet. Det gick inte att samla en majoritet av väljarna bakom regeringens linje, 
men 49 procent gav regeringens kärnkraftpolitik med livstidsförlängning sitt stöd.

I juni 2011, efter Fukushima och i samband med att regeringen preciserade sin 
ändrade kärnkraftspolitik med förtida stängning av kärnkraften gav en majoritet 
sitt stöd för den linjen, 57 procent enligt TNS Emnid.

I en ny opinionsundersökning 2014 om den principiella inställningen till avveckling 
av kärnkraft i Tyskland svarade 71 procent av respondenterna att det är rätt, se 
grafik.

Tycker du att det är principiellt riktigt att Tyskland avvecklar kärnkraften eller ej?

Tysk opinionsundersökning 2014. Källa: Statista.de5  

71% 
Ja, avveckling

är riktigt

5%
Vet ej

24% 
Nej, avveckling

är fel

5Se: http://de.statista.com/statistik/daten/studie/180631/umfrage/meinung-zum-ausstieg-aus-der-atomkraft/ 
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Ett nytt paket
Sommaren 2011 lade regeringen Merkel fram detaljerna i det nya energipolitiska 
paketet efter naturkatastrofen i Fukushima. Paketet innehöll en blandning av nya 
och gamla element:

•	 Förtida stängning av kärnkraften: En återgång till det tidigare regelverket om 
en genomsnittlig livslängd per reaktor på 32 år och därmed stängning av sista 
reaktorn 2022.

•	 Omedelbart förbud mot drift av åtta utpekade kärnkraftreaktorer, en förlust av 
en produktionskapacitet på hela 8,4 gigawatt.

•	 Ytterligare utredningar om slutförvar av kärnbränsleavfall.

•	 Justering av den högre skatten på kärnkraftsanläggningar – en skatt som infördes 
i samband med den tidigare livstidsförlängningen av reaktorerna.

•	 Stimulanser för att energieffektivisera.

•	 Bekräftelse av målet att öka förnybara energikällors andel av elproduktionen till 
35 procent till 2020.

•	 Utredningar om detaljerna kring de fortsatta subventionerna till förnybar 
elproduktion.

•	 Undantagsregler för energiintensiva företag. Detta för att skydda dem från 
försämrad konkurrenskraft.

•	 Åtgärder för att främja utbyggnad av stamnätet och kablar för elöverföring, 
bland annat centralisering av beslutsfattandet kring sådana infrastrukturprojekt.

Tidplanen för förnybart: 80 procent av elproduktionen till 2050
Regeringen Merkel slog 2011 också fast att det tidigare fastställda målet att 80 
procent av elen ska komma från förnybara källor 2050 även fortsättningsvis ska gälla. 

I koalitionsavtalet6 som ingicks mellan konservativa CDU och socialdemokratiska 
SPD i december 2013 slogs det fast att andelen av elektriciteten som kommer från  
förnybara källor ska preciseras ytterligare för vissa kontrollstationer. Koalitions-
regeringen avser lagstifta om att 40 till 45 procent av elproduktionen ska komma 
från förnybara källor till 2025 och 55 till 60 procent till 20357. 

Målen om reducering av koldioxidutsläppen bekräftades också: jämfört med 1990 
års nivå är planen att de ska ned med 40 procent till 2020, med 70 procent till 2040 
och med 80 till 95 procent till 2050.

Innehållet i energiewende

6Se: http://www.bundesregierung.de/Content/DE/_Anlagen/2013/2013-12-17-koalitionsvertrag.pdf?__blob=publicationFile&v=2
7Se artikel: http://www.reuters.com/article/2013/12/15/us-germany-coalition-factbox-idUSBRE9BE09L20131215
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Kostnaderna för subventionerna
Inmatningstarifferna för el från förnybara källor infördes som nämnt vid millennie-
skiftet. Nivåerna fastställdes för att göra det lönsamt att investera i exempelvis sol- 
energi och vindkraft, oavsett vilket marknadspris som råder för el och oavsett vilket  
behov av den tillkommande elproduktionen som finns. Det har därför gjorts omfat-
tande investeringar i ny produktionskapacitet. Kostnaderna för subventionerna har 
därmed stigit kraftigt. Första året var kostnaden som den tyska staten förde vidare 
till konsumenterna på elmarknaden 0,9 miljarder euro. Förra året, 2013, hade 
kostnaderna för subventioner till förnybar elproduktion stigit till 23 miljarder euro. 

Summan av utbetalda subventioner åren 2000 till 2013 uppgår till drygt 120 
miljarder euro i löpande priser, cirka 1 100 miljarder kronor räknat i valutakursen  
i maj 2014.

Subventioner till förnybar elproduktion, 2001-2013, miljoner euro

Solenergi tog emot den största andelen av subventionerna 2013, drygt 10 miljarder euro. Därefter kommer 
Biomassa som tog emot drygt 6 miljarder euro. Källa: Tyska statens ”Expertenkommission Forschung und 
Innovation” 20148.

Subventionerna finansieras av hushållen och företag via elräkningen. Det genom- 
snittliga hushållet betalar nu 260 euro, 2270 kronor, extra per år för inmatnings-
tarifferna9. Elkostnaderna för de tyska hushållen har stigit med 25 procent på tre år 
och ligger nu 50 procent högre än för genomsnittet i EU10.
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8Tyska statens ”Expertenkommission Forschung und Innovation”. Se EFI-rapporten, sidan 51: http://www.e-fi.de/fileadmin/Gutachten_2014/EFI_
Gutachten_2014.pdf 
9The Economist januari 2014: http://www.economist.com/news/europe/21594336-germanys-new-super-minister-energy-and-economy-has-his-work-cut-
out-sunny-windy-costly 
10The Economist, juni 2013: http://www.economist.com/news/special-report/21579149-germanys-energiewende-bodes-ill-countrys-european-leader-
ship-tilting-windmills
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Det politiska stödet för att elproduktion från för- 
nybara energikällor ska subventioneras har varit 
starkt. Men i takt med att kostnaderna stigit för  
hushållen har en mer ifrågasättande debatt förts.
Den socialdemokratiska oppositionen gick till för-
bundsdagsval 2013 på att energiewende skulle bli 
mer ”bezahlbar”, prisvärd, men utan att rubba de 
fastlagda målen angående förnybar elproduktion, 
minskade koldioxidutsläpp och utfasning av 
kärnkraften11.

Efter valet till förbundsdagen fördes förhandli-
ngar under hösten 2013 om hur kostnaderna för  
energiewende kan sänkas. I koalitionsavtalet som  
ingicks mellan konservativa CDU/CSU och social-
demokratiska SPD i december 2013 slås det fast 
att subventionerna till förnybar elproduktion ska 
begränsas. Regeringspartierna skriver i avtalet: 

”Energiomställningen är inte gratis. Den 
totala kostnaden har stigit snabbt och 
kraftfullt de senaste åren. Privata kunder 
och företag har fått bära en tung börda. 
Omställningens kostnader har nu nått en så 
hög nivå för hushållen och för stora delar av 
ekonomin, särskilt för medelstora företag, 
att det är ett problem om det inte går att 
hantera kostnadsdynamiken.”12

Energiewende ska alltså göras mer prisvärd, 
enligt den retorik som nu är gemensam för hela 
koalitionen. Målet enligt koalitionsavtalet är att  
få en revidering av subventionerna genom parla-
mentets behandling under sommaren 201413. 

Socialdemokraten Sigmar Gabriel har som ekon- 
omi- och energiminister lett arbetet med översyn-
en av lagstiftningen. Regeringen lade i april 2014 
fram ett förslag med det uttalade syftet att sänka 
kostnaderna, eller snarare begränsa de framtida 
höjningarna av kostnaderna, för elektricitet för 
både företag och hushåll. 

Lagstiftningen som kommer gälla från augusti 
2014 innebär således vissa begränsningar för 
tillväxten av förnybar energiproduktion.

Det har hävdats i debatten att det nya regelverket 
för finansieringen av subventionerna handlar 

om att regeringen försöker tillfredsställa industr-
ins intresse av rimligare elektricitetspriser på 
bekostnad av hushållen som får betala för sub- 
ventionerna. 14Den del av kostnaderna för sub-
ventionerna som företagen fick bära under 2013 
uppgick dock till 10,3 miljarder euro, eller 93,3  
miljarder kronor. 47 procent av industrins elkon-
sumtion var belastad med den fulla avgiften för 
energiewende under 2013. Endast 16 procent 
av industrins elkonsumtion var helt befriad från 
denna avgift15. 

Handlingsutrymmet för politikerna är begränsat 
när de vill hålla tillbaka företagens och hushåll- 
ens kostnader för energiewende, men samtidigt 
upprätthålla målen om en växande andel förnybar 
elproduktion och utfasning av kärnkraften. 
Enligt en bedömning som konsultföretaget 
McKinsey har gjort finns det knappt något som 
kan göras för att sänka subventionskostnaderna 
under de uppställda restriktionerna. Den tyska 
författningen förbjuder retroaktivt återtagande 
av utfästelser som staten gjort. Förvisso finns 
möjligheten att sänka subventionerna bara för  
nytillkommande anläggningar, men att exempel-
vis sänka stödet till nya vindkraftverk med 15  
procent under de kommande två åren skulle be-
gränsa ett genomsnittligt hushålls årliga elräkning 
med bara 1 eurocent, påpekar McKinsey.

Om regeringen helt stoppade subventioner till nya  
kraftanläggningar, vilket anses politiskt helt  
otänkbart, så skulle tilläggsavgiften för energie-
wende på konsumenternas elräkningar knappt 
minska alls. Om regeringen drev igenom ett full- 
ständigt avskaffande av alla undantag från sub- 
ventionskostnader för industrin, vilket också 
anses helt otänkbart, så skulle hushållens kost-
nader endast påverkas marginellt16.

Enligt McKinseys bedömning kommer kostna-
derna för subventionerna öka i takt med att 
andelen förnybara källor ökar. 2013 framförde 
konsultföretaget analysen att kostnaden kommer 
att fördubblas under det kommande decenniet. 
Det skulle innebära en årlig kostnad på strax 
under 400 miljarder kronor per år åren efter att 
det sista kärnkraftverket stängts 2022.

11Se SPD:s energimanifest: http://www.spd.de/aktuelles/106676/20130815_steinbrueck_machnig_energiepapier.html 
12Se koalitionens skrivningar i överenskommelsen: http://www.bundesregierung.de/Content/DE/_Anlagen/2013/2013-12-17-koalitionsvertrag.pdf?__blob=publicationFile&v=2
13Se koalitionsfördraget: http://www.bundesregierung.de/Content/DE/StatischeSeiten/Breg/koalitionsvertrag-inhaltsverzeichnis.html 
Se artikel: http://www.reuters.com/article/2013/12/15/us-germany-coalition-factbox-idUSBRE9BE09L20131215 
14Se kommentar: http://www.dw.de/german-cabinet-adopts-reform-of-renewable-energy-law/a-17550535 
15Källa: BDEW Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft, data bearbetade av BDI - Bundesverband der Deutschen Industrie e.V, juni 2014.
16Se Economist januari 2014: http://www.economist.com/news/europe/21594336-germanys-new-super-minister-energy-and-economy-has-his-work-cut-out-sunny-windy-costly
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Konsumtion av el per sektor i Tyskland, GWh

Industrin står för cirka 45 procent av elanvändningen i Tyskland. Källa: IEA17 

Kostnader för energiewende som kunderna fick bära 2013: 20,4 miljarder euro

Företagen fick bära drygt hälften av kostnaderna för energiewende 2013. Källa: BDI18
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17IEA: http://www.iea.org/statistics/statisticssearch/report/?country=GERMANY=&product=electricityandheat&year=Select 
18BDEW Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft, data bearbetade av BDI - Bundesverband der Deutschen Industrie e.V, juni 2014.
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Konkurrenskraften och undantagen för energiintensiv industri
För att skydda den internationellt konkurrensutsatta mest energiintensiva 
industrin från kostnaderna för energiewende har ett antal undantag skapats för 
vissa företagskunder, både för finansieringen av inmatningstarifferna och för 
nätkostnaderna.

Företag som är stora energianvändare – som använder mer än 10 GWh elektricitet 
per år – har en reducerad avgift med 0,0005 euro per kWh på 90 procent av den 
elektricitet de använder. På återstående 10 procent av elanvändningen betalar de full 
extraavgift för subventioner.

Energiintensiva industriföretag som använder mer än 100 GWh och vars kostnader 
för el överskrider 20 procent av företagets totala kostnader slipper helt att betala 
extraavgiften för att finansiera energiewende. 

De stora energiintensiva företagen har därtill fördelen att grossistmarknadspriset på 
el har pressats ned av den nya subventionerade produktionskapaciteten. 

Grossistpriset på el i Tyskland

Grossistpriset på el, som är exklusive avgiften för att finansiera subventionerna till förnybart, har fallit samtidigt 
som kostnaderna för konsumenterna som inkluderar subventionskostnaderna har stigit. Källa: The Economist, 
oktober 201319.

Det tvistas om huruvida de undantag som utformats för energiintensiv industri är 
ett statsstöd som borde vara otillåtet på EU:s inre marknad. Men det finns idag 
inga tyska planer på att ta bort undantagen, annat än i delar för att bidra till lägre 
kostnader för konsumenterna. Det återstår att se hur prövningen enligt EU-rätten 
faller ut.

Effekter av energiewende

19The Economist, oktober 2013: http://www.economist.com/news/briefing/21587782-europes-electricity-providers-face-existential-threat-how-lose-half-trillion-euro
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De flesta företag omfattas dock inte av undantagen och de får därför vara med och 
betala de höga kostnaderna för subventionerna och för de andra kostnadsökningar 
som energiewende innebär. Det genomsnittliga elpriset som den tyska industrin 
betalar har därför nästan tredubblats sedan inmatningstarifferna infördes 2000. 
Tysklands elpriser för industrin har gått från att vara lägre än både EU-snittet och 
priserna i USA till att vara högre. USA har gynnats som exportland av elpriser som 
i princip legat stilla, till stor del tack vare tillskottet av okonventionellt utvunnen 
naturgas som ökat kraftigt.

En granskning av gaspriserna understryker ytterligare Tysklands konkurrensnackdel 
på energiområdet. Gaspriserna i Tyskland har fördubblats från 2000 till 2012, 
samtidigt har de halverats i USA.

Industrins elpriser samt gaspriser

Försämrad konkurrenskraft för Tyskland på grund av energiförsörjningen. Källa: The Economist/McKinsey20. 

20Se artikel: http://www.economist.com/news/special-report/21579149-germanys-energiewende-bodes-ill-countrys-european-leadership-tilting-windmills
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Behovet av utbyggda nät
Överbelastat stamnät 

Stamnätet, infrastrukturen för att föra över kraft 
från kraftverken till distributionsnäten, är allt mer 
överbelastat i sträckningen från norra Tyskland 
till södra. Enligt IEA, International Energy 
Agency, kommer överbelastningsproblemen troli- 
gen att tillta. En orsak är tillskottet av ny vind- 
kraft, så mycket som 25 GW förväntas till år  
2030 i norra Tyskland, och bortfallet av kärn-
kraftverk. De nya kraftverken inte är förlagda 
där kärnkraftverk stängs. I norr råder relativt låg 
efterfrågan på el samtidigt som industriregionerna 
i söder har en stark efterfrågan. Dessutom behövs 
en ökad flexibilitet i stamnätet på grund av varia-
tionerna i den väderberoende kraftproduktionen.

En av de konsekvenser av energiewende som 
diskuteras i tysk energipolitik nu är vem som ska 
betala notan för de investeringar på hundratals 
miljarder kronor som krävs i stamnätet för kraft-
överföring. Det energipolitiska paket som lades 
fram av center-höger-regeringen 2011 innehöll 
åtgärder för att främja utbyggnad av kablar för 
överföring, bland annat försök att centralisera 
beslutsfattandet kring infrastrukturprojekt.

Den nuvarande regeringen framhåller att det 
krävs omfattande investeringar i stamnätet för 
att energiewende ska lyckas. ”Vi behöver inte 
bara mer nät, vi behöver också ett smartare 
och effektivare nät”, skriver regeringen21. De 
ansvariga politik-erna anger att det handlar om 
”miljarder i företags investeringar”. 

I koalitionsavtalet mellan CDU/CSU och SPD som 
ingicks i december 2013 anges att utbyggnaden av 
överföringskapaciteten i stamnätet för el måste  
gå hand i hand med tillväxten av förnybar elpro- 
duktion22. Partierna kallar förbättrad infrastruk-
tur för ”energiewendes ryggrad”.

 
 
 
Regeringen arbetar nu med förslag för att skapa 
förutsättningar som ska locka företagen som äger 
näten att göra dessa investeringar. Allt för att nå 
en ”omfattande och accelererande utbyggnad av 
stamnätet”, enligt regeringen. Koalitionspartierna 
lovar ”investeringsvänliga” villkor för satsningar 
på nya kablar. Det skapas typiskt genom att 
avgifterna för att bruka näten höjs.

Energiewende kräver omfattande utbyggnad av 
stamnätet för överföring av el

Planerade nya stamnätsdragningar och planerade uppgraderingar av 
befintligt stamnät. Källa: The Economist juni 201323. 

21Se bundesregeringens beskrivning: http://www.bmwi.de/EN/Topics/Energy/energy-reforms.html 
22Se artikel: http://www.germanenergyblog.de/?p=14825
23The Economist, juni 2013: http://www.economist.com/news/special-report/21579149-germanys-energiewende-bodes-ill-countrys-european-leadership-tilting-windmills
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Regeringen har tagit fram en nationell plan för 
snabbare utbyggnad av stamnätet. Planen anger 
att mer än 4 000 kilometer stamnät behöver byg- 
gas till 2022. Hittills har bara 300 kilometer, 7  
procent, blivit byggt. Mellan vilka områden be- 
hoven av ökad överföringskapacitet finns är klar- 
lagt, se kartan. Exakt var kablarna ska dras i de  
36 enskilda infrastrukturprojekten ska dock 
preciseras senare. 

Kostnaden för den planerade utbyggnaden av 
stamnät inom ramen för energiewende bedöms 
av IEA uppgå till 20 till 30 miljarder euro de 
kommande tio åren, alltså från 180 till 270 
miljarder kronor

Ofta hindras projekt för utbyggnad av överför-
ingskapaciteten av bristande lokal acceptans. 
Svårigheterna med att få beslut på plats trots 
lokalt motstånd ska bland annat hanteras genom 
en effektiviserad rättslig beslutsprocess. Den 
federala förvaltningsdomstolen i Leipzig gjordes 
till ensam sista instans för överklaganden.

Åtgärderna för att få smidigare tillståndsprocesser 
och villigare investerare kommer efter att utbygg-
naden av stamnätet gått trögt. Hela 15 av 24 
projekt för utbyggnad av stamnätet är nu upp till 
sju år försenade i förhållande till plan.

Ett aktuellt projekt som illustrerar utmaningarna 
är en transformatorstation i Osterath nära 
Düsseldorf som har mött hårt lokalt motstånd. 
Den lilla stadens 12 000 invånare har haft svårt 
att acceptera bygget i deras närhet. De har anfört  
inte mindre än 2 300 invändningar i de tillstånds-
processer som krävs för att bygga ut stamnätet 
med kringanläggningar i Osteraths närhet24.

Ökad kapacitet i distributionsnäten

Distributionsnäten transporterar elen från 
stamnätet ut till konsumenterna. Så är det med 
distribution från konventionella produktionsan-
läggningar. Den växande andelen förnybar pro- 
duktionskapacitet är emellertid normalt kopplad 
direkt till distributionsnät. För att de 870 olika 
distributionsnäten i Tyskland ska klara av att ta  
hand om den förnybara produktionen krävs 
också omfattande investeringar i dessa 
distributionsanläggningar. Ny reglering som ska  
främja installering av smarta elmätare hos el-
kunderna ska också införas under 2014, enligt 
planen. 

Tyska energimyndigheten har bedömt att invest-
eringsbehovet i distributionsnäten till följd av 
dessa utmaningar i energiewendes spår uppgår till 
mellan 27,5 miljarder och 42,5 miljarder euro, 
alltså mellan 250 och 380 miljarder kronor.

Kärnkraftsägarnas ersättningskrav 
De fyra företag som äger kärnkraftverk i 
Tyskland drabbades av förluster när den tyska  
staten drog tillbaka tillstånden att driva kraft- 
verken vidare som planerat. De fyra är E.ON,  
Vattenfall, RWE och EnBW. För att få kompensa-
tion för de ekonomiska förlusterna startade 
Vattenfall och kärnkraftsbolagen Krümmel och 
Brunsbüttel som ägs tillsammans med E.ON 
ett skiljeförfarande hos ICSID (International 
Centre for Settlement of Investment Disputes) 
under 2012. Bolagen Krümmel och Brunsbüttel 
har också lämnat in ett klagomål till den tyska 
författningsdomstolen.

Processerna mellan den tyska staten och de före- 
tag som drabbats av förluster på grund av de 
ändrade regelverken förväntas pågå under lång 
tid. Kraftbolagen har varit tydliga med att de 
väntar sig kompensation som en konsekvens av 
den pågående processen, men vad utfallet blir i 
form av eventuella skadestånd eller kompensa-
tioner från tyska staten återstår att se.

24The Economist, juni 2013: http://www.economist.com/news/special-report/21579149-germanys-energiewende-bodes-ill-countrys-european-leadership-tilting-windmills
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Energimixen – nu och framöver
När inmatningstarifferna för förnybar elproduktion infördes vid millennieskiftet 
utgjorde kärnkraft den största energikällan i elproduktionen, med en andel strax 
över 25 procent. Idag är det brunkol som är den främsta energikällan, med drygt en 
fjärdedels marknadsandel. Sedan beslutet om en förtida avstängning av kärnkraften 
togs 2011 har brunkolets andel vuxit. Brunkolsproduktionen var 2013 den högsta 
sedan 1990. Även stenkolens andel av elproduktionen har ökat de senaste åren. 

Stenkolens stigande andel hänger samman med fallande världsmarknadspriser bland 
annat till följd av den ökande utvinningen av okonventionell gas i USA, som gör 
det mer attraktivt att sälja det transportabla kolet till Europa. 2013 importerade 
Tyskland drygt 50 miljoner ton stenkol, en ökning med 15 procent jämfört med 
2012. Den tyska marknaden betalade 40 miljarder kronor för stenkolsimporten 
2013. Priset per ton hade då fallit med 22 procent jämfört med 201225. 

Ökande kolanvändning

Tysklands elproduktion per energikälla. Andel av total produktion. Källa: Economist 2014 och Bundesverband der 
Energie- und Wasservirtschaft.

Utvecklingen av de olika energikällornas andel av elproduktionen framöver är i 
hög grad styrd av de olika delbesluten inom Energiewende. Kärnkraften ska nå noll 
procent till 2022. Lagen kommer kräva att 40 till 45 procent av elproduktionen 
ska komma från förnybara källor till 2025. Hur restposten på drygt 50 procent 
av elförsörjningen ska ordnas under andra halvan av 20-talet kommer troligen att 
styras av tre olika faktorer: 

•	 Prisutvecklingen för gas, stenkol respektive brunkol

•	 Utformningen av de nu planerade subventionerna av fossileldade kraftverk 

•	 Priset på utsläpp av koldioxid inom EU ETS

Om priset på CO2-utsläpp stiger kan marknadsandelen för naturgas förväntas 
vända upp igen – på bekostnad av de mer koldioxidintensiva energikällorna 
brunkol och stenkol.

25Tysklands federala statistikmyndighet: https://www.destatis.de/EN/PressServices/Press/pr/2014/04/PE14_141_51.html
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Andelen förnybart i totala energianvändningen och i elförsörjningen

Andelen av elproduktionen som sker med förnybara källor har ökat från några få procentenheter 1990 till 17 
procent 2010. Målet till 2050 är minst 80 procent26. 

26Se tyska regeringens statistikpresentation: http://www.bundesregierung.de/Content/EN/StatischeSeiten/Schwerpunkte/Nachhaltigkeit/Anlagen/2012-05-24-in-
dikatorenbericht-2012-englisch.pdf?__blob=publicationFile&v=2
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Koldioxidutsläppen
Under de första åren efter att subventionerna av förnybar elproduktion infördes 
minskade utsläppen av växthusgaser i Tyskland. ”De senaste två decennierna 
har Tyskland lyckats frikoppla utsläpp av växthusgaser från ekonomisk tillväxt. 
Landet är på spåret för att uppfylla sitt Kyoto-mål”, noterar IEA, International 
Energy Agency, i organisationens utvärdering av Tysklands energipolitik27. Man kan 
dock notera att 1990-talet präglades av den tyska återföreningen. En omfattande 
omstrukturering av industrin i östra Tyskland genomfördes dessa år.

År 2000 var utsläppen från elproduktionen i Tyskland räknat i koldioxidekvivalen-
ter 319 miljoner ton. Därpå steg utsläppen stegvis till 339 miljoner ton 2007. Låg- 
konjunkturåren 2008 och 2009 minskade elproduktionen och även koldioxidut-
släppen, ned till 292 miljoner ton. Åren 2010 till 2012 återhämtade sig elproduk-
tionen och koldioxidutsläppen ökade.

Från det att beslutet om den forcerade stängningen av kärnkraften togs 2011 har 
koldioxidutsläppen ökat successivt, från 305 miljoner ton till 317 miljoner ton 2012. 

Koldioxidutsläpp från elproduktion, miljoner ton, 1990 -2012

Koldioxidutsläppen från elproduktion sjönk under de första åren efter återföreningen, för att sedan åter stiga. 
Sedan sjönk utsläppen åter under lågkonjunkturåren 2008 och 2009. Källa: Umweltsbundesamt28.

I skrivande stund finns ännu inte någon statistik presenterad angående 
koldioxidutsläppen från elproduktionen i Tyskland under 2013, men den federala 
miljöskyddsmyndigheten, Umweltsbundesamt, har publicerat en prognos för de 
totala koldioxidutsläppen. Liksom när det gäller utsläppen från elproduktionen 
sjönk de totala emissionerna successivt från 1990 till 2009 för att sedan öka. Även 
2013 innebar enligt prognosen en ökning av de landets totala CO2-utsläpp, 951 
miljoner ton, en ökning med 11 miljoner ton sedan 2012.

IEA, International Energy Agency, gör bedömningen att det kan behövas 
ytterligare åtgärder för att Tyskland ska nå målet om 40 procents reduktion av 
växthusgasemissionerna till 2020, jämfört med 1990 års nivå.
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27IEA, International Energy Agency, 2013: http://www.iea.org/Textbase/npsum/germany2013SUM.pdf 
28Umweltsbundesamt 2013: http://www.umweltbundesamt.de/themen/klima-energie/energieversorgung/strom-waermeversorgung-in-zahlen
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Tysklands totala utsläpp av växthusgaser 1990-2013

Enligt prognos steg Tysklands utsläpp av växthusgaser även 2013. Den grönmarkerade nivån anger vilken  
nivå på koldioxidutsläppen Tyskland kan ha enligt Kyotoprotokollet. Källa: Umweltsbundesamt 201429.

Hur koldioxidutsläppen från Tysklands elproduktion kommer utvecklas de 
närmaste åren beror på flera olika faktorer. Konjunkturutvecklingen och efterfrågan 
på el har betydelse. Prisutvecklingen för gas, stenkol respektive brunkol samt priset 
på utsläpp av koldioxid inom EU ETS spelar en betydande roll. Utformningen 
av de nu planerade subventionerna av fossileldade kraftverk påverkar också. 
Takten på utfasningen av kärnkraften kommer påverka hur mycket drifttid som 
blir aktuell för fossileldade kraftverk. Även efterfrågan på tysk el i grannländer 
som Frankrike och Nederländerna kommer ha betydelse för hur mycket den 
tyska koldioxidutsläppande produktionskapaciteten används. De olika politiska 
styrinstrumenten i energiewende är således inte ensamma om att påverka. 

29Umweltsbundesamt 2014: http://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/376/bilder/dateien/greenhouse_gas_emissions_in_germany_1990_-_
forecast_2013_0.pdf
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Tyskland är ett av grundarländerna i IEA, International Energy Agency, och idag 
en av organisationens 28 medlemsländer. De råd som IEA utfärdade i 2013 års 
”fördjupade landöversyn”30 ifrågasätter inte målen i energiewende. Men IEA 
ställer ett antal intressanta frågor om Tysklands möjligheter att nå målen och vilka 
konsekvenser som kan uppstå på vägen.

Allvarligt ansträngd elförsörjning
Tyskland har haft trygg elförsörjning de senaste 20 åren med bibehållen kapacitet i 
de fossileldade kraftverken, viss kärnkraft i drift och en växande kapacitet i förny-
bara energikällor. Stängningen av 8,4 GW kärnkraft 2011 klarade elsystemet av, 
även om elförsörjningen vintern 2011/2012 var ”allvarligt ansträngd”, enligt IEA. 

Kapacitetsmarknad
IEA räknar med att det kommer finnas tillräckligt med produktionskapacitet till-
gänglig för att upprätthålla leveranssäkerhet i elsystemet till 2015. Men på sikt kan 
det inträffa att reservernas marginaler är mindre än vad som är önskvärt. Inför en 
sådan situation bör Tyskland söka lösningar för att komplettera elmarknaden med 
en ”kapacitetsmekanism” för att hantera situationer med effektbrist.

CCS
IEA noterar att ansträngningarna för CCS, carbon capture and storage, koldioxid-
avskiljning och lagring, vid fossileldade kraftverk har drabbats av motgångar. Vissa 
projekt har lagts ned och utvecklingen har varit långsam. Ett regelverk för CCS-
anläggningar har utformats, men mer ansträngningar behövs för att uppmuntra 
test- och demonstrationsanläggningar för CCS vid kolkraftverk, enligt IEA.

Stigande kostnader
IEA konstaterar att kostnaderna till följd av energiewende ”är stora och inkluderar 
EEG [subventionerna] och andra supportåtgärder som kostnader för utbyggnad av 
stamnät och distributionsnät samt forskning och utveckling på energiområdet.”

Kostnaderna täcks av konsumenterna genom extraavgiften på elräkningen, som 
har ”ökat betydande de senaste tre åren”. IEA befarar att de olika faktorer som 
påverkar kostnaderna för extraavgiften, tillväxten av förnybart, vädret och gros-
sistpriset på el, kan komma att leda till ytterligare stigande kostnader under 2014.

Särskilt hushåll med låga inkomster har satts under press på grund av extraavgiften. 
Hushållens växande börda för energiewende bör ses över, enligt IEA.

Stora elanvändare har skyddats från kostnaderna med energiewende samtidigt som 
de har gynnats av låga marknadspriser på el, noterar IEA. Organisationen råder 
därför att kostnaderna för energiewende framöver bör fördelas på ”ett rättvist och 
transparent sätt”.

IEA:s råd till Tyskland

30IEA, International Energy Agency, in-depth country review, Germany 2013: https://www.iea.org/countries/membercountries/germany/ 
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Regionalpolitiska drivkrafter
IEA noterar bekymrat att fördelningen av resurser för utbyggnad av 
subventionerade anläggningar för förnybar kraftproduktion har utvecklats till en 
regionalpolitisk tävlan mellan Tysklands förbundsstater. Investeringar bidrar med 
intäkter där de genomförs och är därför attraktiva för lokala beslutsfattare. IEA 
menar att den federala staten borde se till att regionala särintressen inte ska få ha en 
snedvridande påverkan på utvecklingen av energisystemet. 

De som orsakar kostnader behöver inte bära kostnaderna
De många småskaliga leverantörer som har solpaneler kopplade till 
distributionsnätet får betalt enligt inmatningstariff för den ström de 
levererar. Samtidigt innebär dessa leverantörer en kostnad för systemet, då 
distributionssystemet måste uppgraderas med omfattande investeringar för att 
kunna ta emot strömmen. Dessa kostnader måste fördelas på ett lämpligt sätt 
mellan producenter och konsumenter på elmarknaden, menar IEA.

Mer investeringar i distributionsnät
IEA framhåller att det behövs omfattande investeringar i landets distributionsnät 
för att kunna hantera den småskaliga kraftproduktionen som levereras direkt till 
dessa nät.  

Effektivare utbyggnad av nät
Tysklands ansträngningar för utbyggnad av stamnätets infrastruktur präglas av 
ojämnhet, planering och tillståndsförfaranden. Det innebär en betydande stötesten 
för energiewende, framhåller IEA. Utökat och effektiviserat samarbete mellan 
myndigheter på olika nivåer krävs för att möjliggöra de omfattande nödvändiga 
investeringarna i näten, enligt IEA.

Villkor för gas
Förutsättningarna för gaskraftverk i Tyskland måste ses över, enligt IEA. Naturgas 
kan ge en flexibel elförsörjning på medellång sikt när kärnkraften fasas ut, och kan 
bidra till att ”jämna vägen” till en energiförsörjning med låga koldioxidutsläpp. 
Förutsättningarna för energiförsörjningen under kommande decennier talar för mer 
naturgas för att kunna parera variationerna i de väderberoende källorna. ”Låt inte 
Tysklands boom i kolanvändning nu tränga undan investeringar i flexibla gaseldade 
kraftverk”, skriver IEA.

Målen för koldioxidutsläppen äventyras
För att klara målet om 40 procents neddragning av klimatpåverkande utsläpp till 
2020 samtidigt som kärnkraften stängs behövs ett renare alternativ än den kol som 
används i ökande utsträckning idag, slår IEA fast. Organisationen påminner om 
hur Nordamerikas växande gasproduktion har lett till att billigare kol i ökande 
utsträckning exporteras till Europa. Det förhållandet i kombination med ett lågt 
pris på koldioxidutsläpp driver upp Tysklands klimatpåverkande utsläpp och 
hindrar investeringar i gaskraftverk.
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Tysklands nettoexport av el har ökat i takt med utbyggnaden av förnybar elproduk-
tion. De dagar som sol och vind ger stor produktion kan den elen säljas vidare, även 
om ersättningen för exporten inte når upp till vad kraftproducenterna får betalt 
genom inmatningstarifferna. 2012 uppgick landets nettoexport av elektricitet till 
grannländerna till 23 TWh. 

De tillfällen då den väderberoende kraftproduktionen inte levererat tillräckligt 
med el för att täcka efterfrågan är Tyskland emellertid beroende av import av 
el. Med importen följer att Tyskland får del av leverantörsländernas energimix. 
Importen från det kärnkraftsbaserade elsystemet i Frankrike uppgick 2012 till 13,2 
TWh, vilket är mer än vad någon av de stängda tyska kärnkraftreaktorerna hade 
producerat om de hade fått vara i fortsatt drift31.

Importen från de mest betydande leverantörerna uppgick 2012 till: 

•	 13,2 TWh från Frankrike (ca 80 procent kärnkraft)

•	 8,5 TWh från Danmark (ca 55 procent fossilbaserat)

•	 6,7 TWh från Österrike (ca 55 procent vattenkraft)

•	 3,1 TWh från Schweiz (ca 50 procent vattenkraft)

•	 2,9 TWh från Sverige (ca 45 procent vattenkraft)

Tysklands export och import av el 2012 

Källa: ZDF, november 201332. 

Beroendet av elimport

31Produktionsstatistik för Tysklands kärnkraftreaktorer redovisas av World Nuclear Association: http://world-nuclear.org/nucleardatabase/Default.aspx?id=27232 
32Se: http://www.zdf.de/zdfzoom/boese-mine-gutes-geld-30698230.html
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Försörjningstryggheten i Tysklands elsystem besk-
rivs av IEA som stabil under de senaste 20 åren, 
med tillräcklig reservkapacitet i både produktion 
och överföring. Reservmarginalerna kommer att  
vara fortsatt tillfredsställande till åtminstone 
2015, enligt IEA.

Tysklands regering framhåller att landet framöver  
behöver lika många konventionella elproduk-
tionsanläggningar som tidigare. När det inte 
blåser och solen inte skiner för att det är natt eller  
mulet behövs gas- och kolkraftverk för att kunna 
upprätthålla leveranserna av elektricitet till 
konsumenterna: 

”Fluktuationerna i leveranserna från förnybara 
energikällor måste ständigt balanseras för 
att säkerställa systemets stabilitet. För 
tillfället är det bara flexibla konventionella 
kraftstationer som klarar av det.”33 
I takt med att andelen förnybar elproduktion har  
ökat på den tyska marknaden har dock osäker-
heten tilltagit om elförsörjningen vid de tillfällen 
då de förnybara källorna inte levererar. När gas-  
och kolkraftverken får sälja allt mindre el mins-
kar deras lönsamhet. En faktor som också påver-
kar möjligheterna att driva äldre kolkraft vidare 
är de nya högre krav angående utsläpp till luft av 
svaveldioxid, kväveoxider och stoft som följer av 
direktivet om industriutsläpp, IED, som börjar 
gälla från och med januari 2014. Olönsamma 
anläggningar kommer att stängas. Vid en sådan 
utveckling äventyras elsystemets stabilitet.

En lösning som diskuteras är att införa en kapa- 
citetsmarknad. Det innebär att man kompletterar 
marknaden för el med att betala för att produk-
tionskapacitet hålls tillgänglig. I klartext innebär 
det att ägarna av till exempel gaskraftverk och 
kolkraftverk skulle få betalt för att fortsätta driva 
dessa anläggningar, även om intäkterna från 
elförsäljningen i sig inte gör dem lönsamma.

I exempelvis Spanien, Italien och Portugal 
finns redan inslag av kapacitetsmarknad. 
Storbritannien är på väg in i en marknadsdesign 
med drag av kapacitetsmarknad. 

Banken UBS har i en prognos för den tyska 
energimarknaden gjort bedömningen att det 
kommer krävas subventioner av gas- och kol-
kraftverk senast 2017, för att upprätthålla en 
fungerande elförsörjning34.  

Ett växande antal stenkolskraftverk kommer 
inte kunna få betalt ens i nivå med de rörliga 
kostnaderna de närmaste åren, enligt UBS 
bedömning. Skälet till den fallande lönsamheten 
för fossilkraftverken är att förnybar elproduktion 
har företräde på nätet och att tillväxten av ny  
produktionskapacitet har pressat ned marknads- 
priserna på el. De subventioner som enligt bedöm-
are krävs för att behålla produktionskapacitet 
som är oberoende av väder och vind skulle i prak-
tiken vara en kapacitetsmarknad. ”Politikerna 
måste skapa en ny inkomstkälla som ersätter ett 
kraftverks tillgänglighet snarare än kraftverkets 
produktion”, enligt UBS.

Det förs viss debatt om huruvida och i så fall när  
det är nödvändigt att införa subventioner av  
konventionella kraftverk. Utomstående bedömare 
som banken UBS bedömer att detta blir nödvän- 
digt framöver. Inom energibranschen är mening-
arna delade. BDEW, en sammanslutning av kraft-
verksägare är av samma mening. Nätoperatören 
Tennet, en av Tysklands motsvarigheter till 
Svenska Kraftnät, hävdar att det är bättre att 
låta priset på el styra så att efterfrågan och utbud 
möts vid varje tidpunkt.35 ”Marknadslösningar är 
kostnadseffektiva och uppmuntrar till invester- 
ingar och innovation. Från vårt perspektiv är de  
därför att föredra framför en kapacitetsmark-
nad”, har företrädare för Tennet uttalat.36

Kapacitetsmarknad förbereds

33Tysklands regerings ekonomi och energi-departement: http://www.bmwi.de/EN/Topics/Energy/energy-reforms.html
34Se artikel: http://www.bloomberg.com/news/2013-04-23/power-plant-capacity-payments-inevitable-in-germany-ubs-says.htm
35Se artikel: http://energytransition.de/2014/01/k-discussion-about-energy-market-reform-in-2014/
36Se artikel: http://www.montel.no/StartPage/SubPage.aspx?id=476218
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För Tysklands politiker tycks det dock inte vara aktuellt att släppa fram höga elpris- 
er för att på så sätt dämpa förbrukningen. Ställda inför risken att priserna blir allt 
för höga vid vissa tidpunkter eller att det skulle krävas stopp för elleveranserna till 
stora elanvändare har den politiska debatten istället handlat om hur sådant kan  
undvikas. I valrörelsen inför förbundsdagsvalet 2013 diskuterades riskerna med  
instabilitet i energiförsörjningen och det möjliga scenariot att produktionskapaci-
teten inte kommer räcka de dagar förnybara källor inte levererar. Också i koali-
tionsförhandlingarna efter valet mellan konservativa CDU och socialdemokratiska 
SPD diskuterades dessa frågor. 

I koalitionsavtalet som ingicks i december 2013 anges hur dessa farhågor ska 
mötas37. Koalitionspartierna skriver att ”För närvarande har vi mer än tillräckligt 
med kraftverk Tyskland. Dock kan denna situation förändras i slutet av decenniet. 
På medellång frist behövs utveckling av en kapacitetsmekanism med utgångspunkt 
i kostnadseffektivitet, europeiska regler, hänsyn till konkurrenskraft och teknik-
neutralitet.”

I första hand eftersträvas lagring av energi och flexibel efterfrågan på el – men enligt 
koalitionspartierna ska det endast eftersträvas i den utsträckning det kan ske till 
rimliga kostnader. Därutöver menar partierna att är det nödvändigt:

– Med ökad flexibilitet både bland producenter och bland konsumenter på 
elmarknaden.

– Att upphandlingarna av reservkapacitet ska utvecklas av TSO:erna, Svenska 
Kraftnäts motsvarigheter. Dagens fossileldade kraftverk ska kunna behållas 
som reservkapacitet.

– Att den nationella nätmyndigheten undersöker behovet av uppförande av nya 
konventionella kraftverk, särskilt i södra Tyskland.

– Att en  kapacitetsmarknad utvecklas på medellång sikt. Denna marknad ska, 
enligt koalitionsöverenskommelsen, vara kostnadseffektiv, teknikneutral och i 
enlighet med EU-rätten.

Röster inom regeringskoalitionen har höjts efter att koalitionsavtalet ingicks om att 
ett beslut om införandet av kapacitetsmarknader behövs redan under 2014. ”För att 
undvika utslagning av elförsörjningen måste vi inse betydelsen av fossila kraftverk 
för att upprätthålla säkra leveranser, skrev CDU:s systerparti CSU i ett uttalande i 
januari 201438. 

37Se koalitionsfördraget: http://www.bundesregierung.de/Content/DE/StatischeSeiten/Breg/koalitionsvertrag-inhaltsverzeichnis.html 
Se artikel: http://www.germanenergyblog.de/?p=14825 
38Se artikel: http://gastopowerjournal.com/home/item/2817-csu-calls-for-decision-on-capacity-markets-in-2014
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Det har uppmärksammats i miljödebatten att koldioxidutsläppen i Tyskland nu har 
ökat under fyra års tid, trots de omfattande subventionerna av andra energikällor. 
Den planerade konstruktionen med en kapacitetsmarknad för att subventionera 
fossileldade kraftverk för att upprätthålla försörjningstrygghet i elsystemet har 
också väckt kritik.

Men det finns en ännu mer grundläggande kritik mot energiewende ur ett klimat-
perspektiv. Våren 2014 dömde en expertutredning som tillsatts av det tyska parla-
mentet, förbundsdagen, helt ut EEG, regelverket för subventionerna av förnybar 
elproduktion ur ett klimatperspektiv. Kommissionen för forskning och utveckling, 
EFI, skriver:39

”Inom det europeiska systemet för handel med utsläppsrätter, EU ETS, 
som har ett bestämt tak för koldioxidutsläpp för europeisk energiintensiv 
industri, leder EEG [systemet med inmatningstariffer] inte till något skydd 
av klimatet, utan innebär bara ytterligare kostnader. Eftersom argumentet 
att EEG hjälper klimatet inte är giltigt väcks frågan om EEG åtminstone 
stimulerar innovation. Empiriska studier visar dock att det inte finns någon 
mätbar effekt av EEG på innovation. EEG kan därför inte motiveras vare sig 
med klimatskydd eller positiva effekter på innovation.”

Fakta: EU ETS
Inom EU har ett tak satts för utsläppen av växthusgaser från cirka 13 000 anlägg-
ningar inom industri- och energiproduktion. Utsläppsrätter kan köpas på auktion 
eller på andrahandsmarknaden. Detta system heter European Union Emission 
Trading Scheme, EU ETS. Om en aktör i systemet minskar sina utsläpp innebär det 
att någon annan kan öka sina, så länge inte det totala utsläppstaket sänks.

Handeln med utsläppsrätter inom EU ETS startade 1 januari 2005. För varje år 
sänks det totala utsläppstaket i systemet. 

Sänker energiewende koldioxidutsläppen?

39Se EFI-kommissionens uttalande: http://www.e-fi.de/fileadmin/Gutachten_2014/EFI_Kurzfassung_Englisch_2014.pdf
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För att bedöma vilka slutsatser vi i Sverige kan dra av Tysklands erfarenheter av 
energiewende är det viktigt att utgå från vilka likheter respektive skillnader som 
finns mellan de två ländernas förutsättningar.

Tysk och svensk energi: Likheter och skillnader40

Tysklands energipolitik från ett svenskt perspektiv

40Angående energianvändning: Världsbanken: http://data.worldbank.org/indicator/EG.USE.PCAP.KG.OE  
Angående opinionen om kärnkraft: 
SOM-institutet om svensk kärnkraftsopinion, andel som väljer alternativet ”avveckla kärnkraften snarast”, se http://www.som.gu.se/ 
digitalAssets/1480/1480531_--sikter-om-energi-och-k--rnkraft-2013.pdf
Statista om tysk kärnkraftsopinion, andel som anser att principiellt riktigt att Tyskland avvecklar kärnkraften:  
http://de.statista.com/statistik/daten/studie/180631/umfrage/meinung-zum-ausstieg-aus-der-atomkraft/

Andel fossilbaserad 
elproduktion 

Andel förnybar 
elproduktion 

Andel kärnkraft 

Elanvändning per capita, 
MWh/år 

Energianvändning per 
capita, räknat i kg olja 

Export som procent av 
BNP 

Basindustrins andel av 
exporten, % 

Lag om kärnkrafts-
reaktorer 

Opinionen för förtida 
avveckling av kärnkraft, % 

Subventioner av förnybart 

Kostnad för förnybart, 
öre/kWh 

3 

57 
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14 
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49 

33,8 

10 nya tillåtet 

11 

Certifikatmarknad 

3-5  

57 

24 

15 

7 

3,822 

52 

12,8 

Alla bort till 2022 

71 

Införseltariffer 

55 

Sverige Tyskland 
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Slutsatser ur ett svenskt perspektiv
Grundat på den tyska erfarenheten från snart 15 år med subventioner av förnybar 
elproduktion och med 8 år kvar tills sista kärnkraftsreaktorn stängs på grund av  
politiska beslut kan man dra flera slutsatser som är relevanta för den svenska 
energipolitiken. 

CO2-utsläppen sänks inte
Det blir inte lägre koldioxidutsläpp genom att gynna förnybar elproduktion i ett 
land så länge EU:s system för att sänka koldioxidutsläppen bestämmer den totala 
nivån på utsläppen. Det europeiska systemet för att sänka koldioxidutsläppen, EU 
ETS, har satt ett tak och i praktiken ett golv för nivån på utsläppen kommande 
år. Subventioner av ett kraftslag eller förbud mot ett annat kraftslag leder bara till 
omfördelning av koldioxidutsläpp inom EU – inte till en sänkning av EU:s totala 
koldioxidutsläpp.

Höga kostnader för subventioner
Subventioner av elproduktion kan bli mycket dyrt. Hittills har de tyska konsumen-
terna betalat 1 100 miljarder kronor i stöd till elproducenter med förnybar produk-
tion. De närmaste tio åren förväntas kostnaderna för subventionerna fördubblas 
och uppgå till 400 miljarder kronor årligen.

Investeringsvilja slås ut
Subventioner av en energikälla leder till att investeringsviljan i andra energikällor 
slås ut. Nu växer oron i Tyskland för att det inte kommer finnas tillräckligt med 
produktionskapacitet de dagar den förnybara kraftproduktionen inte räcker till. 

Subventioner av fossilkraft
Subventioner av väderberoende kraftproduktion leder till en situation där det 
behövs subventioner av fossilbaserad kraftproduktion. Tysklands regering planerar 
att inom några år införa en kapacitetsmarknad, det vill säga subventioner av fossil-
baserade kraftverk för att de ska vara tillgängliga de dagar och nätter sol och vind 
inte ger tillräcklig effekt.

Högre systemkostnader
En växande andel väderberoende kraftproduktion kräver att det görs omfattande 
investeringar i stamnät och distributionsnät, för hundratals miljarder kronor. Nu 
skapar den tyska staten ”ett investeringsvänligt klimat” för utbyggnaden av nät – 
något som elmarknadens konsumenter får betala. 

Import av kolkraft
Sverige har idag en elförsörjning med mycket låga koldioxidutsläpp. En växande 
andel förnybar produktion som ersätter dagens kärnkraft kan leda till ett växande 
importbehov de dagar vädret inte ger tillräckligt med el. Flera av de marknader som 
kan bidra med elexport till Sverige kommer under lång tid framöver att ha en stor 
andel koldioxidbaserad kraftproduktion. Mer import från dessa marknader leder 
till att fossilandelen i den svenska elförsörjningen ökar.

Försämrad konkurrenskraft
Tysklands energipolitik har lett till försämrad konkurrenskraft för exportindustrin 
i dess tävlan med andra industriländer. Energikostnaderna har höjts och förhopp-
ningar om ökad innovation har inte infriats. 
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Policyslutsatser
Sverige kan lära av energiewende. Ett balanserat 
förhållningssätt till försörjningstrygghet, konkur-
renskraft och miljöhänsyn talar för att Sverige 
ska välja en annan väg än Tyskland. Men vi kan 
också ta intryck av vilken förändringskraft som 
Tyskland har uppbådat med hjälp av bred politisk 
enighet och stark förankring i den allmänna 
opinionen. 

För att undvika de problem som Tyskland ham-
nat i inom energiförsörjningen bör följande 
policyslutsatser dras i Sverige.

Höj inte subventionerna
För att inte slå ut investeringsviljan i väderobero-
ende kraftproduktion, för att inte höja system-
kostnaderna och för att inte tvinga fram ökad 
import av fossilbaserad el bör certifikatsystemet 
för subventionering av förnybar elproduktion inte 
utökas – inte i volym och inte i tid. Stödsystem 
bör inte tillåtas verka ”för evigt”. Ett kraftslag 
bör försvara sin plats i elsystemet på egna meriter 
med produktionskostnader som klarar av att 
möta marknadspriset på el.

Om elcertifikatsystemet skulle utvidgas så att 
andelen elproduktion från väderberoende källor 
ökar ytterligare riskerar Sverige hamna i samma 
situation som till exempel Spanien och Tyskland, 
där ett behov av subventioner för fossilbaserad 
kraft har uppstått. 

Politisk osäkerhet och högre subventioner till 
förnybar produktion slår undan investeringsviljan 
för konventionell kraft. I en sådan situation 
skulle även Sverige tvingas utforma stödsystem 
för att hålla produktionskapacitet tillgänglig 
när det blåser för lite. Det skulle troligen handla 
om subventioner till gaskraft, kolkraft eller 
oljekraftverk.

Värna vattenkraftens produktionsförmåga
Ökad andel förnybar elproduktion höjer behovet 
av reglerkraft. I Sverige är det i första hand 
vattenkraften som kan användas som sådan 
reglerkraft. Förslag som de som presenterats 
av Vattenverksamhetsutredningen skulle dock 
minska vattenkraftens produktionsförmåga. 
Sådana åtgärder måste vägas mot kostnader och 
miljöeffekt. Vattenkraftens roll i elsystemet måste 
värnas.

Fokus på systemkostnader
Det är kostnaderna för det samlade systemet för  
elförsörjning som avgör hur den svenska energi-
politiken bidrar till konkurrenskraft. Kostnaderna 
för en källa för elproduktion är i sammanhanget 
mindre intressant – om den källan leder till kring-
kostnader för balanskraft och nätutbyggnad. 
Därför måste alla åtgärder värderas utifrån hur  
de påverkar den samlade systemkostnaden.

Förbered generationsskiftet i kärnkraften
De svenska kärnkraftverken byggdes och togs i 
drift under en i energisammanhang kort period. 
Snart når de äldsta kraftverken sin tekniska och 
ekonomiska livslängd. De modernaste reaktorerna 
förväntas fasas ut kring 2040. Förberedelser 
för att ersätta denna kraftproduktion krävs nu. 
De politiska ambitionerna bör slås fast under 
kommande mandatperiod.

Tillåt investeringar i ny kärnkraft
Idag är det tillåtet att ersätta de befintliga tio 
kärnkraftreaktorerna som är i drift med tio nya  
på befintliga platser. Kärnkraft innebär höga 
investeringskostnader men relativt låga driftkost-
nader. För att kraftbolag ska vilja investera krävs 
trygghet med den regulativa miljön och med den 
politiska stabiliteten. Det är därför angeläget att 
såväl regering som opposition sluter upp i att 
fortsatt tillåta ny kärnkraft.

Uteslut inte investeringar i ny gaskraft
Det är en konkurrensfördel för svensk industri att 
dess produkter kan tillverkas utan fossilbaserad 
elförsörjning. Samtidigt är det nu för tidigt att  
utesluta att det kan bli nödvändigt med komplet-
teringar av den svenska elproduktionen med nya 
gaskraftverk. 
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I svensk energipolitisk debatt efterfrågas ofta breda uppgörelser, beslut förankrade 
i båda de partipolitiska blocken. Tysklands energipolitik lider inte brist på bred 
förankring. Enigheten bland partierna i förbundsdagen om avskaffande av 
kärnkraften och om subventioner till förnybart är i det närmaste total. I Tyskland 
har det skapats breda majoriteter mot flera olika typer av energilösningar:

Kärnkraften:  
Alla partier i parlamentet har ställt sig bakom att den sista reaktorn ska 
stängas senast 2022.

Kolkraften:  
Socialdemokraterna och konservativa CDU är ense om att koldioxidpriset bör 
höjas genom ”backloading” av utsläppsrätter. En sådan åtgärd skulle forcera 
utfasningen av äldre kolkraftverk som snabbare än annars blir olönsamma.

Gasutvinning:  
CDU och SPD är också ense om att utvinning av gas genom fracking ska vara 
förbjudet tillsvidare41. Därmed går Tyskland miste om den möjlighet som 
halverat gaspriserna och hållit elpriset relativt lågt i USA.

CCS:  
Starka lokala opinioner har stoppat fångst och lagring av koldioxid vid 
kolkraftverk, CCS, även om det nationellt finns ett regelverk på plats för att 
möjliggöra sådana anläggningar.

Stamnätsutbyggnad:  
Lokala opinioner fördröjer och stoppar byggandet av ny överföringskapacitet 
i stamnätet.

Samtidigt som dessa opinionsdrivna ställningstaganden hindrar kraftproduktion 
och överföring av el finns i Tyskland en stark kritik mot de högre kostnader för 
elförsörjningen som uppstått. Det finns också starka krav på att elsystemet ska vara 
leveranssäkert och bidra till landets konkurrenskraft.

För tyska politiker tycks det inte finnas någon väg ur detta dilemma, åtminstone 
inte utan starka ifrågasättanden från stora väljargrupper. Lösningen är möjligen att 
försöka finna åtgärder som är sakligt underbyggda och att bilda opinion för dessa, 
att argumentera för det som är en rimlig avvägning mellan energisystemets olika 
intressen.

Det är något man kan önska att tyska politiker finner styrka för. Och det kan man 
även önska för svenska beslutsfattare. Det räcker inte med breda uppgörelser i 
energipolitiken. Innehållet måste också fungera för att ta hänsyn till miljön, till 
försörjningstryggheten och till konkurrenskraften.

Avslutande kommentar

41Se artikel: http://www.reuters.com/article/2013/12/15/us-germany-coalition-factbox-idUSBRE9BE09L20131215




