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Fokus för energipolitiken har förändrats 
dramatiskt som en konsekvens av kriget i Ukraina. 
Plötsligt är leveranstrygghet och självförsörjning 
det viktigaste följt av hushållens energikostnader. 
Klimat- och miljöfrågor har prioriterats ner medan 
optimismen har börjat spira för europeiska 
producenter av olja, gas och kol samt kärnkraft. 
Behovet av förnybar energi har däremot inte 
förändrats. Det har bara blivit ännu mer angeläget 
och brådskande att bygga ut kapaciteten. 

Tema: Energiomställning
För trygghet, ekonomi  
och klimat
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Kostnaderna för naturgas har skenat i Europa

Diagrammet visar uppskattade kostnader för naturgas i EU som andel 
av BNP givet rådande terminspriser på naturgas med leverans näst-
kommande månad. 

Källa: Bloomberg, SEB

EUs beroende av rysk naturgas utgör en stor  
politisk och ekonomisk risk

Diagrammet visar EUs import av naturgas per ursprungsgeografi. 
Regionen importerar 90 procent av all naturgas som förbrukas här (80 
procent om Storbritannien också inkluderas). Tre fjärdedelar av im-
porten kommer in i gasform via rörledningar medan endast en fjärdedel 
är i vätskeform (LNG). Naturgas via rörledningar kan till skillnad mot 
LNG, olja och kol inte handlas fritt globalt och leverantören blir därmed 
betydligt svårare att ersätta. 

Källa: Europakommissionen 

Tema: Energiomställning – för trygghet, ekonomi och klimat

Effekterna av kriget hade varit väsentligt mildare 
om Europa kommit längre på vägen att ersätta fossil 
energi med förnybar. Givetvis hade vi även haft bättre 
förutsättningar att hantera nuvarande situation om 
nedläggningar av kärnkraftverk och viss kolkraft skjutits 
på framtiden, men inget hade varit bättre ur kostnads- och 
självförsörjningssynvinkel än en mer utbyggd produktion av 
förnybar energi med tillhörande energilagringslösningar. 

Nu skenar kostnaderna för energiimporten, med dagens 
priser på naturgas adderas nettokostnader motsvarande 
cirka 4 procent av EU:s BNP. Räknat på toppnoteringarna 
för gasen adderades kostnader motsvarande 10 procent av 
regionens BNP. Därtill kommer spridningseffekter via exem-
pelvis elpriserna som på grund av marginalprissättningen 
också ökat extremt. Den dyra energin är även förödande för 
konkurrenskraften i vissa industrier och försämrar hushållens 
köpkraft. Dyr naturgas har även fått priset på konstgödsel att 
explodera vilket kommer bidra till ytterligare livsmedelspris-
inflation kommande år. 

EUs plan – RepowerEU 

I början av mars 2022 presenterades RepowerEU. En ny plan 
över hur regionen på övergripande nivå skulle kunna fasa ut 
användningen av rysk fossil energi i god tid före 2030 och 
därmed slippa den nuvarande beroendeställningen. Trots 
vissa framgångar vad gäller att ställa om elkraftproduktionen 
i EU till förnybara energikällor är beroendet av fossil energi 
fortsatt förkrossande stort, i synnerhet när vi inkluderar 
transportsektorn, industri och uppvärmning istället för att 
enbart zooma in på elkraft. Att elda fossiler är inte bara dyrt 
och miljöförstörande, det gör Europa beroende av import från 
omvärlden. Inte mindre än 90 procent av naturgaskonsumtio-
nen i EU är importerad och nästan all råolja. Självförsörjning-
en är betydligt bättre vad gäller stenkol, i synnerhet brunkol, 
men detta är samtidigt det mest klimat- och miljöförstörande 
alternativet varför användningen trappats ner ordentligt 
det senaste decenniet. Det är framförallt beroendet av rysk 
naturgas som gör det oerhört svårt för Europa, i synnerhet 
Tyskland och Italien, att bryta banden med Ryssland.

Stora delar av RepowerEU är en upprepning eller 
upptrappning av de tidigare övergripande planerna för 
energiomställningen från planen Fit for 55 som släpptes 
under pandemin. Utöver stegen i Fit for 55 som är fokuserad 
på energieffektivisering, elektrifiering och utbyggnad av 
förnybar energi innehåller paketet planer för att diversifiera 
importen av naturgas samt kraftigt ökade satsningar på 
biogas och grön vätgas. Därtill förordas en ytterligare 
acceleration av initiativen från Fit for 55 samt ännu mer 
energieffektivisering och energibesparingar genom att 
exempelvis sänka inomhustemperaturen i bostäder. 
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Importerad fossil energi dominerar Europas  
energianvändning

Diagrammet visar energianvändningen per källa i EU-28 länderna 
2019. När transport, värme och industri inkluderas framstår det sen-
aste decenniets framsteg inom elkraftsektorns omställning som små. 
Försörjningen av naturgas och olja är nästan helt baserad på import.

Källa: IEA

Tema: Energiomställning – för trygghet, ekonomi och klimat

Problemet med dessa övergripande strategiplaner 
från EU är att de i praktiken inte tycks ha någon direkt 
påverkan på energipolitiken i EU. Det är upp till de enskilda 
medlemsstaterna att implementera eventuella förändringar 
och upp till enskilda kommuner eller regioner att ta beslut i 
konkreta frågor på mikronivå. Det vill säga huruvida tillstånd 
ska beviljas åt investeringar i nya anläggningar eller relaterad 
infrastruktur inklusive högspänningskablar. Det är på denna 
mikronivå som omställningen haltar. Summan av alla avslag 
blir inte det som behövs för att nå de övergripande målen på 
nationell eller EU nivå. 

Utifrån de behov som har identifierats och belysts redan 
i Fit for 55 borde investeringsaktiviteten i Europa vara 
rekordhög inom sol- och vindkraft. Visserligen växer 
installerad solenergikapacitet snabbare men det är tack 
vare de småskaliga anläggningarna på hustak. Volymen 
installerad i stora solkraftparker har ännu inte kommit 
tillbaka till 2019 års nivå. För landbaserad vindkraft toppade 
installationsaktiviteten i stora ekonomier som Tyskland och 
Frankrike 2017 medan rekordåren för Italien och Spanien är 
ännu äldre. 

Med dagens höga energipriser och utbredda förväntningar 
om att energipriser i Europa ska förbli höga finns det 
ett enormt intresse för investeringar i nya kraftparker, 
från såväl traditionella kraftproducenter som nischade 
projektutvecklingsbolag och nya aktörer som exempelvis 
oljebolag. Trots detta är motvinden idag svår för leverantörer 
av vindkraftturbiner. Även storskaliga solkraftparker möter 
ett allt svårare motstånd till att erhålla nödvändiga tillstånd. 

Populism lockar fram snabba men dåliga lösningar

Den pågående energikrisen upprör många, inklusive väljare 
med makten att byta regering vid nästa val. Det har tvingat 
fram en rad olika politiska åtgärder, vissa med långsiktig 
kontraproduktiv effekt. Ett snabbt, enkelt och välbeprövat 
sätt att adressera höga kostnader på eftertraktade varor är 
att införa prisregleringar och/eller subventioner. 

Dessvärre är detta ofta ett säkert recept för att långsiktigt 
förvärra problemet, oavsett om det handlar om bröd, rödlök, 
elektricitet eller diesel. Prisregleringar på elektricitet från sol- 
och vindkraft, som de som infördes ifjol i Spanien, försämrar 
attraktiviteten för investerare att bygga nya anläggningar. 
Det riskerar att försämra utbudstillväxten över tid och 
temporärt stoppa alla nya investeringsbeslut i det aktuella 
fallet. Subventioner och/eller sänkta skatter på el och/eller 
drivmedel försvagar incitamenten för hushållen att reducera 
användningen av dessa. Genom att sänka kravet på inbland-
ning av förnybar diesel, baserad på avfall från livsmedels-
industrin, har Finland säkerställt ett, allt annat lika, ännu 
större importbehov av fossil olja/diesel. Populistiska åtgärder 
riskerar således att förvärra och förlänga Europas energikris. 

De avgörande tillståndsprocesserna

Många företag vittnar om att det på senare år blivit svårare 
att erhålla tillstånd att bygga nya vindkraftverk, det är en 
trend i många länder i Europa. Trots ett utbrett samförstånd 
om behovet av mer klimatsmart energiförsörjning på global 
och nationell nivå tenderar många projekt att falla på grund 
av lokal opposition; gärna förnybar energi, men inte på min 
bakgård. I Sverige avslogs 18 procent av alla planerade 
vindkraftsprojekt med det kommunala vetot 2018, tre år 
senare hade andelen ökat till 78 procent. 

Bristen på nationell samordning tenderar även att leda till 
att dyrare projekt, längre från befolkningscentra, erhåller 
godkännanden medan billigare projekt närmare elkonsumen-
terna oftare avslås. De senaste 30 åren har mer än hälften 
av alla planerade vindkraftprojekt i Storbritannien och 22 
procent av solkraftprojekten (större än 1 MW) fått avslag. 
Forskning vid London School of Economics indikerar att sub-
optimal placering av dessa anläggningar på grund av lokalt 
motstånd har bidragit till att fördyra vindkraftsutbyggnaden i 
Storbritannien med 10-30 procent. 

Det är ingen överdrift att beskriva nuläget som en djup 
kris för vindkraftturbintillverkarna. Europas ledande bolag 
i branschen, Vestas och Siemens Gamesa, har bägge 
tvingats ge upprepade vinstvarningar på senare tid. Delvis 
är krisen relaterad till covideffekter, logistikproblem 
och komponentbrist vilket försvårat för bolagen att 
leverera produkter och delvis på grund av kraftigt ökade 
råvarukostnader. 

Det sannolikt största problemet för branschen är dock svårig-
heterna för kraftproducenter att erhålla nödvändiga tillstånd 
för att bygga nya anläggningar. Världens största tillverkare 
av landbaserade vindkraftturbiner, Vestas, sammanfattar 
situationen: ”Det finns bara ett sätt att accelerera energiom-
ställningen. Accelerera tillståndsgivningen”. Utifrån hur mark-
naden fungerar idag beräknar BNEF (Bloomberg New Energy 
Finance) att mindre än hälften av den additionella kapacitet 
med vindkraft som EU siktar på att installera från idag till 
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Förnybara energikällor är konkurrenskraftiga även 
utan subventioner

Diagrammet visar de totala elkraftgenereringskostnaderna i dollar per 
MWh för nya kraftverk med olika energikällor, utan subventioner eller 
skatter, i USA enligt den federala energimyndigheten EIA. Priserna 
avser skattningar för nya kraftverk som väntas vara i drift 2027 och 
visar intervall mellan projekten med högst respektive lägst pris samt 
ovägt snittpris för dessa. Kostnaden för fossileldad kraft är givetvis 
starkt beroende av priset på exempelvis naturgas eller kol. Noterbart 
är att solenergi är relativt billigt även när anläggningen kompletterats 
med batterier motsvarande 4 timmars användning. I praktiken är 
kostnaderna i vissa fall starkt påverkade av skatter- och subventioner, i 
USA är det framförallt havsbaserad vindkraft som subventioneras men 
även kärnkraft, geotermisk och solenergi.   

Källa: EIA, SEB

Tema: Energiomställning – för trygghet, ekonomi och klimat

2030 kommer att förverkligas. Tillståndsprocesserna är inte 
bara tidskrävande och svårförutsägbara, administrationen 
är även kostsam. Ett exempel är från EnBW i Tyskland som 
tvingades lämna in inte mindre än 36 000 sidor dokument för 
att erhålla tillstånd att bygga tre nya vinkraftturbiner. Kostna-
den för denna administration motsvarar 800 euro per MW. 

Dessbättre kommer det nu också många reformförslag, 
åtgärder och regelverksförändringar som kan få en stor 
positiv effekt på energiförsörjning, ekonomi och miljö. 

Sverige, Tyskland och Storbritannien ser över 
tillståndsprocesser

För att komma till rätta med suboptimering och tidskrävande 
tillståndsprocesser, vars utfall i många fall upplevs som 
godtyckliga, utreder Miljödepartementet i Sverige nu 
möjligheten att kompensera dem som anses bli negativt 
påverkade av nya anläggningar. Vidare ska kommunerna ges 
incitament att stödja utbyggnaden av vindkraft. Därtill ska 
kommunernas veto tidigareläggas i processerna. Det ska inte 
komma ett överraskande nej efter att 10 års förberedande 
arbete redan är avklarat. För att underlätta för havsbaserad 
vindkraft specifikt utreds möjligheterna till ytterligare ett 
antal åtgärder. 

I Storbritannien planeras snarlika förändringar. 
Tillståndsprocesserna för nya havsbaserade vindkraftparker 
ska underlättas och snabbas på medan boende i närheten av 
landbaserade anläggningar ska garanteras lägre elpriser som 
kompensation. De ska även se över tillståndsprocesserna 
för solenergianläggningar, bygga upp till åtta nya 
kärnkraftsreaktorer och uppmuntra investeringar i den 
inhemska olje- och gasindustrin. 

I Tyskland presenterade regeringen strax före påsk ett paket 
av åtgärder i syfte att dramatiskt snabba på utbyggnaden 
av förnybar energiproduktion i landet och bygga ut 
krafttransmissionsnätet. Paketet inkluderar bland annat 
åtgärder för att effektivisera tillståndsprocesserna. Det 
nationella målet om koldioxidfri energiförsörjning överordnas 
en rad andra vanliga problem som lokalt motstånd eller 
risken för störning av närliggande väderstationer och 
radiomaster. Ambitionen är att utbyggnadstakten av solkraft 
ska mer än trefaldigas till 22 GW per år från 2026 medan 
landbaserad vindkraft ska fyrfaldigas till 10 GW per år 
från 2025. Subventionerna för solkraft ska höjas, särskilt 
för anläggningar där solkraftproduktion och jordbruk 
kombineras. Ett särskilt subventionssystem införs också för 
havbaserad vindkraft. För att förbättra tillgången på biogas 
för industri och transportapplikationer ska användningen av 
biomassa för elproduktion skalas ner. 

Även Spanien och Portugal har nyligen dragit ner på de 
miljökrav som ställs för att få godkänt för nya sol- och 
vindkraftsparker. Denna typ av avregleringar kan få stor 
betydelse. I Spanien finns planerade solkraftprojekt 
med 120 GW kapacitet, det är sju gånger så mycket som 
den idag driftsatta kapaciteten i landet. En stor fördel 
med solkraftparker jämfört med traditionella kraftverk 
är att när tillståndshanteringen väl är överstökad och 
byggnationsfasen inledes kan anläggningen stå klar att 
leverera el in i kraftnätet efter bara några månader. 
 

Energiomställningen haltar i USA

President Joe Biden gick till val på löften om en ”Grön 
ny giv” och har satt upp ambitiösa mål vad gäller 
energiomställningen. Elektrifiering ska snabbas på och 
elkraftgenereringen ska vara fossilfri till 2035. För att 
kunna åstadkomma detta krävs ett fyrfaldigande av 
nyinstallationstakten för solkraft enligt beräkningar från 
amerikanska energimyndigheten. Hittills har de konkreta 
åtgärderna för att uppnå detta lyst med sin frånvaro. Det 
viktigaste federala subventionssystemet för vind- och 
solkraft har inte förlängts, det var allmänt förväntat. 
Systemet har därmed inte heller förbättrats vilket var 
förhoppningarna bland många när demokraterna segrade i 
valet. Det står sedan årsskiftet klart att det stora paket med 
sociala reformer och gröna stimulanser som demokraterna 
försökte driva igenom 2021 (Build Back Better) inte 
kommer att kunna gå igenom, men problemen var sannolikt 
primärt ett bristande stöd för diverse sociala reformer i 
paketet snarare än motstånd mot förnybar energi. Hittills 
har Vita huset dessvärre inte försökt driva igenom de 
delar som med stor sannolikhet är möjliga att få igenom, 
exempelvis en förlängning av skatterabatten på sol- och 
vindkraftsinvesteringar. 
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Som lök på laxen har en pågående utredning om eventuellt 
kringgående av strafftullar på kinesiska solceller 
medfört stor oro bland flera aktörer i solenergisektorn 
och fysisk brist på solpaneler för storskaliga projekt. 
Sammansättningsfabriker i Sydostasien vars produkter 
baseras på solceller från Kina undviker att exportera till 
USA vilket har tvingat flera företag att varna för omfattande 
förseningar av solparksprojekt. I den enskilt viktigaste 
delstaten för solenergi, Kalifornien, planeras dessutom 
reformer av villkoren för hushåll med solceller på taket, vilket 
har skapat oro i branschen, men det har hittills inte fått någon 
synbar påverkan på marknadstillväxten. 

Kombinerat med den besvärliga tillståndsprocessituationen 
i Europa bidrar Bidenregeringens överraskande ointresse 
för energiomställningen och totala brist på framsteg 
på detta område till rådande marknadsläge och kyliga 
investerarsentiment. Vi ser stora förbättringsmöjligheter 
(ur sol- och vindkraftsindustrins perspektiv) vad gäller 
energipolitiken i USA och bedömer att sådana behöver 
beslutas före november i år. Därefter riskerar det bli betydligt 
svårare att genomdriva den sortens förändringar. 

Investeringslyft inom distribuerad solenergi och 
energieffektivisering är redan här

Den mest omedelbara effekten på energisektorn är 
en accelererande tillväxt inom småskalig distribuerad 
solenergiproduktion med tillhörande batterier samt 
inom energieffektivisering. Hushåll, företag och andra 
organisationer förväntas investera betydligt mer i solpaneler 
på hustak samt värmepumpar för att reducera och stabilisera 
energikostnaderna. Flera företag vittnar i rapporterna för 
första kvartalet 2022 om att detta redan börjat ske, den 
normala säsongssvackan i början av året uppges ha uteblivit.  
 
I den mån högre bensin/dieselpriser accelererar 
elektrifieringen av personbilsparker kommer det i sin tur 
sannolikt bidra ytterligare till intresset för solceller på 
villatak. En amerikansk undersökning visar nämligen ett 
påtagligt högre intresse för egen elproduktion bland hushåll 
som nyligen köpt en elbil. Ett genomsnittligt hushåll i USA 
som önskar försörja sitt eget hushåll med el samt även byter 
till elbilar behöver en anläggning som är cirka 40 procent 
större än om de fortsätter köra bilar med förbränningsmotor. 
Rimligtvis gör konflikten i Ukraina ekvationen ännu mer 
lockande i Europa. 
 
Det syntes en stark trend internationellt, redan före 
krigsutbrottet, att solpaneler på hustak i allt högre 
grad kombineras med ett stort batteri för att balansera 
energianvändningen över dygnets mörka timmar. Det bidrar 
till förbättrad tillförlitlighet och stabilitet i energiförsörjningen 
och bidrar till att höja värdet på respektive anläggning. En 
investeringsboom i distribuerad solenergi samt energilagring 
och många former av energieffektivisering kräver inga större 
politiska reformer. Det räcker med att hushåll och företag 
lockas av fördelaktiga kalkyler. 

Sammanfattning och slutsats

Europeisk energipolitik har förändrats i grunden sedan 
Rysslands invasion av Ukraina, men för den förnybara 
energiutbyggnaden har bara ännu ett argument 
adderats och brådskan ökat ytterligare. Redan idag 
har investeringsaktiviteten i distribuerad solenergi och 
energieffektivisering tydligt accelererat, här krävs inga nya 
politiska initiativ. Det räcker att låta hushåll och företag 
agera utifrån rådande marknadskrafter. Den största 
förbättringspotentialen finns däremot sannolikt inom stora 
anläggningar, vindkraftparker framförallt till havs men 
även på land och solkraftparker. Snabbare handläggning 
av tillståndsprocesser och en högre prioritering av 
självförsörjningsfrågan skulle kunna resultera i ett ännu 
större lyft inom detta segment av sektorn. Det återstår att 
se om så blir fallet, men helt klart tycks politikerna i flera 
länder ha kommit till insikt om de problem som bromsar upp 
omställningen.

För den fossilbaserade energiindustrin och kärnkraften har 
spelplanen förändrats påtagligt. Plötsligt vill politikerna 
se stora nya investeringar istället för nedstängningar. 
Förväntningarna på den redan tidigare snabbt växande 
biogasindustrin har också skruvats upp ytterligare. 
Detsamma gäller grön vätgas, vars kostnad åtminstone 
på papperet plötsligt blivit mycket mer konkurrenskraftig 
jämfört med naturgas. För detta krävs ännu större 
investeringar i ny kraftgenereringskapacitet. 

Om Europa väljer att investera sig ur den rådande 
energikrisen och bort från beroendet av rysk fossil energi 
kommer det innebära stora affärsmöjligheter för företagen 
och investeringsmöjligheter för investerare. Investeringar 
av denna skala kommer få betydande spridningseffekter till 
energisektorns underleverantörer och i förlängningen en stor 
positiv inverkan på ekonomin som helhet. Långsiktigt ges 
dessutom avkastning i form av minskat importberoende samt 
förhoppningsvis positiva klimat- och miljöeffekter. 

Tema: Energiomställning – för trygghet, ekonomi och klimat


