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Grönel
- erfarenheter från USA
Snart kan det vara möjligt att köpa miljövänlig el på samma sätt som andra
miljövänliga konsumentvaror. Ett ökat miljömedvetande och krav på
miljövänliga energikällor bland kunderna, har inneburit att det finns ett
intresse för att betala mer för el som har producerats från förnybara och
miljövänliga energikällor - så kallad grön el.
Ett antal amerikanska kraftbolag har svarat på detta intresse genom att
erbjuda sina kunder grön el till ett något högre pris än den normala eltaxan. Kraftbolagens försäljning av grön el har pågått under några år, och
man börjar nu se resultaten av dessa satsningar.
De flesta program med grön prissättning har lyckats bra. Kraftbolagen
har varit nöjda med sina program, som bland annat givit dem bättre
kundrelationer och praktiska erfarenheter av att marknadsföra nya produkter. Konsumenterna har även de varit nöjda; de flesta har varit entusiastiska till förnybara energikällor och funnit de frivilliga programmen
tilltalande.
Denna rapport sammanfattar vad de olika aktörerna- kraftbolag, kunder,
miljöorganisationer samt myndigheter - har för inställning till och drivkrafter ifråga om grön el. Kraftbolagens program med grön prissättning
beskrivs, och resultaten och erfarenheterna från dessa program presenteras. Utifrån de erfarenheter de amerikanska kraftbolagen har från sina
program, diskuteras också den framtid som är att vänta för grön el på en
avreglerad elmarknad.
Finansieringen av rapporten har skett via Elforsk AB av NUTEK,
Vattenfall AB, Sydkraft AB, Stockholm Energi AB, Göteborg Energi
AB, Naturskyddsföreningen, Gullspångs Kraft AB, AB Skandinaviska
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7. Inledning
Vad är och varför skall det finnas grön el? Är konsumenterna beredda att
betala mer för grön el? Hur sätter man upp framgångsrika program med
grön prissättning? Kommer grön el att överleva som produkt på en avreglerad elmarknad?
Frågorna kring de relativt nya begreppen "grön el" och "grön" prissättning är många. Genom att sammanfatta de erfarenheter som finns i USA,
skall denna rapport förhoppningsvis ge svar på de flesta av dessa frågor.

7.7 Bakgrund
Opinionen i samhället svänger allt mer åt ett ökat miljömedvetande. Miljövänliga konsumentvaror har gjort sitt intåg i ett flertal branscher. Marknadsundersökningar i USA har entydigt visat att det även finns ett intresse för att köpa miljövänlig el producerad från förnybara energikällor - så
kallad grön el.
Ett antal amerikanska kraftbolag har svarat på detta genom att erbjuda
sina kunder att köpa grön el till ett något högre pris än den normala eltaxan. Det högre priset skall täcka de högre produktionskostnaderna för el
från förnybara energikällor.
Hushållskunderna ser grön el främst som en möjlighet att bidra till en renare miljö och ett uthålligt energisystem, medan företagskunder ser en
möjlighet att kunna använda grön el för att stärka sin miljöprofil och använda detta i sin marknadsföring.
Kraftbolagen å sin sida ser en möjlighet att stärka sin konkurrenskraft genom att kunna erbjuda grön el när detta efterfrågas av kunderna. I stället
för stora satsningar i produktionsledet, satsar kraftbolagen på nya tjänster
och produkter till kunden. Grön el är en i en rad nya produkter, som nu
växer fram hos kraftbolagen.
I USA började de första kraftbolagen att erbjuda grön el 1993 och sedan
dess har ett tiotal kraftbolag påbörjat någon form av grön prissättning på
el. Grön el och grön prissättning har fått förnyad aktualitet nu när ett
flertal amerikanska stater avreglerar sin elmarknad. Kommer avregleringen att bli den vändpunkt som gör grön el till en produkt att räkna med?

1.2 Rapportens syfte
Sedan en tid tillbaka har man diskuterat att införa grön prissättning på el
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i Sverige. För att lättare kunna avgöra om grön prissättning skall införas
och hur eventuella program med grön prissättning skall utformas för att
lyckas, kan det vara nyttigt att lära av andras framgångar och misstag.
Det var i USA som begreppet grön prissättning infördes och det är USA
som har den största erfarenheten av genomförda program med grön prissättning. Därför kan de erfarenheter som finns från grön el i USA ligga till
grund för införandet av liknande program i Sverige
Rapportens syfte är att sammanfatta vad som händer på den amerikanska
marknaden när det gäller grön el, och vad kraftbolagen gör för att lansera
och marknadsföra denna nya produkt. Framför allt görs detta genom att
beskriva de program för grön el som amerikanska kraftbolag genomför,
samt genom att beskriva de drivkrafter som gör att kraftbolag, företag
och hushållskunder deltar i program med grön prissättning.

1.3 Rapportens uppbyggnad
Inledningsvis definieras begreppen grön el och grön prissättning. Därefter beskrivs kortfattat de energislag som normalt ingår i program med
grön prissättning.
De drivkrafter som ligger bakom grön el diskuteras därefter, liksom frågan om varför konsumenter är beredda att betala mera för grön el än för
vanlig el. I anslutning till detta redovisas de resultat som framkommit i
olika marknadsundersökningar. Av dessa undersökningar framgår bland
annat hur mycket konsumenterna är villiga att betala, samt hur de helst
ser att pengarna används.
Efter en genomgång av lagstiftningen vad gäller grön el och förnybara
energikällor, beskrivs de olika program med grön prissättning som finns i
USA. De mest intressanta programmen beskrivs utförligare och tyngdpunkten läggs på struktur, marknadsföring och resultat av de olika programmen. Ett tiotal program beskrivs, vilket täcker samtliga program på
den amerikanska marknaden just nu.
I kapitlet därefter sammanfattas resultaten från de olika programmen och
rapporten identifierar framgångsfaktorer och svårigheter. Vidare ges en
del tips om vad man behöver tänka på om man skall starta program med
grön prissättning.
Utifrån de olika erfarenheterna kraftbolagen har från sina program, diskuteras därefter den framtid som är att vänta för grön el. Speciellt tas avregleringen av elmarknaden upp. Med den förväntade utvecklingen i USA
som bakgrund, dras sedan paralleller till Sverige och en möjlig introduktion av grön el i Sverige.
Slutligen redovisas i sammanfattningen de slutsatser som dragits av kon-
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takterna med de amerikanska kraftbolagen samt av den diskussion som
förts i rapporten.
För att göra pris och kostnader lättbegripliga har belopp i dollar genomgående omräknats till kronor. I rapporten har kursen 1 US dollar = 7,30
kronor använts.
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2. Vad är grön el?
För de flesta människor är det uppenbart att vissa produkter är bättre för
miljön än andra. I många branscher har man utnyttjat detta som ett medel
för att marknadsföra sina produkter. I USA finns det ett antal företag som
har satsat på och lyckats med gröna produkter, t ex klädföretaget Patagonia och möbelföretaget Herman Miller.
Grön prissättning på el är helt enkelt ett försök att överföra detta synsätt
till elmarknaden. Kunden betalar något mera för sin gröna el, och kraftbolaget använder dessa pengar till att på något sätt bygga upp produktion
eller producera el från miljövänliga energikällor.

2,7 Begreppet grön el
Begreppet grön el förekommer relativt ofta i den amerikanska energidebatten. Begreppet är slagkraftigt och har använts i olika sammanhang under en längre tid. Det var dock först 1993 som organisationen Regulatory
Assistant Group presenterade idén med grön prissättning och drivkrafterna bakom denna [1].
Grön el definieras i denna rapport som all el som är genererad från förnybara energikällor samt är miljövänlig. Detta är också den definition som
är den allmänt vedertagna i USA.
Att båda begreppen förnybar och miljövänlig ingår beror på att alla förnybara energikällor inte kan anses miljövänliga. För att man ska kunna
säga att en energikälla är förnybar, så skall dels drivkällan på något sätt
vara solen, dels skall energikällan ingå i ett uthålligt energisystem.
Självklart har människor olika uppfattning om vad det något subjektiva
begreppet miljövänlig innebär. Därför kan olika personer, myndigheter
och organisationer ha något olika uppfattningar om vad som kan anses
vara grön el. Vanligen menar man dock följande energislag:
• Vindkraft
• Termisk solenergi
• Elektrisk solenergi
• Geotermisk energi
• Småskalig vattenkraft
• Bioenergi
• Återvinning av metangas (deponigas)
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Produktionskostnaden för förnybara energikällor är, trots tekniska framsteg de senaste åren, generellt högre än kostnaden för konventionella
energikällor. En undersökning som nyligen utfördes i Kalifornien gav
följande kostnader per kilowattimme för olika typer av energislag [2].

Kostnader för olika energislag
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Figur 2.1. Kostnader för att framställa el från olika sorters energikällor i Kalifornien idag
IWI.

Trots att denna undersökning kan skilja sig från andra liknande undersökningar, ser man att de förnybara energikällorna i stort sett är dubbelt
så dyra som de konventionella energikällorna.
Med grön prissättning menar man program som mot ett något högre pris
låter kunden köpa grön el. I USA används begreppet Green Pricing, men
i denna rapport används genomgående det svenska uttrycket. Program i
det här sammanhanget är all form av planerad och strukturerad aktivitet
som syftar till att nå ut till konsumenterna med grön el.
Trots att programmens uppbyggnad kan skilja sig från fall till fall, är idén
enkel: kraftbolaget tar ut en extra kostnad för grön el för att kunna täcka
de högre produktionskostnaderna. Storleken på den extra kostnaden för
grön el beror på programmets uppbyggnad samt, givetvis, på kostnaden
för att producera elen. Av detta följer t ex att man normalt inte räknar in
storskalig vattenkraft i program med grön prissättning, eftersom denna
redan idag är ekonomiskt bärkraftig.
Grön prissättning och synsättet "du får det du betalar för" innebär ett
avsteg från de traditionella åtgärderna för att främja miljövänliga energikällor. Anhängare till förnybara energikällor och ett hållbart energisystem har drivit en linje där de icke miljövänliga energikällorna straffas, t ex
genom skatter eller lagstiftning.
Skattemodellen skulle innebära att det från samhällets sida mest önskvärda alternativet, grön el, skulle bli billigare än el från traditionella energi-
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källor. Detta skulle gynna produktionen av grön el samtidigt som den
totala energiförbrukningen förmodligen skulle minska på grund av ett
högre genomsnittligt elpris. Grön prissättning innebär egentligen en motsats till detta synsätt; det mest önskvärda alternativet blir det dyraste.

2.2 Gröna energikällor
Som diskuterats i kapitlet ovan, skiljer man på gröna och konventionella
energikällor. Gemensamt för de gröna energikällorna är att solen på något sätt är drivkällan, samt att processen är miljövänlig och bidrar till ett
uthålligt energisystem.
Nedan följer en kort översikt över de energikällor som kan tänkas ingå i
program med grön prissättning. I översikten finns inte sopförbränning
medtaget, eftersom förbränning av sopor och avfall ger höga utsläppsnivåer av tungmetaller och andra toxiska ämnen. Utsläppsnivåerna ligger
mycket högre än alla andra förbränningsprocesser, varför sopförbränning inte kan räknas som en grön energikälla.

Vindkraft
USA är idag världens största producent av el från vindkraft. Totalt finns ungefär 1 725 MW installerad. Trots att
90 procent av denna effekt finns i Kalifornien, pågår det
projekt i sex andra stater [3].
Vindkraften är bunden till vissa geografiska områden med
jämn och stark vind, företrädesvis i Kalifornien, Klippiga
bergen och på de stora slätterna i mellersta Amerika.
Andra faktorer som begränsar vindkraftens utbredning är ojämnheten i
vinden, som innebär att vindkraftturbiner typiskt endast utnyttjas till 30
procent av deras totala kapacitet. Vidare kräver vindfarmar oftast stora
ytor, och deras utseende kan ha en störande inverkan på natursköna områden.
Bland de stora vindfarmarna i Kalifornien har man haft problem med fåglar som skadar sig på turbinens roterande blad. Varje år finner man t ex
hundratals döda hökar och örnar vid en vindfarm i Kalifornien.

Termisk solenergi
Termisk solenergi innebär att man låter solen värma ett
material, t ex strömmande vatten. Antingen låter man
värmen lagras i materialet för att senare användas som
värmekälla, eller också omvandlas den termiska energin
direkt till elektrisk energi. Det finns ett antal teknologier
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framtagna idag som kan omvandla termisk solenergi till elektrisk energi
via en ångdriven turbin.
Liksom vindenergi finns det begränsningar i utnyttjandet av solenergi. I
USA är det framför allt i de varma och soliga staterna i sydväst som solen
räcker till för att driva några större projekt. Idag finns 354 MW termisk
solenergi installerad, företrädesvis i Kalifornien [3].

Elektrisk solenergi
Elektrisk solenergi produceras i fotovoltaiska celler (solceller). I dessa omformas solljuset direkt till elektrisk
ström via den fotoelektriska effekten i kiselskivor.
Idag finns endast 14 MW inkopplat till det elektriska nätet i USA. De flesta av dessa solcelisanläggningar är
mycket små (mindre än 1 kW). Utöver detta finns det ett större antal enheter som inte är inkopplade till nätet och som genererar ström i t ex avlägsna trakter [3].
Idag är elproduktion från solceller inte kommersiellt lönsam, men många
marknadsbedömare tror på ett genombrott för solceller inom en relativt
snar framtid. Denna optimism grundar sig på det ökade antal solceller
som används i konsumentprodukter (framför allt i klockor och miniräknare) samt en ökad efterfrågan på fristående solcellssystem i framför allt
utvecklingsländer.
Det finns också ett antal nya tekniker som håller på att utvecklas och som
kan nedbringa kostnaderna i framtiden. Exempel på nya tekniker är
amorft kisel, flerlagers tunnfilmsteknik vid tillverkning av solcellerna och
system för att koncentrera solljuset med linser.

Geotermisk energi
O-«-N
£^A)CK
I
I

Strikt sett är inte geotermisk energi en förnybar energikälla eftersom energin hämtas från en degraderande
process i jordens inre. Dock brukar ändå geotermisk
energi räknas som en grön energikälla på grund av
den långa tidsrymden hos detta förlopp.

Det finns idag olika kommersiella system framtagna
för att utvinna den energi som finns i form av jordvärme och varma källor. I alla systemen använder man sig av värmepumpar,
som antingen låter den varma jorden värma en cirkulerande vätska eller
också låter man hett vatten direkt cirkulera genom systemet. Det varma
vattnet får sedan driva en ångturbin.
Geotermiska anläggningar har visat sig ha en hög tillgänglighet, med en
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årlig utnyttjandegrad på närmare 90 procent. Dock, som med de flesta
andra naturligt förekommande förnybara energikällor, är det bara på speciella platser som utvinning av geotermisk energi är möjlig. I USA finns
det anläggningar i Kalifornien, Nevada, Utah och Oregon med en total
installerad effekt på 2 700 MW.

Vattenkraft
Vattenkraft är den i särklass vanligaste förnybara energikällan. Idag genereras nästan tio procent av USAs el i
vattenkraftanläggningar. Vattenkraften är knuten till
vissa regioner med mycket vatten och stora fallhöjder.
Vanligast är vattenkraften i nordväst, där nästan all el
genereras i vattenkraftverk.
Vattenkraft anses av de flesta vara en miljövänlig och grön energikälla.
Dock pågår en debatt i USA om vattenkraftens påverkan på fisk i floderna. Det finns en opinion mot stora vattenkraftdammar, och det blir allt
svårare att få förnyade driftstillstånd för vattenkraftanläggningar.
Även om vattenkraften är en grön energikälla, brukar man normalt inte
innefatta storskalig vattenkraft i program med grön prissättning. Detta
beroende på att denna energikälla redan idag är ekonomiskt konkurrenskraftig i förhållande till konventionell fossileldad kraft, och därför inte
kan motivera ett merpris på grund av högre produktionskostnader. Dock
kan små anläggningar, så kallade minikraftverk, ha en högre produktionskostnad för elen och därför ingå i program med grön prissättning.
Minikraftverk ger oftast en mindre miljöpåverkan i form av mindre dammar och mindre vattenreglering. Detta, tillsammans med att minikraften
finns distribuerad närmare elanvändaren, gör att den småskaliga vattenkraften upplevs som grönare än den storskaliga.

Bioenergi
Förbränning av biomassa för att erhålla energi är på intet
sätt en ny teknik. Trä har varit människans primära energikälla fram till i början av detta sekel, då kol och olja tog
över. Idag finns i USA drygt 7 400 MW installerad effekt,
vilket gör bioenergi, bortsett från vattenkraften, till den
största nätanslutna förnybara energikällan i USA [3].
I mångt och mycket påminner anläggningar för biomassa om kolkraftverk, och idén med att bränna avfall från jordbruksprodukter är inte ny.
Vad som däremot är nytt är att odla grödor och skog i det primära syftet
att användas i biomassaanläggningar.
Till biomassa brukar man normalt räkna träbränslen, speciella snabbväx-
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ande jordbruksprodukter samt jordbruks- och skogsavfall, som nötskal,
bark och annat överblivet material. Normalt räknas inte hushållsavfall
och deponigas (se nedan) till biobränslen.
Biomassa brukar räknas som en grön energikälla. Dock är det viktigt att
beakta bränslets hela livscykel. Förbränning av biomassa bildar växthusgaser, som koldioxid, medan biomassa som av någon anledning läggs
på soptipp för att förmultna, frigör mera växthusgaser än om samma biomassa hade bränts.

Utvinning av metangas (deponigas)
Förutom direkt förbränning kan sopor och hushållsavfall användas som en alternativ energikälla i gasform. När en soptipp
trycks ihop och alla aeroba bakterier (dvs de bakterier som
kräver syre) försvinner, påbörjar de anaeroba bakterierna sin
förmultningsprocess. Under en tidsrymd på mellan 10 och 100
år producerar dessa bakterier metan och koldioxid.
De gaser som bildas kan tas om hand, eller också försvinner de
ut i atmosfären där de bidrar till växthuseffekten. Om de tas hand, kan de
antingen användas för att generera elektricitet eller säljas på gasmarknaden. I USA fanns 1992 en installerad effekt på 377 MW i anläggningar för
deponigas [3].
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3. Drivkrafter för grön el
Varför är grön el intressant? Varför skall speciella program med grön
prissättning sättas upp? Svaren på dessa båda frågor är viktiga som bakgrund till varför och om kraftbolag skall starta program med grön prissättning, samt varför konsumenter skall delta.
Förutom den generella drivkraften att värna om miljön och den positiva
effekten att intresset för miljövänliga energikällor ökar, har kraftbolag
och kunder något olika intresse för grön el. Nedan diskuteras de olika
kategoriernas specifika drivkrafter när det gäller program med grön prissättning.

3.1 Drivkrafter för kraftbolagen
En huvudanledning till att kraftbolag vill starta program med grön prissättning är att man vill erbjuda något som kunderna efterfrågar och behöver. Flera olika undersökningar och studier visar att allt fler kunder kommer att efterfråga gröna produkter i framtiden. Det finns också tecken på
att konsumenterna kommer att ställa högre krav på ett miljömässigt och
socialt ansvarstagande från de företag man köper produkter och tjänster
av. (Se t ex [4], [5] och [6]).
Nedan diskuteras ett antal faktorer som innebär drivkrafter för kraftbolag att starta försäljning av grön el.

Öka kraftbolagets miljöprofil
Att ha en miljövänlig profil kan innebära konkurrensfördelar på en öppen
och konkurrensutsatt elmarknad. När konkurrensen hårdnar, gäller det
för kraftbolagen att profilera sig och i andra branscher i USA har man sett
att en grön linje kan vara framgångsrik.
Program med grön prissättning ger möjlighet till en större andel kraft genererad från förnybara, miljövänliga energikällor, och underlättar alltså
för kraftföretaget att driva en sådan grön linje.
Marknadsundersökningar har visat att amerikanska konsumenter har liten kännedom om sina kraftbolag och vilka energikällor som används.
Erfarenheter från program för energieffektivisering har visat att kunskapsnivån hos kunderna har ökat samtidigt som kunderna har fått en
mer positiv syn på sitt kraftbolag. Troligtvis har programmen med grön
prissättning samma positiva effekt.
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Slutligen ligger det helt rätt i tiden för kraftbolagen att arbeta med miljö.
Allmändebatten behandlar allt oftare frågor om hur vi skall uppnå ett
hållbart samhälle, och konsumenterna tenderar att bli alltmer angelägna
att köpa miljövänliga produkter. Ett kraftbolag som av konsumenterna
uppfattas som nedsmutsare och icke miljövänhgt, kommer troligen inte
att ha någon chans att överleva som företag i framtiden.

Ny produkt
Den amerikanska elmarknaden håller sedan en tid tillbaka på att avregleras och på en konkurrensutsatt marknad växer det nästan alltid fram ett
större utbud av produkter. Detta borde också ske på en avreglerad elmarknad.
Låga priser och säkra leveranser kommer inte att vara tillräckligt för att
locka kunden; ett mervärde av något slag kommer att behövas. För att
uppnå detta mervärde diskuterar kraftbolagen i USA ett antal nya tjänster
och produkter, däribland grön el.
Som produkt betraktat har grön el goda förutsättningar att lyckas; det är
en tydlig och avgränsad produkt, som ökar kundfokuseringen genom att
erbjuda något som inte är gjort för att passa alla. Att erbjuda grön el är att
ge kunderna en större valmöjlighet.
Samtidigt hoppas kraftbolagen kunna knyta till sig kunderna hårdare genom att få dem att delta i program med grön prissättning, och därigenom
öka möjligheterna att behålla dem på en avreglerad elmarknad.
Grön prissättning är också attraktivt för kraftbolagen, eftersom de kan
erbjuda några kunder det dessa vill ha, samtidigt som övriga kunder inte
drabbas. Detta samtidigt som kraftbolagen själva inte behöver stå för några kostnader. De flesta program idag är nämligen uppbyggda på så sätt att
de kunder som deltar i program med grön prissättning finansierar hela
kostnaden för att generera grön el.
Det enda som faller på kraftbolaget är risktagandet i projekten. Detta
risktagande får då vägas mot den positiva publicitet och det förbättrade
renommé som kraftbolaget får genom att driva program som bidrar till
ett hållbart samhälle. Med rätt prissättning är det också troligt att produkten grön el kan ge vinst åt kraftbolaget.

Kraftbolagets samhällsroll
Det kan finnas en drivkraft att vilja bidra till en bättre miljö i den samhällsroll som kraftbolaget har. Speciellt gäller detta för kraftbolag som ägs
av kommun eller stat, och som kan ha särskilda politiska skäl för att se till
att kommuninvånarna eller befolkningen inte bara får billig utan även
miljövänlig kraft.
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Det finns även många andra kraftbolag som har en uttalad policy att tillhandahålla ren och miljövänlig kraft. Program med grön prissättning passar bra in i en sådan policy.

Framförhållning
Framförhållning inför nya lagkrav samt nya teknologier kan vara ett skäl
till att idag driva program med grön el.
När det gäller nya lagkrav diskuteras det redan idag om att t ex en viss
andel av ett kraftbolags elproduktion måste komma från förnybara energikällor. Det kan också komma oförutsedda krav på utsläpp och miljöpåverkan i framtiden. Att redan idag bygga anläggningar för grön el innebär
att det blir lättare att uppfylla eventuella framtida krav.
Att arbeta och lära känna nya teknologier i program med grön prissättning kan vara ett utmärkt tillfälle för kraftbolagen att bevaka teknikutvecklingen, få praktiska erfarenheter samt höja kompetensen hos sin personal. Detta kan underlätta införandet av annan ny teknik i framtiden.
Slutligen kommer nästa generation av människor, de som är unga nu, förmodligen att vara mer miljömedvetna och ställa andra krav än dagens elkunder. Att redan idag arbeta med grön el och bygga upp en relation till
denna generation kan vara effektivt för att få dem som kunder i framtiden.
Att bygga upp en trovärdig profil kan nämligen ta tid, så framförhållning
är viktigt.

Arbetsmiljö
Genom att kraftbolaget arbetar aktivt med gröna energikällor och har en
sund miljöstrategi, kan personalen få en mer positiv inställning till sitt
arbete och på så sätt trivas bättre. Miljötänkandet kan bli en del i arbetsmiljön.
Det kan också bli lättare att rekrytera personal till kraftbolaget om detta
uppfattas som miljövänligt och framåtsträvande. Grön el kan bidra till att
skapa en sådan positiv uppfattning av företaget.

3.2 Drivkrafter för hushållskunder
Huvudmotivet för många hushållskunder att delta i program med grön
prissättning är att förbättra miljön. Genom att låta den kraft man själv
förbrukar komma från miljövänliga energikällor, kan el genererad i miljöfarliga processer minskas i samma omfattning.

Miljö och hälsa
Miljö och hälsa är nära förknippade. När konsumenter nämner att de vill
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ha en renare miljö, är det ofta deras egen och familjens hälsa de tänker på.
En renare miljö ökar möjligheterna till ett långt och friskt liv.
Den bakomliggande orsaken till drivkraften att vilja ha mindre utsläpp
och en renare miljö kan alltså ofta vara konsumentens, och kanske ännu
oftare, hans eller hennes barns hälsa.
Drivkraften till en renare miljö blir extra tydlig om en förändring sker i
konsumentens närområde, till exempel om lokal kolförbränning ersätts
med vindkraft.
Med grön prissättning tillåts kunderna att påverka kraftbolagen på ett direkt sätt genom valet av energikälla och deltagandet i programmet. Vetskapen om att man deltar i en kollektiv aktion höjer också intresset, eftersom möjligheterna att märkbart påverka miljön i positiv riktning ökar.

Socialt ansvar
Många människor känner en osäkerhet inför framtiden och är beredda att
på olika sätt bidra till en bättre framtid. Detta gör man inte främst för sin
egen skull utan för sina barns och nästa generations skull. Det finns ett
ökat medvetande om den begränsade tillgången på fossila energikällor
och att dessa inte räcker för evigt.
Drivkraften ligger sålunda i att inte tära på jordens resurser utan att hela
tiden se till att inte använda mer än vad som kan återskapas - det vill säga
en drivkraft till ett hållbart samhälle.
Förnybara energikällor är en del i denna hållbara utveckling av samhället.
Genom att medverka i program med grön prissättning bidrar konsumenterna till att utveckla gröna energikällor samt minska produktionskostnaderna för dessa. Resultatet blir en ökad användning av gröna energikällor
och en minskad miljöbelastning.

Lägre elpris
Genom att stödja utvecklingen av nya energikällor finns det en långsiktig
förhoppning om att nya tekniker skall producera el på ett effektivare och
billigare sätt. Detta skulle på sikt ge billigare el och sålunda lägre elkostnader för kunderna.
De drivkrafter för hushållskunder som redovisats ovan är en beskrivning
av de orsaker som gör att konsumenter kan vara intresserade av grön el.
När man, som kraftbolaget Massachusetts Electric Company, går ut och
frågar konsumenter varför de vill delta i program med grön prissättning,
blir svaren något mer direkta [7].
Frågan "varför vill du delta i ett program med grön prissättning?" ställdes
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till hushållskunder som redan visat sig positiva till grön el och speciella
program med grön prissättning. Resultatet blev som följer:
• 27 procent sade att de ville bidra till att mer förnybara energikällor
användes
• 24 procent sade att de ville förbättra miljön
• 21 procent sade att alla måste hjälpa till för att få en bättre framtid
• 20 procent sade att de såg behovet av att utvärdera program med grön
prissättning
• 17 procent sade att de idén med grön prissättning lät bra
• 12 procent sade att de hoppades få ett lägre elpris i framtiden

3.3 Drivkrafter för industri- och företagskunder
Marknadsmässiga fördelar
Många foretag ser grön el som en möjlighet att göra sina egna produkter
mer attraktiva för sina egna kunder. Genom att kunna säga att företaget
använder grön el i kontorslokaler eller tillverkningsprocesser ger man
sina produkter eller tjänster ett mervärde. Detta kan sedan användas i
marknadsföringen av produkterna.
Framför allt gäller denna drivkraft för företag som redan idag driver en
grön linje och t ex använder oblekt papper, återvinner glas och papper
eller på annat sätt försöker vara mån om miljön.

Arbetsmiljö
På samma sätt som kraftbolagen kan få sin egen personal att trivas bättre
samt göra kraftbolaget mer attraktivt för ny personal genom att producera en miljövänlig produkt, kan företag uppnå samma effekt genom att
använda en miljövänlig produkt.

Pengar och storlek som kan påverka
Industrier och företag har det kapital som behövs för att skaffa grön el.
Om företagsledningen anser att man kan erhålla konkurrensmässiga fördelar genom att använda grön el, torde det inte vara svårt att betala den
relativt moderata merkostnaden för grön el.
Slutligen använder industrier och företag så pass mycket el att de med sin
storlek verkligen kan påverka kraftbolag och miljö med sitt val av energikälla. Effekten när en industri med ett effektbehov på flera MW byter till
grön el kan såväl innebära att det lokala kraftbolaget får ändra sin sammansättning av energislag, som att närmiljön signifikant förbättras.
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4. Resultat från marknadsundersökningar
En av de största frågorna när det gäller grön el är viljan att betala. Hur
mycket är konsumenterna beredda att betala för el från förnybara energikällor? Eller - om frågan ställs på ett annat sätt: Vid ett fastställt pris, hur
många kunder kommer att ansluta sig till program med grön prissättning?
För att få svar på denna fråga har många kraftbolag och organisationer i
USA utfört marknadsundersökningar. Resultatet beror till stor del på hur
undersökningen var upplagd och genomförd. I detta kapitel ges en sammanfattning av några marknadsundersökningar utförda i USA inom området grön el.
En undersökning som inte direkt faller under grön el men som ändå kan
vara intressant i detta sammanhang, är Elway-undersökningen [8]. Denna
utfördes i maj 1994 i delstaten Washington i nordvästra USA, där huvuddelen av all el är genereras med vattenkraft. Resultatet från undersökningen visar bland annat att 75 procent av de tillfrågade är beredda att betala
upp till 7,30 kronor (1 dollar) mer per månad via sin elräkning, för att på
så sätt bidra till att vattenkraftanläggningarna blir mer fiskvänliga. Över
hälften av de tillfrågade var beredda att betala ännu mer.

4.1 Massachusetts Electric Company
Massachusetts Electric Company
Renewable Energy Alternative

U n d e r slutet av 1994

utförde Massachusetts Electric Company en
marknadsundersökning bland sina
kunder [7]. Undersökningen syftade till att utvärdera intresset bland människorna för ett program med grön prissättning. Vidare ville företaget ha
synpunkter på en broschyr man tagit fram.
Undersökningen baserar sig på 400 telefonintervjuer samt 200 brevförfrågningar. Endast de som visade sig positiva eller inte hade tagit ställning
till grön el fick vara med i brevförfrågningarna. På nästa sida redovisas
några av resultaten från undersökningen.
När man studerar resultatet i figur 4.4, kan det vara intressant att gå tillbaka till produktionskostnaderna för olika energislag i figur 2.1. De fyra
energislag som de tillfrågade inte skulle välja - kärnkraft, kol samt olja
och naturgas - är de som idag har de lägsta produktionskostnaderna.

Sveriges Tekniska Atuchcer

15

GRÖN EL- LRFARtNHCTER FRÅN USA

Hur viktiga är följande miljöfrågor?
Tillgång til rent vatten
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Figur 4.1 Betydelsen av olika miljöfrågor för de tillfrågade. Tillgången på rent vatten är
tydligen vad de tillfrågade anser vara viktigast. Relativt få av de tillfrågade ansåg det
viktigt att utveckla nya energikällor. \7\.

Vilka energislag känner du till?
Olja och naturgas
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Figur 4.2 Figuren beskriver hur väl människor känner till olika energislag. Få vet att
man kan använda biomassa och återvinning av metan som energikälla. De flesta känner
däremot till övriga energislag. 17 j.
Vilken enda energikälla skulle du välja?
Solenergi
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Andel av de tillfrågade som skulle välja energikällan

Figur 4.3 Prcfcrerade energikällor av de tillfrågade. Förvånansvärt många, 22 procent,
skulle välja olja eller gas. Fä väljer biomassa eller återvinning av metan, förmodligen på
grund av att de inte känner till cncrgislagcn. \7/.
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Vilken

energikälla skulle du i sista hand välja ?
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Andol av do tillfrågado som skulls vätja energikällan 1 sista hand

Figur 4.4 Energikällor som de tillfrågade inte skulle välja om de fick möjlighet till ett val.
Här framstår kärnkraft och kol som de i särklass minst omtyckta energikällorna. 171.

Kommer du att delta i ett program med grön prissättning?
! 12

20% högra kostnad
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Figur 4.5 Figuren sammanfattar hur mycket de tillfrågade var beredda alt betala för
grön cl \7\.

De slutsatser som Massachusetts Electric Company drog från undersökningen var att, lågt räknat, 5-10 procent av hushållskunderna var beredda
att delta i program med grön prissättning. Yngre människor var oftast
något mer positiva till programmet än äldre.
Vidare kan man se att intresset för programmet minskar snabbt när den
extra kostnaden för att delta ökar. Många svarade också att de inte tyckte
det var rätt att behöva betala mer för miljövänlig el. De tyckte att kraftbolaget skulle stå för sina egna kostnader för forskning och utveckling.
När personerna i undersökningen tillfrågades om vad som kunde göras
för att förbättra möjligheterna för grön el, var kommentarerna bland annat.
• Poängtera brådskan i programmen
• Öka publiciteten kring programmen
• Gör finansieringen obligatorisk för samtliga elkonsumenter
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Anläggningar som byggs skall vara kostnadseffektiva från början
Låt staten stå för viss del av de extra kostnaderna

4.2 Public Citizen, Texas
Ungefär samtidigt som New England Service utförde sin marknadsundersökning, gjordes en liknande i Texas [9]. Denna undersökning var
beställd av den oberoende miljöorganisationen Public Citizen och genomfördes av opinionsinstitutet Bannon Research.
Marknadsundersökningen omfattade 400 statistiskt utvalda vuxna personer i Texas, USA, och utfördes i oktober 1994.
Nedan redovisas delar av resultatet från denna undersökning.
Skulle du idag vara beredd att betala mer för miljövänlig el
som sol och vind?

Vet ej

Vffl

Inget svar

I 52
20

X

40
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60

Andel av de tillfrågade som svarade på angivet sätt

Figur 4.6 Andelen av de tillfrågade i Tcxas-undersökningcn som var positiva respektive
negativa till att betala mer för miljövänlig el. 1 frågan nämndes inte hur mycket mer det
var tänkt att kunden skulle betala. När frågan "Ar du beredd att betala lite mer (mindre
än 36,50 kronor per månad) för miljövänlig el?" blev andelen ja-svar 70 procent och
andelen ncj-war endast 22 procent \9\.
Hur mycker mer är du beredd att betala per månad för grön el?
Ingot svar
Mer än 109.50 kronor
Upp till 109,50 kronor
Upp till 73 kronor
Upp till 36,50 kronor
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Andel av de tillfrågado som var beredda att botala angivet belopp mer per månad

Figur 4.7 Belopp per månad som de tillfrågade uppgav att de kunde tänka sig att betala.
Observera! Endast de som tidigare sagt att de var villiga att betala mer, tillfrågades 191
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Undersökningen visade att över hälften av de tillfrågade i Texas var beredda att betala mera för miljövänlig grön el. Vidare visade även denna
undersökning att framför allt yngre människor var mest positiva till en
prisdifferentiering av grön el. Hela 80 procent av dem som var yn[!,re än
39 år var positiva att betala mera för grön el. Samtidigt svarade endast 39
procent av tillfrågade över 55 år att ett högre pris kunde vara tänkbart.
Resultatet från figur 4.6 och den påföljande figurtexten visar på ett betydligt större intresse för att betala mera för grön el om kostnaden specificeras. Detta kan indikera vikten av att tydligt redovisa kostnader och fördelar i program med grön prissättning för att programmet skall bli attraktivt
för många människor.

4.3 Niagara Mohawk Power Corporation

N

V NIAGARA
U MOHAWK

^ ° r a t t bättre kunna planera ett program med
g''ön prissättning genomförde Niagara Mohawk

en marknadsundersökning bland sina kunder under 1993 [10]. Undersökningen leddes av opinionsinstitutet Research Triangle Institute Inc.
Niagara Mohawk genomförde sin marknadsundersökning i tre steg.
Först gjordes en översiktlig undersökning, där ett tusental konsumenter
tillfrågades om deras inställning till grön el. Därefter telefonintervjuades
900 av kraftbolagets hushållskunder. Båda dessa två första steg syftade till
att förstå inställning och drivkrafter hos personer som var positiva till att
medverka i program med grön prissättning. Det var inte tänkt att få kommentarer och synpunkter på ett specifikt förslag till program.
Slutligen genomfördes en grundligare intervju med 116 personer, som
deltagit i den första intervjuomgången. Vid denna omgång fick de intervjuade möjlighet att i förväg ta del av olika förslag till program och prissättning. Denna del av undersökningen syftade till att ta reda på hur stor
andel av konsumenterna som var intresserade av att delta i program med
grön prissättning.
Inför sin undersökning delade Niagara Mohawk in sina kunder i "vanliga
kunder" och "gröna kunder". Gröna kunder var sådana som man trodde
var mer benägna att vilja köpa grön el. Exempelvis tog man med kunder
som tidigare deltagit i program för energicffcktiviscring i denna "gröna"
grupp.
Delar av resultatet från undersökningen redovisas på nästa sida.
Niagara Mohawk bedömde att det förväntade deltagandet i ett program
till stor del beror på medvetenhet och kännedom om programmet. Om
tio procent av konsumenterna till fullo förstår programmet, räknar Nia-
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gara Mohawk med att totalt sex procent av konsumenterna ansluter sig
till programmet. Om däremot 30 procent av konsumenterna till fullo förstår programmet, räknar man med att 20 procent av konsumenterna ansluter sig till programmet. För "gröna" konsumenter räknar man med ett
ännu större deltagande.
Hur sannolikt är det att du deltar i program med grön prissättning?

•Vanliga kunder
• "Gröna" kunder

I
n 21,90 kronor mor

2

3

4

Genomsnittligt svarsvärde vid anglvot belopp

Figur 4.8 Diagrammet visar genomsnittsvärden för svaren på frågan "Vid angivet belopp, bur sannolikt är det att du kommer att delta i ett program med grön prissättning? "
Värdet 1 innebär "inte alls troligt" och värdet 5 innebär "mycket troligt" 110J.

Undersökningen innehöll även information om hur kunderna helst ser att
inbetalningarna sker. På en skala från 1 till 5, där 1 innebär att man helst
vill betala en bestämd summa varje månad och 5 innebär att man helst ser
ett påslag på eltariffen, blev det genomsnittliga svaret 2,7.
När de tillfrågade fick motivera varför de ville betala en bestämd summa
valde 86 procent alternativet "Jag vill veta vad jag skall betala varje månad". Motsvarande motivering för ett påslag på eltariffen visade att 50
procent av de tillfrågade valde alternativet "De som använder mer el skall
också betala ett större belopp".
När de tillfrågade fick välja mellan en årlig betalning eller månatliga betalningar, valde 73 procent månatliga betalningar.
Nästan 82 procent av de tillfrågade tyckte att en kommitté skulle tillsättas
för att övervaka och ge direktiv om programmet. När det frågades om
vilka som borde vara med i en sådan kommitté, svarade 37 procent att
kommittén skulle bestå av oberoende tekniska rådgivare, 26 procent ansåg att de deltagande konsumenterna skulle vara med, 29 procent svarade
övriga och 8 procent svarade att olika intressegrupper skulle vara med i
kommittén.

4.4 Cambridge Energy Research Associates

O

i

f Cambridge Energy Research Associates OPINION DYNAMICS
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jer sig från de övriga genom att den täcker hela USA och därför bättre
indikerar medelamerikanens uppfattning.
Undersökningen utfördes av Cambridge Energy Research Associates och
Opinion Dynamics. Cambridge Energy Research Associates är ett oberoende marknadsinstitut, som arbetar med marknadsundersökningar och
konsultuppdrag, speciellt med inriktning på energi. Opinion Dynamics
är ett företag som specialiserat sig på att finna attityder och trender bland
olika typer av kunder [11].
Undersökningen visar att 20 procent av det amerikanska folket uppger att
de kan tänka sig att betala 30 procent mera för solenergi. Detta är anmärkningsvärt eftersom samma undersökning visar att 53 procent av de tillfrågade tycker att elpriset redan idag är alltför högt.
Om merpriset för grön el tas bort, finns det ett mycket stort stöd för idén
med grön el. Nästan tre av fyra, 72 procent, säger att de skulle vilja, antingen definitivt eller förmodligen, delta i ett program som låter kunden
avgöra hur elektriciteten skall genereras, "så att kunderna kan köpa miljövänlig och ren el, om de så vill".
Det finns ett samband mellan politisk uppfattning och hur man ställer sig
till grön el. Till exempel visar undersökningen att bland de som uppfattar
sig själva som mycket liberala är 39 procent mer benägna att betala mera
för grön el än befolkningen i allmänhet.
Även denna undersökning visar att åldern spelar en stor roll. Äldre människor är endast hälften så intresserade av att delta i program med grön
prissättning som unga människor. Slutligen visar undersökningen, något
förvånande, att varken inkomst eller utbildning inverkar i någon större
omfattning på deras inställning till grön el.

4.5 Sammanfattning av
marknadsundersökningar
De olika marknadsundersökningar som genomförts ger entydigt som resultat att det finns ett intresse för att betala mera för grön el. Utgångspunkten för att betala mera för grön el är att den gröna energikällan skall
bidra till en renare miljö.
I figur 4.9 har ett försök gjorts att sammanfatta resultatet från de marknadsundersökningar som beskrivits i detta kapitel, samt även från mindre
undersökningar utförda av kraftbolag innan de startat program med grön
prissättning (se mera kapitel 6).
När man studerar denna sammanställning, bör man beakta att undersökningarna är uförda av olika organisationer och att olika frågeställningar
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har använts. Vidare har resultat i form av ett procentuellt merpris räknats
om till absoluta kronor. I dessa fall har en genomsnittlig elräkning på 300
kronor i månaden använts.
Resultat från marknadsundersökningar - andel kunder som
är beredda att delta vid olika prisnivåer
Andel deltagare (%)
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Figur 4.9 Sammanfattning av marknadsundersökningar som genomförts inom ämnet
grön el i USA. Diagrammet återger bur mycket mer kunderna anser sig vara beredda att
betala per månad for grön el än för konventionell el. Notera att undersökningarna utförts på olika sätt av olika organisationer och inte är helt jämförbara med varandra.

Hur många som är beredda att betala mera för grön el, samt hur mycket
man är beredda att betala, skiljer sig något åt mellan de olika undersökningarna. En slutsats är dock att ytterst få kunder är beredda att betala ett
merpris på mer an 100 kronor per månad. Samtidigt verkar aldrig mer än
50 procent av kunderna vara beredda att delta i ett program med grön el,
om det innebär att betala mer för elen än vad man gör idag.
Normalt sett räknar man med att en mindre del än de som svarar positivt
till att delta i en marknadsundersökning, verkligen gör det när de får möjligheten. Detta beror oftast på att man svarar efter sina ideal och hur man
skulle vilja att man gjorde. Nu lever dock inte alla människor som de lär.
Utifrån undersökningarna ovan är en uppskattning att omkring 10 procent av elkonsumenterna kommer att välja grön el, så länge merpriset understiger 30-40 kronor per månad.
När man studerar resultatet från en marknadsundersökning, skall man ha
i minnet att detta beror på vilka man frågat och hur frågorna ställts. Vissa
undersökningar kan ha som syfte att påvisa vissa prefererade tendenser,
t ex då uppdragsgivaren vill understryka vissa uppfattningar. Det bästa är
nog att betrakta marknadsundersökningar som en grov indikator på vad
folk tycker, och inte som ett absolut mätetal på hur folk kommer att bete
sig vid ett riktigt val.
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5. Federal och delstatlig
lagstiftning
I detta kapitel sammanfattas ekonomiska drivkrafter och lagstiftning vad
gäller förnybara energikällor i USA. Speciellt tas kopplingen till program
med grön prissättning upp.

5.7 Bakgrund
Elmarknaden är en av de mest reglerade marknaderna i USA. Trots att det
nu genomförs en avreglering av elmarknaden, försvinner inte övervakningen från myndigheternas sida. Tvärtom tillkommer så många nya lagar och förordningar att man mer kan tala om en omreglering än en avreglering av elmarknaden.
I USA skiljer man på den federala och den delstatliga lagstiftningen. Den
federala lagstiftningen tillser i vilken mån och av vilka myndigheter olika
typer av kraftföretag skall regleras. Vidare har de federala myndigheterna
reglerat priser och övriga villkor för krafttransmission samt försäljning av
råkraft mellan olika kraftföretag.
De delstatliga myndigheterna har till uppgift att bevaka allmänhetens intressen gentemot kraftföretagen, och har i och med avregleringen också
fått i uppgift att reglera eller övervaka elförsäljning till slutkunden. Delstaternas inflytande inom dessa områden varierar mycket, varför endast
vissa allmänna ståndpunkter redovisas här.
Förnybara energikällor gynnades på flera sätt under 1980- och tidiga
1990-talet. 1978 införde de federala myndigheterna riktlinjer (Public Utility Regulatory Act, PURPA), som gav skattelättnader för elproduktion
från förnybara energikällor.
Kraftbolag som var måna om att diversifiera sin sammansättning av energislag, samt investerare som såg vinstmöjligheter, utnyttjade snabbt dessa
förmåner och det blev ett kraftigt uppsving av byggandet av nya anläggningar för förnybara energislag under hela 1980-talet.
När Clean Air Act Amendents, CAAA, infördes 1990, förstärktes möjligheterna för förnybara energikällor ytterligare. Genom att det sattes ett
pris på utsläpp ökade konkurrensförmågan för energislag som vind, sol
och geotermisk energi.
Därefter infördes Energy Policy Act, EPAct, 1992 och denna befäste de
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federala myndigheternas vilja att stödja förnybara energikällor genom att
införa subventioner för elproduktion från förnybara energikällor.
Trots att de flesta debattörer anser att det är nödvändigt att på något sätt
stödja miljövänliga energikällor, som inte är kommersiellt lönsamma,
finns det grupper som förespråkar det motsatta.
Till exempel har det kommit förslag i den amerikanska senaten att det inte
skall behövas några ekonomiska stöd på en öppen elmarknad. Sådana
subventioner skulle förvränga marknaden och kosta konsumenterna
"miljarder dollar". Med andra ord lär debatten om hur man skall hantera
mer miljövänliga men ej kommersiellt lönsamma energikällor fortgå.

5,2 Nuvarande lagstiftning
Mest inflytande på förnybara energikällor har EPAct från 1992. Denna
ger ett antal incitament för elproduktion från förnybara energikällor.
• El producerad från vind och vissa typer av biomassa får ett produktionsbidrag på 11 öre per kWh.
• Investeringar som utvecklar solkraft och geotermisk energi får en skattelättnad på 10 procent. Det är också möjligt att snabbare skriva av
dessa investeringar än traditionella teknologier.
• Det amerikanska energidepartementet får möjlighet att ekonomiskt
bidra till kommersialiseringen och utvecklingen av förnybara energislag.
PURPA, CAAA och EPAct är samtliga federala lagar. Utöver dessa finns
det idag ett intresse av att ytterligare stödja förnybara energikällor på delstatlig nivå. Många delstater har möjlighet att ekonomiskt gå in och stötta
projekt som de anser vara viktiga för miljön.
Vidare diskuteras det i några delstater, främst i Kalifornien, att lagstifta
om att en viss procentsats av kraftbolagens kraft skall komma från förnybara energislag. Det exakta procenttalet skall baseras på förutsättningar,
miljöhänsyn och ekonomiska mål i den delstat där kraftbolaget verkar
Detta skulle ålägga kraftbolagen att antingen själva producera en minsta
mängd el från förnybara energikällor, eller att köpa motsvarande mängd
från andra kraftproducenter. Inget av detta är dock ännu beslutat.
I några delstater finns det regler om att en viss del av pengarna för forskning och utveckling hos kraftbolagen måste gå till utveckling av förnybara energikällor.
Sedan en tid tillbaka finns det också rekommendationer i de flesta delstater att kraftbolagen skall genomföra så kallad Integrated Resource Plan-
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ning, IRP. Detta innebär att kraftbolagen beräknar den sammansättning
av olika energislag som totalt sett ger de lägsta kostnaderna. I denna sammansättning kan det mycket väl ingå olika typer av kostnadseffektiva förnybara energikällor.
IRP skall genomföras för att säkerhetsställa att elproduktionen är så kostnadseffektiv som möjligt, vilket naturligtvis gynnar kunderna. Problemet
med IRP är dock att det inte är fastställt vilka faktorer som skall ingå när
kostnaden för ett energislag beräknas. Hur skall t ex miljöpåverkan prissättas?
När det gäller grön el och IRP råder det inga motsättningar. De förnybara
energikällorna, som redan i dag är kostnadseffektiva, skall ingå i den normala sammansättning av energislag som är bestämd av kraftbolagets IRP.
Grön prissättning kan därefter införas på energikällor som inte är kostnadseffektiva idag.
Trots det federala och delstatliga stödet till förnybara energikällor, kommer dessa att få det svart att konkurrera med traditionella bränslen under
den närmaste framtiden. I en nyligen utförd undersökning, beställd av
den icke vinstdrivande organisationen Center for Energy and Economic
Development, förutspås en dyster framtid för de förnybara energikällorna [3].
Resultatet från undersökningen är att med dagens incitament via skatter
och lagstiftning kommer förnybara energikällor (förutom vattenkraft) att
öka från 2 procent av elproduktionen i USA till 4 procent år 2010.
Tas skattelättnader och lagstiftning bort, så att förnybara energikällor får
konkurrera på en fri elmarknad, förutser rapporten att de förnybara energikällornas andel kommer att minska till endast 1 procent år 2010.
Samtidigt säger undersökningen att även med ytterst kraftigt stöd (omkring 1 500 miljarder kronor) kan de förnybara energikällorna inte generera mer än 11 procent av USAs elbehov 2010.

5.3 Reglering av grön el
Förutom det ovan beskrivna federala och delstatliga stödet till förnybara
energikällor, finns det inga lagar och förordningar som direkt reglerar
grön prissättning.
Hittills har det inte funnits någon anledning att reglera grön prissättning.
Dessutom vill energimyndigheterna ogärna gå in och reglera en marknad
de just nu håller på att avreglera.
I de fall då delstatliga energimyndigheter eller lokala energikommittéer
tillfrågats angående program med grön el, har dessa varit positiva och
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godkänt programmen. Ofta är det till och med så att energimyndigheterna har varit drivande och efterfrågat program som stimulerar utbyggnaden av förnybara energikällor.
I Kalifornien pågår diskussioner om att lagstifta om grön el. Energimyndigheterna är positiva till grön el, och har två förslag till att låta grön prissättning stimulera användandet av förnybara energikällor.
Det ena förslaget går ut på att kräva att varje elleverantör över en viss
storlek skall tillhandahålla någon form av program med grön prissättning. Detta skulle innebära att samtliga konsumenter skulle få möjlighet
att välja grön el.
Det andra förslaget innebär att energimyndigheterna inför ekonomiska
incitament för att få elleverantörerna att starta med grön prissättning på
el. Båda förslagen kräver att energimyndigheterna sätter upp villkor för
vad som räknas som grön el, samt hur programmen skall utformas för att
godkännas. Sådana riktlinjer håller också på att utformas.
Ännu har inte något av förslagen kommit så långt som till lagstiftning,
men det är intressant att se att man överhuvud taget funderar på att reglera detta. Kalifornien är ofta tidigt ute med nya och kontroversiella miljökrav och andra delstater följer noggrant utvecklingen i Kalifornien.
Slutligen finns det exempel på flera fall då federala eller delstatliga myndigheter har gått in med finansiellt stöd för att starta program med grön
prissättning. Till exempel fick Gainesville Regional Utilities 365 000 kronor från det amerikanska energidepartementet, och Traverse City fick
samma summa från den delstatliga energimyndigheten i Michigan.
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6. Exempel på pågående
program i USA
6.1 Gemensammapunkter i programmen
Samtliga program har
• varit frivilliga
• finansierat sig själva (med några undantag)
• prissatts utifrån uppskattad produktionskostnad
• haft ingen eller liten påverkan på kunder som ej deltagit i programmen
• i huvudsak riktat sig till hushållskunder (med något undantag)
• använt energikällor som ännu inte är ekonomiskt lönsamma.
En av förutsättningarna i program med grön prissättning är att de är frivilliga, samt att de inte påverkar de kunder som inte vill delta i programmet. Detta innebär att den extra kostnad som tas ut för den gröna elen
måste täcka samtliga extra kostnader kraftbolaget har för generering av
grön el.
Vidare används grön prissättning endast på energikällor som ännu ej är
ekonomiskt lönsamma. Det vill säga, utan den gröna prissättningen skulle
energikällorna inte användas. Detta är viktigt eftersom kunden skall vara
säker på att man inte betalar extra för något som kraftbolagen normalt
skulle tillhandahålla med sund energiplanering. Det är en allmän uppfattning bland kraftbolagen och kunderna att det gröna merpriset skall motiveras av högre produktionskostnader. Därför finns det t ex inte något
program som säljer billig vattenkraft till ett merpris.
I samtliga fall har programmen introducerats på en reglerad elmarknad.
Detta har naturligtvis inneburit att utformningen av programmen anpassats därefter. Till exempel har det varit viktigt att inga kostnader fått falla
på de kunder som inte deltagit i programmen. Detta strider nämligen mot
kraftbolagens skyldighet att i monopolställning leverera el till lägsta möjliga pris.
Vidare har den reglerade marknaden inneburit att priset för den gröna
elen har satts utifrån kostnaden för att producera den, och inte utifrån ett
tänkbart marknadspris. Gemensamt för samtliga program är öppenheten
inför kunderna och övriga när det gäller att redovisa kostnaderna för programmet. Detta har varit ett sätt att visa kunderna vart deras pengar har
gått.
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Merpriset för den gröna elen har fastställts innan programmet startats.
Detta har varit en förutsättning för att få kunder att delta i programmen.
Naturligtvis har det varit svårt att uppskatta de faktiska kostnaderna för
ett energislag som man förut inte använt, men de flesta program har ändå
lyckats väl med detta. I några fall väntar man med att bygga anläggningen
till dess att tillräckligt mycket pengar har inkommit. På detta sätt eliminerar man till viss del den risk som finns i att kunder avbryter sitt deltagande
i programmet.
De flesta programmen har riktat sig till hushållskunder. Motiveringen för
detta har varit att industrier sedan en tid tillbaka haft möjlighet till en
öppen elmarknad, där de kunnat välja elproducent och på
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6.2 Niagara Mohawk Power Corporation
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Ett av de mest intressanta programmen med grön
prissättning har just startats av kraftbolaget Niagara Mohawk Power Corporation. Programmet
är intressant därför att det har möjlighet att bli stort, och det har föregåtts
av en längre tids förstudie, i vilken kundernas attityd har undersökts och
upplägget av programmet planerats [12][13].
Niagara Mohawk Power Corporation är ett aktiebolag med 1,6 miljoner
el- och gaskunder i delstaten New York. Kraftbolaget äger och driver
över 5 800 MW elgenerering från ett antal olika energikällor. Utöver detta
köper man kraft från närliggande kraftbolag.

Programmet
Programmet går under namnet "Green Choke Program" och syftar till
att på frivillig väg få hushållskunder att betala något mera för sin el, för att
på så sätt reducera luftföroreningar och förbättra den lokala miljön.
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De kunder som väljer att delta i programmet
betalar 44 kronor extra på sin elräkning varje
månad. Beloppet är fast och beror inte på
hur mycket e' hushållet förbrukar. Pengarna
går dels till investeringar i nya anläggningar
för förnybara energikällor, dels till att plantera träd i kraftbolagets täckningsområde.
Ännu är det inte bestämt vilka förnybara energikällor som kommer att bli
aktuella. Detta beslutas efter att tillräckligt många kunder (12 000) gått
med i programmet. Då går kraftbolaget nämligen ut med en anbudsförfrågan och olika leverantörer får lämna anbud ifråga om förnybara energikällor. De enda villkoren är att tekniken inte skall använda förbränning
av något slag samt att den inte ska vara ekonomiskt kommersiell.
Utöver de nya anläggningarna kommer Niagara Mohawk Power Corporation att plantera träd inom kraftbolagets täckningsområde. Träden skall
användas för att bidra till en bättre luft- absorbera koldioxid samt frigöra
syre. Huvudsyftet är dock att öka intresset och entusiasmen för programmet genom att uppvisa ett tidigt och tydligt resultat.
Får inte Niagara Mohawk Power Corporation minst 12 000 kunder till
programmet under det första året, kommer pengarna att återbetalas till de
deltagande kunderna. Detta gäller dock inte de pengar som gått till trädplanteringen. Går programmet däremot som planerat, används pengarna i
slutet av varje år till att köpa in en ny anläggning.
De pengar som kraftbolaget får in i programmet går till att finansiera den
del av inköpspriset som överstiger det pris som skulle ha funnits om man
installerat motsvarande effekt med en konventionell energikälla.
Såväl de delstatliga energimyndigheterna som det amerikanska energidepartementet och miljödepartementet har givit sitt godkännande av programmet [14].

Marknadsföring
Programmet lanserades i juli 1995 genom att man under två månader
skickade information om programmet med kundernas elräkningar. Därutöver kommer man att skriva om programmet i kraftbolagets interntidning, samt om möjligt försöka få de lokala tidningarna att skriva artiklar
angående programmet.
När programmet sedan är i gång, skall man sända ut ett nyhetsbrev till
deltagarna en gång i månaden. Nyhetsbrevet skall informera om hur programmet fortskrider samt, när det blir dags, informera om vilka energi-
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källor kraftbolaget tänker investera i. Det skall också finnas rabattkuponger för andra miljövänliga varor och produkter i nyhetsbrevet.
Direkta utskick till speciella målgrupper är också något man diskuterar.
Dessa målgrupper är sädana kunder man tror är benägna att delta i program med grön prissättning, t ex nämner man kvinnor mellan 35 och 50 år.
När Niagara Mohawk Power Corporation marknadsför programmet,
lägger man tyngdpunkten på dess inverkan på luftföroreningar, eftersom
detta ämne visat sig oroa kunderna. Vidare understryker man att programmets är frivilligt och att det är lätt gå med i samt gå ut ur detsamma.

Resultat
Eftersom programmet startade i juli 1995 är det för tidigt att kunna se
något resultat från lanseringen och på deltagarintresset. Kraftbolaget räknar dock med att det inte skall vara några större problem att få minst
12 000 (ungefär 1 procent av kunderna) kunder att delta i programmet
under det första året.
Detta grundar man framför allt på den marknadsundersökning man utfört (se kapitel 4.3), samt det intresse som visats programmet. Från marknadsundersökningen och utformningen av programmet har Niagara Mohawk Power Corporation också kunnat dra några andra slutsatser.
Undersökningen visade att kunderna inte nödvändigtvis var intresserade
av förnybara energikällor, utan mera var intresserade av åtgärder som
minskade luftföroreningarna. Kunderna saknade också kunskap om hur
deras el producerades och få visste vad förnybara energikällor var för något. Detta ledde till att man tryckte upp ett extrablad till den broschyr
som beskriver programmet för att beskriva just dessa saker.
Vidare har man valt att endast vända sig till hushållskunder i programmet,
eftersom erfarenheterna man har från industri- och företagskunder är att
dessa inte är beredda att betala mer för elen än vad de gör idag.
Det som skiljer detta program från de flesta andra program med grön
prissättning ar att den gröna energikällan inte är bestämd när kunden gör
sina inbetalningar. Detta är en medveten uppläggning av Niagara Mohawk Power Corporation. Enligt kraftbolaget uppvägs nackdelen med
att det är mindre tydligt vart kundens pengar går, av möjligheten att alltid
erhålla den energikälla som för tillfället ger bäst prestanda och effekt vid
givet pris.
Man tror också att en sammansättning av olika energislag kan locka en
bredare kundgrupp, eftersom det kan finnas kunder som av någon anledning inte tycker om en specifik typ av energikälla.
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6.3 Sacramento Municipal Utility District
kommu nägda Sacramento
SACRAMENTOMUNICIPALunuTYDISTRICT Municipal Utility District har sedan några år tillbaka gjort en aggressiv satsning på förnybara energikällor. Denna satsning intensifierades
1989, när man efter en folkomröstning i staden Sacramento var tvungen
att stänga sitt enda kärnkraftverk.
Genom detta beslut försvann nästan hälften av Sacramento Municipal
Utility Districts totala produktionskapacitet. Till en början fick man
köpa kraft från andra kraftbolag för att fylla detta effektbortfall, men man
startade också ett antal program för att utöka kapaciteten från förnybara
energikällor.
Idag har Sacramento Municipal Utility District USAs största anläggning
med solceller (2 MW), som förser 500 hushåll med elektricitet. Man har
också en av de största kommersiella vindkraftfarmarna i USA -vars första 5 MW installerades 1994 och ytterligare 45 MW skall installeras under
1997.
Vidare har man två geotermiska anläggningar med en total effekt på 134
MW, samt ett antal olika demonstrationsprojekt av olika slag. Idag genereras 49 procent av Sacramento Municipal Utility District's kraft från förnybara energikällor, och man beräknar att öka denna andel till 60 procent
år 2004.
Förutom de projekt som nämns ovan, har man startat USAs största solcellprojekt med grön prissättning. 1 detta projekt låter man kunderna få
solcellpaneler installerade på sina hustak mot ett merpris på elen på ungefär 15 procent.

Programmet
I mars 1993, innan programmet startades, genomfördes en marknadsundersökning bland Sacramento Municipal Utility Districts kunder. Undersökningen visade att 26 procent av konsumenterna var beredda att
betala 15 procent mer för el som kommer från solceller placerade på kundens hustak.
De kunder som ansågs som gröna - medlemmar i någon av Sacramentos
miljögrupper - visade ett ännu större intresse. 57 procent av dessa var
beredda att delta i programmet.
Programmet startades senare under 1993 och går ut på att kunderna hjälper till att finansiera installationen av solceller på sina hustak. Kunderna
betalar ett fast månadsbelopp beroende på effekten på solcellspanelen som
placeras på taket. Mcrprisct ligger på 29 till 44 kronor per månad [151 [16].
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För en genomsnittlig deltagare i programmet innebär detta ett tillägg på
ungefär 15 procent av den normala elräkningen. Samtidigt får kunden en
garanti för att elpriset inte kommer att öka under en tioårsperiod.
De system som installeras på kundernas tak är sammankopplade med det
allmänna elnätet och har en effekt på 3-4 kW styck. I normalfallet täcker
solcellerna en yta av ungefär 36 nr. Det är Sacramento Municipal Utility
District som inhandlar, äger och underhåller systemen.
Under 1993 och 1994 installerades ungefär 100 system årligen. Mellan
1995 och 1997 beräknas ytterligare 100 kunder anslutas per år. Förhoppningen är att detta kontinuerliga behov skall stimulera utvecklingen av
solcellsindustrin.
Ett år (1994) fick projektet ett ekonomiskt stöd på totalt 11,5 miljoner
kronor av det amerikanska energidepartementet.
Det är inte bara i programmet med grön prissättning som Sacramento
Municipal Utility District genomför installation av solceller. De övriga
installationerna finansieras dock på annat sätt och inte med grön prissättning. Med gynnsam prisutveckling beräknar Sacramento Municipal Utility District att man kommer att ha en total solcells-kapacitet på 50 MW
år 2000.

Marknadsföring
Gensvaret på en begränsad annonskampanj blev större än förväntat. 2 000
konsumenter anmälde sig frivilligt till de 100 första systemen. När man
valde ut de 100 som skulle få vara med i programmet var de relativt hårda
kraven på takens utformning avgörande för vilka som fick delta.
Sacramento Municipal Utility District har under projektets gång fått fler
frivilliga kunder än vad som får plats i programmet. Detta har dock varit
bra, eftersom många kunder inte klarar kraven på skuggfria tak.
Efter att projektet startats, har rekryteringen av nya deltagare mestadels
skett ryktesvägen från deltagare i programmet till andra konsumenter.
Därutöver har man haft utskick tillsammans med elräkningen samt gjort
nyhetsbrev till massmedia. Projektet har varit omskrivet i ett antal
branschtidningar.
Kunderna som deltar i programmet kallas för "PVPioneers", det vill säga
fotocells-pionjärer. Budskapet man för ut är att kunderna har möjlighet
att stödja utvecklingen av fotoceller till dess att tekniken blir kommersiellt konkurrenskraftig. Genom att delta i programmet bidrar kunderna
till ett kontinuerligt ökat behov av solceller, samt till en möjlighet för tillverkare och kraftbolag att genomföra fältförsök i större omfattning.
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Resultat
Idag finns solceller installerade hos 250 kunder. Detta innebär att totalt
ungefär 900 kW har installerats hittills. Under hösten 1995 eller tidigt
1996 kommer ytterligare S5 system att installeras hos kunder. Leverantörerna till dessa system utsågs under den gångna sommaren. Systemen är
på 4,1 kW styck, vilket innebär att totalt kommer ytterligare 348 kW att
installeras.
Det har varit relativt lätt att få deltagare till programmet, delvis beroende
på att det har varit så tydligt vad man får för pengarna. Dock verkar det
mest vara personliga intressen som ligger bakom deltagandet. När kraftbolaget frågat varför kunder valt att delta, har ett vanligt svar varit "därför
att det känns rätt och därför att det gör nytta för miljön ".
De som deltagit i programmen har berättat för andra konsumenter om
sina erfarenheter. Dessa har då blivit intresserade och själva hört av sig till
kraftbolaget. Vidare har relativt få nya deltagare antagits varje år (100
stycken), så det har egentligen inte behövts någon marknadsföring av
programmet - i stället har det hela tiden funnits en väntelista på kunder
som vill delta.
Varje år får tillverkare komma med anbud till den planerade utbyggnaden. Detta innebär att typen av solcell kan skilja något år från år, eftersom
olika tillverkare får möjlighet att leverera systemen.
Hittills har priset för de inhandlade solcellerna sjunkit för varje år (se figur 6.2). Detta följer de beräkningar som Sacramento Municipal Utility
District har gjort. Beräkningarna tyder på att solceller kan nå samma produktionskostnader som vindkraft 1998 och som gaseldad kombikraft år
2000.
1993-1995 kostnadssänkningar för solceller
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Figur 6.2 Kostnadsutvecklingen för de inköpta solcellerna i Sacramento Municipal Utility Districts program. Kostnaderna för installation innefattar installation av ett fungerande system utan skatter eller kraftbolagets egna kostnader i projektet. Den totala kostnaden innefattar anslutningar, elmätare, arbetskostnader jör kraftbolaget, administration,
skatter samt övriga kostnader 117 j.
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Sacramento Municipal Utility District tror att en anledning till att priserna sjunkit för de inköpta solcellerna under projektets gång är att projektet
har bidragit till att öka tillverkningsvolymen hos tillverkarna. På detta
sätt har alltså projektet haft en positiv inverkan på utvecklingen av fotoceller.
Normalt är det svårt att finna lämpliga platser och områden för att installera solceller. För Sacramento Municipal Utility District har det varit till
stor hjälp att få använda konsumenternas hustak. Det har varit lätt att
installera systemen, samtidigt som det har funnits fördelar med att distribuera systemen på olika platser.
Slutligen har Sacramento Municipal Utility District själva lärt sig mycket
om praktisk tillämpning och underhåll iv solceller, och man anser sig ha
fått användbara erfarenheter inför framtiden.

6.4 Gainesville Regional Utilities
p % n ^ v fl Sedan hösten 1993 har Gainesville Regional Uti^=J^=I"L= lities drivit ett program i vilket man vänt sig till
sina kunder för att få pengar till en solcellsanläggning. Till en början rör det sig om en anläggning på 10 kW. Efterhand
kan projektet utökas eftersom det beräknas pågå kontinuerligt [18].
Gainesville Regional Utilities (GRU) är ett kommunalt bolag, som ansvarar för el, gas, vatten och sopor i staden Gainesville i Florida. Bolaget äger,
driver och underhåller på egen hand över 450 MW elgenerering, över 190
km transmissionsnät samt över 2 400 km distributionsnät.

Programmet
Programmet bygger på att frivilliga bidrag från kunderna skall finansiera
en solcellsanläggning, som "annars inte skulle vara ekonomiskt lönsam".
Anläggningen byggs i centrala Gainesville och består av solceller, som
skall vara anslutna till ett batteripaket för avbrottsfri kraft i ett ställverk.
Solcellerna är sålunda inte direkt kopplade till det lokala nätet.
Kunderna bidrar till programmet genom att göra engångsinbetalningar
eller genom att betala en extra avgift på sin normala elräkning varje månad. Kunderna har själva fått välja bidragsbeloppet, men kraftbolaget har
föreslagit 15-25 kronor i månaden. Hittills har man i genomsnitt erhållit
22 kronor i månaden av de kunder som valt att delta i programmet.
Bidragen från kunderna är en del av finansieringen för solcellerna. Det
amerikanska energidepartementet (DOE) kommer att bidra med samma
summa man får in från kunderna, dock maximalt 365 000 kronor. Vidare
bidrar de delstatliga myndigheterna i Florida med 550 000 kronor.
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Programmet startades hösten 1993, och under våren 1995 hade Gainesville Regional Utilities erhållit tillräckligt med pengar för att köpa in den
första anläggningen med solceller på 10 kW. Upphandling av denna anläggning skedde under sommaren 1995 och man beräknar att idriftsätta
systemet till årsskiftet 1995/19%.
Insamlingen av pengar från Kunderna kommer dock att fortsätta tills vidare. Allt eftersom tillräckligt med pengar för inköp och idrifttagning
kommer in, kommer nya solcellsanläggningar att byggas.

Marknadsföring
På grund av programmets frivilliga natur, planerade Gainesville Regional
Utilities från början att inte genomföra någon form av betald annonsering.
Man inriktade sig på att massmedia frivilligt skulle kommunicera budskapet till allmänheten. Nu har man dock genomfört en mindre annonsering,
men kostnaden för denna har inte lagts på solcellsprogrammet.
För att föra ut programmets budskap med grön prissättning och förnybar
solenergi tog man fram ett material med pressinformation. Detta paket
innehöll bland annat en bakgrund till projektet, en teknisk beskrivning av
anläggningen med solceller, en tidsplan och kampanjaktiviteter samt ett
anmälningskort till programmet. De som använde materialet uppmanades att alltid bifoga anmälningskortet i artikeln eller publikationen för att
på detta sätt göra programmet lättillgängligt för konsumenterna.
Gainesville Regional Utilities genomförde följande aktiviteter i sin marknadsföring:
• Presskonferens vid start av projektet
• Medverkande i media; lokal-TV, lokala tidningar, lokal radiostation,
nyhetstidningar, månadsmagasin samt nyhetsbrev
• Artiklar i flera nummer av GRU Bulletin - en månatlig tidning som går
ut till 73 000 kunder
• Anmälningskort till programmet skickades ut till samtliga kunder tillsammans med elräkningen en månad
• Faktablad och anmälningskort fanns att få på Gainesville Regional Utilities huvudkontor
• Deltagande i mässor och konferenser
• Informationsavdelning på Gainesville Regional Utilities har informerat lokala grupper och organisationer
I sin marknadsföring har Gainesville Regional Utilities främst anspelat på
konsumenternas välvilja för miljön. Genom att framhålla solenergins och
solcellernas begränsade påverkan på miljön, samt programmets betydelse
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som ett avstamp för framtida större projekt, har man försökt få konsumenterna intresserade av programmet. Uppmaningar som "Det är hög tid
att bestämma vår energis framtid!" och "Rösta för solkraft med dina dollar!" har använts i marknadsföringen för programmet.
Argument som till mindre del även framhållits i marknadsföringen är
möjligheten att göra kommunen Gainesville till ett föredöme genom att
vara först med ett program för grön el. Vidare har man framhållit vikten
av att göra sig oberoende av importerat, priskänsligt bränsle.
Det mervärde som deltagarna i programmet har fått för sina extra pengar
är alltså en centralt placerad solcellsanläggning och ett gott samvete. De
som bidragit med mer än 365 kronor har också fått sitt namn ingraverat
på en speciell tavla som beskriver projektet och som finns uppställd på
Gainesville Regional Utilities huvudkontor.

Resultat
I en marknadsundersökning, som Gainesville Regional Utilities genomförde innan man startade programmet, blev resultatet att 23 procent av
kunderna var villiga att bidra med pengar till en solcellsanläggning. Vidare hade man tidigare genomfört ett projekt i vilket pengar samlades in till
ekonomiskt svaga personer som inte kunde betala sin elräkning. I detta
projekt deltog nästan fyra procent av kunderna.
Med bakgrund av dessa uppgifter, uppskattades deltagandet i solcellsprogrammet till cirka tre procent. Det verkliga deltagandet blev mindre än 33
procent av denna uppskattning. Fram till och med april 1995 hade 1,1
procent av kunderna gått med i programmet.
Detta innebär att endast fem procent av dem som före programmets start
sade att de var villiga att delta, verkligen gjorde det när de fick möjligheten. I genomsnitt har de deltagande kunderna bidragit med 22 kronor per
månad. Tio procent av dem som bidragit med pengar har endast gjort en
engångsinbetalning eller avslutat sin månatliga inbetalning.
I övrigt har mottagandet av programmet varit mycket positivt. Programmet har uppmärksammats i ett flertal tidningsartiklar och TV-program,
och på så sätt bidragit med positiv publicitet för Gainesville Regional Utilities.
Staden Gainesvilles energiråd (EAC), en grupp lokalt utsedda medborgare, som får kommentera och ge råd till de lokala energimyndigheterna,
har givit sitt fulla stöd till programmet. Kommunen Gainesville har även
givit sitt godkännande av programmet och kommer i framtiden aktivt att
stödja miljövänlig energi.
Gainesville Regional Utilities anser hittills att programmet varit lyckat.
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Det låga deltagandet har varit en liten besvikelse, och det tog längre tid än
man beräknat att få ihop tillräckligt med pengar för att köpa in solcellerna.
Uppmärksamheten kring programmet har däremot inneburit att allmänheten fått ett positivt intryck av kraftbolaget. Vidare bidrar solenergin till
att Gainesville Regional Utilities får det lättare att uppfylla delstaten Floridas mål avseende minsta del av genererad kraft som skall vara förnybar.

6.5 Traverse City Light & Power
Detta program startades hösten 1993 och syftar till att uppföra en större
vindkraftturbin på 500 kW i Traverse City, Michigan. Den kraft som genereras från turbinen skall räcka för att täcka de drygt 200 deltagande
konsumenternas hela elbehov. Programmet är det första i USA som knyter upp en grön prissättning till ett vindkraftprojekt [19].
Traverse City Light & Power är ett kommunalt kraftbolag med drygt
8 000 kunder i staden Traverse City. Idag genereras omkring sju procent
av kraften i lokala vattenkraftverk. Den övriga kraften kommer från koleldade kraftverk.

Programmet
Programmet bygger på att hushålls- och
kommersiella kunder frivilligt betalar ett
något högre, grönt pris för att få sin el från
en vidkraftturbin. Merpriset idag ligger
på 11,5 öre per kWh. I genomsnitt förbrukar en hushållskund 480 kWh per månad,
så det totala merpriset per månad blir i genomsnitt drygt 55 kronor.
Eltariffen i Traverse City ligger idag på 51
till 66 öre per kWh, beroende på förbrukning. Det innebär att den gröna elen från
vindkraftturbinen kostar nästan 20 procent mer än vanlig el. Dock säger Traverse
City Light & Power att den gröna taxan
inte kommer att höjas på grund av stigande bränslekostnader eller beskattning av
utsläpp. På sikt tror man att den vanliga
eltaxan kommer att nå samma nivå som Foto: American Wind Energy Association
den gröna eltaxan.
De hushållskonsumenter som går med i programmet får skriva kontrakt
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på minst tre år. Kommersiella kunder får däremot delta i programmet i
minst tio år. Anledningen till den längre tiden för kommersiella kunder
beror på att dessa blir användare till en större del av den producerade
vindkraften.
När tillräckligt många kunder har anmält sig till programmet, kommer en
vindkraftturbin att anläggas i ett område med mycket vind nära staden
Traverse City. Den effekt som turbinen kommer att generera kommer
inte att möta ett ökat effektbehov, utan kommer att ersätta effekt från
fossileldade kraftverk.
Turbinen förväntas generera mellan 1 och 1,2 miljoner kWh per år. Effekten är beräknad att täcka de deltagande kundernas hela elbehov. Vid dålig
vind eller under andra omständigheter då turbinen inte kan ge full effekt,
ersätts effekten med konventionella energislag.
Detta innebär att en genomsnittlig konsument i programmet bidrar till att
tre ton kol inte behöver förbrännas. En kommersiell kund, som betalar
ett grönt merpris på 3 500 kronor, bidrar till att förbränningen av nästan
50 ton kol per år undviks.
Den kraft som kommer att genereras i turbinen kostar 35-40 öre mer per
kWh än kraft från konventionella energislag. De federala energimyndigheterna bidrar med 11 öre per kWh i form av produktionsstöd för förnybara energikällor. Utöver detta har Traverse City Power & Light fått ett
engångsbelopp från den delstatliga energimyndigheten på 365 000 kronor.
Engångsbeloppet, de federala stödpengarna samt pengar från den gröna
prissättningen ger ett elpris för vindkraften som ligger i nivå med kostnaden för konventionella energislag. Traverse City Power & Light räknar
med att projektet skall vara ekonomiskt lönsamt och att inga ytterligare
pengar behöver skjutas till.

Marknadsföring
Inledningsvis annonserade Traverse City Power &c Light om programmet i lokala dagstidningar. Detta gav inte den respons man hade hoppats
på - endast hälften av de kunder som behövdes anmälde sig.
Därefter skickade man direktpost, dvs utskick av brev, till samtliga kunder (8 000). Man såg även till att man syntes i olika tidningsartiklar. Både
branschtidningar samt lokala och regionala dagstidningar har haft reportage om programmet från Traverse City Power & Light.
I detta steg av marknadsföringen vände man sig också till företagskunder.
Dessa kontaktades via direktpost samt med besök och telefonsamtal. Företagskunderna i Traverse City Power & Light täckningsområde består
till största delen av affärer, köpcentra och restauranger.
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Detta andra steg i marknadsföringen gav en bättre respons. Många kunder hörde av sig och under sommaren 1994 hade tillräckligt många kunder (200 ) anmält sig till programmet.
I sin marknadsföring har Traverse City Power & Light lyft fram de miljövänliga aspekterna i programmet. Man har redovisat hur mycket kol som
man undviker att förbränna genom att man inte använder fossila bränslen, och vad detta har för effekter på utsläpp av koldioxid och andra luftföroreningar.
För företagskunder har även möjligheten till vidare marknadsföring använts. Man har påpekat för kunderna att de kan dra fördelar av att visa att
de använder kraft från en lokalt förnybar energikälla.
Vidare har man funderat på att erbjuda någon slags "gimmick" till de deltagande kunderna. Detta kan t ex vara klisterdekaler att fästa på bilen eller
tröjor med tryck.
Slutligen har Traverse City Power & Light framhållit den positiva publicitet som ett program med grön prissättning ger. Framför allt kommer
staden Traverse City - som äger Traverse City Power &c Light - att få
mycket uppmärksamhet från andra amerikanska och internationella intressenter. Programmet är det första vindkraftprojektet med grön prissättning i USA.

Resultat
263 kunder har hittills anslutit sig till programmet. Detta motsvarar drygt
tre procent av Traverse City Power & Lights kunder. De 200 första är de
som får delta i detta projekt; de övriga står på väntelista. Man planerar att
inom en relativ snar framtid starta en ny kampanj för att få ihop deltagare
till byggandet av ytterligare en turbin.
Bland kunderna som anslutit sig till programmet är 18 företagskunder.
De företag som gått med i programmet är mindre företag, som affärer och
restauranger. En restaurang är den största kunden och denna har bundit
upp sig för tio procent av turbinens kapacitet. Detta innebär att restaurangen betalar 11 000 kronor mer om året för att få grön el.
Restaurangen har redan tidigare profilerat sig som rökfri och miljömedveten. Man har serverat hälsosam kost och har drivit vissa miljöfrågor.
Restaurangen förutspår att man kommer att få opinionsmässiga fördelar
genom att stödja vindkraftprojektet och använda grön el i sin marknadsföring.
Tekniskt sett är projektet nu inne i sitt slutliga utvecklingsfas. Leverantör
har blivit utsedd, och under sena hösten eller tidiga vintern kommer vindturbinen att tas i drift.
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Hittills är Traverse City Power & Light nöjda med programmet. Man har
fått mycket uppmärksamhet i tidningar och massmedia, mycket på grund
av att det är det första vindkraftprojektet med grön prissättning i USA.
Mer än tillräckligt med kunder anmälde sig till programmet och man funderar på att utöka programmet med ytterligare en turbin.
Annonsering i dagspress gav inte den respons man hoppats på. Det visade
sig vara betydligt effektivare att använda sig av direktpost. Intresset bland
företagskunderna var procentuellt sett stort, och Traverse City Power &
Light tror att det finns många företag som kan finna drivkrafter för att
delta i program med grön prissättning.

6.6 Övriga projekt
Förutom de ovan beskrivna programmen finns det ytterligare ett antal
kraftbolag som driver eller håller på att förbereda olika typer av program
med grön prissättning. Nedan följer kortare beskrivningar av några av
dessa projekt.

Public Service Company of Colorado
Public Service Company of Colorado var ett av de första kraftbolagen
som startade ett program med grön prissättning i USA. Redan i oktober
1993 lanserade man sitt program, som man kallar Renewable Energy Alternatives Program [20][21].
En marknadsundersökning visade att S2 procent av de tillfrågade kunderna var positivt inställda till förnybara energikällor, och att 10 procent
kunde tänka sig .-ut betala i genomsnitt 14 kronor extra per månad för att
stödja införandet av sådana energikällor i Colorado.
Programmet bygger på att frivilligt kapital skall täcka merkostnaden för
att producera grön el. De kunder som väljer att gå med i programmet får
själva välja sitt bidragsbelopp. Kraftbolaget rekommenderar mellan 7 och
22 kronor i månaden, men det är även möjligt att göra engångsinbctalningar. Genom ett telefonsamtal kan kunden enkelt avbryta sitt deltagande i programmet.
De pengar man får in i programmet används till att anlägga en mindre fristående solcellsanläggning, som skall driva en bevattningsanläggning.
Kraftbolaget betalar själva ett belopp som motsvarar kostnaden för att installera motsvarande effekt med konventionella energikällor. Public Service Company of Colorado definierar i detta fall kostnaden för konventionell kraft som kostnaden för att producera el i en naturgasanläggning.
Till en början använde man få marknadsaktiviteter. Efter det första halvåret sedan programmet hade lanserats hade endast 3 400 av kraftbolagets
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omkring 600 000 kunder anmält sig. Därefter har man utökat marknadsföringen, framför allt genom utskick tillsammans med elräkningen och
medverkande i lokala media. Trots att programmet i sig självt inte har
finansierat någon marknadsföring, har man hittills använt 365 000 kronor
för att marknadsföra det.
I maj 1995 hade omkring 6 000 kunder anmält sig till programmet och
totalt bidragit med närmare 850 000 kronor. Detta innebär att knappt en
procent av kunderna deltar och bidrar i genomsnitt med 13 kronor per
månad.
Mycket av programmet bygger på att de medverkande kunderna själva
skall få vara med och besluta om vilka förnybara energiprojekt som skall
startas. Därför finns det en så kallad Customer Advisory Panel, som består av tio medverkande kunder. På detta sätt får också kraftbolaget möjlighet att lära sig hur kunderna tänker och hur de ser på olika typer av
projekt inom grön el.
Den viktigaste erfarenheten som Public Service Company of Colorado
har gjort med programmet är att deltagarantalet till stor del beror på kundernas medvetenhet om programmet. Det svåra är att nå ut till kunderna
med information och skapa denna medvetenhet.
Efter sin marknadsundersökning delade Public Service Company of Colorado in sina kunder i olika segment, beroende på deras inställning i miljöfrågor. Det visade sig sedan vara mera effektivt att vända sig direkt till
de kunder som visat ett större intresse i miljöfrågor, eftersom sannolikheten 3tr dessa skulle delta i programmet var större.

Southern California Edison Company
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Southern California Edison är det näst
största kraftbolaget
i hela USA,' med över
°
fyra miljoner kunder knutna till sig. Under hösten 1992 planerade man ett större
projekt med grön prissättning. Projektet skulle vända sig till hushållskunder och det skulle innehålla ett antal olika förnybara energikällor.
Detta projekt tvingades man dock att avbryta innan det lanserades. Ett av
problemen var att man hade svårt att få tillstånd för programmet hos de
delstatliga energimyndigheterna. Vidare fick man inte det gensvar hos
kunderna som man hoppats på.
Nu, tre år senare, har man nya planer på att starta ett program. Orsaken
till att man tror att det finns större chans att lyckas nu är den kommande
avregleringen av elmarknaden. Samtidigt som Southern California Edison tror att en ökad konkurrens på elmarknaden kommer att ge möjlighe-
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ter för kundanpassade produkter, som grön el, ser de en möjlighet att få
täckning för de höga produktionskostnaderna som man har för förnybar
energi idag.
Idag står förnybara energikällor för 19 procent av Southern California
Edisons totala energiproduktion. Inför den ökade priskonkurrens som
man förväntar sig i framtiden, vill man finna vägar att få betalt för de högre produktionskostnaderna för de förnybara energikällorna, utan att behöva hålla ett högt pris för "normal" el. I detta sammanhang skulle grön
prissättning vara en lösning.
Nästa steg i planeringen för Southern California Edison blir att genomföra en marknadsundersökning bland sina kunder. Man genomförde en
mindre sådan redan för tre år sedan, men ett av problemen då var att man
inte tillräckligt noga tog reda på vad kunderna egentligen ville ha. Denna
gång tänker man vara mer noggrann [22].

Portland General Electric
Det projekt som Portland General Electric har drivit kan inte räknas som
något program med grön prissättning i egentlig mening. Bolaget har drivit två mindre projekt för att utröna intresset för förnybara energikällor
[23] [24].
Det ena projektet var ett samarbete med en bank i USA. Projektet gick ut
på att om kraftbolagets kunder öppnade ett konto eller kreditkort i banken, så skulle banken åta sig att bidra med en viss procentsats av det insatta respektive överförda beloppet. Pengarna, som banken och kunderna på
detta sätt skulle bidra med, skulle gå till en fond för att främja vindkraft.
Det andra projektet gick • c på att fråga kunderna om de var villiga att
runda av sin elräkning uppåt till närmaste hela dollar. De pengar som
kraftbolaget på detta sätt fick in skulle gå till att bygga upp förnybara
energikällor. I genomsnitt skulle detta innebära att varje kund bidrog
med 43,80 kronor (6 dollar) per år. Detta erbjudande gick ut med post till
2 000 hushållskunder.
Resultatet från dessa två projekt var blandat. Portland General Electric
hoppades att cirka tre procent av kunderna skulle ansluta sig till bankkonto eller kreditkort. Det blev dock mindre än en procent som till slut
anslöt sig. Detta var för få kunder för att projektet över huvud taget skulle
betala sig självt. Man drog slutsatsen att det krävs mycket mer information för att lyckas med en sådan satsning.
A andra sidan lyckades projektet med avrundning av elräkningen bättre.
Kunderna uppskattade idén med avrundning, och det gick enkelt att automatisera inbetalningarna. Omkring 45 procent av dem som fått utskicket,
hade tagit del och förstått programmet. Drygt fyra procent av dem som fått
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utskicket, gick med på att delta i programmet. Fyra procent av Portland
General Electrics samtliga kunder skulle på detta sätt bidra med 438 000
kronor per år. Detta är dock fortfarande för lite för att kraftbolaget självt
skall gå vidare och bygga anläggningar för förnybara energikällor.
Portland General Electric har i huvudsak sett dessa två projekt som ett
sätt att lära känna kundernas beteenden och förväntningar när det gäller
förnybara energikällor. Lärdomarna man har dragit är att framgången hos
ett program till stor del ligger i marknadsföringen av programmet.
Vidare, när Portland General Electric i framtiden kommer att introducera
nya program med grön prissättning, tänker man börja med enkla program, för att senare övergå till mer komplexa program. På sikt tror man
att framgången för ett program ligger i att erbjuda ett antal olika produkter, som var och en bidrar med kännedom och information om de övriga.
Det finns även andra amerikanska kraftbolag som planerar eller har program med grön prissättning. Dessa nämns nedan men beskrivs inte närmare, antingen på grund av att programmet inte har startats eller för att
det inte varit möjligt att få någon information om kraftbolagets planer.
•

Detroit Edison Power Company, Michigan

Hushållskunder och företagskunder får möjlighet att köpa el från solceller till ett merpns av 48 kronor per månad. Detta belopp ger rättighet till ungefär 12 kWh el från solceller varje månad. Programmet offentliggjordes i augusti 1995 [25].
•

Massachusetts Electric Company, Massachusetts

Kraftbolaget håller fortfarande på att utvärdera den marknadsundersökning man utfört (se kapitel 4.1) [26]. Det verkar dock som om man
tänker starta ett program med grön prissättning inom en snar framtid.
•

TransAlta Utilities Corporation, Kanada

Kraftbolaget har genomfört en undersökning bland sina kunder. Utifrån resultatet av denna skall man besluta om man skall gå vidare med
ett program med grön prissättning [27].
•

New York State Electric & Gas Corporation, New York

Under slutet av 1994 sändes en enkät ut till 3 000 hushållskunder. Resultatet från undersökningen har visat att kunderna är intresserade av
grön el. Ännu har man dock inte beslutat att starta något program [28].
•

Wisconsin Public Service Corporation

Kraftbolaget har planer på att starta ett program med grön prissättning, som skall finansiera en 1,2 MW solcellanläggning. Hittills har
man gjort en marknadsundersökning bland sina kunder. Det visade
sig att omkring åtta procent av kunderna var beredda att betala ett
merpris på upp till 14 kronor per månad.
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7. Erfarenheter från programmen
7.1 Intresse bland kunderna
Grön prissättning fungerar endast om kunderna är intresserade. Marknadsundersökningar har entydigt visat att intresset för grön el är stort
bland hushållskunder. De flesta konsumenter är entusiastiska inför förnybara energikällor och de flesta finner frivilliga program tilltalande.
Däremot är det svårt att säga vad detta innebär för kunddeltagandet i programmen. I några fall har det visat sig att en väsentligt mindre del än de
som svarat att de kunde tänka sig att delta i program med grön prissättning, verkligen gjorde det när de fick ett konkret erbjudande.
I figur 7.1 sammanfattas deltagarintresset för de program som pågått
under en tid. Dessutom visas resultatet från Portland General Electrics
avrundningskampanj. Trenden, som visar en ökad deltagarandel vid ett
högre pris, är knappast generell utan beror nog mer på skillnader i uppläggen av programmen.
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Figur 7.1 Andel deltagare vid olika prisnivåer. Diagrammet sammanfattar de tidigare
beskrivna programmen. Notera att programmen har pågätt i olika tidsperioder samt
skiljer sig åt i uppbyggnad. Trenden med en stigande deltagarandel vid högre priser är
nog inte generell.

I figur 7.1 kan man se att den grupp kunder som väljer att deltaga är relativt prisokänslig så länge merpriset ligger under 60 kronor per månad.
Förmodligen är det så att uppbyggnaden och presentationen av programmet betyder mer för deltagarantalet än vad merpriset gör. Det är viktigare
att kunna motivera sitt merpris och peka på kommande effekter av programmet än att kunna erbjuda ett lågt pris.
Det finns också undersökningar som visar det något motsägelsefulla att
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många människor tycker att idén med grön prissättning är bra, även om
de personligen inte har något intresse av att delta något program [10].
Viljan att delta beror till stor del på upplägget och marknadsföringen av
programmet. Programmen måste vara attraktiva på ett sådant sätt att kunden lätt inser miljönyttan. Det är också viktigt att de pengar som kunden
bidrar med, genom att betala ett högre pris, tydligt går att spåra. Konkreta
saker som byggandet av kraftanläggningar eller installation av solfångare
på taken är exempel på projekt som innebär att kostnaderna är enkla att
spåra.
Vidare skall det vara lätt att anmäla sig till programmen. Även möjligheten att avbryta sin medverkan i programmet är viktig för att detta ska
locka till sig kunder. Det sistnämnda kan dock vara ett problem för kraftbolagen, som oftast vill binda upp kunderna på minst ett år.
Kunderna föredrar att inta en passiv roll. Även om de är positiva till grön
el som idé, anser de att det är kraftbolaget som skall ta den första kontakten för att ge ett erbjudande eller information.
När det gäller kommersiella kunder har intresset varit varierande, mycket
beroende på att de första programmen med grön prissättning enbart har
vänt sig till hushållskunder.
Det enda programmet, Traverse City, som i någon mån vänt sig till företag, har haft ett relativt stort deltagande bland sina företagskunder, som i
huvudsak varit mindre företag och affärer. I detta program har det också
visat sig att många företagsledare till mindre företag inte enbart ser positivt på de marknadsmässiga fördelarna med grön el, utan även har ett personligt intresse av att använda miljövänlig el.
Dock tror få kraftbolag att det finn;, några större affärsmöjligheter för
grön el hos kommersiella kunder. Trots att dessa borde kunna skaffa sig
affärsmässiga fördelar med grön el, är erfarenheten bland kraftbolagen att
företagen och framför allt de stora industrierna förväntar sig lägre eltariffer när elmarknaden nu börjar avregleras.
Eftersom inga program har riktat sig mot de stora företagen och de stora
energianvändarna, återstår det att se hur stort intresset egentligen är bland
dessa kunder.

7.2 Miljöorganisationer
Miljöorganisationer och anhängare av förnybara energikällor har delade
uppfattningar om grön prissättning. Samtliga är eniga om att användandet
av miljövänliga energikällor är bra och bör uppmuntras. Däremot är inte
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alla eniga om att grön prissättning är det bästa sättet att öka användandet
av gröna energislag.
I stort sett har miljöorganisationerna varit positiva till grön prissättning.
Det finns dock tre generella invändningar:
1. Konsumenterna kan lätt få intrycket att gröna energislag är dyra och
inte konkurrenskraftiga. Trots att detta stämmer för vissa energislag
idag, kan detta intryck finnas kvar hos kunderna nar kostnaderna sjunker i framtiden. Vidare kan det vara svårt för konsumenter att särskilja
gröna energislag från varandra och de kan därför uppfatta alla som dyra.
2. Kraftbolagen borde vara med att dela extrakostnaderna. De flesta program med grön prissättning drivs idag i kommersiellt syfte. Även i de
fall då programmen ej helt finansierar sig själva ekonomiskt, räknar
kraftbolagen med att få tillbaka pengarna via den positiva publicitet
och det ökade anseende programmet ger.
3. Om det finns lagstiftning eller annan reglering som ålägger kraftbolagen att använda gröna energikällor skall samtliga konsumenter vara
med och betala, inte bara de frivilliga. Det finns ingen sådan lagstiftning idag i USA, men den kan tänkas komma i framtiden. I dessa fall
vore det fel med grön prissättning.
Det är främst branschorganisationer med miljöintresse, som American
Wind Energy Association och Solar Industry Association, som har ovanstående uppfattningar. De mer renodlade miljöorganisationerna är mer
entydigt positiva till grön prissättning. Ett exempel på detta är Public Citizen i Texas, som själva föreslår grön prissättning som ett sätt att öka
användandet av gröna energikällor.
Även om miljöorganisationerna har varit positiva till de program med
grön prissättning som hittills startats, framhåller många att det behöver
lagstiftas om användandet av grön el. Enligt lokala och nationella miljöorganisationer bör kraftbolagen tvingas till att genrera en viss minimiandel av sin el från gröna energikällor.
Vidare påpekar en del organisationer att det behövs ökad information om
grön el för att visa att dessa energikällor är billigare, effektivare, mer tillgängliga samt har högre tillgänglighet an många människor tror. Det bör
också informeras om vilka energikällor som redan idag är billiga samt vilka som är relativt dyra.

7.3 Upplägg av programmen
Om man tittar på de olika programmen och försöker identifiera faktorer
som är viktiga för ett programs framgång, finner man några punkter i
uppläggen som har varit gemensamma i flera av programmen. Dessa redovisas nedan följt av ett kort förtydligande.
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7. Programmet skall vara enkelt att förstå
För att locka kunder bör upplägget av programmet vara lättfattligt.
Det skall vara enkelt för kunden att se miljönyttan, gå med i eller gå ut
ur programmet samt sköta inbetalningarna. Ett alltför stort och komplext program med dyra anläggningar kan bli kostsamt för kunden
samtidigt som det kan vara svårt att förstå.
Det kan vara en god idé att starta smått och sedan successivt expandera programmet. Samtidigt är det en viss risk med att starta ett för litet
program. Ett alltför litet program får inte den uppmärksamhet av konsumenter och massmedia som krävs för att lyckas.
2. Programmet bör föregås av en marknadsundersökning
I marknadsundersökningar kan man få viktig information om vilka
kunder som är intresserade av grön el. Det har sedan visat sig vara en
god idé att försöka segmentera marknaden genom att välja ut tänkbara
gröna kunder och kraftsamla sin marknadsföring mot dessa.
När man planerar sin marknadsundersökning, kan man tänka på att
inrikta denna mot uppbyggnaden av programmet. Det kan t ex vara
intressant att ta reda på vad konsumenter är beredda att betala för
grön el, få tips om hur ett program med grön prissättning skall utformas samt få indikationer på vilka faktorer som gör att konsumenter ej
deltar i programmet.
Att ta reda på kunders generella intresse för grön el ger inte så mycket
ny information eftersom sådana undersökningar redan utförts. Dessutom ger det inte så mycket hjälp när man ska sätta upp program med
grön prissättning.
3. Programmet bör byggas runt ett specifikt projekt eller produkt
Ett sätt att öka överskådligheten för programmet och grön el är att
skapa en tydlig produkt eller att tydligt åskådliggöra vart pengarna
går. Exempel på det sistnämnda kan vara bygga ett vindkraftverk.
4. Marknadsföring av programmet är viktigt
I USA är konsumenternas medvetenhet kring begreppet förnybar
mycket låg. För att få ett högt deltagande i program med grön prissättning är det viktigt att tydligt framföra sitt budskap, samt visa vilka
effekter de gröna energikällorna har för miljön.
Det har också visat sig att många konsumenter haft en föreställning
om att förnybara energikällor är dyra framtidsprojekt. Deras uppfattning har ändrats när de blivit informerade om olika specifika projekt.
Vidare kan det finnas kunder som är misstänksamma mot kraftbolagets avsikter med grön prissättning. Det är viktigt att visa vilka fördelar kraftbolaget och kunden får, samt redovisa vart pengarna går.
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Förutom dessa punkter finns det en del övrigt som har visat sig vara kritiskt i planeringen av ett program med grön prissättning. Nedan diskuteras detta samt de erfarenheter som framkommit i samtal med programansvariga på kraftbolagen.

Produkt eller välgörenhet
För att lyckas med ett program är det ofta bättre att försöka se grön el
som en ny produkt från kraftbolaget, inte ett program för insamling av
pengar till goda ändamål. Erfarenheterna är att program som grundar sig
mera på välgörenhet och valfria bidragsbelopp, ger ett lägre deltagarantal
än program i vilka extrakostnaden är direkt beroende av använd el.
Det kan också vara svårt för kraftbolagen att behålla sin identitet om man
bygger sina program på välgörenhet från sina kunder. Skall kraftbolaget
arbeta med insamling av pengar för goda ändamål, eller skall man profilera sig som en konkurrenskraftig leverantör av elprodukter?

Längd på kontrakt
Elkraftsanläggningar kräver stora investeringar och har långa avskrivningstider. Detta gäller även anläggningar med förnybara energikällor.
Därför är en av de största riskerna med dessa projekt att kunder som gått.
med i programmet går ur för tidigt. Detta innebär att de kvarvarande
kunderna eller kraftbolaget får täcka de uteblivna intäkterna.
Detta innebär i sin tur att kraftbolagen är angelägna om att binda upp sina
kunder på så lång tid som möjligt, för att på så sätt bättre kunna förutse
det framtida gröna kraftbehovet och minska de ekonomiska riskerna med
projektet.
Samtidigt avtar kundernas intresse för deltagande snabbt med längden på
kontrakten. Marknadsundersökningar visar att hushållskunder utan större problem är beredda att delta i ett- eller tvååriga kontrakt. Ökas däremot kontraktstiden, minskar snabbt antalet kunder som vill delta i programmet [29].
Upplägget av ett program måste därför utformas på ett sådant sätt att
kunder och kraftbolag skyddas från att täcka kostnader som uppkommer
om deltagare i programmet går ur. Ett lite annorlunda förslag på detta är
så kallad möjlighet till årligt deltagande [29].
Detta förslag har ännu inte genomförts i något av programmen med grön
prissättning i USA. Idén går ut på att eliminera risken för att kraftbolaget
skall investera i grön kapacitet, som de sedan inte kan sälja.
Anta att det finns ett behov att sälja 3 000 gröna kWh år ett. I stället för att
då investera i en anläggning som kan producera 3 000 kWh årligen, inves-

Tö

Svurits Tekniska Attachéer

GRÖN EL- ERFARENHETER FRÅN USA

tcrar kraftbolaget i 200 kWh per år. Detta kan ske antingen genom att
bolaget bygger en anläggning självt, eller genom att man förbinder sig att
köpa från någon annan producent av grön el.
Detta innebär att det kommer att ta kraftbolaget 15 år att producera den
gröna kraft det sålde under år ett. Om behovet finns för ytterligare 3 000
kWh under år två, utökas kapaciteten genom nybygge eller ytterligare
kontrakt med andra producenter.
Fördelen med denna option för årligt deltagande är att kraftbolaget undviker att investera i grön kapacitet som de sedan inte kan sälja, samtidigt
som kunderna endast behöver binda upp sig på ett år. Ju längre kunderna
stannar kvar i programmet, desto mer effekt från gröna energikällor behövs. Vidare kan det också vara fördelaktigt vid lanseringen av programmet att varje ny kund inte betalar för befintlig kapacitet, utan bidrar till en
utökning av kapaciteten för gröna energikällor.

Betalningssätt
Om man bortser från välgörenhetsbetalningar (inbetalningar av valfritt
belopp vid fri tidpunkt), finns det i huvudsak två metoder för inbetalning
- fast månadsbelopp och grön eltariff.
Det fasta månadsbeloppet har en fördel i och med att kunden vet vad
merkostnaden blir varje månad. Dock ger det inte en korrekt indikation
på vad den gröna elen kostar att producera, vilket den gröna eltariffen
gör.
Den gröna eltariffen är helt enkelt ett fastställt pris per kWh för den gröna
elen. Fördelen med detta betalningssätt är att konsumenten får betala det
pris som produktionen av den gröna elen kostar. Det är också en metod
att öka produktkänslan i begreppet grön el.
I marknadsundersökningen som utfördes av Niagara Mohawk Power
Corporation, tillfrågades konsumenterna om hur de helst ser att inbetalningarna går till. Resultatet blev att en liten övervikt av de tillfrågade föredrog att betala ett fast pris per månad.
I samma marknadsundersökning framkom dessutom att elkonsumenterna ansåg det viktigt att kraftbolaget på något sätt återbetalade pengar om
systemet med fasta inbetalningar gav ett överskott på pengar. Detta skulle
kunna inträffa om fler kunder än vad som är nödvändigt visar sig vilja
medverka i ett program med förutbestämd kapacitet.

Kundkategorier
I de fall då man på något sätt segmenterat marknaden och konsumenterna, har man nått större framgång än då man betraktat alla konsumenter
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lika. Genom att identifiera de tänkbara gröna kunderna på ett tidigt stadium, har man kunnat koncentrera sin marknadsföring och information
till dessa och därigenom uppnått ett bättre resultat.
Dock, erfarenheterna från USA visar att deltagarna i program med grön
prissättning kommer från många typer av befolkningsgrupper. Det är inte
nödvändigtvis så att deltagarna är välutbildade eller tillhör den övre medelklassen. Hittills har de bästa kriterierna på "gröna" kunder varit tidigare deltagande i kraftbolagens program för energieffektivisering samt
medlemsskap i någon miljöorganisation.
När Massachusetts Electric Company genomförde sin marknadsundersökning delade man in kunderna i grupper med olika profil. Det visade
sig att bland dem som räknades som "gröna" kunder - kunder som tidigare deltagit i kraftbolagets program för energieffektivisering eller förväntades ha ett miljöintresse - var 20 procent fler benägna att delta i program
med grön prissättning än bland vanliga kunder.
Denna segmentering gäller även de kommersiella kunderna. Många små
företag har en affärsidé som bygger på miljömedvetenhet och dessa kan
vara intresserade av grön el. Det gäller att försöka lokalisera dem.

Programråd
I resultaten från marknadsundersökningarna har det framkommit att
konsumenterna är måna om att de pengar de betalar in används på bästa
sätt. Ett förslag för att säkerställa detta är införa så kallade programråd
[29]. Ett sådant råd kan bestå av representanter från konsumenter, kraftbolag, miljöorganisationer samt möjligtvis någon lokal politiker. Rådets
uppgift skulle vara att ge förslag på lämpliga projekt, samt övervaka och
ge anvisningar om skötseln och uppbyggnaden av programmet.
Denna typ av råd har anhängare även bland de kunder som i allmänhet
har stor tilltro till sitt kraftbolag. Införandet av en oberoende observatör
skulle öka intresset för programmet.
Många kraftbolag är något tveksamma till att införa programråd. Man är
orolig för att kraftbolagens handlingsfrihet kommer att minska. Dessutom kan nödvändigheten av helt öppna siffror utnyttjas av konkurrenter. Det kan också vara svårt att bestämma var beslutsrätten ligger mellan
kraftbolag och programråd.

Prisnivå
Något förenklat finns det två angreppssätt när det gäller prissättning av
den gröna elen. Det ena sättet innebär att man försöker finna ett marknadspris, det vill säga man försöker finna det pris som kunderna är bered-
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da att betala för att få grön el. Eftersom grön el är en så pass ny produkt
och inga egentliga tidigare erfarenheter finns, får man oftast förlita sig på
marknadsundersökningar för att på så sätt uppskatta detta marknadspris.
Det andra sättet att prissätta den gröna elen är helt enkelt att utgå från den
kalkylerade kostnaden för att producera den gröna elen. Mellanskillnaden mellan denna kostnad och kraftbolagets produktionskostnad för sina
normala energikällor blir det gröna merpris som tas ut i programmet.
Normalt beräknas priset utifrån en kombination av tillvägagångssätten
ovan. Förhoppningsvis finner man att kunderna är beredda att betala det
pris som det kostar att producera den gröna elen.
Ett problem i detta sammanhang är att det ofta kan vara svårt för kraftbolagen att bestämma det exakta pris man har för sin "normala" elproduktion, eftersom denna är en sammansättning av flera energislag med olika
kostnader, och ofta redan innehåller vissa förnybara energikällor.
Från de genomförda marknadsundersökningarna kan man dra slutsatsen
att man skall försöka hålla merpriset för den gröna elen omkring tio procent. Går man över denna nivå, minskar intresset för att delta i programmet snabbt.
I de studerade programmen har det inte varit aktuellt att differentiera priset för den gröna elen mellan olika kundkategorier. Detta görs ofta för
den "vanliga" elen, eftersom industrikunder med jämn och hög energiförbrukning får ett lägre pris än kunder som tenderar att använda sin energi
på de tider då toppbelastning inträffar.
Anledningen till att industrikunder får ett lägre pris är att dessa ofta betalar för den billigare elen från anläggningar för baslast, eftersom det är
dessa som drivs när industrikunderna behöver sin kraft. Under toppbelastning däremot, används de dyrare anläggningarna för topplast vilket
innebär att kunder med kraftbehov under dessa tider får betala ett högre
pris.
Denna princip, att kunderna skall få betala för de anläggningar de utnyttjar, innebär att samtliga kunder som köper grön el från en specifik anläggning får betala samma pris. Detta är också vad som skett i de program som
hittills startats. Det är möjligt att differentiering på priset för grön el blir
vanligare när kapaciteten på de gröna energikällorna utökas.
Många kraftbolag har den erfarenheten att kunderna är oroliga för att de
administrativa kostnaderna för att driva programmen är höga. Oron kan
nog vara befogad i vissa fall, speciellt för små program, eftersom administration står för en oproportionerligt stor del av projektets kostnader.
Dock har de flesta tidigare beskrivna programmen varit olika typer av
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program, som man betraktat som en viss försöksverksamhet. I dessa fall
har ingen administrationskostnad finansierats av programmet.
Om man skall driva programmet under en längre tid, bör dock naturligtvis samtliga kostnader förknippade med den gröna elen ingå, även kostnaden för administration.

7.4 Marknadsföring av programmen
Som redan nämnts i kapitlet ovan, är marknadsföringen av ett program
med grön prissättning mycket viktig för dess framgång. Det är viktigt att
informera konsumenterna om vad grön el egentligen är, samt vilka effekter den har på miljön.
Idag har ofta marknadsföringen inriktningen att vara mer information än
reklam, vilket också torde vara det mest lämpliga med tanke på vad det är
för slags produkt man försöker sälja. Det är dock tänkbart att marknadsföringen blir något mer fokuserad på försäljning på en avreglerad elmarknad, då konkurrensen om kunderna ökar.
När ett projekt startas och nya kunder värvas, är erfarenheterna att det är
viktigt att föra fram ett tydligt budskap samt att erbjuda en enkel produkt. Information om vad förnybara energikällor egentligen är har visat
sig viktig i de amerikanska undersökningarna, eftersom befolkningens
kännedom om dessa har varit låg.
Informationen bör ta upp kraftbolagets nuvarande sammansättning av
energislag, ge en beskrivning av den aktuella gröna energikällan, en sammanfattning av vad kraftbolaget redan idag gör för att stimulera förnybara energikällor, redovisa kostnader för att producera grön el samt beskriva hur kunder och miljö kommer att påverkas om kunden deltar i programmet med grön prissättning.
Förutom att använda olika media, som dagstidningar, lokala tidningar,
radio och utskick med elräkningen för sin egen marknadsföring, ger det
ofta ett gott resultat om man lyckas bli omskriven i t ex lokala tidningar.
All sådan extra publicitet är viktig för att öka kännedomen om programmet.
Vidare kan det vara effektivt att koncentrera sina ansträngningar på
kundgrupper man anser vara mer benägna att delta i program med grön
prissättning. Sådana grupper kan t ex vara kunder som tidigare deltagit i
program för energieffektivisering eller som är medlemmar i lokala miljöorganisationer.
När programmet väl är i gång visar marknadsundersökningen från Niagara Mohawk Power Company, tillsammans med erfarenheterna från genomförda program, att kunderna vill ha en kontinuerlig uppföljning av
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hur projektet fortlöper. Till exempel vill man få certifikat om att man deltar i programmet, nyhetsbrev samt korta uppdateringar med elräkningen.
Förutom detta finns det en mängd förslag på "gimmickar" och presenter,
som kan delas ut till de deltagande kunderna för att deras känsla för att
delta i programmet skall öka. Exempel på detta kan vara klisterdekaler att
fästa på bilen, tröjor med tryck, gröna klisterdekaler att fästa vid strömbrytare och eluttag samt elräkningar tryckta på grönfärgat papper.
Slutligen gäller det att försöka behålla kunderna i programmen under en
längre tid. Detta kan uppnås genom att ge förmåner till de kunder som
köper grön el under många år. Exempelvis kan kraftbolagen sänka priset
på den gröna elen något för varje år kunden deltar i programmet.

7.5 Svårigheter och framgångsfaktorer
I de marknadsundersökningar som gjorts har de tillfrågade visat ett stort
intresse för program med grön prissättning. Trenden har varit tydlig - en
stor andel av elkonsumenterna är villiga att betala ett något högre pris för
miljövänlig el. När sedan programmen har startats, har en betydligt lägre
andel människor verkligen gått med i programmet. Se exempelvis programmet hos Florida Power & Light.
Det främsta skälet för att inte delta i program med grön prissättning är
den högre kostnaden. Detta kan man se i resultatet från marknadsundersökningar där nästan femtio procent av de tillfrågade anger den extra
kostnaden som skäl till att inte gå med i programmet.
En allmän uppfattning är också att elkonsumenterna ser det som kraftbolagets uppgift att ta fram miljövänlig el, utan att extrakostnader skall hamna hos kunderna. Vidare uppger många äldre personer i undersökningar
att de anser sig vara för gamla för att ta itu med vad de anser vara de
yngres problem.
Detta är en något anmärkningsvärd uppfattning, eftersom det är den äldre
generationens miljöproblem som nu kommer i dagen och som bland annat kan lösas med mer miljövänliga energikällor.
Brist på kunskap om miljövänliga energikällor kan vara ett problem. I
USA känner t ex mycket få människor till vad biobränsle är. Vidare anser
många att det är svårt att bedöma hur farliga olika energislag är för miljön.
Den information som finns i massmedia kan upplevas som både svårtillgänglig och motsägelsefull.
Denna brist på kunskap leder ofta till att konsumenten inte blir medveten
om de miljömässiga effekter som program med grön prissättning har, och
därför inte blir intresserad av sådana program. I en marknadsundersök-

Sveri^es Tekniska Attachéer

jj

GRÖN EL- ERFARENHETER I:RÅN USA

ning som gjorts av Public Citizen, uppger 20 procent av de tillfrågade att
de inte är intresserade av grön el eller är nöjda med vad som finns idag.
Det senare belyser betydelsen av information när ett program för grön
prissättning skall introduceras. Uppgifter om vad grön el är och vilka effekter som uppnås om grön el t ex ersätter el från fossilt bränsle, har stor
betydelse för att få människor att delta i programmen. Information och
medvetna kunder har visat sig vara nödvändigt för att nå framgång när de
amerikanska kraftbolagen har introducerat grön el till sina kunder.
I en del fall har konsumenterna misstrott kraftbolagets intentioner med
programmet. Med viss rätt har konsumenter ifrågasatt de kostnader som
uppgivits för att producera den gröna elen. Självklart bör kraftbolagen
vara måna om att ge så korrekta uppgifter som möjligt för att kunna behålla trovärdigheten.
Samtidigt har kraftbolagen fått viss kritik för att programmen med grön
prissättning är marknadsföringsknep och att de saknar egentlig substans.
De flesta amerikanska kraftbolag genomför olika typer av livscykelanalyser för den kraft de producerar, och de är måna om att framstå som miljömedvetna. Kritikerna menar att kraftbolagen driver små program med
grön el i syfte att göra opinionen nöjd, och på så sätt undvika att en miljöpress tvingar till stora förändringar i produktionsledet.
Slutligen har programmet tagit längre tid att införa än planerat. Ofta är
det inte bara tekniska problem samt brist på intresse bland kunderna, som
har givit upphov till denna försening. Man kan ana att det också beror på
att projekten inte har prioriterats som de borde. Kanske har programmen
inte heller alltid förankrats på vederbörligt sätt i organisationen innan de
startades.
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8. Framtiden för grön el
8.7 Elmarknaden
Det är sedan en tid tillbaka bestämt att elmarknaden i USA skall avregleras. Denna avreglering kommer naturligtvis att innebära en förändring
för kraftbolagen. Från att ha haft en hårt reglerad marknad och varit de
enda ägarna av kraftanläggningar och enda leverantörerna av el i sina regioner, kommer kraftbolagen att övergå till att bli företag som levererar
energitjänster på en konkurrensutsatt marknad.

Prisutveckling
Trots att ingen med bestämdhet vet det, är den allmänna uppfattningen
att det till en början kommer att vara priset som blir den viktigaste faktorn i konkurrensen om kunderna på en avreglerad elmarknad. Dessa
slutsatser drar man efter att ha studerat elmarknaden i Storbritannien
samt den nyligen avreglerade gasmarknaden i USA.
Med priset som den främsta konkurrensfaktorn kan de förnybara energikällorna få svårt att överleva. Bedömare tror att investeringar i anläggningar för förnybara energikällor, som biomassa, sol och vind, kommer
att minska till förmån för investeringar med korta avskrivningstider.
Framför allt kommer naturgasanläggningar att gynnas, eftersom dessa
har korta avskrivningstider och priset för naturgas för närvarande är lågt.
I USA ges idag ekonomiskt stöd till elproduktion från förnybara energikällor. Detta stöd räcker dock inte för att skapa lönsamhet. Det är också
osäkert om detta stöd kommer att bli kvar i framtiden.
Många kraftbolag tittar därför idag på möjligheten att bli av med sina förnybara energikällor, som producerar en relativ dyr el och som bidrar till
att dra upp det genomsnittliga priset för elproduktion för kraftbolaget. På
den framtida elmarknaden vill man undvika att bli sittande med dyr el
eftersom man antar att priset kommer att bli avgörande.
På lite längre sikt är det däremot troligt att marknaden kommer att segmenteras i större utsträckning. Detta innebär att kraftbolagen kommer att
erbjuda alltfler produkter som är anpassade till olika typer av kunder. I
stället för att endast sälja kilowattimmar är det troligt att kraftbolagen
kommer att profilera sig genom olika mervärden på elen för att på så sätt
attrahera kunden.
I vissa av dessa segment kan det finnas kunder som är beredda att betala
ett något högre pris för grön el. I detta sammanhang har lanseringen av
grön el möjlighet att lyckas eftersom produkten både är väl definierad
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och har ett tydligt budskap. Det skulle också passa bra för kraftbolagen,
som på så sätt får möjlighet att frilägga den dyrare gröna elen ur sin normala elproduktion.

Distribuerade kraftsystem
Distribuerade kraftsystem är ytterligare något som diskuteras i USA, och
som kan påverka utbyggnaden av grön el, om det införs i en större omfattning. Fram till idag har det oftast varit mest kostnadseffektivt att generera
kraft i stora centrala anläggningar. Nu tror vissa bedömare att omstruktureringen av elmarknaden kan leda till att allt fler, t ex industriföretag,
hotell och sjukhus, själva genererar sin kraft på plats. Samtidigt tenderar
kraftbolagen att minska sina nyinvesteringar i centrala system för att i
stället bygga mindre anläggningar närmare konsumenten - så kallade distribuerade kraftsystem.
Fördelarna med ett distribuerat kraftsystem är många, åtminstone i teorin; minskade överföringsförluster, ökad användning av olika bränsleslag,
ökad elkvalitet samt minskade kostnader för överföring och distribution.
Genom att möta ett ökat kraftbehov med distribuerad kraftgenerering
undviker man kostnader för uppgradering av distributionsnätet.
Vidare ser kraftbolagen ett antal olika faktorer som gynnar den småskaliga
genereringen, t ex blir kraven för att bygga stora anläggningar och transmissionledningar allt hårdare. De hårdare kraven beror på allt strängare
miljöregler samt allmänhetens motstånd mot elkraftanläggningar i sin
närhet, på grund av utsläpp, säkerhetsrisker och rädsla för det elektromagnetiska fältet runt kraftledningar.
Ett distribuerat kraftsystem kan bestå av ett antal olika system; baslastgenerering, back-up system, generatorer för topplast samt anordningar för
energilagring. Det är i kategorierna baslastgenerering samt topplastgenerering som många av de gröna energikällorna passar väl in. Framför allt
har bränsleceller och fotoceller goda förutsättningar att lyckas i dessa till—
lämpningar, eftersom dessa kan produceras i moduler som är små och
lätta att montera.
Redan idag spelar distribuerad elproduktion en viktig roll i vissa begränsade tillämpningar. Medan teknologier utvecklas till att bli effektivare och
billigare, kommer distribuerade system förmodligen att bli allt vanligare.
Grön prissättning kan då spela en viktig roll för att föra ut nödvändig
teknik på marknaden.

Kundgrupper
I USA pratar man huvudsakligen om hushållskunder som de mest troliga
kunderna till grön el. Det är bland dessa som kraftbolagen har märkt det
största intresset för att betala mera för miljövänlig el.
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Industrikunderna är däremot, enligt amerikanska kraftbolag, mest intresserade av att få lägre priser. Denna fokusering på pris gäller framför allt
för de kraftbolag som idag verkar i delstater med ett högt elpris. Om industrierna inte får lägre priser, hotar de med att byta elleverantör eller
flytta till delstater med ett lägre elpris.
Bland kommersiella kunder kan man ana ett visst intresse för grön el.
Dessa ser en möjlighet att utnyttja grön el i sin egen marknadsföring. De
är också tillräckligt stora energikonsumenter för att kunna påverka kraftbolagen genom sitt val av energikälla.

Smart energi
Ytterligare något som kan påverka införandet av grön el på marknaden är
utvecklingen av så kallad smart energi. Smart energi utnyttjar informationsteknologi, IT, för att kommunicera mellan kraftbolag och kund. På
detta sätt kan elförbrukningen för enskilda apparater styras och övervakas.
Många kraftbolag har i dag utvecklingsprojekt inom smart energi, ofta
tillsammans med olika mjukvaruleverantörer. Kraftbolagen ser här
många nya affärsmöjligheter. Förutom att automatisera sin egen mätaravläsning och debitering av kunderna, ser man möjligheter att tillhandahålla
telefonifunktioner, kabel-TV och annan överföring av data.
Dessutom kan de interaktiva systemen göra det möjligt för kunderna att
välja olika elleverantörer och energikällor. Med dessa system skulle det
bli möjligt att enkelt kunna köpa grön el från en valfri leverantör, och
samtidigt se vad detta innebär för elkostnaderna.
Den utvecklingen på elmarknaden som beskrivits ovan för USA, kan till
stora delar också gälla för Sverige. Dock kommer förmodligen inte naturgasanläggningar att utnyttjas i samma omfattning som i USA. Vidare är
det inte lika vanligt att svenska kraftbolag har gjort kostsamma investeringar i icke lönsam förnybar energi.
Man kan också se en annan stor skillnad mellan amerikanska och svenska
företag och deras intresse för grön el. I Sverige är det troligt att stora industrier och företag kan spela en viktig roll som kunder för grön el. Till
exempel har både SL i Stockholm och Göteborgs Spårvägar efterfrågat el
från förnybara energikällor.

8.2 Trender bland förnybara energikällor
Som redovisats i kapitel 2, är de flesta gröna energikällorna fortfarande
dyrare än konventionella energikällor. Dock pågår en ständig utveckling
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av nya material och tekniker, som kan innebära lägre priser för de förnybara energikällorna.
Nedan följer några exempel på nya tekniker, som för närvarande utvecklas i USA och som kan bli kommersiella inom några år.
Under de senaste tio åren har försäljningen av solceller ökat med en faktor
fyra. Idag ligger världsförsäljningen på 60 MW per år. Samtidigt har priset
för installationerna minskat till hälften. Idag är det möjligt att installera
system med solceller till ett pris av 4 500 till 5 000 kronor per kW. Detta är
dock fortfarande tre gånger högre än de 1 500 kronor per kW som krävs
för att kunna börja konkurrera ekonomiskt med el från konventionella
energiprocesser [29].
Det finns indikationer på att nya tekniker, som amorft kisel, flcrlagers
tunnfilmsteknik vid tillverkning och möjligheter att koncentrera solljus
med linser, kan nedbringa kostnaderna för solcellssystem till cirka 2 200
kronor per kW inom tio år.
Bland annat har den väldiga amerikanska energicxploatören Enron Corporation planer på att bygga världens största solcellskraftverk i Nevada,
USA. I det 100 MW stora kraftverket skall elektricitet produceras till en
kostnad av omkring 40 öre per kWh [30].
Vindkraft börjar idag bli en mogen teknik och elproduktionskostnaden
är idag endast en tredjedel av vad den var i början av 1980-talet. Inom
något år räknar man med att kunna bygga vindkraftverk som producerar
el till en kostnad av omkring 40 öre per kWh vid en avskrivningstid på 30
år för vindkraftverket [31].
I USA fick i år utvecklingsprogram kopplade till vindkraft ökade anslag
från det amerikanska energidepartementet. Dessa program skall bland
annat utveckla billigare och bättre material, högre verkningsgrader och
ökade effekter. De kommersiella vindkraftverk som byggs idag har en
effekt på 300-600 kW. Framtida vindkraftverk uppskattas ha effekter på 1
MW och bli ännu mer ekonomiska.
Inom vattenkraft förväntas inga större tekniska genombrott. I USA tillåter man i princip inte något nybyggande av stora vattenkraftverk. I vissa
fall kan det till och med vara svårt att få förnyade drifttillstånd för äldre
anläggningar.
Däremot ser man en utvecklingspotential i små vattenkraftverk, så kallade minikraftverk. Dessa kan med ny teknik göras allt mer kostnadseffektiva, och de har en mindre miljöpåverkan än de stora vattenkraftverken.
Det finns en enorm potential i gcotcrmisk energi. Tekniken för att utvinna denna finns, men investeringskostnaderna är extremt höga. Totalt
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uppskattar man att det i världen finns 30 gånger mer energi lagrad som
värme i berg, än det finns energi lagrad som fossila bränslen.
För närvarande driver det amerikanska energidepartementet ett lovande
projekt där man erhåller geotermisk energi ur varma, torra berg (HDRtcknik). Tekniken är ännu i sin linda, men utvecklingsmöjligheterna är
mycket stora. Hittills har man byggt en försöksanläggning som genererar
4 000 kW i termisk energi, vilket räcker för att producera 300-400 kW
kontinuerlig elektricitet [32].
Bränsleceller har under många år ansetts som en framtida möjlighet att
producera elkraft effektivt och med liten miljöpåverkan. Problem med
bland annat bränslecellernas livslängd och höga kapitalkostnader har dock
gjort att deras användning hittills har begränsats till rymdapplikationer.
Under de senaste åren har emellertid utvecklingen tagit flera steg närmare
en kommersiell användning av bränsleceller i kraftproduktion. Idag finns
enheter för relativt små effekter (250 kw) tillgängliga, och redan under
1995 kommer det amerikanska energidepartementet att konstruera och
testa en anläggning på 2 MW. Tekniken med bränsleceller är tyst och miljövänlig. Om vätgas används som bränsle, blir restprodukterna från processen endast vatten och koldioxid.
Jämfört med andra förnybara energiprocesser är förbränning av biomassa
en relativt mogen teknik. Trots att förbättringar i förbränningsteknik är
att vänta, är det tillgången till, och kostnaden för, odlad biomassa som
sätter de ekonomiska begränsningarna i framtiden.
I USA finns det också en tendens att ugnar och värmepannor som eldas
med sädeskorn och andra spannmål alltmer ökar i popularitet. När äldre
pannor- eldade med traditionella bränslen, som olja och propangas- ersätts med nya, väljer allt fler att byta till pannor som ger möjlighet ar.t
använda egna grödor som bränsle [34].
Det finns också nya intressanta användningsområden för biomassa. Till
exempel har forskare vid det amerikanska gasinstitutet, IGT, tagit fram en
liten bränslecell av typen smältkarbonat, MCFC, som drivs av restprodukter från sockerframställning ur sockerrör [35].
Intresset för att ta hand om den metangas som bildas i avfallsupplag ökar
i USA. De amerikanska kraftbolagens gemensamma forskningsorganisation, EPRI, har startat ett demonstrationsprojekt, där metangas från ett
avfallsupplag utnyttjas i bränsleceller. Anläggningen får en effekt på 100
kW.
Dessutom finns den första kommersiella installationen av bränsleceller
som drivs av metangas i Kalifornien. Denna anläggning har en effekt på
200 kW och utnyttjar metangas från tre närliggande soptippar. I projektet
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har man varit tvungen att utveckla teknik som renar deponigasen till en
sådan kvalitet som bränslecellen kan godta [36].
Bland de mer oprövade teknologierna framstår den enorma energi som
finns lagrad i haven i form av tidvatten och vågrörelser som en ofantlig
och outnyttjad resurs. De flesta tekniker för att utvinna denna energi är
ännu i sin linda. System för att utnyttja tidvatten är nog de som hittills
utvecklats längst.
Samtidigt håller ett amerikanskt företag på att utveckla en teknik som till
ett rimligt pris kan utvinna den energi som finns i havens vågor. Företaget
uppger att de kan producera elektricitet till en kostnad av mellan 8 och 22
öre per kWh, dvs lägre än dagens kostnad för el från traditionella energislag [37].
Tekniken bygger på att omvandla den mekaniska energin i vågor direkt
till elektricitet i piezoelektriska polymerer. Polymererna producerar
elektricitet när de sträcks eller pressas ihop. För närvarande arbetar företaget på en prototyp (1 kW), som skall vara klar under detta år, Därefter
skall man försöka kommersialisera system på upp emot 100 kW under
1996. Dessa kommer företrädesvis att vara fristående system för t ex
oljeplattformar och ensliga små öar. På sikt räknar man med att kunna ta
fram system på flera MW., som skall anslutas till kraftnäten på fastlandet.

8.3 Framtida program för grön el
Hur kommer försäljningen av grön el att se ut i framtiden? I följande
avsnitt diskuteras vilka slutsatser som kan dras från de program som nu
genomförs i USA, samt det faktum att den amerikanska elmarknaden
stegvis kommer att avregleras.
Många av de program som finns idag och som har beskrivits i denna rapport, är någon form av försöksprojekt. Genom att driva projekten vill
kraftbolagen få erfarenheter inför framtida mer permanenta program. Vidare är dagens program planerade utifrån en mer eller mindre reglerad
elmarknad.

Omvärlden förändras
De flesta kraftbolag är eniga om att de program som finns idag måste
omarbetas för att bli framgångsrika på en avreglerad elmarknad. Samtidigt tror de flesta att även om grön el i sig blir en framgång, kommer det
fortfarande att vara en nischprodukt, som endast kan attrahera en del av
konsumenterna.
Fortfarande råder det delade meningar om framtiden för program med
grön prissättning. Framför allt miljöorganisationer framhåller att det är
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fel att bestraffa den miljövänliga gröna elen med högre priser, när det
egentligen borde vara black pricing, det vill säga ett högre pris för el från
fossila bränslen.
Ett högre pris för fossila bränslen kan uppnås genom att belägga utsläpp
med skatt - så kalld black pricing. Detta skulle gynna produktionen av
grön el, samtidigt som den totala energiförbrukningen förmodligen skulle minska på grund av ett högre genomsnittligt elpris. Grön prissättning
innebär egentligen en motsats till detta synsätt, och är därför enligt vissa
förespråkare inte önskvärd i det långa loppet.
Få förordar dock black pricing i USA och istället föreslår man fria marknadskrafter. Det vanliga i USA har varit att undvika skatter och i stället
underlätta för alternativ som man ansett vara önskvärt. Till exempel har
man speciella program för att främja förnybara energikällor.
De flesta bedömare är eniga om att om man inför grön prissättning för
vissa tekniker och energislag idag, är det bara tänkt att denna skall gälla
under en övergångsperiod. Målet är att de gröna energikällorna någon
gång i framtiden skall bli ekonomiskt konkurrensmässiga med övriga
energikällor och då behövs inte den gröna prissättningen längre.
Dock kommer det alltid att finnas nya, mer miljövänliga tekniker som
befinner sig i början av sin utveckling och som kan behöva ett stöd fram
till dess att de blir konkurrenskraftiga. Så, grön prissättning kan ha ett
berättigande även på lång sikt.
Vidare, om produkten grön el finns på en öppen marknad under en tid, så
kommer ett marknadspris att växa fram. Detta pris kommer inte att bero
så mycket på kostnaden för att generera den gröna elen, utan mer på vad
kunderna är beredda att betala. Kraftbolagen hoppas naturligtvis att kunderna är beredda att betala lite mer än produktionskostnaden, så att de
kan ta ut en viss vinst.
I detta ligger det också en viss risk. Om det växer fram ett marknadspris
på grön el, är det då inte risk för att kraftbolagen säljer t ex el från vattenkraft, som redan idag är kommersiellt lönsam, under namnet grön el till
ett högre pris? Detta skulle då vara att missbruka den gröna prissättningen, eftersom kunden i sådana program vill bidra till utvecklingen av nya
tekniker.
Det finns naturligtvis ingen enkel lösning på detta problem. Samtidigt
som det ställer höga krav på att kraftbolagen redovisar hur pengarna
används, samt vilka energislag det är tänkt att det gröna merpriset skall
subventionera, kan kraftbolagen ha många anledningar till att inte vilja
redovisa sina kostnader. Till exempel blir förmodligen produktionskostnaderna en av de konkurrensfaktorer som hålls hemliga när man framgångsrikt vill konkurrera på en öppen elmarknad
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Förändringar i programmen
För att anpassa dagens program med grön prissättning till de nya förutsättningarna kan programmen behöva förändras något för att bli framgångsrika.
Det har visat sig att en förutsättning för att lyckas med program med grön
prissättning är att ha medvetna kunder. Konsumenter som är miljömedvetna och vet vilka effekter olika energislag har på miljön, är mer benägna '
att delta i program än övriga konsumenter.
För att lyckas med detta måste kraftbolagen, innan de erbjuder grön el
som en produkt, gå ut på bred front och informera om kraftbolagets inställning i miljöfrågor samt vilka åtgärder man planerar inför framtiden.
Vidare behöver konsumenterna informeras om för- och nackdelar med
olika cnergislag.
Det är också troligt att kraftbolagen mer tydligt än idag försöker segmentera sina kunder i framtiden. Detta gäller även kunderna för grön el. Genom att försöka identifiera tänkbara gröna kunder kan kraftbolagen
kraftsamla sin marknadsföring där.
Idag genomförs mest pilotprogram inom grön el. Kraftbolagen ser till att
ta små risker genom att först samla in pengar och sedan göra sina investeringar. Detta ger en viss tröghet i projekten och kunderna får inte direkt
se resultatet från de betalningar de gör.
Detta kommer nog att förändras i framtiden. Kraftbolagen får till större
del själva inleda sina satsningar och investeringar i anläggningar för att
sedan kunna erbjuda kunderna grön el producerad från denna anläggning.
Idag är de flesta program med grön prissättning beroende av endast en
energikälla. Detta kan innebära ekonomiska risker om det visar sig att
anläggningen blir dyrare än beräknat eller inte producerar den effekt som
man uppskattat.
Om man däremot säljer grön el som en sammansättning av olika gröna
energikällor, är det möjligt att reducera dessa risker. Ett projekt som fungerat sämre och har högre kostnader än beräknat, skulle kunna kompenseras av ett projekt som går bättre och har lägre kostnader än beräknat.
Det är möjligt att kostnaden på detta sätt skulle bli något högre, eftersom
man inte enbart använder sig av den billigaste energikällan. Dock skulle
det bli lättare att i förväg kalkylera ett pris, som man sedan kan uppnå
genom att ändra sin sammansättning av energislag, allt eftersom kostnader och tekniker förändras.
Genom att sprida riskerna är det också möjligt att använda sig av ny och
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oprövad teknik i större omfattning, och på så sätt bidra till utveckling av
de gröna energislagen. En väl komponerad sammansättning av energislag,
med en bas av säkra beprövade tekniker, ger nämligen utrymme för mer
vågade satsningar på oprövade tekniker.
När det gäller innehållet i programmen kommer det förmodligen inte
ändras så mycket. Tyngdpunkten kommer fortfarande att ligga på att
producera miljövänlig grön el. Vissa förslag på nytt innehåll har dock
framkommit när det gäller utsläppsrättigheter och program med grön
prissättning.
Sedan några år tillbaka kan nämligen amerikanska kraftbolag och industrier köpa och sälja rättigheter till utsläpp av miljöfarliga ämnen. Främst
gäller detta utsläppsrättigheter för svaveldioxid, kväveoxider och koldioxid.
Förslagen går ut på att pengarna som kommer in i ett program med grön
prissättning går till att köpa utsläppsrättigheter för en viss mängd miljöfarliga ämnen. Dessa rättigheter används sedan inte. På detta sätt kommer
de totala utsläppen i USA att minska i motsvarande mängd som rättigheterna ger tillstånd till. Det vill säga resultatet blir ungefär detsamma som
om man ersatt fossileldad el med grön el.
När det gäller IT-satsningar för energitillämpningar, är det troligt att
dessa kommer att påverka försäljningen av grön el i framtiden. Den ökade
interaktivitetcn mellan kraftbolag och konsument kommer att göra det
enklare och bekvämare för kunden att köpa bland annat grön el.
Samtidigt som det kommer att bli lättare för kraftbolagen att nå ut med
information om grön el, blir det också lättare att administrativt sköta programmen när kraftbolagen får en IT-Iänk till sina kunder. Till exempel är
det lätt att ansluta nya kunder till programmet samt att automatisera debiteringen för grön el.
IT-Iänken kan också innebära att det blir enklare för kunderna att välja
respektive välja bort grön el, vilket kan vara en osäkerhetsfaktor för kraftbolagen - det blir svårare att förutse behovet av grön el samt planera nyinvesteringar. Förmodligen är dock en ökad rörlighet bland kunderna en
generell omständighet, som kommer att gälla på en avreglerad elmarknad.
Det är också tänkbart att kraftbolagen kommer att försöka utvidga omfattningen på sina program med grön prissättning till att omfatta fler kunder och högre effekter. Genom att öka behovet av grön el till ett antal
MW, kan man få ett antal skalfördelar, både när det gäller produktion och
administration.
Idag riktar sig de flesta program till hushållskunder. Det troliga är att det
till en början blir relativt få industriföretag i USA som kommer att delta i
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program med grön prissättning. Om dessa skall stödja förnybara energikällor, blir det nog genom att ge donationer, finansiera utbildning eller
information om energibesparing. Detta grundar man på det faktum att
detta är det sätt som företag och industrier är vana vid att arbeta på sedan
tidigare.

8,4 Paralleller till Sverige
Denna rapport har beskrivit och analyserat hur produkten grön el kommer att utvecklas på den amerikanska elmarknaden. Utifrån detta är det
intressant att försöka se hur grön el kan tänkas utvecklas på en svensk
elmarknad.
Förmodligen har grön el goda förutsättningar att lyckas på en avreglerad
elmarknad i Sverige. Såväl privatpersoner som företag är i Sverige mycket
miljömedvetna och efterfrågan på miljömärkta produkter växer ständigt.
Det som ovan har beskrivits som ett tänkbart scenario på den avreglerade
elmarknaden i USA, kan troligen i mångt och mycket också gälla för
Sverige. På samma sätt är förmodligen kundernas beteende i de båda länderna i stort sett lika.
Dock kan det finnas en del faktorer som skiljer mellan USA och Sverige
och som kan påverka utvecklingen av produkten grön el. I den resterande
delen i detta kapitel diskuteras dessa faktorer. Självklart är dessa endast
generella iakttagelser och de gäller inte på något sätt i alla situationer.
Medvetenheten bland konsumenterna är större i Sverige. I marknadsundersökningarna utförda i USA visade det sig att konsumenterna var
mycket dåligt insatta i olika slags energikällor och vilken påverkan dessa
har på miljön. Förmodligen är det vanligare att konsumenter i Sverige är
medvetna om miljöpåverkan från olika energislag.
Framför allt finns det ett större allmänt intresse för miljö och miljöfrågor
i Sverige än i USA. Till exempel finns den koldioxiddebatt som vi haft i
Sverige inte på samma sätt i USA. Allt detta borde innebära att grön el
borde ha goda förutsättningar att lyckas i Sverige, eftersom det i de amerikanska programmen visat sig att medvetna kunder är en förutsättning
för att få ett stort deltagande.
I USA har så kallad black pricing nämnts men inte diskuterats i någon
större omfattning. Generellt sett är man emot att beskatta vissa energialternativ, för att på så sätt göra dem mindre attraktiva. Normalt sätt försöker man i stället att underlätta för de önskvärda alternativen.
Detta synsätt skiljer sig något från synsättet i Sverige, där det finns en
tradition att använda skatter som styrmedel. Därför kan diskussionen om

DT

Sveriges Teknisk.! Attachéer

GRÖN EL - ERFARENHETER FRÅN USA

grön prissättning och om detta är ett bra sätt att föra fram förnybara energikällor, bli större och få en annan inriktning än den i USA.
När man tittar på de amerikanska kraftbolagens försök att segmentera
marknaden och dess kunder, skall man ha i minnet att Sverige har en mer
homogen befolkning. I USA finns det en långt driven marknadsekonomi
och valfrihet har blivit ett begrepp. Detta har inneburit att det finns en
stor efterfrågan på en mängd snarlika produkter.
I Sverige kan det det finnas ett mindre utrymme för udda produkter än i
USA. Kanske kan detta minska takten på införandet av grön el som produkt i Sverige.
I USA däremot, finns det generellt en stor vilja att bidra ekonomiskt till
projekt som man personligen anser vara bra. Detta beror på att det låga
skattetrycket i USA har inneburit att samhällsnyttiga projekt ofta finansieras genom direkta bidrag från befolkningen, och inte via skatter. För
att lyckas med program med grön prissättning i Sverige blir det därför än
mer viktigt att konsumenterna uppfattar produkten grön el på rätt sätt,
dvs förstår miljönyttan och tanken bakom grön el.
Slutligen blir det intressant att se hur debatten om miljöfarliga utsläpp vid
förbränning utvecklas i Sverige. Detta kommer nämligen att påverka införandet av grön el. I USA använder samtliga program med grön prissättning el som härstammar från förnybara processer, som inte använder förbränning av något slag.
I Sverige däremot är det troligt att t ex biomassa kommer att ingå i program med grön prissättning. Detta beror på tillgången på biomassa i
Sverige samt på att de geografiska förutsättningarna sällan möjliggör soloch vindkraft. När det gäller biomassa är det dock viktigt att få konsumenterna att uppleva energikällan som grön. Detta har inte lyckats i
USA, och är en av anledningarna till att biomassa inte ingår i kraftbolagens program med grön prissättning.
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9. Slutsatser
Grön el och grön prissättning börjar bli vedertagna begrepp i USA, i alla
fall inom kraftbranschen. Med grön prissättning menar man program
som mot ett något högre pris låter kunden erhålla miljövänlig, "grön" el.
De energikällor som är aktuella i dessa program är förnybara och miljövänliga, samt skall idag ha produktionskostnader som gör att de inte är
kommersiellt konkurrenskraftiga i förhållande till konventionella energikällor. Det innebär att det i USA för det mesta är sol- och vindkraft som
blir aktuellt. Programmens huvudsyfte är att öka användningen av gröna
energikällor samt stödja utvecklingen av nya tekniker.
Ett antal kraftbolag i USA erbjuder idag sina kunder grön prissättning på
el. De flesta program som genomförs har en begränsad omfattning och är
något av en försöksverksamhet. I stort sett har den gröna prissättningen
lyckats bra. Kraftbolagen är nöjda med sina program, som givit dem bättre kundrelationer och praktiska erfarenheter av att marknadsföra nya
produkter.
Även konsumenterna har varit nöjda, de flesta har varit entusiastiska inför förnybara energikällor och funnit de frivilliga programmen tilltalande. Dock har det faktiska deltagandet i programmen i många fall varit
väsentligt lägre än vad marknadsundersökningar visat och vad förespråkare för grön el hoppats på. Mellan en och fyra procent av hushållskunderna har medverkat i programmen med grön prissättning.
Få industri- och företagskunder har deltagit i programmen. Detta beror
delvis på att de program som hittills genomförts i USA främst har riktat
sig till hushållskunder. Den främsta anledningen är dock att kraftbolagen
är tvungna att sänka elpriset för de kommersiella kunderna för att de inte
skall byta elleverantör, nu när de fått möjlighet till detta på en öppen elmarknad. Amerikanska kraftbolag ser därför ingen möjlighet att inom
den närmaste tiden ta ut ett merpris för grön el från industri- och företagskunder.
Vad kan vi då lära oss av de genomförda programmen? Erfarenheterna
visar att framgången för grön prissättning på kort sikt ligger i kommunikationen mellan kund och kraftbolag. Marknadsföring och information
är mycket viktiga. På längre sikt är det däremot troligt att det blir resultatet som räknas - att kunna visa nya anläggningar och bättre miljö.
För att lyckas med att nå ut med nödvändig information till kunderna om
grön el behövs tid. Det har visat sig att det ofta tar lång tid att uppnå fullt
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deltagande i programmen. Man skall därför inte förvänta sig omedelbar
framgång för program med grön prissättning.
För att bli framgångsrika måste programmen ständigt utvecklas. Bland
annat innebär de flesta program idag små risker för kraftbolagen - pengarna samlas in innan investeringarna görs. Förmodligen måste kraftbolagen i framtiden vara beredda pa att själva göra investeringar i grön el för
att sedan erbjuda produkten till sina kunder. Detta skulle innebära att
trögheten i dagens program försvinner och att kunderna direkt skulle få
se ett resultat.
Hur ser framtiden ut för grön el? Grön el har möjligheter att lyckas som
produkt på en avreglerad elmarknad, där elkonsumenten får en ökad valmöjlighet. Produkten grön el är väl avgränsad och enkel att förstå. Trots
den höga elproduktionskostnaden förde flesta gröna energikällorna, kan
det mycket väl vara så att avregleringen av elmarknaden blir den vändpunkt som gör att grön el blir en vedertagen produkt.
Ty just det faktum att priset på el kommer att uppmärksammas av konsumenterna, kan också komma att innebära att dessa uppmärksammar vad
man får för pengarna. Detta kan ge utrymme för produkter med ett annorlunda innehåll, som grön el.
Dock, grön el kommer att bli en av många nya produkter som växer fram
på en konkurrensutsatt elmarknad. Grön el kommer troligen att bli en
nischprodukt, som endast kommer att attrahera en begränsad grupp människor med speciella krav och attityder.
Förutsättningarna för grön prissättning att lyckas i Sverige torde vara
goda. Detta bland annat beroende på att kunskapsnivån om energi- och
miljöproblem i allmänhet är hög i Sverige och att medvetna kunder har
visat sig vara en förutsättning för framgång.
Avslutningsvis; idag kan grön el och grön prissättning vara en god affärsidé för kraftbolag med ett antal positiva effekter. I morgon kan det däremot vara ett nödvändigt villkor att kunna erbjuda dessa produkter samt
ha en miljövänlig profil för att kunna vara kvar på marknaden. Varken
kunder eller lagstiftare kommer att acceptera nedsmutsare.
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