
 

 

 

 

EPSU:s Fasta Kommitté för Allmännyttiga Verk yttrande om förslaget till 
Europaparlamentets och rådets direktiv om främjande av kraftvärme på 
grundval av efterfrågan på nyttiggjord värme på den inre marknaden för energi, 
(KOM(2002) 415 slutlig) 
dokument antaget av styrelsemötet den 12-13 november 2002 
 
Redan i dag arbetar fler än 50 000 personer med kraftvärme inom energisektorn i Europa, 
och satsningarna på kraftvärme har skapat åtskilliga arbetstillfällen också inom process- och 
maskinteknik. Kraftvärmen har således hjälpt till att dämpa den stora minskning av 
arbetstillfällen inom energisektorn i EU:s medlemsstater som blev ett resultat av 
avregleringen. Kraftvärme är en framtidsbransch. Eftersom kraftvärmen har en regional 
grund och också medför miljö- och klimatmässiga fördelar bidrar den i betydande 
utsträckning till skapandet av en hållbar energisektor i Europa. Av dessa skäl är EPSU 
mycket angeläget att främja och utveckla kraftvärmen ytterligare. 
 
EPSU inser att samgenerering kan få negativa konsekvenser om den inte införs på rätt sätt, 
även om den betraktas som någonting positivt på grund av att den bidrar till en effektivare 
elproduktion, tryggar jobben på regional och lokal nivå och minskar importberoendet. De 
anställda kan ibland komma att lyda under kollektivavtal som ger dem sämre lön och 
arbetsvillkor. Det kan också hända att det pris till vilket de etablerade företagen ska köpa den 
producerade energin sätts för högt, så att företaget åsamkas förluster som drabbar de 
anställda och konsumenterna. Befintlig produktion kan också komma att ersättas med 
samgenerering, vilket leder till förlorade arbetstillfällen. EPSU rekommenderar därför att 
planer på att införa samgenerering diskuteras med fackföreningarna. Genomförandeplanerna 
bör också ge möjlighet att kompensera för negativa sysselsättningskonsekvenser. 
 
EPSU välkomnar att kommissionen fem år efter den banbrytande publiceringen av “En 
gemenskapsstrategi för att främja kraftvärme och undanröja hinder för dess utveckling“ 
(KOM(1997) 514 slutlig) vill främja inrättandet av korrekt fungerande kraftvärmeverk i 
medlemsstaterna för att maximera deras nationella potentialer genom detta första direktiv. 
EPSU delar kommissionens bedömning att det fordras “ett klart rättsläge och lämpliga 
mekanismer som kompenserar för att de externa kostnaderna inte är integrerade i 
energipriserna“ mot bakgrund av de risker avregleringen och bristen på internalisering av 
externa kostnader på de avreglerade marknaderna för värme och elektricitet i EU medför för 
kraftvärmen.  
 
EPSU förväntar sig att ett direktiv som sätter upp dessa mål kommer att understödjas av 
nationell lagstiftning i syfte att se till att kraftvärmen bibehålls och utvecklas. Ett sådant 
direktiv kommer att bedömas utifrån om det: 
 
• definitivt och oåterkalleligen garanterar att nationella åtgärder för att främja att 

kraftvärmen bibehålls och utvecklas inte hotas av ingrepp i den fria konkurrensen från 
EU:s sida – dessa är när allt kommer omkring absolut nödvändiga miljö- och 
klimatpolitiska åtgärder 

• för varje medlemsstat sätts upp tydliga och så entydiga mål som möjligt för att öka den 
andel av elproduktionen som kommer från kraftvärmeanläggningar, i syfte att utnyttja den 
tillgängliga kraftvärmepotentialen i så stor utsträckning och så snabbt som möjligt 

 
Tyvärr måste EPSU konstatera att förslaget till direktiv bara uppfyller dessa kriterier i en 
mycket begränsad omfattning. EPSU invänder särskilt mot följande förslag:  
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• I punkt 16 säger man att stödet “bör i princip inriktas på den del av kraftvärmeelen som 
produceras antingen i anläggningar vars kapacitet ligger under ett vägledande 
gränsvärde som bör fastställas till 50 MW(e) eller lägre, eller i större kraftvärmepannor, 
men i så fall endast den del av elen som produceras med kapacitet under gränsvärdet“. 
Skälet till detta (punkt 4 i motiveringen), att "stora kraftvärmeanläggningar lättare får 
tillträde till fördelaktigare finansiering och bränslepriser", är inte tillräckligt. På de 
avreglerade marknaderna måste kraftvärmeanläggningarna i praktiken konkurrera med 
stora kondenskraftverk som redan är avskrivna och i verkligheten har stora och små 
kraftvärmeanläggningar precis lika små möjligheter, trots att det finns smärre skillnader i 
deras kostnadsstrukturer. Därför tar denna bestämmelse inte hänsyn till att alla 
kraftvärmeanläggningar, inte bara de små och medelstora, hotas av de negativa effekter 
av avregleringen som har konstaterats och av att man inte tar med de externa 
kostnaderna i beräkningen. Detta tröskelvärde för produktionsstöd på 50 MWe bör 
strykas och inte ersättas med något annat värde. Det strider dessutom mot 
subsidiaritetsprincipen när det gäller utformningen av stödet på nationell nivå, vilken 
princip med rätta hävdas i punkt 22.  

 
• Medlemsstaterna har inte fått klara mål uppställda för sig avseende den andel av den 

totala elproduktionen som ska komma från kraftvärme. Det skäl som anges för detta (i 
punkt 5.4 i motiveringen) att “de nationella marknadsramarna för kraftvärme är mycket 
olika i olika medlemsstater, vad gäller kraftvärmens marknadspotential, ländernas 
energimix, tillgång till bränsle, industristruktur, efterfrågan på värme och/eller kyla och 
liknande” är okontroversiellt men inte övertygande mot bakgrund av de dramatiska 
skillnader mellan länderna som framgår av Tabell 1. Detta innebär att de kriterier man 
hänvisar till inte ens sammantagna ger en trovärdig förklaring till varför till exempel 
endast 2,5 procent av elproduktionen kom från kraftvärme i ett av EU:s större länder 
1998, när siffran var 52,6 procent i ett jämförbart industriland med endast marginella 
skillnader i klimat. Det är möjligt att de nationella potentialerna är något olika i dessa två 
viktiga industriländer i EU, men inte att de skiljer sig med en faktor 20. Av detta skäl bör 
tydliga nationella siffermål sättas upp i detta första direktiv, baserade på det 
uttalade målet att maximera kraftvärmepotentialen i alla medlemsstaterna. Den 
lägsta utgångspunkten för dessa siffermål bör vara målet i “En 
gemenskapsstrategi för att främja kraftvärme och undanröja hinder för dess 
utveckling" (KOM(1997) 514 slutlig), som antogs 1997, nämligen att öka den totala 
andelen elproduktion som kommer från kraftvärme från 9 procent 1994 till 18 
procent senast 2010.  

 
• Det räcker inte med ett enkelt rapporteringkrav på medlemsstaterna, såsom stadgas i 

artikel 6, för att göra framsteg på vägen mot det uttalade målet för fem år sedan att öka 
andelen kraftvärmegenererad elektricitet betydligt. 
I stället bör en lämplig oberoende institution utses att övervaka de individuella 
medlemsstaterna och tre eller fyra år efter det att direktivet har trätt i kraft 
kontrollera huruvida och i vilken utsträckning de kvantitativa mål, som grundar sig 
på enhetliga EU-kriterier, som har uppsatts för dem har uppnåtts. Om man därvid 
kan konstatera att en medlemsstat inte har vidtagit några åtgärder eller inte vidtar 
tillräckliga åtgärder för att nå sitt mål fordras en bindande mekanism så att 
erforderliga ytterligare insatser kan initieras i syfte att se till att det nationella målet 
uppnås. 
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Europeiska federationen för offentliganställdas förbund (EPSU) är en organisation för 
anställda i offentliga och privata företag inom alla delar av elektricitets- och gassektorn, 
däribland produktion, förnybara energikällor, kraftöverföring, distribution och leverans. Våra 
medlemmar producerar elektricitet från många olika energikällor, såsom vindkraft, solkraft, 
kärnkraft, kol-, olje- gas- och vattenkraft.  EPSU företräder flera hundratusentals anställda i 
många hundra anläggningar runtom i Europeiska unionen, Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet samt Central- och Östeuropa. I EPSU ingår också anställda inom många 
andra delar av den offentliga sektorn, såsom sjukvård, lokala myndigheter, kollektivtrafik och 
avfallshantering. Därför förstår våra medlemmar hur viktiga klimatfrågorna är för hela vår 
ekonomi. EPSU ingår i ETUC.    
 
EPSU stödjer utvecklingen av ett Medborgarnas Europa som grundar sig på solidaritet, 
jämställdhet och hållbar social, ekonomisk och miljömässig utveckling. Vi stödjer en 
europeisk strategi för trygg energiförsörjning som omfattar alla dessa beståndsdelar.  
 
EPSU bidrog i betydande utsträckning till EU:s grönbok "Mot en europeisk strategi för trygg 
energiförsörjning" (KOM(2000) 769), från 29 november 2000. Vår inställning till handeln med 
utsläppsrättigheter skall ses mot bakgrund av denna debatt, i vilken vi förespråkar en 
långsiktig strategi som sträcker sig längre än till 2050. Andra debattinlägg är våra 
ståndpunkter på kommissionens meddelande "Lägesrapport om genomförandet av den inre 
marknaden för el" (KOM(2000) 297) och kommissionens direktiv om "Främjande av el från 
förnybara energikällor på den inre marknaden för el" (KOM(2000) 279). 
 
Kontaktinformation för EPSU: 
Jan Willem Goudriaan, Biträdande generalsekreterare 
Rue Royale 45, Box 1 
1000 Bryssel 
Belgien 
 
Tel: + 32 2 2501080 
 
www.epsu.org 
 
epsu@epsu.org 
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