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SAMMANFATTNING OCH KOMMENTARER 

Denna studie undersöker möjligheten att utveckla förnybar energi för att nå målen i 
Europa 2020-strategin med tonvikt på den regionala/lokala nivån. Hänsyn tas både till 
sammanhållningspolitikens investeringar på detta område för att stödja målen i Europa2020-
strategin och effekten av dessa investeringar på regionernas socioekonomiska utveckling. 
Genom att utvärdera fallstudier från fem regioner som producerar förnybar energi i 
Europeiska unionen (EU) propagerar denna studie för integrerad produktion av miljövänlig 
energi genom att skapa kraftnät, energilagringsanläggningar, smart energiinfrastruktur i 
hushåll och på företag samt värme- och elkraftverk. Utökningen av transnationellt 
energiutbyte uppmärksammas och då särskilt gränsöverskridande samriskföretag mellan 
grannländer och en mer omfattande transeuropeisk energiinfrastruktur. 
I linje med regionalpolitiken som en central del av Europa 2020-strategin, utforskar denna 
studie en mångfald av alternativ för att öka stödet i syfte att bygga ut befintliga nät och 
skapa ny infrastruktur och därmed maximera potentialen för förnybar energi.  
Den förklarar vidare hur projekt för utveckling av regional infrastruktur för förnybar energi 
finansieras under strukturfondernas nuvarande programperiod, med hur mycket och till 
vilken kvalitet. 

För närvarande utsätts EU:s energimarknader för politiska påtryckningar, t.ex. 
avstängningen av naturgasflödet från Ryssland, prisfluktuationer för fossila bränslen och 
allvarliga väderfenomen som skadar befintliga strukturer och utsätter energiförsörjningen för 
påfrestningar under extremt varma eller kalla perioder. Efter kärnkraftsolyckan i Fukushima i 
Japan har även europeiska länder omprövat sina kärnkraftsprogram. Bland annat har 
Tyskland stängt sina sju äldsta reaktorer. 
De ekonomiska prövningarna till följd av den ekonomiska krisen sedan 2008 har bidragit till 
en sjunkande energiförbrukning och en motvilja att investera i teknik för ren energi. En 
positiv effekt var att koldioxidutsläppen oavsiktligen sjönk till följd av minskad förbrukning. 
Denna situation är dock bräcklig och kan leda till en återgång till kol- och gaseldade 
anläggningar. För att förhindra detta återfall är det nu dags att propagera för investeringar i 
förnybar energi snarare än i fossila bränslen, trots de större initiala kostnaderna. EU:s allt 
större beroende av importerade fossila bränslen och bristen på energilagringsanläggningar 
gör EU sårbart för kriser och regional konkurrens, eftersom skillnaderna mellan EU:s regioner 
är särskilt utpräglade i de mest utsatta områdena. 
Tre viktiga frågor för framtida energimarknader har identifierats: 

Otillräckliga investeringar i ny energikapacitet vilket leder till en åldrande infrastruktur 
som inte i tillräcklig utsträckning kan tillgodose EU:s energibehov. 

Brist på försörjning (och försörjningstrygghet) vad gäller fossil energi. 
Transportproblem såväl som politiska och ekonomiska problem kan hindra tillgången till 
fossila bränslen eftersom en stor del av världens källor och reserver är belägna utanför EU. 

Efterfrågetoppar på energi (och energitrygghet) blir ett problem i perioder med allt 
extremare väder som leder till en högre belastning på energiförsörjningen. 

De centrala målen för EU:s nuvarande energipolitik är försörjningstrygghet, 
konkurrenskraft och hållbarhet. För att nå dessa mål genomför EU en avregleringspolitik i 
syfte att främja konkurrenskraft (som leder till låga priser för konsumenten) och knyta 
samman fragmenterade regionala marknader till en alleuropeisk energiförsörjning i syfte att 
trygga energiförsörjningen. Genom att sträva efter en total minskning av förbrukningen av 
fossila bränslen kan man både minska koldioxidutsläppen och beroendet av externa 
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leverantörer av fossila bränslen, och därmed främja målen såväl för hållbarhet som för 
försörjningstrygghet.  
Denna energi kommer att ersättas av förnybar energi såsom vindkraft, biodrivmedel och 
solenergi, som kan byggas ut på EU:s mark och på offshoreanläggningar. 

Dessutom ska de så kallade 20-20-20-målen infrias före 2020, dvs. växthusgasutsläppen ska 
minska med 20 procent jämfört med 1990, förnybar energi ska stå för 20 procent av all 
energi som förbrukas i EU och energianvändningen ska minska med 20 procent i förhållande 
till ett jämförbart scenario då inga hållbarhetsåtgärder vidtas. 

För närvarande är det upp till varje medlemsstat att genomföra strategin för förnybar energi 
och vidta energieffektivitetsåtgärder, eftersom det inte finns någon täckande lagstiftning som 
omfattar hela EU. Medlemsstater ska uppfylla särskilda målsättningar medan kommissionen 
föreslår åtgärder på EU-nivå för att hjälpa till att påskynda utvecklingen och se till att 
marknaderna integreras. Åtskilliga åtgärder har lagts fram på förslag för att nå ett 
energieffektivt Europa, främst för att förbättra effektiviteten i den kraftigt outnyttjade 
byggnads- och transportindustrin, t.ex. krav på mer omfattande användning av ekodesign 
och en infrastruktur för elfordon.  
Europeiska kommissionen anser att den nuvarande energiinfrastrukturen inte är tillräcklig för 
att sammanlänka och försörja hela Europa och är medveten om utmaningarna i den privata 
sektorn och för nationella myndigheter för att förbättra infrastrukturen. Därför föreslår 
kommissionen att uppifrån-och-ned-direktiv införs på EU-nivå för att i tillräcklig utsträckning 
modernisera och sammanlänka nationella kraftledningsnät med slutmålet att skapa en inre 
europeisk marknad. Eftersom produktionen från många förnybara energikällor varierar 
beroende på vädermönster, skulle en väl sammanlänkad infrastruktur kunna förhindra 
framtida kriser genom att säkra lager som lätt kan transporteras genom europeiska 
energinät. Ytterligare åtgärder som till exempel ”smarta mätare”, som gör att konsumenten 
på ett tydligt sätt kan se sin energiförbrukning, skulle kunna finnas i 80 procent av alla 
hushåll i EU före 2020. 
Regionalpolitik spelar en viktig roll i detta sammanhang. Förnybar energi får jämförelsevis 
större stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) än konventionell el i 
förhållande till den totala budgeten och EU:s bidrag till det totala stödet till förnybar energi, 
men står samtidigt endast för 4 procent av Erufs hela bidrag för 2007–2013. Ökade anslag 
till investeringar i infrastruktur i syd- och östeuropeiska länder speglar 
sammanhållningspolitikens territoriella roll, medan central- och nordeuropeiska länder får det 
lägsta stödbeloppet för förnybar energi. Sammanlagt är Eruf-finansieringen ganska liten på 
detta område, framför allt stödet till investeringar i kraftledningsnät. 
De två viktigaste direkta finansieringskällorna till stöd och främjande av energieffektivitet och 
förnybar energi, som medfinansieras av EU, är programmet Intelligent energi – Europa (IEE) 
och fonden för lantbruksutveckling (EJFLU). IEE-programmet finansierar enskilda projekt 
med utgångspunkt i inbjudan att lämna förslag, och EJFLU stöder främst energi av biomassa i 
samband med jordbruksproduktion. Båda finansieringskällorna bidrar dock bara med 
obetydliga belopp sett i ett större sammanhang. Man kan få tillgång till ytterligare 
finansiering genom en mängd program, bland annat Gemensamt stöd till projekt i de 
europeiska regionerna (Jaspers), Gemensamma europeiska resurser för mikroföretag till 
medelstora företag (Jeremie), Gemensamt europeiskt stöd till hållbara investeringar i 
stadsområden (Jessica) och andra källor som t.ex. Europeiska investeringsbanken (EIB). 
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FALLSTUDIER 

Nio regioner valdes ut för fallstudier och har bedömts mot bakgrund av befintliga och 
kommande åtgärder för infrastruktur för förnybar energi och fördelarna för den sociala, 
ekonomiska och territoriella utvecklingen. I varje fallstudie utvecklas följande teman:  

 Förenlighet, komplementaritet och effektivitet vad gäller EU:s regionalfonder 
som stöder denna infrastruktur. 

 De olika berörda aktörernas ansvar för att införa infrastrukturen och hantera 
stödet (flernivåstyre). 

 Investeringarnas inverkan på den ekonomiska, sociala och territoriella 
utvecklingen. 

Två platser valdes ut i Österrike där man har genomfört åtskilliga framgångsrika projekt för 
användning av förnybar energi. Güssing i Burgenland och Vöckla-Agar i Oberösterreich är 
olika ur ett ekonomiskt, geografiskt och historiskt perspektiv och har i olika grad lyckats med 
användningen av förnybar energi. Güssing är ett exempel på bästa praxis för att omvandla 
ett tidigare fattigt randområde med ogynnsamma framtidsutsikter, till en hållbarhetsmodell 
vars hela energiproduktion utgår från förnybar energi. Energiproduktionen i Güssingdistriktet 
är en blandning av lokal biomassa, solenergi och solceller och i dag producerar 27 
decentraliserade kraftverk tillräckligt med överskottsenergi för att gå med vinst och 
återinvestera i finansieringen av förnybar energi.  
Vöckla-Agar ligger i en välmående industriregion i Österrike i närheten av stora ekonomiska 
centralorter. I strategin ingår ett tekniskt centrum som främjar innovativ 
entreprenörsverksamhet inom hållbarhet och spridningen av idéer om energieffektivitet, men 
man har ännu inte nått sina egna effektivitetsmål för att bli en modellregion. Precis som i 
Güssing är målet inte bara att göra energisystemet hållbart utan även att stödja den lokala 
ekonomin, behålla så mycket mervärde i regionen som möjligt, behålla befintliga 
arbetstillfällen och skapa nya, samt skydda lantbrukarnas utkomstmöjligheter. Strategin i 
Vöckla-Ager är att arbeta över olika sektorer och skydda mångfalden. 
Som isolerade ögrupper med en befolkningsfördelning och ekonomiska situationer som skiljer 
sig åt, står Madeira och Azorerna i Portugal inför speciella utmaningar. Eftersom de ligger 
på långt avstånd från större befolkningscentrum är tillgången till den inre energimarknaden 
begränsad och förenad med höga kostnader för transporter som drivs med fossila bränslen. 
Alternativet är att på egen hand producera energi. På Madeira utnyttjar man vattenkraft, 
vind, avfallsförbränning och solcellsenergi vars utveckling i stor utsträckning medfinansieras 
av Eruf. Kraftverket Socorridos har kapaciteten att lagra energi under perioder med låg 
efterfrågan och förbättrar på så sätt öarnas energieffektivitet. Azorerna har en stor 
outnyttjad förnybar energipotential, framför allt när det gäller geotermisk energi beroende på 
öarnas placering vid en förkastningslinje. För närvarande producerar två 
jordvärmekraftstationer 40 procent av deras energi, och även vind- och vattenkraft hämtas 
från öarna. Under perioden 2000–2007 var Azorerna en av EU:s mest energieffektiva 
regioner. Flera initiativ genomförs i båda områdena för att undersöka och utöka 
användningen av förnybar energi samt utveckla nya former av energiproduktion (t.ex. våg-, 
tidvattens- och vätgasenergi). Dessa öar får mer stöd från EU-finansierade initiativ än 
platserna i de andra aktuella fallstudierna, vilket har spelat en viktig roll för utvecklingen av 
produktionskapaciteten för förnybar energi.  
Eftersom Rumänien använder sig av en centraliserad regionalpolitisk strategi valdes inga 
särskilda regioner ut som fallstudier. Landet har ett väl utbyggt kraftledningsnät samtidigt 
som den åldrande infrastrukturen (varav 30 procent byggdes på 1960-talet) orsakar stora 
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förluster längs energiförsörjningskedjan, vilket drivs på av en allt större efterfrågan i den 
spirande ekonomin. Potentialen för förnybar energi är dock hög, framför allt för fast 
biomassa, vattenkraft, geotermisk energi och vindkraft (främst längs Svarta havets kust och 
i bergsområden). EU har satt ett mål på 24 procent för energiproduktion från förnybara källor 
för Rumänien före 2020, men man har även identifierat stora investeringsbehov och 
driftkostnader som stora hinder för att framgångsrikt öka produktionskapaciteten. Som ny 
medlemsstat har Rumänien ringa erfarenhet av EU-finansiering och investerar för närvarande 
mycket lite i förnybar energi. Detta kan dock ändras inom den närmaste framtiden.  
Sverige framhåller övre Norrland som en region med exempel på bra praxis och oanvänd 
potential. Det är ett glest befolkat område med gynnsamma naturresurser för vattenkraft, 
vindkraft och bioenergi. Den stora mängden tillgänglig mark och avsaknaden av 
konkurrerande intressen skapar utmärkta förhållanden för energiexploatering. Regionen har 
redan producerat vattenkraft i över 100 år. Vattenkraftverk över hela landet producerar 
50 procent av Sveriges energi. Produktionen av värme, biogas, vindenergi, raffinerade 
bränslen och biomassa skulle avsevärt kunna öka i övre Norrland men hindras, bland annat 
av överföringen till det nationella nätet, på grund av det avlägsna läget och bristen på 
tillräckligt utvecklad infrastruktur för att hantera de stora energimängderna som skulle kunna 
produceras. Eftersom det finns mycket lite oanvänd potential i det nuvarande nätet måste 
det förstärkas i hög grad för att utöka produktionen. Dessutom lägger lokala myndigheter 
hinder i vägen då en del kommuner inte erkänner förnybar energi som en tillväxtindustri och 
till och med genomför program för att avskräcka från att förstärka nätet. Eftersom lokala 
myndigheter har relativt stort inflytande i Sverige kan det vara nödvändigt att införa 
kompensationssystem eller belysa bra exempel på hur en kommun eller en region kan ha 
utbyte av investeringar i infrastruktur för förnybar energi i syfte att driva på utvecklingen på 
detta område. 
I Förenade kungarikets fallstudier framhålls Skottland och Wales som båda har stor 
potential för energiproduktion från förnybara källor men befinner sig i olika 
infrastrukturskeden. I programmet The Irish-Scottish Links on Energy Study (Isles) ligger två 
offshoreverksamheter i Förenade kungariket bra till för utveckling av ett omfattande 
offshorenät som tar vind-, tidvattens- och vågenergi i anspråk: Northern Concept i skotska 
vatten och Southern Concept utanför Wales kust. Eftersom Skottland för närvarande äger 
upp till en fjärdedel av Europas offshoreresurser från vind- och tidvattenenergi har de 
offentliga myndigheterna satt ambitiösa mål för förnybar energi i hopp om att dra fördel av 
denna vidsträckta resurs och positionera nationen som världsledande inom innovation, 
utveckling och utnyttjande av förnybar energi. Många av kraftstationerna är belägna i 
randområden och är mottagare av strukturfondsmedel. Som en del av sin Energy Policy 
Statement, A Low Carbon Revolution har Wales för avsikt att dubbla mängden energi som 
utvinns från förnybara källor före 2025 – 40 procent ska komma från vattenkraft, en 
tredjedel från vindkraft och resten från hållbar biomassa eller mindre projekt som utnyttjar 
vind, sol, vatten eller inhemsk biomassa. För närvarande saknar Wales emellertid fortfarande 
tillräcklig nätkapacitet offshore och frågan om flernivåstyre utgör ett stort hinder för 
upptagningen av förnybar energi på grund av tidsfristen för att ansluta vindprojekt till ett nät 
på land. 
Denna studie belyser de avgörande frågeställningarna enligt mandatet och strävar efter att 
besvara följande frågor: 

 Vilken regional infrastruktur krävs för att öka användningen av förnybar 
energi? 

Det krävs en blandning av infrastruktur på regional nivå för att öka användningen av 
förnybar energi. Man måste hitta en regions starka sidor (t.ex. vindkraft, biomassa, 
geotermi) och förstå hur de kan utnyttjas på bästa sätt. Det är en process som är på god väg 
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vilket framgår av regionerna i fallstudierna. För att hantera obalansen i tillgänglig förnybar 
energi i EU måste man stärka och integrera nätstrukturer i syfte att skapa en europeisk 
energimarknad som kan leverera energi till alla regioner. De smarta nät som Europeiska 
kommissionen återger i sin energipolitiska plan kommer att vara särskilt relevanta i 
framtiden. 

 Vilka är de aktuella huvudsakliga åtgärderna för att främja infrastruktur 
för förnybar energi i Eruf-program och i nationella planer för förnybar 
energi? Utgör de komplement eller överlappar de varandra? 

Investeringarna i infrastruktur för förnybar energi genom Eruf-finansiering har enligt denna 
studie visat sig vara ytterst små. De ger snarare stöd till produktion av förnybar energi och 
energieffektivitetsåtgärder. På grund av det på det hela taget svaga stödet till infrastruktur 
för förnybar energi står inte Eruf-programmen och de nationella planerna för förnybar energi 
i strid med varandra. 

 Varför har sammanhållningspolitikens investeringar i regional 
infrastruktur hittills inte gjort några framsteg? 

Resultaten har visat att det är särskilt svårt att finansiera infrastruktur för förnybar energi 
eftersom det finns få incitament för privata investerare och den administrativa logiken i 
många medlemsstater involverar styrning på flera nivåer och i olika myndigheter vilket leder 
till enorma friktionsförluster för finansieringsstrategierna och onödigt höga 
transaktionskostnader för fondernas förmånstagare. Erfarenhet och kunnande om 
finansieringsförvaltning i EU är en viktig förutsättning för att säkra utnyttjandet av medlen. 
Svårigheterna att ge medel till rätt mottagare framgår av den rumänska fallstudien. 

 Hur kan regionala och nationella intressenter uppmuntras att investera 
mer i infrastruktur för förnybar energi? 

De främsta hindren för mer stöd från Eruf är komplexa marknadsvillkor och regelverk. Det 
har varit de största problemen vid EU:s försök att avreglera energimarknader, som hittills 
inte gett några storskaliga effekter. Kommissionen, medlemsstaternas regeringar och 
tillsynsmyndigheterna bör öka sina insatser för att ta bort dessa hinder och påskynda 
integreringen av det europeiska elnätet i syfte att förbättra försörjningstryggheten. Ett 
närmare samarbete mellan de europeiska systemansvariga för överföringssystem kan 
förbättra elflödet som i sin tur kan öka solidariteten mellan länder under svåra perioder. 
Regionala/lokala investeringar bör ske enligt integrerade planer som fastställs på olika 
nationella och EU-omfattande politiska nivåer. Det innebär att nationella planer för förnybar 
energi måste vara närmare och mer effektivt sammankopplade med nationella strategier för 
EU-finansiering. 

 Vilka är skillnaderna mellan medlemsstaterna i detta sammanhang och 
vad beror problemen som upptäcks på? 

Följande skillnader har identifierats: De övergripande styrmekanismerna för att hantera 
regionalpolitiken och territoriell utveckling skiljer sig åt. Friktionsförlusterna är större i 
förbundsstater än i centralstyrda stater. Politik påverkar fördelningen av marknadsinflytandet 
på energimarknader, t.ex. kan ekonomier med politiskt kontrollerade energileverantörer 
förhindra utvecklingen av alternativa energiförsörjningssystem. Nationella politiska 
prioriteringar kan även hindra investeringar i förnybar energi när ett annat område har 
finansieringsföreträde. 

 Hur relevant är flernivåstyre, delad förvaltning och möjligheten till 
offentlig-privata partnerskap för investeringar i förnybar energi? 
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Hittills har flernivåstyre snarare varit ett hinder än en stödjande faktor. Av ytterligare  
byråkratiska instanser försenas och hindras genomförandet av strategin för förnybar energi. 

 Vilka möjligheter erbjuder gränsöverskridande samarbete och 
makroregionala strategier för infrastruktur för förnybar energi? 

Gränsöverskridande energiöverföring är absolut nödvändigt för att säkra 
försörjningstryggheten. De geografiska villkoren i Europa gör att det finns många platser där 
två nationer gemensamt skulle kunna utnyttja en naturresurs och därmed kan internationella 
synergieffekter bidra till energiproduktionskapaciteten. Analysen antyder att nationella 
intressen fortfarande går före. Omfattande investeringar i högspänningsnät är dock ett steg i 
rätt riktning. 

 Hur skulle möjliga territoriella, sociala och ekonomiska effekter av 
förnybar energi kunna framhävas för utvecklingen i regionerna? 

Det är svårt att direkt hänföra socioekonomiska effekter till de flesta investeringar, men 
positiva effekter av infrastruktur för förnybar energi – sysselsättning, regionalt mervärde och 
koldioxidminskning kan observeras, på samma sätt som lägre utgifter för fossila bränslen gör 
det möjligt att satsa mer offentliga medel på socioekonomiska utvecklingsstrukturer och 
förbättringar av energiinfrastrukturen. 

För att anta utmaningen som massiv industriell lagring av el står inför, har man föreslagit 
åtskilliga lösningar i syfte att förbättra utbudet av förnybar energi, bland annat smarta nät, 
som skulle kräva stora investeringar. Överförings- och distributionstarifferna måste 
omarbetas (och ökas) för att ge nätsystemansvariga incitament att investera efter behov.   

SÅRBARHET 

För att bedöma framtida behov och lägga tonvikten på stöd är det nödvändigt att noga 
undersöka var det territoriella behovet av sådant stöd finns. Alla regioner i EU bedömdes i 
förhållande till sårbarhetsindikatorer för ny energikapacitet och känslighet för brist på fossila 
bränslen. EU är starkt beroende av fossila bränslen och importerar för närvarande 
53,1 procent av primärenergikonsumtionen. En tydlig skillnad i sårbarheten för brist på fossil 
energi finns mellan Västeuropa och Östeuropa. De flesta regionerna i Västeuropa – utom 
Irland – är förberedda på en brist i utbudet av fossil energi medan Östeuropa är mer sårbart 
än genomsnittet. Rumänien och de baltiska staterna är de mest sårbara. 
Bruttonationalprodukten (BNP) per capita är en drivkraft för sårbarheten. Hög BNP i 
Västeuropa innebär en hög anpassningskapacitet kontra låg BNP i Östeuropa och Irland. 

SLUTSATS 

För att med hjälp av dessa resultat identifiera lämpliga regioner för ökade investeringar i 
infrastruktur för förnybar energi bör man jämföra sårbarhetskartorna med Europeiska 
kommissionens plan för förnybar energi. Europeiska regioner skiljer sig åt vad gäller 
lämplighet för produktion av förnybar energi och framför allt vad gäller formerna för 
produktion av förnybar energi. Det är därför det kommer att vara nödvändigt att balansera 
mellan utbud och efterfrågan och inom regioner på vägen mot EU:s energipolitiska mål och 
för att minska beroendet av fossila bränslen. Regionalpolitik är ett viktigt verktyg för att 
lyckas eftersom det kommer att behövas en mer regionaliserad strategi som stöd till 
infrastruktur för förnybar energi i framtiden. 
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Dessa avgörande kriterier måste uppfyllas för att ytterligare utveckla förnybar energi: 

Ökade investeringar i den regionala styrkan att producera förnybar energi – t.ex. 
vind- och solenergi i sydliga regioner, och energi från biomassa i regioner med stora skogar 
där potentialen ännu inte har utnyttjats fullt ut. 

Det kommer att vara nödvändigt att skilja mellan högteknologisk förnybar energi (el) 
och lågteknologisk förnybar energi (värme) för en effektivare och mer ändamålsenlig 
användning av dessa energiformer. Det kommer att vara nödvändigt att bättre skilja mellan 
vilket utbud energi som täcker vilken efterfrågan på energi. 
Införandet av smarta nätlösningar i kombination med transeuropeiska högspänningsnät 
kommer att säkerställa en bättre distribution av den relativt värdefulla energin från el. Man 
måste ta itu med strukturella marknadshinder för att skapa ett friktionsfritt och effektivt 
utbyte på denna nivå. 
EU- och nationellt stöd bör inriktas på de regioner som är mest sårbara vad gäller 
brist på energiutbud och beroende av fossila bränslen för att motverka denna sårbarhet på 
lång sikt. 

 


