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Abstract 

In order to adapt society to a low carbon economy it is essential that the available renewable and emission-free 

energy sources are used to full capacity. Hydroelectric power plays an important role in this sense as existing 

technology is well developed and accessible. According to estimates by industry experts, the potential for small 

scale hydropower expansion in Sweden within the current regulatory framework is equivalent to almost twice the 

currently installed capacity. This study aims to investigate the profitability and the economic risks for the 

establishment of small hydropower plants at existing dams. 

The study consists of the application of a technical and an economic model on a case study that acts as a base 

scenario for arriving at conclusions. The sensitivity in various input parameters are then analyzed to give a more 

general insight into the investment outlook. Case study inputs are based partly on the best available information 

on market conditions and partly on technical data from an actual small hydropower plant at Warbro Kvarn in 

Sörmland, Sweden. 

To generate an intermediate result the technical model is utilized where the monthly average water flow combined 

with the turbine-specific data provides an estimate of the average annual generation of electricity. The intermediate 

result is inserted as a parameter in the economic model where the net present value of the investment is calculated. 

The result of the economic model implies that a profitable investment can only be obtained by a combination of 

extremely favorable outcomes. The scenarios that result in a positive net present value are deemed unlikely to 

occur. The parameters that show the greatest impact on the outcome of an investment are costs related to the fish 

ladder construction, other construction, the license application and the granting of EU investment support. The 

results indicate a need for further studies on what measures can be taken at the political level to improve economic 

conditions and whether small hydropower creates sufficient public benefit to justify such measures. 
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Sammanfattning 

För att anpassa samhället till en koldioxidsnål ekonomi är det viktigt att tillgängliga förnyelsebara och utsläppsfria 

energikällor utnyttjas till full kapacitet. Vattenkraften spelar i denna mening en viktig roll eftersom befintlig 

teknologi är välutvecklad och tillgänglig. Enligt uppskattningar av branschexperter har den småskaliga 

vattenkraften en utbyggnadspotential som nästan motsvarar en dubblering av dagens volym, med hänsyn till 

gällande regelverk. Denna studie har som mål att utreda lönsamheten samt de ekonomiska riskerna vid etablering 

av småskalig vattenkraft vid befintliga dammbyggnader. 

Utredningen består av att tillämpa en teknisk och en ekonomisk modell på en fallstudie som agerar som 

basscenario. Parametrarna i indata känslighetsanalyseras sedan för att ge mer generell insikt i 

investeringsutsikterna. Fallstudiens indata baseras dels på bästa tillgängliga information om 

marknadsförutsättningarna och dels på tekniska data från ett verkligt kraftverk vid Warbro Kvarn i Sörmland, 

Sverige. 

För att nå ett mellanresultat appliceras den tekniska modellen där ett månatligt medelvattenflöde kombinerat med 

turbinspecifika data ger en uppskattning på årlig medelproduktion. Mellanresultatet används vidare i den 

ekonomiska modellen där nettonuvärdet för investeringen kalkyleras.  

Modellens resultat visar att investeringen endast genom en kombination av ytterst gynnsamma utfall i flera faktorer 

kan få ett positivt nettonuvärde. Ett scenario som bedöms osannolikt. De parametrar som uppvisar störst känslighet 

på utfallet fastställs till kostnader relaterade till byggnation av fisktrappa, övrig byggnation, tillståndsansökan samt 

beviljande av EU-stöd. Detta föranleder ett behov av fortsatta studier kring vilka åtgärder som kan tas på politiskt 

plan för att förbättra de ekonomiska förutsättningarna samt i vilken utsträckning småskalig vattenkraft orsakar 

tillräcklig samhällsnytta för att motivera sådana åtgärder.
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Nomenklatur 

Förkortningar på organisationer och ekonomiska termer 

ESHA  the European Small Hydropower Associasion 

EU  Europeiska Unionen 

SVAF  Svensk vattenkraftförening 

NRFP  Nationella regionalfondsprogrammet 

IRR  Internal rate of return = internräntemetoden 

NPV  Net Present Value = nettonuvärde 

ROI  Return on investment = avkastning på investering 

Fysikaliska prefix, enheter och storheter 

k  Kilo   prefix för tusental 

M  Mega   prefix för miljontal 

G  Giga   prefix för miljardtal 

T  Tera   prefix för biljontal 

W  Watt   enhet för effekt 

s  Sekund   enhet för tid  

h  Timme = 60 sekunder  enhet för tid 

Wh  Wattimme   enhet för energi 

kg  Kilogram   enhet för massa 

m  Meter   enhet för avstånd 

P  Effekt    [W] 

Pmax  Maximal effekt   [W]  

H  Fallhöjd   [m] 

Q  Vattenflöde   [m3/s] 

Qmax  Maximalt vattenflöde  [m3/s] 

Qutb  Utbyggnadsvattenföring  [m3/s] 

γ  Densitet   [kg/m3] 

g  Gravitationskonstant  [m/s2] 

η  Verkningsgrad   dimensionslös 
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 1. Introduktion  

I denna del presenteras vattenkraftens historia, en sammanställning om dagsläget samt den uppskattade potentialen 

för småskalig vattenkraft i Sverige. 

1.1 Definition på småskalig vattenkraft 

Vattenkraftverk delas in efter storlek för att definiera politiska åtgärder i syfte att stödja den småskaliga 

vattenkraften. Trots oförmåga att konkurrera med storskaliga kraftverk i lönsamhet (Mishra, 2011) bidrar 

småskalig vattenkraft till samhällets välfärd på andra sätt, såsom ökad sysselsättning, snabbare teknikutveckling, 

decentralisering av elproduktion samt miljöskäl (SVAF, 2015). Grafen nedan visar hur den marginella 

investeringskostnaden stiger ju mindre kraftverket är. 

 

Figur 1 visar hur marginalkostnaden minskar kraftigt när den installerade effekten ökar (Mishra, 2011). 

Det finns ingen allmän definition om var gränsen för småskalig vattenkraft går. EU-kommissionen har infört en 

definition där alla kraftverk med en installerad effekt under 10 MW klassificeras som småskalig. Sverige har sedan 

tidigare haft 1,5 MW som gräns och den används fortfarande i stor utsträckning. I Tyskland ligger gränsen vid 5 

MW och i Norge delas kraftverken in i fyra mindre grupper i stället för enbart små- och storskaliga (SVAF, 2015). 

Antalet vattenkraftverk i Sverige som faller mellan den svenska gränsen och EU:s är få i förhållande till dem som 

befinner sig under den svenska gränsen, men står trots detta för ungefär lika stor elproduktion (Rosén, 2011). I 

denna studie kommer den svenska gränsen, som också är den lägsta i Europa, att användas eftersom den lämpar 

sig bättre för de befintliga fördämningar analysen grundar sig på (SVAF, 2015).  
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1.2 Vattenkraftens utveckling i Sverige och världen 

De tidigaste lämningarna av vattenkraftsnyttjande i Norden dateras till ca 300 e.kr och utgjordes av 

kvarnkonstruktioner med paddlar satta på vertikala axlar, som träffades av en vattenstråle föranledd av en träränna. 

Denna teknik var föregångaren till det mer kända vattenhjulet där vattnet leddes till hjulets högsta punkt och föll 

ner i skopor som fick hjulet att snurra, vilket i sin tur drev rotationen av kvarnstenar eller sågverksapparatur. Under 

den industriella revolutionens framfart på 1700-talet ansågs vattenhjulet för ineffektivt och fick ge rum för 

kolbaserade kraftverk. Fransmannen Benoit Forneyron utvecklade 1832 en snabbgående variant av vattenhjulet 

vilket anses vara världens första vattendrivna turbin. Denna utvecklades sedan i snabb takt under 1830-talet. De 

första kommersiella vattenturbinerna i Sverige utvecklades av Antenor Nydqvist kring 1840-talet vilket ledde till 

turbinföretaget NOHAB som även slog igenom på den internationella marknaden. Trefassystemet som utvecklades 

i mitten på 1890-talet möjliggjorde effektiv överföring av högspänd växelström över stora sträckor, vilket hade 

stor betydelse för branschen då energiintensiva industrier inte var beroende av direkt närhet till kraftkällan. Detta 

resulterade i utbyggnation av större vattendrag belägna långt ifrån bebyggelse (SVAF, 2015). 

 

Figur 2 visar utvecklingen av antalet småskaliga vattenkraftverk under det senaste århundradet med förklaringar till de största 

förändringarna (SVAF, 2015). 

Vid 1900-talets början ansågs vattenkraften ha potential att tillhandahålla en stabil energitillgång till det 

industrialiserade Sverige. Därmed kartlades Sveriges större vattendrag i syfte att utreda hydrologiska och 

naturgeografiska förhållanden för att modellera potentialen för vattenkraften. Undersökningarna som pågick under 

flera årtionden finns publicerade i tre volymer under namnet “förteckning över Sveriges vattenfall” och har 

digitaliserats av SMHI (SMHI, 2014). 
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1.3 Utbredning i dagsläget 

I Sverige finns cirka 1700 småskaliga vattenkraftverk som under ett normalår producerar 1.7 TWh, vilket 

motsvarar 2-3% av total årlig vattenkraftproduktion i Sverige (SVAF, 2015). Nedanstående tabell är en 

sammanfattning av vattenkraftens produktion i dagsläget samt en uppskattning av framtidspotential uppdelade 

enligt anläggningsstorlek. 

 

Tabell 1 redogör för dagsläget och potentialen för Sveriges vattenkraft. I tabellens värden har man tagit hänsyn till att en del 

av vattendragen inte får användas för kraftutvinning på grund av restriktioner för miljö- och kulturskydd (Rosén, 2011) (SVAF, 

2015). 

Trots att den småskaliga vattenkraften representerar en förhållandevis liten del av Sveriges totala produktion, 

skulle en ökning till full potential kunna ha en betydande inverkan på landets elbalans. Enligt SVAF har Sverige 

under ett normalår ett underskott i elbalansen på 3-5 TWh, vilket den småskaliga vattenkraften enligt uppgifterna 

ovan skulle ha potential att täcka delvis (SVAF, 2015). 

I en intervju med Christer Söderberg, tidigare ordförande i Svensk Vattenkraftförening (som då hette 

Småkraftverkens Riksförening), kan det finnas upp till 5000 oanvända befintliga fördämningar i Sverige som 

skulle kunna användas till att utvinna elkraft. Av dessa är cirka 2000 nedlagda kraftverk, medan de övriga är i 

form av gamla flottningsdammar och nedlagda kvarnar. Alla oanvända fördämningar medför förutom ekonomiskt 

spill en viss översvämningsrisk, vilket ytterligare ökar värdet i att utrusta dem med kraftverk (Söderberg, 2015). 

Upp till 4000 svenskar försörjer sig helt eller delvis på småskaliga vattenkraftverk, vanligtvis genom 

landsbygdsföretag där ägarna bor vid anläggningen (Rosén, 2011). Marcus Ström gjorde i sitt examensarbete på 

KTH en undersökning där ägare till kraftverk intervjuades. Bland annat framkom att majoriteten av företagen 

också innefattar någon annan verksamhet och att vattenkraften ofta inte är den största intäktskällan. De flesta av 

ägarna sköter drift och underhåll själva och ber om råd av SVAF eller sin lokala förening vid behov (Ström, 2012). 

 

  

< 1.5 MW (svensk 

definition)

< 10 MW

(EU-definition)

All svensk

vattenkraft

Antal kraftverk 1692 1869 2075

Produktion normalår [TWh] 1,7 4,3 65

Andel av producerad el 2,6% 6,6% 100%

Utbyggnadsotential [TWh] 1,3 2,7 5,5

Möjlig framtida produktion [TWh] 3 7 70,5

Möjlig framtida fördelning 4,3% 9,9% 100%
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2. Ekonomisk översikt 

I detta kapitel presenteras de ekonomiska förutsättningar som påverkar småskalig vattenkraft samt de 

beräkningsmetoder som kan användas för att bestämma investeringars lönsamhet. Branschen påverkas starkt av 

omvärldsfaktorer, såsom politiska beslut om vilka energikällor som ska främjas och på vilka sätt. Nya beslut tas i 

snabb takt både på nationell och internationell nivå och skapar en viss osäkerhet i lönsamhetsberäkningar.  

2.1 Ekonomiska analysmetoder 

Nedanstående formler är de vanligaste metoderna för att beräkna ekonomisk lönsamhet. Kalkylerna är inte 

modifierade till branschspecifika behov utan används i grundläggande form tagna direkt ifrån ekonomisk teori. 

Payback-metoden 

Målet med denna metod är att ta reda på antalet år det tar innan det investerade kapitalet är återbetalat. Då metoden 

är simpel i sitt utförande är den frekvent använd av företag i allmänhet i syfte att skapa överskådligt beslutsunderlag 

(Ross, 2013). 

Å𝑡𝑒𝑟𝑏𝑒𝑡𝑎𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑑 =  
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑

Å𝑟𝑙𝑖𝑔𝑎 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜𝑖𝑛𝑡ä𝑘𝑡𝑒𝑟
                 Formel 1 

Räntabilitetsmetoden (ROI) 

Med denna metod beräknas ”Return on Investment” som fokuserar på den löpande avkastningen på det investerade 

kapitalet.  

𝑅𝑂𝐼 =  100 ∗
Å𝑟𝑙𝑖𝑔 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜𝑖𝑛𝑡ä𝑘𝑡−Å𝑟𝑙𝑖𝑔 𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑚𝑖𝑛𝑠𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑛
                  Formel 2 

där den årliga värdeminskningen definieras som: 

𝑉ä𝑟𝑑𝑒𝑚𝑖𝑛𝑠𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 =  
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑛−𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟ℎå𝑙𝑙𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟

𝑇𝑒𝑘𝑛𝑖𝑠𝑘 𝑙𝑖𝑣𝑠𝑙ä𝑛𝑔𝑑
                Formel 3 

Med denna metod erhålls en årlig vinst i procent av hela projektets kostnad. ROI-metoden används med fördel i 

lönsamhetsbedömning samt för att jämföra olika investeringsalternativ. Räntabilitetsmetoden tar dock inte hänsyn 

till kapitalets värde ur en tidsaspekt vilket talar emot metodens användbarhet (Penche & Miller, 2004). 

Nettonuvärdemetoden (NPV) 

Nettonuvärdet beräknas genom att summera diskonterade årliga kassaflöden. Det blir således det belopp som är 

investeringens totala vinst i dagens penningvärde. 

𝐹𝑟𝑖𝑡𝑡 𝑘𝑎𝑠𝑠𝑎𝑓𝑙ö𝑑𝑒 = (𝐼𝑛𝑡ä𝑘𝑡𝑒𝑟 − 𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟 − 𝐴𝑣𝑠𝑘𝑟𝑖𝑣𝑛𝑖𝑛𝑔) ∙ (1 − 𝜏𝑐) + 𝐴𝑣𝑠𝑘𝑟𝑖𝑣𝑛𝑖𝑛𝑔 − 𝐶𝑎𝑝𝐸𝑥 − ∆𝑁𝑊𝐶      Formel 4 

τc = företagsskatt   

CapEx = Capital Expenditure (investering i anläggningstillgångar)  

∆NWC = skillnaden i nettorörelsekapital  
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𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑛𝑢𝑣ä𝑟𝑑𝑒 = ∑
𝐹𝑟𝑖𝑡𝑡 𝑘𝑎𝑠𝑠𝑎𝑓𝑙ö𝑑𝑒𝑖

(1+𝑝)𝑖
𝑛
𝑖=0 + 𝑉𝑡                  Formel 5 

i = period  

n = antal perioder  

p = kalkylränta  

𝑉𝑡 = återstående värde  

Visar kalkylen ett positivt värde på NPV är investeringen lönsam. Projektet med högst nettonuvärde är att föredra 

vid en jämförelse av investeringsprospekt (Penche & Miller, 2004). 

Internräntemetoden (IRR) 

Internräntemetoden liknar NPV-metoden där syftet är att undersöka vilken avkastning man får på sysselsatt kapital. 

Internräntan är den ränta som genereras genom att sätta nettonuvärdet till noll i NPV-metoden. Förräntningen som 

motsvarar lönsamheten fastställs och kan därefter jämföras med andra potentiella investeringar. Projektet med 

högst internränta bör ur en ekonomiskt rationell synvinkel vara det projekt som realiseras. Om den beräknade 

internräntan däremot är lägre än kostnaden för kapital visar metoden att projektet inte är lönsamt och bör förkastas. 

Enligt praxis skall internräntan vara åtminstone några procentenheter över kapitalkostnaden med syfte att vikta in 

projektets risker. Internräntemetoden används oftast till större projekt och är en kalkylmetod som har tiden som en 

faktor i värdet av kapital (Penche & Miller, 2004). 

2.2 Intäkter 

Ersättningsnivåerna på vattenkraftens inkomstkällor är 2015 ovanligt låga. Dessa nivåer är inte representativa för 

investeringskalkylering då branschaktiva aktörer räknar med en återgång till det normala ersättningsläget 

presenterat i tabell 2 (Söderberg, 2015). 

För ett kraftverk mindre än 1,5 MW i effekt observeras följande intäktskällor fördelade i ören per såld kWh energi. 

 

Tabell 2 redogör för intäkter i förhållande till såld el (SVAF, 2015) (Söderberg, 2015) 

I tabellen ovan är en sammanställning av försäljning av given inkomstkälla till varje månads medelpris uppdelat 

på förväntad normal produktion över ett år. Uppskattningen är inte representativ för våtår eller torrår utan avser 

inkomster för år med normal vattenföring. Tabellen är uppdelad enligt normala inkomstnivåer samt beräknad 

ersättning till år 2015. Noterbart är att intäkterna vid år 2015 är betydligt lägre givet den anormalt olönsamma 

marknadssituation som råder för vattenkraften. 

Intäkter [öre/kWh] Normalt 2015

Såld el 50 32

Elcertifikat 23 17

Nätnytta 3 4

Ursprungsgarantier 0,5-1,5 0,5-1,5
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Såld el 

Priset för den sålda elen är den största intäktskällan för ett vattenkraftverk och dess osäkerhet gör 

lönsamhetsberäkningar utmanande. Faktorer som driver elpriset och bidrar till osäkerheten är den ekonomiska 

tillväxten, industrins struktur och produktsammansättning samt övriga energikällors utveckling både i Sverige och 

utomlands (Lagerquist, 2013). 

En analys av Profu resulterade i fyra olika scenarier (figur 3) som alla förutsåg ett stigande elpris, men där priset 

år 2050, vilket närmar sig den bortre tidshorisonten för vattenkraftsinvesteringar som sker nu, varierade mellan 40 

och 70 öre/kWh (Profu, 2013). 

 

Figur 3 visar en historik över spotpriset på el från 1990 framåt samt prognos fram till 2050 (Profu, 2013) 

Elcertifikat 

Systemet med elcertifikat är ett stödsystem med syfte att stimulera produktionen av miljövänlig och förnyelsebar 

el. Sverige och Norge har en gemensam elcertifikatmarknad som skall bidra till att uppfylla målen om att öka den 

förnybara elproduktionen med 26,4 TWh mellan 2012 och 2020 (Energimyndigheten, 2015a).  

För att ett vattenkraftverk skall vara kvalificerat för att få elcertifikat måste någon av nedanstående punkter vara 

uppfyllda (Energimyndigheten, 2015b).  

 Småskalig vattenkraft som vid utgången av april 2003 hade en installerad effekt om högst 1500 kW per 

produktionsenhet. 

 Nya anläggningar. 

 Återupptagen produktion i nedlagda anläggningar om det har gjorts så omfattande ombyggnationer eller 

andra investeringar att anläggningen ska anses som ny. 
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 Produktionsökning i befintliga anläggningar. 

 Anläggningar som inte längre kan erhålla långsiktig lönsam produktion på grund av myndighetsbeslut 

eller omfattande ombyggnader. 

Nya anläggningar som tagits i drift efter införandet av elcertifikatsystemet blir tilldelade elcertifikat i 15 år men 

maximalt fram tills utgången av år 2035 då systemet har en planerad nedläggning (Energimyndigheten, 2015b). 

Ovanstående krav för tilldelning av elcertifikat har föranlett trenden att utföra ”certifikatrenoveringar” som ökar 

verkningsgraden i ett befintligt vattenkraftverk samt möjliggör för tilldelning av elcertifikat (Söderberg, 2015). 

Kostnaden för elcertifikaten överförs på kunderna som får betala en certifikatavgift. Nedanstående tabell visar den 

genomsnittliga kostnaden i öre/kWh i syfte att ge en uppfattning om elcertifikatsystemets påverkan på 

slutkonsumenternas elpris.  

 

Tabell 3 visar svenska elkundens genomsnittliga kostnad för elcertifikat i öre per kilowattimme under åren 2003-2013. 

(Energimyndigheten, 2015c) 

Elcertifikatsystemet är omdiskuterat; intresseorganisationer menar att elcertifikaten strider mot EU:s 

vattendirektiv, som enligt till exempel Sportfiskarna kräver att ingen försämring får ske i vattendrag med avseende 

på ekosystemet. Sportfiskarna hävdar vidare att elcertifikatsystemets mål kan uppnås utan att vattenkraften 

behöver expanderas samt att fiskevårdskostnader blir dyrare då kraftverksägaren kräver större kompensation för 

ökat vattenutsläpp (Lindhagen, 2010). 

I praktiken tilldelas producenter av förnyelsebar energi av staten ett elcertifikat per producerad MWh, som sedan 

kan säljas vidare. Efterfrågan drivs av en förutbestämd kvotplikt (se figur 4) som fastställer hur stor andel 

elcertifikat de kvotpliktiga behöver köpa i förhållande till sin elförsäljning. Elcertifikatens underliggande mängd 

energi ligger då till grund för den procentuella kvoten. Kvotpliktiga parter är skyldiga att ha en viss förutbestämd 

mängd elcertifikat som sätts i förhållande till försäljning eller användning av el. Kvotpliktiga parter är 

(Energimyndigheten, 2015b):  

 Elleverantörer. 

 Elanvändare som använder el som de själva producerat om mängden använd el uppgår till mer än 60 

MWh per beräkningsår och har producerats i en anläggning med en installerad effekt som är högre än 

50 kW. 

 Elanvändare i den utsträckning de har använt el som de har importerat eller köpt på den nordiska 

elbörsen. 

 Elintensiva industrier som har registrerats av Energimyndigheten. 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Genomsnittlig

kostnad [öre/kWh]
1,5 1,9 2,3 2,1 3,0 4,0 5,0 5,3 4,4 3,6 2,7
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Figur 4 beskriver andelen elcertifikat som kvotpliktiga parter är skyldiga att ha i förhållande till sin totala elanvändning där 

ett certifikat motsvarar 1 MWh såld el (Energimyndigheten, 2015e). 

Trenden som går att utläsa från grafen ovan är att kvotplikten stadigt ökar tills år 2020 där den sedan succesivt 

minskar tills programmet är slut. 

Ersättningen för sålda elcertifikat är en betydande inkomstkälla för ett småskaligt vattenkraftverk (Söderberg, 

2015). Utvecklingen av marknadspriset på elcertifikat är således relevant att följa och figur 5 nedan visar 

prisutvecklingen sedan elcertifikatsystemets inträde. 

 

Figur 5 visar historiska priser på elcertifikat (Cesar, Energimyndigheten, 2015) 

Elcertifikatpriserna var enligt grafen som högst mellan åren 2008-2010 då kvotplikten gick upp till 17,9%. Därefter 

har marknadspriserna stagnerat till ca hälften av priset 2008-2010. Det finns vitt skilda bedömningar angående 

elcertifikatprisets framtid. Prognoser sträcker sig från en stabilisering kring 245 SEK till en uppgång till 500 SEK 

per certifikat (Heikensten, 2010). 
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Ursprungsgarantier 

Från och med 1 december 2010 är det lag på att elektricitetens ursprung skall anges via ursprungsgarantier. 

Elproducenten får en garanti av staten för varje producerad MWh som sedan går att sälja till ett elhandelsbolag 

som kan ta en premie för att sälja elektricitet från förnyelsebara energikällor. När elen sålts annulleras 

ursprungsgarantierna (Energimyndigheten, 2015d). 

Nätnytta 

Ersättningen för nätnytta styrs av ellagen och ersättning utgår till producent då produktionen inom ett visst 

geografiskt område medför minskade kostnader för nätägare i form av energiöverföringsförluster. Nätnyttans 

ersättning skiljer sig för olika geografiska nätområden och även mellan olika nätbolag och är därför specifikt 

anknuten till lokala förutsättningar (Söderberg, 2015). 

EU-bidrag 

Under projekteringsfasen av en småskalig vattenkraftsutbyggnad finns möjlighet att söka EU-stöd från 

tillväxtverkets regionalfonder förutsatt att projektet ägs av ett företag samt att resultatet bidrar till regional 

utveckling. Detta givet antagande om att småskalig vattenkraft faller inom definitionen ”att stödja övergången till 

en koldioxidsnål ekonomi” vilket ingår som tematiskt mål för samtliga regionalfonder (Tillväxtverket, 2015a) 

(Tillväxtverket, 2014). 

Förutsättningarna för att få bidrag skiljer sig åt beroende på geografisk allokering samt den nytta projektresultatet 

kan väntas leverera. Regionalfondernas budgetar varierar beroende på område och det tematiska målet om att 

stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi prioriteras olika i olika regioner. Detta gestaltas i figur 6 som 

innehåller regionalfondsbudgetar indelade per regionalfondsområde samt medel disponerade till tematiskt mål om 

koldioxidsnål ekonomi. Det framgår att förutsättningarna att få EU-stöd är bäst i områdena Norra Mellansverige 

samt Östra Mellansverige givet ett antagande om att möjligheterna att få bidrag är direkt korrelerat med 

regionalfondens disponerade kapital. Samtliga regionalfonder erbjuder en medfinansiering av projekt om max 50% 

av de totala kostnaderna förutom Skåne-Blekinge, Småland och Öarna och Stockholm som inte har uttalade 

begränsningar. I Västsverige är den övre gränsen 40%. (Tillväxtverket, 2015a) (Tillväxtverket, 2014). Skulle 

projektstarten ske före ansökan om stöd kan bidraget betalas ut retroaktivt om det påbörjats innan 1 januari 2014 

och prövas i varje enskilt fall. (Tillväxtverket, 2015b) 
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Figur 6 visar en sammanställning av aktuella regionalfonders budgetar i miljoner euro. 

2.3 Kostnader 

Här redogörs för kostnader för att bedriva småskalig vattenverksamhet; dessa bygger tillsammans med intäkter 

och antaganden upp det ramverk som lönsamhetsberäkningarna i senare kapitel är baserade på. 

Tillståndsansökan 

För att få tillstånd för vattenverksamhet måste man genomföra ett samråd med ”utökad krets” vilket innefattas av 

Länsstyrelsen, enskilda berörda parter, övriga statliga myndigheter, kommuner, berörda organisationer och 

allmänheten som blir berörd av verksamheten. Parten som ansöker om vattenverksamhet skall i god tid 

tillhandahålla ovanstående parter med information angående lokalisering, omfattning, utformning samt förväntad 

miljöpåverkan. En ansökan skall även innehålla en miljökonsekvensbeskrivning (Hellman, 2013). 

Sammantaget kan tillståndsprocessens innehåll sammanfattas enligt nedanstående punkter (Penche & Miller, 

2004). 

 Energiproduktion 

 Påverkan av vattenkvalitet, flora och fauna samt övriga miljöaspekter 

 Byggnadskrav 

 Anslutning till elnätet 

 Markägarfrågor 
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Branschföreträdare har uppskattat att kostnaden att söka tillstånd för småskalig kraft är 1-2 MSEK. Denna kostnad 

avser ett mål som tas upp i fösta instans och gäller för nystart av gammalt kraftverk eller där en befintlig 

dammbyggnad finns. Kostnaden inkluderar omkostnader, administrativa kostnader för samråd, framtagande av 

ansökan, upprättande av en miljökonsekvensbeskrivning, eventuella utredningar samt deltagande i processen 

inklusive skriftväxling. Branschföreträdarna uppskattar vidare att kostnaden för eventuell överklagan blir 200 000-

400 000 SEK. (SOU, 2013) 

År 2012 tillsatte regeringen en vattenverksamhetsutredning för att se över reglerna gällande vattenverksamhet i 

miljöbalken och lagen om särskilda bestämmelser om vattenverksamhet. Uppdraget behandlar tillstånd och 

rättigheter som getts ut innan miljöbalken trädde i kraft. Anläggningar som inte får tillstånd enligt miljöbalken 

skall enligt utredningens principer drivas på ett sådant sätt att EU:s och miljöbalkens hänsynsregler om 

vattenkvalitet och påverkan på djur och växtlighet blir uppfyllt (SOU, 2013).  

Den stundande omprövningen av vattenverksamhet bidrar till en ökad osäkerhet kring små vattenkraftverks 

fortsatta lönsamhet och bidrar negativt till investeringsviljan. Branschinsatta personer anser att Sverige som enda 

land väljer att övertolka EU:s vattenbestämmelser och hävdar att det rimmar illa med de nationella miljömål 

Sverige har (Söderberg, 2015). 

Byggkostnader 

Komponenterna som måste byggas beskrivs i kapitlet teknisk översikt. Totala kostnader för en helentreprenad är 

mycket specifika för anläggningens förutsättningar med utrymme för stora felmarginaler (Penche & Miller, 2004). 

För att få en uppskattning av kostnaderna vid specifika anläggningar anlitas vanligtvis konsultbolag för att utföra 

en projektering (Wahldén & Åsman, 2013). Figur 7 visar uppskattade byggkostnader för vattenkraftverk 

(exklusive fisktrappa) i förhållande till installerad effekt (ESTIR, 2002). Kostnaderna för byggnation av fisktrappa 

är också mycket specifika för anläggningens förutsättningar och behandlas i kapitel 5. 

 

Figur 7 avser kostnaden för totalentreprenad uppdelad i €/kW. (ESTIR, 2002) 
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Drift- och underhållskostnader 

Kostnaderna för drift och underhåll är till stor del beroende av den automatiseringsgrad den aktuella anläggningen 

har samt om antalet kraftverk som ägs av samma företag är stort. Vid nybyggnation av kraftverk rekommenderas 

att automatisera i så hög grad som möjligt vilket i längden blir lönsamt via minskade driftskostnader. Tabellen 

nedan visar en uppskattning gjord för kostnadsläget 2015 som avser ett mindre kraftverk som delar 

driftskostnaderna med annan sidoverksamhet, vilket oftast är fallet vid kraftverksägande (SVAF, 2015). 

 

Tabell 4 redogör för uppskattade drift- och underhållskostnader i förhållande till såld el (SVAF, 2015) 

En avsättning om ca 4 öre/kWh är rekommenderad för skapandet av en buffert för att finansiera plötsliga 

reparationsåtgärder. Detta medför en kassaflödesmässig stabilitet som är värdefull för en hållbar drift (Söderberg, 

2015). 

Kostnaderna för drift och underhåll följer normalt de tre faser som presenteras figur 8. Den första fasen kallas 

”barnsjukdomar” och syftar till kostnader tillhörande problematik som uppkommer strax efter byggnadsfasen som 

kan bero på felkalkyleringar eller monteringsproblem. Mellan den första och andra fasen åskådliggörs kostnader 

för normaldrift. Andra fasen som kallas ”ålderskrämpor” är kostnader som uppkommer för att säkerställa normal 

drift samt laga tekniska problem som kan uppkomma för välanvänd gammal teknologi. Den sista fasen som kallas 

”föryngring” omfattar kostnader för att byta ut utdaterade och slitna komponenter mot nyare för att kraftverket 

skall få en ny livscykel. Ibland är det då även aktuellt att helt byta utrustning för att gamla komponenter inte finns 

kvar bland tillverkarnas sortiment (Söderberg, 2015). 

 

Figur 8 illustrerar driftskostnaderna för ett småskaligt vattenkraftverk (SVAF, 2015) 

Drift- och underhållskostnader [öre/kWh]

Tillsyn och normalt underhåll 8-14

Avsättning till större reparation och förnyelse 4
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Administrativa kostnader 

De administrativa kostnaderna bör med fördel delas med övrigt näringsidkande om kraftverket ägs som 

sidoverksamhet. Försäkringen bör dock vara specificerad till kraftverket och skall åtminstone innehålla 

maskinskador, brand och avbrottsersättning samt ersättning för skador på tredje man (SVAF, 2015). 

I nedanstående tabell står de administrativa kostnaderna uppskattade givet att bokföring och revision delas av 

annan verksamhet samt för kostnadsläget som råder 2015. (SVAF, 2015). 

 

Tabell 5 redogör för uppskattade administrativa kostnader i förhållande till såld el (SVAF, 2015) 

I ett kalkylexempel i Svensk vattenkraftförenings handbok steg drift- och administrationskostnaderna linjärt med 

en ökning på 2% per år (SVAF, 2015). 

  

Administrativa kostnader [öre/kWh]

Försäkring 2

Bokföring, administration, myndighetskrav 3

Fastighetsskatt 5
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3. Teknisk översikt 

Vattenkraftverk omvandlar genom utnyttjandet av en fallhöjd och elektromekanisk utrustning vattens lägesenergi 

till rörelseenergi och vidare till elektrisk energi. Den maximala utvinnbara effekten för ett kraftverk räknas genom 

Formel 6 (SVAF, 2015).  

𝑃𝑚𝑎𝑥 = 𝐻𝑄𝑢𝑡𝑏𝜂𝑔𝛾                  Formel 6 

𝑃𝑚𝑎𝑥 = maximala effekten 

𝐻 = fallhöjd 

𝑄𝑢𝑡𝑏 = utbyggnadsvattenföring 

𝜂 = verkningsgraden 

𝑔 = gravitationskonstanten 

𝛾 = vattnets densitet 

Verkningsgraden beror på förluster genom spill, läckage och friktion samt förluster i energiomvandlingen i 

elektromekanisk utrustning (IPCC, 2012). Dessutom har turbiner specifika verkningsgradsprofiler för olika 

vattenflöden, vilket beskrivs mer utförligt i avsnittet om turbiner nedan. Utbyggnadsvattenföringen är en övre 

gräns som sätts av turbinens egenskaper som dock sällan kan utnyttjas eftersom vattenmängden ofta varierar 

kraftigt (SVAF, 2015).  

Tekniskt sett kan ett småskaligt vattenkraftverk grovt delas in i två delar – fysisk konstruktion och elektromekanisk 

utrustning. I figur 9 åskådliggörs de komponenter som vanligtvis ingår i dessa kategorier. 

 

Figur 9 illustrerar de viktigaste komponenterna i ett typiskt vattenkraftverk. A) Damm, B) Kraftverksbyggnad, C) Turbin, D) 

Generator, E) Intagsgaller/intagslucka, F) Tilloppstub, G) Transformator, H)Sugrör/avlopp (Ström, 2012). 
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3.1 Konstruktion 

De anlagda konstruktionerna som behövs för att leda vattnet genom turbinen och till spill kallas för vattenvägar. 

Tillsammans med kraftstationsbyggnaden som innehåller all teknisk utrustning utgör dessa de huvudsakliga 

komponenterna i ett kraftverk som inte består av elektromekanisk utrustning (SVAF, 2015). Denna studie 

fokuserar på befintliga fördämningar, det vill säga att det finns en dammkropp och därmed en fallhöjd som går att 

utnyttja samt befintliga medel för att reglera vattenflödet. 

3.2 Vattenvägar 

Enligt studiens avgränsningar finns alltså en befintlig dammkropp. Dessa förekommer i allmänhet i tre olika 

former; fyllnings-, gravitations- och valvdammar (Karlsson & Lindblad, 2005).  

Fyllningsdammar, som är den vanligast förekommande typen i Sverige och globalt, består av en packad fyllning 

av jord och/eller sten. Gravitationsdammar är höga väggar av ett tungt material som genom sin vikt håller 

konstruktionen på plats och överför vattentrycket i vertikalled. Valvdammar fungerar efter samma princip som 

välvda dörrar eller tak för att klara av att hålla tillbaka vatten. Dessa lämpar sig dock bäst för större kraftverk med 

hög fallhöjd och smala pass och är ovanliga i Sverige. 

Till vattenvägarna hör även tillopp och utlopp, samt en intagslucka och ett intagsgaller. Luckan som medel för att 

torrlägga turbinen och gallret för att hindra oönskade objekt att ta sig in till turbinen (SVAF, 2015).  

Fisktrappor 

Enligt 11 kap. 8 § i miljöbalken är den som önskar bedriva vattenverksamhet skyldig att anlägga anordningar för 

fiskens framkomst utan ersättning. Vid en eventuell omprövning av befintliga fallrättigheter kommer detta krav 

innebära att befintliga anläggningar i stor grad behöver utrustas med passande fiskvandringsleder (Miljöbalken, 

1998). 

Många kraftverksägare är oroade över de ekonomiska konsekvenser en sådan åtgärd skulle innebära och 

vattenkraftens branschföreningar propagerar starkt mot de nya föreslagna reglerna (Rydström, 2015). 

För småskaliga anläggningar varierar fiskvägarnas natur kraftigt där olika typer av fisktrappor utformade för lokala 

och artspecifika förhållanden kombinerat med ekonomiska faktorer bestämmer utformningen. Utöver fisktrappor 

finns även mer högteknologiska metoder som pumpning, fiskslussar samt fiskhissar. Dessa lämpar sig normalt sett 

dåligt för småskaliga anläggningar (Penche & Miller, 2004) 

 3.3 Teknisk utrustning 

Den tekniska utrustning som krävs för att generera elektricitet i ett småskaligt vattenkraftverk presenteras i detta 

kapitel med särskilt fokus på turbintyper samt turbinval. Utrustning som krävs utöver turbin presenteras i listformat 

i slutet av kapitlet. 
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Turbintyper 

Vattenturbinen sköter tillsammans med generatorn omvandlingen av energi i kraftverket och kan variera stort i 

utformning beroende på vattendragets och vattenvägarnas egenskaper, men det finns några generella kategorier 

baserat på turbinens funktionsprincip. I figur 10 finns en kategorisering gjord av japanska energiministeriet. Den 

tekniska livslängden för turbiner uppskattas till 40 år. 

 

Figur 10 visar en kategorisk indelning av de vanligaste turbintyperna (Department of Energy, 2009) 

Reaktionsturbiner kännetecknas av att lägesenergi omvandlas till rörelseenergi i löpskovlarna. I aktionsturbiner 

sker en del av omvandlingen i ett munstycke före vattnet träffar skovlarna. Här följer en kortfattad presentation av 

de vanligaste turbintyperna. Om inget annat anges används Svensk Vattenkraftsförenings handbok Småskalig 

vattenkraft som källa i resterande del av kapitlet om teknisk utrustning (SVAF, 2015). 

Peltonturbinen är den vanligaste aktionsturbinen i Sverige. Vatten pressas under ett högt tryck genom ett 

munstycke och bildar en koncentrerad stråle som träffar skovlar enligt figur 11 nedan. För optimal funktion ska 

rotationshastigheten vid konstruktionsvarvtalet vara hälften av vattenstrålens hastighet. Detta innebär ett 

långsammare varvtal i förhållande till fallhöjd jämfört med andra turbintyper och minskar behovet av en växellåda. 

Växellådan är inte dålig i sig, men en teknisk komponent mindre innebär färre risker för driften av kraftverket. 

Peltonturbiner är relativt dyra och används endast vid högre fallhöjder, främst i bergsområden. 

 

Figur 11 visar en principbild av Peltonturbin (SVAF, 2015). I figuren gestaltas hur vattenflödet leds in i skovlarna vilket får 

löphjulet att rotera. Löphjulet är kopplat till en axel som driver en generator att alstra elektrisk energi. 

Aktionsturbin Impulsturbin (Pelton)

Reaktionsturbin

Francisturbin

Propellerturbin 
(Kaplanturbin)

Tvärströmningsturbin
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Francisturbinen är den mest använda typen i Sverige, tack vare enkelheten och god prestanda över ett brett 

fallhöjdsspektrum. Verkningsgraden är bäst vid 75-85% av maximalt flöde och avtar snabbt i takt med minskande 

flöde (figur 16). Turbinen består av löphjul, skovlar och sugrör enligt figur 12 nedan. Den kan också placeras 

horisontellt, varvid sugröret kröker sig för att styra ner vattnet i vertikal riktning. 

 

Figur 12 visar hur vatten intas genom den vertikalt placerade Francisturbinen. Vatten intas genom ställbara löpskovlar vilket 

driver turbinen till rotation. Vidare leds vattnet ut ur turbinhuset genom ett sugrör. Turbinen roterar en axel som är kopplad 

till en generator. (SVAF, 2015) 

Kaplanturbinen är den vanligaste propellerturbinen, illustrerad i figur 13. Den skiljer sig från övriga typer i och 

med att den kan sitta i ett rör som inte är omgivet av vatten. Detta underlättar service och inspektion avsevärt. 

Verkningsgraden är högre och mindre beroende av flödet än Francisturbinen (figur 16), men detta innebär också 

ett betydligt högre pris. Kaplanturbinen går på högre varv än övriga modeller och kan därför löna sig vid låga 

fallhöjder för att undvika användningen av en växellåda. På en kaplanturbin kan både ledskenor och löphjul 

regleras. Om endast löphjulet kan regleras kallas turbinen för semikaplan. 

 

Figur 13 visar hur vertikalt vattenflöde träffar Kaplanturbinens propellerblad vilket skapar rotation. Kraften i rotationen tas 

tillvara av en tillhörande generator via en sammankopplande rotationsaxel. (Wahldén & Åsman, 2013) 
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Tvärströmningsturbinen kallas även Bankiturbin och består av ett löphjul format som en cylinder med 

längsgående plattjärn som motsvarar skovlarna i de andra turbinerna (figur 14). Tvärströmningsturbiner är enkla 

och robusta och därmed billiga. Deras verkningsgradskurva är flack men lägre än de andra turbinernas (figur 16). 

 

Figur 14 visar en tvärströmningsturbin ur sidovy (SVAF, 2015) Vatten leds in in horisontellt i turbinhuset och träffar 

längsgående plattjärn vilket resulterar i rotation. Turbinen är kopplad till en generator som omvandlar energin från rotationen 

till elektrisk energi. 

Val av turbin 

Detaljutformningen sköts av leverantörer med deras egna datormodeller (Penche & Miller, 2004), vilket leder till 

att olika aktörer ger olika svar på vilka turbiner som lämpar sig för vilka förhållanden. Figur 15 är ett exempel på 

riktlinje gällande turbinval. 

 

Figur 15 ger en översiktlig bild av turbintypernas lämplighet avläses vattenflöde, fallhöjd samt önskad effekt vilket resulterar 

i en eller flera rekommendationer på lämpliga turbintyper. (Werner Beisler, 2010). 
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En mer detaljerad modell har skapats av J. L. Gordon och P. Eng vars excelverktyg förutom fallhöjd, tappning och 

effekt även tar flödesvariationer över ett år, vattnets temperatur och systemets frekvens i beaktande (Gordon & 

Eng, 2003). Vikten av att beakta flödesvariationens framgår i figur 16, där olika turbiners verkningsgrader ritats 

ut som funktion av flödesnivåer från obefintligt till maximalt flöde. 

 

Figur 16 visar typiska verkningsgrader för turbiner (Penche & Miller, 2004) (Newmills engineering ltd, 2015) 

Verkningsgraden är i figuren beroende av flödet i förhållande till maximalt flöde. Gemensamt för samtliga turbintyper 

illustrerade är att låga flöden innebär lägre verkningsgrad vilket har effekter på genereringen av elektricitet. Om vattendraget 

som utrustas med en turbin har stora flödesvariationer är det mer fördelaktigt att installera en turbin med en flack 

verkningsgradskurva. 

Övrig teknisk utrustning 

 Generator 

 Växellåda 

 Kontrollutrustning och elsystem 

 Manöverutrustning 

 Ställverk, transformator och nätanslutning 

(Wahldén & Åsman, 2013) 
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4. Problemformulering och mål 

Detta kandidatexamensarbete är skrivet i syfte att utreda den ekonomiska potentialen vid etablering av småskalig 

vattenverksamhet vid en befintlig fördämning. Problemformuleringen utgår ifrån ett antagande om ett existerande 

kunskapsgap mellan ägare av fallrättighet och marknadsaktörer. Projektets mål är att utgående från rådande 

marknadsläge (2015) utreda huruvida en investering i nybyggnation av ett småskaligt vattenkraftverk är lönsamt. 

För att utgå ifrån verklighetstrogna data som erfordras för en analys har verkliga förutsättningar inhämtats från det 

etablerade vattenkraftverket Warbro Kvarn i Katrineholms kommun, Sörmland. Centralt i projektet är etablerandet 

av en relevant lönsamhetsmodell modifierbar till specifika fall samt en riskmodell som behandlar den ekonomiska 

risken kopplad till olika scenarioparametrar. 

Studien förväntas leverera resultat som är relevanta för entreprenörer som syftar utvärdera investeringsprospekt 

med utgångspunkterna lönsamhet och riskbedömning. Nedan följer studiens mål i listformat. 

 

 Genom att beräkna nettonuvärdet på investeringen utreda huruvida det är lönsamt att anlägga ett 

småskaligt vattenkraftverk vid befintlig dammbyggnad med förutsättningar lånade från det befintliga 

vattenkraftverket vid Warbro Kvarn i Sörmland. 

 

 Undersöka de ekonomiska riskerna associerade till ovanstående investering genom uppskattning av 

framtida utfallscenarion i en känslighetsanalys. 

 

Utöver de ordinarie målen har studien som delmål att leverera en uppskattning på årlig medelproduktion i ett 

kraftverk med Warbro Kvarns förutsättningar. Delmålet är resultatet av en teknisk modell och redovisas som ett 

mellanresultat till den ekonomiska modellen emedan den utgör en viktig parameter för lönsamhetsanalysen. 
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5. Metod 

I detta kapitel beskrivs lösningsmetodiken som används för att komma fram till studiens resultat. Denna illustreras 

konceptuellt i figur 17. Två dynamiska modeller av teknisk respektive ekonomisk natur beskrivs ingående med 

tillhörande antaganden och begränsningar.  Modellerna inte är oberoende i sin utformning eftersom mellanresultat 

från den tekniska modellen används som en parameter i den ekonomiska modellen. 

5.1 Systembeskrivning 

Med målsättningen att bedöma lönsamheten på en investering i småskalig vattenkraft används en teknisk och en 

ekonomisk modell som grund för analysen. Baserat på ett scenario där kraftverket vid Warbro Kvarn skulle byggas 

från grunden används verkliga indata för att i den tekniska modellen räkna ut en årlig produktion från kraftverket. 

Detta mellanresultat används sedan i kombination med indata över intäkter, kostnader och andra ekonomiska 

förutsättningar uppskattade på basis av tidigare studier i en ekonomisk modell. Där beräknas årliga fria kassaflöden 

samt nettonuvärde för investeringen. En redovisning av vilka värden som använts som indata för modellerna, samt 

vilka antaganden och förenklingar som gjorts för att uppnå dessa, följer under rubrikerna ”Antaganden för den 

tekniska modellen” respektive ”Antaganden för den ekonomiska modellen”. Utgående från det erhållna resultatet 

i basscenariot varieras sedan utvalda parametrar från indata i en känslighetsanalys för att undersöka vilken inverkan 

en variation i de olika faktorerna har på lönsamheten. Avslutningsvis diskuteras resultaten från kassaflödes- och 

känslighetsanalysen med investeringens lönsamhet som utgångspunkt. Tillvägagångssättet illustreras i figur 17. 

 

Figur 17 visar en konceptuell modell som illustrerar studiens lösningsmetodik. 

Tekniska indata är hämtade från de tekniska förutsättningar som finns vid kraftverket Warbro Kvarn och beskrivs 

mer ingående i kapitel 5.3, medan ekonomiska indata baseras på data presenterade i kapitel 2. Behandlingen av 

dessa data i den ekonomiska modellen beskrivs i kapitel 5.4. Observera att kapitel 5.4 kan innehålla data som inte 

presenterats i kapitel 2 i de fall modellens antagna anläggningsspecifika förutsättningar kräver anpassade indata 

som skiljer sig från de mer allmänt gällande data i kapitel 2. 
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5.2 Warbro Kvarn 

Platsspecifika data erforderliga för den tekniska modellen är inhämtade från det befintliga småskaliga 

vattenkraftverket Warbro Kvarn. Kraftverket är beläget i Katrineholms kommun i Sörmland. År 2011 utfördes där 

en omfattande renovering där konsulter från företaget Cargo & Kraft gjorde en lägesanalys samt dimensionering 

av turbin. En turbin av typen semikaplan valdes samt installerades med elektrisk effekt på 55 kW. De 

förutsättningar som råder på Warbro Kvarn har inhämtats till studiens modell för att efterlikna verklighetstrogna 

förutsättningar där modellberäkningar kan jämföras med verkligt utfall för de år som nya turbinen på Warbo Kvarn 

varit i drift. Uppskattningar gjorda av Cargo & Kraft om tekniska data samt lägesförutsättnignar på Warbro Kvarn 

har här antagits vara tillförlitliga. Inhämtade data från Cargo & Kraft finns i Bilaga A. 

Kraftverket är beläget vid en kvarn som funnits sedan senare delen av 1700-talet och alltsedan dess haft en 

dammbyggnad. Lokaliteten bedöms som signifikativ för studien då nedlagda kvarnar och sågverksdammar 

identifierats som potentiella platser där den småskaliga vattenkraften kan byggas ut (Söderberg, 2015).  

Kraftverket vid Warbro Kvarn är i dagsläget lönsamt och den senaste investeringen skedde 2012 då en ny turbin 

samt en ny generator installerades. Huvudanledningarna till varför det är lönsamt är att investeringen kunde ske 

med stöd av gammalt tillstånd för vattenverksamhet utan fiskpassage (något som kan komma att ändras i framtiden, 

se kapitel 3.2). Det fanns dessutom ett befintligt turbinhus vilket märkbart minskade byggnations- och 

installationskostnaderna. Observera att dessa förutsättningar inte är del av den ekonomiska och tekniska modell 

som konstruerats. För utförlig redogörelse om antagna förutsättningar för modellerna hänvisas till kapitel 5.3 och 

5.4. 

5.3 Teknisk modell 

Modellen består av en uträkning av årsproduktionen i kWh i ett tänkt vattenkraftverk baserat på fallhöjd, flöde 

samt turbinens effekt, slukförmåga och verkningsgrad enligt formel 7 (baserad på formel 6).  

Å𝑟𝑠𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛 = ∑ ∑ ∑ 𝐻𝑄𝑖𝜂𝑔𝛾24
𝑘=1

𝑚
𝑗=1

12
𝑖=1                   Formel 7 

𝑖 = 𝑚å𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟 

𝑗 = 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎𝑔𝑎𝑟 𝑖 𝑚å𝑛𝑎𝑑𝑒𝑛 

𝑘 = 𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟 

Antaganden för den tekniska modellen 

All teknisk indata för uträkningarna erhölls ur den offert Cargo & Kraft framställde vid byggandet av kraftverket 

vid Warbro Kvarn. Mer detaljerad information hittas i Bilaga A. 

Bruttofallhöjden, som används i den ekonomiska modellen, sattes till 3,90 meter och fallhöjden till turbinen till 

3,67 meter. 

Vattenföringen är i offerten uträknad på basis av avrinningsområdets storlek och den uppskattade avrinningen 

per arealenhet och verkar stämma överens med de mätningar som gjorts (Bilaga A) och används därför i 

basscenariot. 

Verkningsgraden för den valda turbinen vid olika flöden erhölls av leverantören (se figur 18). 
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Figur 18 illustrerar verkningsgraden på installerad turbin på Warbro Kvarn vilket klassificeras som en semikaplanturbin (Se 

kapitel 3). Verkningsgraden som illustreras med en orange kurva avläses på den vänstra vertikala axeln benämnd “turbin eta”. 

Den högra vertikala axeln är avsedd till den blåa linjen som beskriver uppnådd elektrisk effekt i förhållande till aktuellt flöde 

på den gemensamma horisontella axeln. 

För att undvika avläsningsfel mellan de givna punkterna användes värden från en andragradsekvation som 

anpassats till givna datapunkter i Excel enligt figur 19 nedan.  

 

Figur 19 visar den andragradsekvation som anpassats till de givna datapunkterna i Excel och använts i den tekniska modellen 

för att beräkna den årliga genereringen av elektricitet. Observera att x-axeln börjar vid 0,5 m3/s enligt turbinleverantörens 

uppgifter. Variabeln x i ekvationen är på grund av begränsningar i Excel inte kopplad till värdena på x-axeln utan till heltalen 

1-15. 
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Modellen tar inte hänsyn till dagsfluktuationer i flödet och den inverkan det medför på verkningsgraden utan 

använder verkningsgraden vid vattenflödets månadsmedelvärde under varje månad. 

Fysikaliska konstanter som tyngdacceleration och vattnets densitet erhölls ur universitetsläroboken Matter and 

Interactions (Chabay & Sherwood, 2010). 

5.4 Ekonomisk modell 

För att bedöma lönsamheten för de undersökta investeringarna används en kassaflödesmodell utförd i en excelfil 

(Bilaga C) enligt ett basscenario som grundar sig på förutsättningarna för kraftverket vid Warbro Kvarn. Årliga 

Kassaflöden och deras nettonuvärde i SEK beräknas under 40 års tid genom att summera intäkter, kostnader och 

skatteeffekter (formel 4 & 5) vilka beräknas med parametrarna för indata som finns presenterade i figur 20. 

 

Figur 20 är en lista på basscenariots input-parametrar. Vita rutor syftar till antagna parametervärden medan värden i gråa 

rutor är beräknade med antagna parametrar som grund. 

PARAMETRAR

Grundinvestering 6,0 MSEK

Byggkostnader 2,2 MSEK

Ansökningskostnad 1,5 MSEK

Fallhöjd 3,9 m

Fisktrappans meterkostnad 1,1 MSEK/m

Fisktrappa 4,3 MSEK

EU-stöd 30%

Byggkostnad/effekt 40 000 SEK/kW

Årsproduktion 350 000 kWh

Installerad effekt 55 kW

Andel främmande kapital 75%

Ekonomiska förutsättningar

Avkastningskrav på eget kapital 10,0%

Ränta på lån 3,0%

WACC 4,3%

Prisinflation 0,2%

Inflationsökning 0,11% /år

Avbetalningstid 25 år

Avskrivningstakt 40 år

Företagsskatt 22%

Intäkter

Elpris 32 öre/kWh

Elcertifikat 17 öre/kWh

Nätnytta 4 öre/kWh

Ursprungsgaranti 1 öre/kWh

Intäkter totalt 54 öre/kWh

Elprisets ökningstakt 1-20 1 öre/kWh/år

Elprisets ökningstakt 21-40 0,5 öre/kWh/år

Elcertifikatprisets ökningstakt 1 öre/kWh/år

Kostnader

Tillsyn, normalt underhåll 11 öre/kWh

Avsättning för reparation och förnyelse 4 öre/kWh

Försäkring 2 öre/kWh

Bokföring, admin, myndighetskrav 3 öre/kWh

Fastighetsskatt 5 öre/kWh

Kostnader totalt 25 öre/kWh
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Antaganden för den ekonomiska modellen 

Här redovisas för de antaganden som gjorts i skapandet av basscenariot. En principiell hållning för antagandena 

är att medelvärden av eventuella intervall använts. I de fall intervall inte existerar har personliga bedömningar 

gjorts på vad som är mest sannolikt. 

Företagsstrukturen i modellen antas vara att vattenkraftverket ägs i ett aktiebolag, vilket ger en mer enhetlig 

skattestruktur som underlättar modellens beräkningar. Vidare antas att företaget även innefattar annan verksamhet, 

vilket majoriteten av alla företag med småskalig vattenkraft gör (se kapitel 1.3). Då vattenkraften ofta inte är största 

intäktskälla antas att negativa resultat i vattenkraften fungerar som skattesköld för den övriga verksamheten. 

Grundinvesteringen åsyftar de initiala investeringskostnaderna som härrör till år noll i modellen. Beräkningar är 

gjorda enligt nedanstående formel. 

𝐺𝑟𝑢𝑛𝑑𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 = (1 − 𝐸𝑈𝑠𝑡ö𝑑) ∙ 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑏𝑦𝑔𝑔𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟 + 𝑎𝑛𝑠ö𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑               Formel 8 

Byggkostnaderna för ett småskaligt vattenkraftsprojekt där den beräknade effekten på turbinen är av 

storleksordning 50 kW varierade år 2002 mellan 1500 och 6000 €/kW med ett medelvärde på 3 750 euro/kW (se 

kapitel 2). För att ta i beaktande valutornas utveckling har euron konverterats till SEK enligt medelvärdet för 

växelkursen år 2002 (Online Currency Converter, 2015), varefter kronan korrigerats enligt inflationen i Sverige 

från 2002 till dagsläget (Statistiska Centralbyrån, 2015). Resultatet som använts i basscenariot blev 40 000 SEK 

per kilowatt enligt uträkningarna nedan. 

𝑃𝑟𝑖𝑠𝑆𝐸𝐾,2015 = 𝑃𝑟𝑖𝑠𝐸𝑈𝑅,2002 ∙ 𝑉ä𝑥𝑒𝑙𝑘𝑢𝑟𝑠2002 ∙ 𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛2002−2015                 Formel 9 

𝑃𝑟𝑖𝑠𝑆𝐸𝐾,2015 = 3750€ ∙ 9,17 
𝑆𝐸𝐾

𝐸𝑈𝑅
∙ 1,15 ≈ 40 000𝑆𝐸𝐾               Formel 10 

Ansökningskostnaden för mål i första instans uppskattas till 1-2 MSEK, vilket framkom under rubriken “Kostnad 

för ansökningsprocessen”.  

I basscenariot antas en kostnad i mitten av det angivna intervallet på 1,5 MSEK samt att målet inte blir överklagat. 

Fisktrappa för uppåtvandrande fisk antas i modellen krävas enligt befintlig lagstiftning. Kostnaden för fiskvägar 

varierar stort beroende på utförandet (Fiskevårdsteknik i Sverige AB, 2014) men enligt en analys från 2001 av 

University of Rhode Island skulle en fisktrappa för en fallhöjd motsvarande Warbro kvarn kosta mellan 25 000 

och 30 000 dollar per fallhöjdsfot (80 000-100 000 dollar per meter) (University of Rhode Island, 2001). Översatt 

till dagens svenska krona (samma metod som under byggkostnader ovan) skulle det motsvara mellan 1 och 1,2 

MSEK per fallhöjdsmeter, vilket ligger innanför gränserna för Vattenfalls uppskattning för större kraftverk från 

2011 (0,5-2 MSEK per fallhöjdsmeter) (SOU, 2013). I modellens basscenario används därför det genomsnittliga 

värdet av intervallet erhållet från University of Rhode Island. Denna uppskattning stämmer även överens med 

rapporterade uppgifter om liknande byggprojekt i Australien (Sunwater, 2010). 

EU-stöd kan, som nämnt i kapitel 2.2, beviljas för upp till 50% av investeringskostnaden. Eftersom byggandet av 

Warbro Kvarn 2011 beviljades 30% kommer detta att användas i basscenariot, men effekterna av alternativa utfall 

utreds i känslighetsanalysen. 

Årsproduktionen sätts till mellanresultatet erhållet ur den tekniska modellen. Eftersom årliga variationer antas ta 

ut varandra under de 40 år investeringen räknas på används mellanresultatet som konstant värde för produktionen. 
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Avkastningskravet för investeringen beräknas enligt formeln för viktad kapitalkostnad, WACC (formel 11 nedan) 

(Ross, 2013). 

𝑟𝑊𝐴𝐶𝐶 = (
𝐸

𝐸+𝑆
) ∙ 𝑟𝐸 + (

𝑆

𝐸+𝑆
) ∙ 𝑟𝑆 ∙ (1 − 𝑇𝐶)               Formel 11 

Avkastningskravet på det egna kapitalet sätts enligt PwC:s bedömning på “marknadsmässiga avkastningskrav 

inom energisektorn, baserat på marknadsmässiga bedömningar om räntor och vedertagna drifts- och 

investeringskostnader” (PriceWaterhouseCoopers, 2010) till 10%. Detta resulterar i en kalkylränta på 4,6%. PwC:s 

bedömning gällde ett större kraftverk, men eftersom investeringshorisonten och riskerna är de samma bedöms 

avkastningskravet vara jämförbart. 

Inflationen antas under de första tio åren stadigt öka från 2015 års nivå 0,2% till 2000-talets medelvärde 1,3% 

(Statistiska Centralbyrån, 2015). Därefter antas inflationens medelvärde för resten av perioden vara det samma, 

och är därför konstant 1,3% i uträkningarna. I figur 21 framgår att inflationsnivån varierat en hel del under de 

senaste decennierna, men för en långsiktig investeringskalkyl bedöms ett medelvärde vara ändamålsenligt. 

Riksbanken har ett inflationsmål på 2% (Sveriges Riksbank, 2012). Effekterna av att inflationsmålet skulle 

uppfyllas utreds i känslighetsanalysen. 

 

Figur 21 illustrerar den årliga inflationen i Sverige bunden till konsumentprisindex från 1992 till 2014 (Statistiska 

Centralbyrån, 2015). 

Främmande kapital används oftast åtminstone delvis för grundinvesteringen. Den initiala fördelningen av kapital 

anskaffat till grundinvesteringen antas i basscenariot till 70% bestå av främmande kapital. 

Då banker lånar ut kapital till investeringar i småskalig vattenkraft ligger lånens längd normalt på 25 år och kan i 

enstaka fall sträcka sig till 30 år (SVAF, 2015). I basscenariot görs antagandet att banklån tas med 

återbetalningstiden 25 år för att gestalta normala förhållanden. 

I skrivande stund (maj 2015) är Sveriges styrränta -0,25% (Sveriges Riksbank, 2015). Med dessa låga räntenivåer 

uppskattas i basscenariot att ett företagslån kan tas med 3% fast ränta. Givet antagandet om befintlig 

sidoverksamhet antas övriga tillgångar kunna sättas som säkerhet för lånet vilket motiverar en låg ränta. 
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Ekonomisk livslängd för tyngre mekanisk och teknisk utrustning som turbin och generator brukar vara 40-60 år 

medan kontrollutrustning har en teknisk livslängd på 10-15 år och övrig teknisk utrustning normalt har en livslängd 

på 25-35 år (Lees, 2006). Detta leder till att det i basscenariot är antaget en ekonomisk livslängd på 40 år där 

kostnader för utbyte av kontrollutrustning samt övrig teknisk utrustning beräknas täckas av den buffertavsättning 

som görs i modellen. Kalkylmässig avskrivningstakt är således satt till 40 år.  

Utöver detta antas att restvärdet på anläggningen efter avskrivning är noll vilket motiveras genom ett antagande 

om att skrotvärdet är densamma som kostnader relaterade till nedmontering. Detta antagande är avgränsat till att 

inte inkludera avskrivning eller restvärde på mark eller fallrätt vilket är praxis (SVAF, 2015). 

Bolagsskatten för aktiebolag är 22% på vinsten givet att räkenskapsåret börjat efter 31 december 2012 

(Skatteverket, 2015). Basscenariot är gällande för projekt med start år 2015 vilket leder till antagandet att 

bolagsskatten initialt är 22% av vinsten. Vidare antas samma skattesats gälla för 40 år framåt i tiden. Antagandet 

görs i brist av tillförlitlig uppskattning om bolagsskattens utveckling givet att en framtida skattesats är föremål för 

oberäkneliga politiska beslut. 

Elpriset i modellen grundar sig på dagens priser (SVAF, 2015) i kombination med prognoser om framtida 

prisökningar (Profu, 2013) (Söderberg, 2015). Utvecklingen är högst osäker vilket kommer att återspeglas i 

känslighetsanalysen, men i basscenariot används medelvärdet av scenarierna i Profus prognos (se kapitel 2). Detta 

innebär ett startvärde på 32 öre/kWh samt en ökning som går från 1 öre/kWh under de första 20 åren till 0,5 

öre/kWh de följande 20. 

Elcertifikatpriset har samma osäkerhet som elpriset. Modellen utgår återigen från dagens priser (SVAF, 2015) 

med en ökning baserad på genomsnittet av prognoser (Heikensten, 2010). Värdena som används i modellen är 17 

öre/kWh det första året och därefter en årlig ökning på 1 öre/kWh. Detta resulterar även i ett genomsnittligt pris 

(27 öre/kWh) som ligger nära vad SVAF:s handbok klassar som normalnivå (23 öre/kWh) (SVAF, 2015). 

Eftersom elcertifikatsystemet enligt planen tas ur bruk år 2035 och framtida ersättande system inte är kända räknas 

intäkterna från certifikat endast för de inledande 20 åren i modellen. Anläggningen tilldelas som utgångsläge 

elcertifikat de första 15 åren men modellens avsättningar för reparation och förnyelse antas användas för att göra 

en certifikatrenovering (se kapitel 2.2) vilket motiverar en fortsatt tilldelning de resterande 5 åren av systemets 

livslängd. 

Ersättningarna för nätnytta och ursprungsgaranti är förhållandevis små och variationer i deras värden ändrar 

inte det slutliga utfallet nämnvärt. Därför har deras startvärden satts till 4 öre/kWh för nätnyttan (SVAF, 2015) 

och 1 öre/kWh för ursprungsgarantin (Söderberg, 2015) och de förväntas stiga i takt med inflationen. 

Kostnader för drift och underhåll presenteras i kapitel 2.3. Kostnader för tillsyn och normalt underhåll varierar 

mellan 8-14 öre/kWh. I brist på mer exakt information antas ett medelvärde av intervallet vara representativt för 

basscenariot och sätts initialt till 11 öre/kWh. Avsättning till större reparation och förnyelse beskrivs i kapitel 2.3 

som rekommenderad till 4 öre/kWh och behandlas i basscenariot som en årlig kostnad. Kostnader härrörande till 

drift och underhåll antas i basscenariot öka med den antagna inflationstakten. 

Administrativa kostnader antas i basscenariot initialt uppgå till de uppskattningar som presenterats i kapitel 2.3. 

Detta innebär att försäkring kostar 2 öre/kWh och fastighetsskatten 5 öre/kWh. Kostnader för bokföring, 
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administration och myndighetskrav uppgår då till 3 öre/kWh. Den senare kostnaden beskrivs i kapitel 2.3 som 

gällande då den fördelas över befintlig sidoverksamhet vilket ligger i linje med basscenariots antagande om 

företagsstrukturen. Samtliga kostnader för administration antas i basscenariot öka med den antagna 

inflationstakten. 

5.5 Begränsningar 

Befintlig dammbyggnad 

Modellen kan enbart appliceras på platser där en befintlig dammbyggnad finns av sådant skick att förstärkningar 

och omfattande ombyggnationer inte behövs för att idka vattenverksamhet. 

Vattenflödesschema redan uppmätt 

En förutsättning för modellen är att ett säsongsbaserat flödesschema har blivit uppmätt innan användning. Detta 

kan göras av konsulter eller via SMHIs tjänster (Söderberg, 2015). Detta ses som en rimlig avgränsning i studien 

då flödesscheman är mycket specifika i sin natur och beror på andelen sjöareal uppströms samt nederbördsdata. 

En tumregel är att flödet blir jämnare då det är en stor andel sjöareal uppströms då detta kan fungera som en typ 

av magasinering utan att vattenståndet påverkas märkbart (Söderberg, 2015). 

Månadsmedelvärden 

Den tekniska delen av modellen är begränsad till att enbart ta hänsyn till månadsmedelvärden på den förväntade 

flödesstatistiken. I verkligheten kan flödet variera från dag till dag vilket innebär oregelbundna justeringar av 

vattenflöde genom turbinen och även till vilken verkningsgrad som går att uppnå i turbinen. 

Magasinering av vatten 

Studien är avgränsad till att inte ta hänsyn till magasinering av vatten för produktion under gynnsamma 

marknadsförhållanden. Magasinering i alla dess former är avgränsade från rapportens innehåll och tillrinningen 

antas oavkortat gå till turbinen alternativt genom en spillfåra. 

Fisktrappans inverkan på vattenflödet genom turbin 

En eventuell fisktrappas inverkan på vattenföringen genom turbinen har i studien avgränsats. I realiteten är 

spillvatten genom en fiskväg en faktor som beror på fisktrappans utformning men som oundvikligen minskar 

tillgängligt vatten för energiutvinning under perioder med låg eller medelhög tillrinning. 

Underkylning och isbildning 

Kostander härrörande till apparatur och åtgärder för förhindring av isbildning i turbin och intagsgrind har 

avgränsats från studiens omfattning. 

Likviditetsproblem 

Åtgärder för att lösa likviditetsproblem i företagsstrukturen har avgränsats från studien. Likviditetsproblem kan 

tänkas uppkomma vid årliga negativa kassaflöden om den antagna sidoverksamheten inte har kapital nog att betala 

de rörliga kostnaderna från kraftverksdriften.  
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6. Resultat 

Nedan presenteras mellanresultatet från studiens tekniska modell samt resultatet av den ekonomiska modellen. 

Mellanresultatet är en uppskattning på årlig medelproduktion och presenteras i enheten kWh/år. Resultatet från 

den ekonomiska modellen är ett diskonterat nuvärde av en investering med basscenariots antaganden som beskrevs 

i föregående kapitel. Resultatet av den ekonomiska modellen presenteras i enheten SEK och resultatet testas senare 

i känslighetsanalysen där resultatets innebörd analyseras i studiens diskussionsdel. 

6.1 Mellanresultatet från den tekniska modellen 

I figur 22 nedan åskådliggörs den månatliga produktionen (vänstra axeln) bredvid den månatliga 

medelvattenföringen (högra axeln). Enligt uträkningarna går turbinen på maximal effekt från december till maj 

vilket syns i att produktionen då endast varierar med antalet dagar per månad och inte påverkas av 

flödesvariationer. Under sommarmånaderna däremot är produktionen direkt proportionerlig mot den 

genomsnittliga vattenföringen. Enligt modellen uppgår den årliga produktionen till knappa 350 000 kWh. De 

mätningar som utförts under åren 2012-2014 tyder på att detta är ett realistiskt värde att använda (Bilaga B). 

 

Figur 22 visar beräkningen av Warbro Kvarns månatliga medelproduktion i blåa staplar vilka avläses på den vänstra vertikala 

axeln i grafen. De röda staplarna avser Cargo & Krafts uppskattning av månatlig medelvattenföring och avläses på den högra 

vertikala axeln. Figuren syftar illustrera sambandet mellan flöde och produktion fördelat på säsongsmässiga variationer. För 

mer detaljerade siffror på genomsnittlig vattenföring se bilaga A. 

Statistik över produktion i det kraftverk kalkylen grundar sig på finns bara tillgänglig för de senaste tre åren och 

är därmed inte tillräcklig som underlag, men resultaten för både de månatliga och den årliga produktionen verkar 

stämma överens med uppmätta data. I figur 23 jämförs modellens resultat med den verkliga produktionen år 2012. 
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Figur 23 illustrerar en jämförelse mellan den tekniska modellens uppskattning av månatlig produktion i blåa staplar vilket i 

figuren jämförs med verkligt utfall i Warbro Kvarn år 2012. För åtta av tolv månader projekterar modellen en högre månatlig 

produktion än det verkliga utfallet år 2012. Juli månad visar emellertid på att felmarginalerna kan vara stora vid observationer 

av enskilda års utfall. För mer detaljerade siffror på månatliga produktionen år 2012 se bilaga B. 

6.2 Utfall av basscenariot 

Figur 24 nedan presenterar den ekonomiska modellens utfall på basscenariots antaganden. 

 

Figur 24 visar basscenariots ekonomiska utfall med resultatparametrarna “Fritt kassaflöde” och “kumulativt diskonterat 

kassaflöde” som båda beror av tiden på x-axeln och värdet presenteras i miljoner kronor på y-axeln. Kumulativt diskonterat 

kassaflöde för år 40 utgör investeringens totala nettonuvärde givet att den ekonomiska livslängden är satt till 40 år. Detaljerade 

beräkningar finns i bilaga C. 
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Projektets förväntade livstid uppvisar fyra huvudsakliga faser vilket enklast gestaltas av den ovanstående grafiska 

representationen av det beräknade fria kassaflödet. Dessa faser beskrivs nedan och dess inverkan på det kumulativa 

diskonterade kassaflödet kommenteras.  

År 0 har ett stort negativt kassaflöde på ca 1,5 MSEK eftersom de initiala investeringskostnaderna sker i samband 

med ansökan och byggnation. Det kumulativa diskonterade kassaflödet är då ekvivalent med kassaflödet eftersom 

kassaflöde år 0 inte diskonteras. Då kapitalstrukturen i basscenariot består till 75% lån och 25% eget kapital 

motsvarar det initiala negativa kassaflödet andelen eget kapital som finansierat grundinvesteringen. 

År 1-20 uppvisar projektet negativa kassaflöden på grund av att den totala ersättningen för såld kraft är lägre än 

de totala årliga kostnader som företaget betalar. De årliga negativa kassaflöden påverkar det kumulativa 

diskonterade kassaflödet negativt då de årliga ekonomiska underskotten ackumuleras. Nämnvärt är att de 

ekonomiska marginalerna bättras årligen då de totala intäkterna från såld kraft ökar enligt antaganden medan 

kostnaderna endast ökar i takt med inflationen. Dessutom avtar räntekostnaderna i takt med att lånet amorteras. 

År 21-25 försämras projektets kassaflöden. Detta beror på att år 20 efter investeringens antagna början är årtalet 

2035 och elcertifikatsystemet når sitt slut. Negativa kassaflöden fortsätter genereras i 5 år fram tills lånet är 

avbetalat efter år 25. 

År 26-40 från turbinens drifttagande genereras positiva kassaflöden som ökar marginellt på grund av en antagen 

ökning av elpriset som väger upp för inflationstakten på kostnadssidan. Under denna period är lånet helt avbetalat 

vilket innebär att räntebetalningar och amorteringar inte längre belastar de årliga resultaten. Det kumulativa 

diskonterade kassaflödet växer under denna period men inte med en sådan takt att investeringen uppnår positivt 

nettonuvärde vid slutet av investeringens antagna ekonomiska livslängd.  

Nettonuvärdet på investeringen uppgår då till minus ca 2,7 MSEK vilket innebär att investeringen inte bara är 

olönsam utan dessutom genererar en förlust större än det egna investerade kapitalet. Enligt ekonomisk teori 

gestaltar grafen ovan ett investeringsalternativ som skall förkastas då nettonuvärdet är negativt. (Penche & Miller, 

2004)  

Då resultatet beror på många parametrar som är okända år 0 är de långsiktiga riskerna höga och investeringen bör 

ifrågasättas även om kalkylen uppvisar positivt nettonuvärde. Detta baseras på osäkerheter i marknadsantaganden 

samt ovisshet kring framtida politiska beslut. 
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7. Känslighetsanalys 

I detta avsnitt testas dynamiska och statiska parametrar för att utreda dess påverkan på den numeriska modellens 

utfall. Parametrarnas variationer finns motiverade i avsnittet “Antaganden” i avsnitt 5 i studien samt diskuteras i 

känslighetsanalysen utifrån faktorer som rimlighet och påverkan. Nedan finns en lista på parametrar som varieras 

i känslighetsanalysen vilket följs av numeriska modellens utfall från respektive parameterändring. 

Ansökningskostnad 

Den totala kostnaden för att ansöka om tillstånd för att bedriva vattenverksamhet har i basscenariot satts till 1,5 

MSEK vilket antagits som en normal kostnad då branschaktiva uppskattat kostnaderna till att variera mellan 1-2 

MSEK då målet går i första instans. Första scenariot som testats är om ansökningen skulle vara utan kostnader. 

Detta är utifrån ett scenario där en kraftverksägare får bedriva vattenverksamhet på ett gammalt tillstånd eller att 

vattenkraften blir så pass politiskt prioriterad att staten betalar kostnader härrörande från ansökningsprocessen. 

Vidare undersöks modellens utfall enligt scenarion där ansökningskostnaderna hamnar i det låga respektive höga 

intervallet som satts av branschaktiva aktörer. 

 

Tabell 6 visar utfallet vid olika ansökningskostnader. Investeringens förlust halveras i scenariot utan ansökningskostnader 

emedan modellen visar något bättre eller sämre utfall då parametern ansökningskostnader sätts till övre eller undre 

gränsvärden. 

Fisktrappa 

Modellens utfall testas här genom att variera parametern “kostnader för fisktrappa”. Förutom basscenariot så 

undersöks här scenarion där fisktrappa inte behövs samt att kostnaderna för fisktrappan skulle följa extremvärdena 

i Vattenfalls analys (0,5 och 2 MSEK per fallhöjdsmeter). 

 

Tabell 7 visar utfallet vid olika kostnader för fisktrappan. Det framgår att investeringen blir olönsam oavsett kostnad för 

fisktrappan. I fallet utan fisktrappa visar modellen att investeringen är relativt nära ett positivt nettonuvärde. 

EU-stöd 

Genom att variera parametern EU-stöd går investeringen att analysera utifrån förutsättningen att stöd ges till 50% 

vilket är maxvärde på investeringsstöd från EU samt att projektet inte kvalificerar sig till stöd. I basscenariot är 

antaget ett stöd på 30% av kostnaderna då investeringen Warbro Kvarn gjorde blev beviljat den procentsatsen. 

Samtliga utfall är här att betrakta som troliga eftersom parametern är beroende av beslut från lokala handläggare 

där beslutet kan baseras på faktorer som i förhand inte är kvantifierbara. 

Parameter: Ansökningskostnad Scenario Utfall på NPV Skillnad NPV Skillnad i %

Bascenario 1,5 MSEK -2 686 101 0 0%

Utan kostnad 0 MSEK -1 384 386 1 301 715 48%

Sänkt 1 MSEK -2 252 196 433 905 16%

Ökad 2 MSEK -3 120 006 -433 905 -16%

Parameter: Fisktrappa Scenario Utfall på NPV Skillnad NPV Skillnad i %

Basscenario 1,1 MSEK -2 686 101 0 0%

Ingen fisktrappa 0 MSEK -406 385 2 279 716 85%

Vattenfall lägsta 0,5 MSEK -1 447 827 1 238 274 46%

Vattenfall högsta 2 MSEK -4 572 152 -1 886 051 -70%
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Tabell 8 visar nettonuvärdet på investeringen som förhållande av parametern EU-stöd. Det framgår från tabellens värden att 

nettonuvärdet är negativt oavsett om EU-stöd beviljas. Skillnaderna i nettonuvärde mellan de olika scenarierna är ungefärligen 

proportionerliga mot ändringen i procentsatsen. 

Byggkostnad 

Parametern byggkostnad/effekt är ett förhållande som antas uppskatta kostnaderna för byggnation i förhållande 

till effekten på den turbin som installeras. I basscenariot antogs kostnaden bli 40 000 SEK/kW vilket är ett 

medelvärde av ett intervall mellan 16 000-64 000 SEK/kW. I känslighetsanalysen i tabellen nedan undersöks 

nettonuvärdet på investeringen genom att variera denna parameter till att anta kostnaderna i ändarna på intervallet. 

 

Tabell 9 visar parametern byggkostnad i förhållande till effekt då denna varieras till att anta de bortre gränserna på givet 

intervall. Utfallen på nettonuvärdet är negativa vilket innebär att investeringen inte når lönsamhet oavsett möjligt 

parametervärde. Resultaten visar att byggkostnaderna sammanlagt motsvarar en osäkerhet motsvarande halva nettonuvärdet. 

Årsproduktion 

Den årliga produktionen i basscenariot är ett mellanresultat framräknat från den tekniska modellen. Då 

basscenariot grundar sig i förhållanden som råder vid vattenkraftverket på Warbro Kvarn används här den 

genomsnittliga produktionen från de senaste tre åren som ett parameterutfall som testar modellens resultat, 

nettonuvärdet. För att ytterligare känslighetstesta resultatet från basscenariot undersöks utfallet vid en 10% 

minskning av mellanresultatet respektive en 10% ökning. 

 

Tabell 10 visar en känslighetsanalys på mellanresultatet “årsproduktion” och investeringens nettonuvärde vid olika 

parametervärden. Tabellen visar vidare att nettonuvärdet på investeringen är negativt för samtliga scenarion vilket påvisar 

att investeringen inte uppnår lönsamhet oavsett årsproduktionens motiverade årsmedelvärden. Den procentuella skillnaden i 

nettonuvärde ligger nära den procentuella skillnaden i produktionen. 

Andel banklån 

Kapitalanskaffningen antas i basscenariot utgöras av 75% främmande kapital där resterande är eget kapital. 

Parametern “andel främmande kapital” varieras i känslighetsanalysen för att analysera utfallet vid antagandet av 

troliga värden. Andelen främmande kapital har i tabellen nedan satts till 0%, 50% respektive 100% för att analysera 

utfallet på investeringens nettonuvärde. 

Parameter: EU-stöd Scenario Utfall på NPV Skillnad NPV Skillnad i %

Bascenario 30% -2 686 101 0 0%

Inget EU-stöd 0% -4 166 677 -1 480 576 -55%

Maximalt EU-stöd 50% -1 699 051 987 050 37%

Parameter: Byggkostnad/effekt Scenario Utfall på NPV Skillnad NPV Skillnad i %

Bascenario 40 000 SEK/kW -2 686 101 0 0%

Låga intervallet 16 000 SEK/kW -1 981 125 704 976 26%

Höga intervallet 64 000 SEK/kW -3 391 077 -704 976 -26%

Parameter: Årsproduktion Scenario Utfall på NPV Skillnad NPV Skillnad i %

Bascenario 350 000 kWh -2 686 101 0 0%

Medelutfall Warbro Kvarn 240 000 kWh -3 336 763 -650 663 -24%

Basscenario -10% 315 000 kWh -2 893 130 -207 029 -8%

Basscenario +10% 385 000 kWh -2 479 072 207 029 8%
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Tabell 11 visar investeringens nettonuvärde vid variationer i kapitalstrukturen. Eftersom avkastningskravet på eget kapital är 

högre än bankens ränta blir nettonuvärdet högre desto högre belåningsgrad projektet har. Värt att notera är den relativt lilla 

skillnaden vid 100% belåning jämfört med basscenariot och den större skillnaden vid 50% belåning. 

Skatt 

Skatten har i känslighetsanalysen varierats för att imitera scenarion där bolagsskatten sänks respektive höjd i 

Sverige. Då bolagsskatten var 26,3% innan sänkningen år 2013 sätts scenariona till en återgång mot 26% samt en 

sänkning av motsvarande antal procent till 18%. 

 

Tabell 12 visar modellresultatets känslighet för ändringar av bolagsskatten. Noterbart är att nettonuvärdet ändras marginellt 

då skatten fluktuerar mellan rimliga värden vilket implicerar att modellen är förhållandevis okänslig för skatteändringar. 

Effekten av skatteändringarna dämpas rimligtvis av antagandet om en sidoverksamhet som kan tillgodoräkna sig de positiva 

skatteeffekterna som uppstår vid negativt resultat. 

Bankränta 

I basscenariot har antagits en fast bankränta på 3% vilket är syftat att motsvara förhållandena på lånemarknaden 

vid dagsläge (2015). Detta antagande känslighetstestas här med scenarioparametrarna 2% respektive 4% bankränta 

vilket är syftat att efterlikna troliga bankvillkor vid lånetagande inom de närmsta åren med ytterligare verksamhet 

som säkerhet för utlånaren. 

 

Tabell 13 visar nettonuvärdets känslighet för alternativa bankräntor. Tydligt i tabellen är att en lägre ränta medför ett högre 

nettonuvärde på investeringen. Det framgår att förmågan att förhandla fram fördelaktiga lån har en relativt stor effekt på 

lönsamheten. 

Inflation 

Inflationen varierades utifrån basscenariot till ett lägre och högre extremvärde. Som undre gräns valdes ett scenario 

där dagens nivå, basscenariots utgångsvärde, inte ökar utan hålls konstant under hela perioden. Som övre gräns 

valdes ett scenario där Riksbankens inflationsmål uppfylls varje år. 

 

Tabell 14 visar utfallet vid olika uppskattningar av inflationstakten. En lägre inflation vore positivt för denna investering och 

framgång i att nå inflationsmålet vore negativt. Eftersom de kostnader som i modellen är bundna till inflationen har ett större 

sammanlagt utgångsvärde än de inflationsbundna intäkterna är detta ett väntat resultat. 

Parameter: Främmande kapital Scenario Utfall på NPV Skillnad NPV Skillnad i %

Bascenario 75% -2 686 101 0 0%

Inget banklån 0% -4 716 107 -2 030 006 -76%

Mindre banklån 50% -3 118 667 -432 566 -16%

Mer banklån 100% -2 629 736 56 365 2%

Parameter: Skatt Scenario Utfall på NPV Skillnad NPV Skillnad i %

Bascenario 22% -2 686 101 0 0%

Lägre skatt 18% -2 715 940 -29 839 -1%

Högre skatt 26% -2 655 820 30 281 1%

Parameter: Bankränta Scenario Utfall på NPV Skillnad NPV Skillnad i %

Bascenario 3% -2 686 101 0 0%

lägre ränta 2% -2 343 048 343 053 13%

högre ränta 4% -2 993 532 -307 431 -11%

Parameter: Inflation Scenario Utfall på NPV Skillnad NPV Skillnad i %

Bascenario 0,2-1,3% -2 686 101 0 0%

Dagens nivå hålls kvar 0,20% -2 534 559 151 542 6%

Målet uppnås alla år 2% -2 907 752 -221 651 -8%
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Rörliga kostnader 

Rörliga kostnader är i basscenariot antagna efter SVAF:s framtagna kostnad om 25 öre/kWh vilket är ett 

medelvärde av ett uppskattat intervall. Kostnaderna är i modellen inflationsbundna och ökar i samma takt som 

basscenariots antagna inflation. För att känslighetstesta modellen efter parametern “rörliga kostnader” har lägsta 

respektive högsta intervall på SVAF:s uppskattning vilket är 22-28 öre per såld kWh. Notera att uppskattningen 

ligger i linje med modellens antagande om en befintlig sidoverksamhet som kan dela de administrativa 

kostnaderna. 

 

Tabell 15 visar nettonuvärdets känslighet för olika parametervärden av de rörliga kostnaderna. Oavsett utfall uppvisar 

investeringen negativa nettonuvärden där scenarierna har en ömsesidig påverkan om 7 procent på nettonuvärdet i 

basscenariot. 

Elpris 

Utvecklingen på det framtida elpriset har i basscenariot baserats på medelvärdet av Profus uppskattning om den 

framtida utvecklingen. Mer om detta under “Antaganden” i modellen samt om “Elpris” i kapitel 2.2. För att testa 

modellens känslighet för den dynamiska parametern Elpris har Profus högsta respektive lägsta scenarion på 

elprisutvecklingen valts. (Scenario A respektive D i figur 3) För att approximera scenario A i figur 3 har en initial 

ökningstakt satts till 1,25 öre/kWh under varje år de första 20 åren. Därefter en ökningstakt på 0,5 öre/kWh varje 

år de resterande 20 åren. Scenario D, det vill säga det mer restriktiva scenariot, har approximerats genom att sätta 

en initial ökningstakt på 0,5 öre/kWh de första 20 åren samt 0 öre/kWh de följande 20 åren. 

 

Tabell 16 visar känsligheten för nettonuvärdet då elpriset ändras till att anta ovan beskrivna scenarion. Utfallet är fortsatt 

negativt även då elpriset följer den mer positiva utvecklingen i Profus scenario A och noterbart är att elprisets inverkan inte 

är särskilt stor jämfört med andra parametrar. 

Elcertifikat 

För elcertifikaten undersöktes fyra alternativa scenarier; två gällande prisnivån och två gällande systemets 

livslängd i modellen. Eftersom basscenariot grundade sig på en positiv prisprognos undersöktes utfallen om priset 

antingen höll sig på dagens låga nivå eller direkt återställdes till normalnivå (SVAF, 2015) och höll sig kvar där.  

En ersättning av elcertifikatsystemet efter år 2035 modellerades med en fortsatt prisökning enligt basscenariot 

under hela investeringens livslängd. I ett scenario där avsättningarna för reparation och förnyelse inte räckte för 

att motivera förlängd rätt till elcertifikat avbröts dessa intäkter efter år 15. 

Parameter: Rörliga kostnader Scenario Utfall på NPV Skillnad NPV Skillnad i %

Bascenario 25 öre/kWh -2 686 101 0 0%

SVAF lägsta 22 öre/kWh -2 502 454 183 647 7%

SVAF högsta 28 öre/kWh -2 869 748 -183 647 -7%

Parameter: Elpris Scenario Utfall på NPV Skillnad NPV Skillnad i %

Bascenario 32-62 öre/kWh -2 686 101 0 0%

Profus lägsta prognos 32-40 öre/kWh -3 081 338 -395 237 -15%

Profus högsta prognos 32-70 öre/kWh -2 524 468 161 633 6%
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Tabell 17 visar utfallet vid olika utvecklingar av elcertifikatpriset. Ett nytt system för att ersätta elcertifikaten skulle innebära 

en tydlig ökning av nettonuvärdet, medan de andra scenarierna skulle innebära försämrat resultat. 

Avkastningskrav 

Eftersom avkastningskravet på eget kapital är starkt beroende av den enskilde investerarens riskvilja reglerades 

den parametern med 50% uppåt och nedåt från basscenariots 10%. Dessutom undersöktes ett fall där endast en 

matchning av inflationstakten krävdes som avkastning. 

 

Tabell 18 visar utfallet vid olika avkastningskrav. Avkastningskravet hade en försumbar påverkan på nettonuvärdet. Detta 

beror till stor del på att de årliga kassaflödesströmmarna efter år noll är små i förhållande till grundinvesteringen, som inte 

påverkas av avkastningskravet. Dessutom hade bankräntan hade en tre gånger tyngre viktning i kalkylräntan än 

avkastningskravet på eget kapital på grund av den valda kapitalstrukturen. Intressant är att alla variationer av parametern 

gav ett något bättre utfall än basscenariot, vilket tyder på att det valda värdet råkade resultera i ett lokalt minimi. 

Fallhöjd 

Variation i fallhöjd gav utslag både i årsproduktion i den tekniska modellen och i kostnad för fisktrappa i den 

ekonomiska. Fallhöjden sattes i känslighetsanalysen till fem och tre meter. 

 

Tabell 19 visar utfallet vid olika fallhöjder. Det framgår att den minskade kostnaden för fisktrappan väger upp utebliven 

produktion i scenariot med lägre fallhöjd. Vid högre fallhöjd ökar inte produktionen tillräckligt mycket för att täcka 

fisktrappans ökade kostnad, eftersom turbinen i basscenariot redan används till full effekt under flera månader (se figur 22). 

  

Parameter: Elcertifikat Scenario Utfall på NPV Skillnad NPV Skillnad i %

Bascenario 32-62 öre/kWh -2 686 101 0 0%

Hålls nere 17 öre/kWh -2 981 050 -294 949 -11%

Hålls på normalnivå 23 öre/kWh -2 763 383 -77 283 -3%

Ingen förnyelse Basscenario 15 år -2 905 157 -219 057 -8%

Ersättare Basscenario 40 år -1 974 608 711 493 26%

Parameter: Avkastningskrav Scenario Utfall på NPV Skillnad NPV Skillnad i %

Bascenario 10% -2 686 101 0 0%

Bara inflation 1,30% -2 610 037 76 064 3%

Lägre 5% -2 664 715 21 386 1%

Högre 15% -2 670 927 15 174 1%

Parameter: Fallhöjd Scenario Utfall på NPV Skillnad NPV Skillnad i %

Bascenario 3,9m -2 686 101 0 0%

Lägre 3m -2 574 071 112 030 4%

Högre 5m -3 210 796 -524 695 -20%



39 

8. Diskussion 

Basscenariots utfall ger klara indikationer på att dagens marknadsvillkor inte lämpar sig väl för nyinvesteringar i 

småskalig vattenkraft givet att de antaganden som ligger bakom tekniska samt ekonomiska modellen är 

signifikativa för andra lokaliteter än den studerade. Basscenariot kan inte hävdas vara relevant för att dra entydiga 

slutsatser om allmänna ekonomiska läget för den småskaliga vattenkraften då grundläggande förutsättningar ofta 

är platsspecifika. Även basscenariots parametrar innehåller så pass osäkra element att resultaten är grova 

uppskattningar av verkligheten. Metoden som används skulle behöva utvecklas till att ytterligare specificeras kring 

lokala förutsättningar för att skapa en relevant kostnadsbild för exempelvis byggnation av fisktrappa som vid en 

offert från marknadsaktör kan bli mer anpassad. Begränsningarna av metoden har varit nödvändiga för att generera 

ett resultat. Merparten av begränsningarna bedöms minska lönsamheten vid en eventuell inkludering i modellerna 

och bidrar därför inte på ett avgörande sätt i analysen av resultaten. 

8.1 Känslighetsanalysens utfall 

Det visade sig som väntat att basscenariots utfall varierade stort beroende på valet av startvärden på alla parametrar. 

I figur 25 nedan är alla resultat från känslighetsanalysen listade ordnat efter utfall på nettonuvärdet. 

 

Figur 25 visar de olika scenarioutfallen i fallande lönsamhetsordning 
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Känslighetsanalysens utfall visar att ingen enskilt varierad parameter kan ge investeringen i basscenariot ett 

positivt nettonuvärde och i värsta fall flerdubblades förlusten. Värt att notera är att en kombination av flera 

scenarier som gav ett bättre utfall än basscenariot hade kunnat resultera i lönsamhet (till exempel borttagandet av 

kostnaderna för både fisktrappa och ansökningsprocess gav ett positivt nettonuvärde på 0,9 MSEK). Scenarion 

med ändring av flera parametrar behandlas dock inte närmare i känslighetsanalysen eftersom den underliggande 

modellen inte innehåller några komplexa beroendeförhållanden mellan variablerna och resultaten av enskilt 

varierade parametrar därför kan betraktas som tillräckliga för diskussion och slutsatser. 

Grundinvesteringen 

Grundinvesteringen bestod i modellen av tre delar: bygg- och ansökningskostnader samt byggandet av fisktrappa. 

Det blev tydligt under arbetets gång att grundinvesteringens storlek och uppbyggnad var avgörande för projektets 

lönsamhet som helhet och i stor utsträckning överskuggade vad som hände efteråt i variationer av elpris och rörliga 

kostnader. De mest extrema utfallen i känslighetsanalysen orsakades av variationer i just 

tillståndsansökningskostnader och byggandet av fisktrappa. I basscenariot stod dessa kostnader för över två 

tredjedelar av grundinvesteringen och kostade alltså tillsammans dubbelt så mycket som att bygga själva 

kraftverket. Detta föranleder frågor kring huruvida det vore eftersträvansvärt att se över regelverken kring 

vattenkraftsbyggnation. Det kan utifrån resultaten argumenteras att en förenkling av tillståndsprocessen med 

minskade ansökningskostnader för den enskilda entreprenören kraftigt skulle öka investeringsviljan. Vidare kan 

det argumenteras för att kostnaderna för konstruktionen av fisktrappan är oproportionerligt höga och att kravet på 

en sådan ses som att regelverket är investeringsfientligt gentemot den småskaliga vattenkraften. 

Huvudanledningen till att fisktrappans kostnad kan anses hög är på grund av att en fisktrappa är en komplicerad 

ingenjörslösning där utomstående och specialiserade konsulter krävs för att planera en fungerande trappa anpassad 

till specifika geografiska förhållanden. Själva byggnationen bör även skötas av ett företag med erfarenhet av 

fisktrappor för att minska risken för felkonstruktion och därmed ombyggnationer. Anledningen till kravet av 

kvalificerad arbetskraft är att fisktrappan måste fungera trots flödesvariationer och säsongsvarierande 

förhållanden. Rapportens diskussion utelämnar analyser av huruvida marginalkostnaden för en fisktrappa är 

proportionerlig till marginalnyttan med fri fiskvandring.  

Byggkostnaden för själva kraftverket är en osäker parameter i grundinvesteringen på grund av att det för noggranna 

bedömningar krävs mycket platsspecifik information, vilket medvetet uteslutits ur studiens omfattning. Det fanns 

en risk för att det stora osäkerhetsintervallet (beskrivet i kapitel 5) skulle dominera känslighetsanalysen men det 

visade det sig att inte ens intervallets extremvärden stack ut i jämförelsen med de övriga parametrarna. 

EU-stödets inverkan 

Uteblivet EU-stöd är ett scenario med mycket stor negativ inverkan på nettonuvärdet av investeringen (Se figur 

25). Scenariot bedöms som troligt då många liknande studier inte tagit med EU-stöd som en parameter i 

modellering av lönsamhet (SVAF, 2015) (Lees, 2006). En ansökan om EU-stöd med negativt besked är även en 

risk som ligger relativt dåligt till i etableringsprocessen eftersom en ansökan endast är möjlig att lämna in efter att 

analyser och lönsamhetskalkyler utförts. Därav riskerar en entreprenör att få avgörande fakta efter 

kostnadsintensiva förstudier och tillståndsprocesser. 
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Lånevillkor 

Vid en mindre andel främmande kapital än i basscenariot genereras ett lägre nettonuvärde än i basscenariot (se 

figur 25). Samtidigt påverkas nettonuvärdet även starkt av räntekostnader. Dessa parametrar har en stark 

korrelation emedan räntekostnaderna beräknas utifrån det totala lånet samt framförhandlad räntenivå. Därför är 

det av stor vikt att relationen med aktuell bank är god samt att villkoren för lånet är rimliga. Lånevillkoren bedöms 

kunna diskuteras relativt tidigt i en projekteringsfas givet antagande om att banken anser att lånet tas med 

tillfredsställande tillgångar som underliggande säkerhet. 

Elmarknadens framtid 

Elpriset är ofta bland de första ämnena som nämns när investeringar i elproduktion diskuteras. Det enda man vet 

om prognoser är att de är fel, men till och med den stora spridningen mellan Profus högsta och lägsta prognos som 

användes i analysen hörde inte till de scenarier som avvek mest från basscenariot, så som helhet ser det ut som att 

elmarknadens framtid inte är det största orosmomentet ur lönsamhetsperspektiv. 

Avkastningskravet 

Avkastningskravet är en parameter som satts för att matcha risken på en investering. Då riskerna med småskalig 

vattenkraft ovan konstaterats som höga är ett högt avkastningskrav motiverat. Modellen testas dock även med ett 

avkastningskrav motsvarande den antagna inflationen vilket inte räcker för att basscenariot ska få ett positivt 

nettonuvärde. Ett avkastningskrav motsvarande inflationen kan ses som den avkastning som förväntas vid en så 

gott som riskfri placering av kapital och det faktum att det inte är tillräckligt för att generera ett positivt 

nettonuvärde i basscenariot är ett starkt argument till att förkasta detta investeringsprospekt. 

Skatteeffekter 

Utgående från antagandet om att företaget som investerar i vattenkraftverket också bedriver annan verksamhet 

räknades skatten som en positiv faktor under de åren kraftverket uppvisade negativt rörelseresultat i modellen. 

Detta förutsatte i vissa scenarier att den andra verksamheten gick med vinst på upp till 300 000 SEK årligen. Om 

detta antagande inte gjorts hade modellen visat ett ännu lägre nettonuvärde för investeringen. 

8.2 Hållbarhetsdiskussion 

Elproduktion är en av de viktigaste funktionerna som måste uppfyllas för att samhället ska kunna fungera normalt. 

Därför är produktionens hållbarhet ur ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv en avgörande strategisk fråga. 

Ekonomiskt perspektiv 

Resultatet av denna studie tyder på att småskalig vattenkraft i dagsläget är ohållbart ur investerarens synvinkel. Ur 

samhällsekonomisk synvinkel däremot kan det argumenteras för att de positiva effekterna på elnätet i form av 

minskade förluster (se kapitel 2.2), decentraliseringen av produktionen samt den ökade sysselsättningen i 

byggnationsskedet kan väga upp för investeringens förlust. Eftersom samhällsekonomisk nytta är svårare att 

kvantifiera än företagsekonomisk blir det snarare en ideologisk diskussion kring huruvida samhället kunde göra 

mer för att stödja småskalig vattenkraft. Elcertifikatsystemet ger en viktig intäktskälla för producenten, men 

eftersom kostnaden för systemet drabbar slutanvändarna (se tabell 3) kan man se det som en samhällsekonomisk 

förlustfaktor. 
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Utan kraftverk minskar flödesregleringsmöjligheterna, vilket kan orsaka miljardförluster för lantbrukare i form av 

översvämningar (Söderberg, 2015). Det finns förslag på metoder för att lindra den risken genom reglering av 

vattenflöde via magasinering. Särskilt vid vårfloder har det undersökts om kraftverk i större utsträckning kan 

samarbeta för att minska översvämningsrisken. Ett exempel på detta är vattenvårdsförbund som samordnar och 

ger råd för vattenreglering. Vidare är ett ekonomiskt inflöde viktigt för fortsatt underhåll av befintliga dammar. 

Om underhållet uteblir ökar risken för dammbristningar, vilket kan innebära stora negativa ekonomiska effekter. 

Ekologiskt perspektiv 

Elproduktion genom vattenkraft är en så gott som utsläppsfri process (SVAF, 2015). I en tid där både 

internationella och lokala organisationer kämpar för att minska växthusgasers negativa effekter på jordens klimat 

framstår detta som det viktigaste argumentet för vattenkraft ur ekologiskt perspektiv. 

De negativa effekterna av vattenkraftsverksamhet berör de lokala djur- och växtpopulationerna. Fiskarnas situation 

håller på att lösas genom krav på fisktrappor (se kapitel 2.3), men i byggskedet av kraftverket kan det vara 

oundvikligt att mindre ekosystem sätts ur spel av det förändrade vattenflödet (Naturvårdsverket, Elforsk, 

Fiskeriverket, & Energimyndigheten, 2004). 

Socialt perspektiv 

En aspekt som är relevant ur socialt perspektiv är kulturmiljöerna som finns och skapas i anslutning till små 

kraftverk. Det finns en risk att dessa miljöer förfaller om kraftverk tvingas att lägga ned. 

Småskalig vattenkraft kan vara en viktig faktor för landsbygdens ekonomi. Vattenkraften främjar företagande och 

skapar jobb nästan uteslutande i glesbygdsområden. Dessutom ökar kunskapen om och intresset för teknik och 

ekonomi. En möjlig negativ effekt är att fisket kan försämras vilket särskilt drabbar områden med aktiv fisketurism. 
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9. Slutsatser och framtida arbete 

Givet de antaganden och begränsningar som gjordes tyder presenterad studie på att investeringar i småskalig 

vattenkraft inte kan bli lönsamma om inte ett flertal faktorers utfall är mer gynnsamma än studiens uppskattningar. 

Även då finns så många osäkerhetsmoment att riskerna i förhållande till den möjliga avkastningen förmodligen är 

så stora att de avskräcker investerare. De största begränsande faktorerna i dagsläget är de höga kostnaderna för 

ansökningsprocessen samt fisktrappor. 

Vad som bör utredas i framtida studier är vilka beslut som kan tas på politisk nivå för att investeringar skulle kunna 

bli lönsamma. En grundlig kartläggning i kombination med analys av alternativkostnader behövs. Om man kunde 

kvantifiera samhällsnyttan av småskalig vattenkraft vore det bra att ta reda på hur stort intresse det bör finnas för 

politiska åtgärder. 

Vidare behövs undersökningar om hur de negativa effekterna vattenkraftverk för med sig kunde lindras mest 

effektivt. Exempelvis strategier för att undvika översvämningar och därmed öka hela systemets effektivitet samt 

för att säkerställa fiskvandringen i vattendragen. 

Utöver detta föreslås också skapandet av en modell för byggnation av fiskpassager till framtida studier. Modellen 

bör identifiera diverse anläggningsspecifika förhållanden som avgör det mest anpassade och kostnadseffektiva 

alternativet. Detta vore hett eftertraktat av branschen då förbättrat beslutsunderlag är värdefullt för befintliga och 

potentiella ägare av små kraftverk. 
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