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Dyr el-reform för gjuterier - sammanfattning

Ökningen av den totala kostnaden i kartlagda gjuterier är 19 miljoner kronor mellan
1994 och 2005. Med aktuella elpriser kommer kostnaden kommande 12 månader att
vara 49 miljoner kronor eller 81 % högre än elkostnaden 1994, diagram 1.

Kartläggningen visar också att höjningen nästan uteslutande förklaras av att summan
av elpris och nätavgift har höjts1. Den metallurgiska processen i gjuterier är undan-
tagna industrins energiskatt på 0,5 öre per kWh och elsäljaren är heller inte skyldiga
att köpa elcertifikat till gjuterier som inte också tillverkar färdiga produkter.

Det konkurrensutsatta elpriset för 12 månader framåt baserat på marknadens
terminshandel är hela 109 % högre än beräknat elpris 1994.  Jämfört med 1999, då
konkurrensen fungerade, är 2006 års elpris 3,6 gånger så högt.

Elreformen har gjort el dubbelt så dyrt i stället för billigare. Det har blivit dyrare p.g.a.
kraftigt ökade vinster i energibolagen, inte p.g.a. högre kostnader för produktion och
distribution av el. Konkurrensen fungerar inte och det drabbar gjuteriernas och deras
kunders konkurrenskraft men också sysselsättningen i branschen

Handel och produktion i konkurrens och effektivare tillsyn är en bra tanke men
utvecklingen så här långt förskräcker.

Inom ramen för våra resurser och kompetens har det inte varit möjligt att utarbeta
konkreta förslag till korrigeringar av regelsystemet för marknaden och monopol-
tillsynen. Gjuteriindustrins uppfattning är dock klar och tydlig - oavsett påståenden i
gjorda utvärderingar av elmarknaden - : elmarknaden fungerar inte!

                                                     
1 År 1994 – två år innan elmarknadsreformen genomfördes – fanns bara totaltariffer utan uppdelning på elpris
och nätavgift.

Diagram 1. Elkostnad för 16 gjuterier 1994 till 2006
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Gjuteribranschen begär därför att regering och riksdag arbetar för:

1. att i samarbete med industrins organisationer utforma ett långsiktigt nationellt
program för el-effektivisering genom förnyelse i industrin – färre kWh att
betala till lägre pris eftersom efterfrågan minskar,

2. att aktörerna på elmarknaden certifieras – fler kompetenta aktörer lockas till
marknaden när regelsystemet är tydligt och säkerställer affärsmässighet,

3. att hitta lösningar för att gratis tilldelade utsläppsrätter inte påverkar prisnivån
–  auktionering och återföring av intäkterna till kunderna eller utdelning av
gratis utsläppsrätter till kunderna direkt är två förslag värda att analysera .

Jönköping 2006-03-13

SVENSKA GJUTERIFÖRENINGEN

Mats Holmgren
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Gjuterierna och elreformen

Gjuterierna är viktiga för svensk fordons- och verkstadsindustri, sysselsätter 10 000
personer och omsätter 12 miljarder kronor per år. Gjutna komponenter används bl.a. i
fordon, kraftverk, flygplan, it- och telekomsystem, möbler och medicinteknisk
utrustning. Framgångarna för fordonsindustrin i Sverige beror delvis på att de har full
kontroll på gjutna produkters design, materialegenskaper och prestanda. Den nya
vindkraftsindustrin ser också gjutna komponenter som en strategisk resurs och har
förvärvat gjuterier för att bättre bidra till en förnybar energiframtid.

Energikostnaden är över 10 % av förädlingsvärdet för många gjuterier. Den senaste
tidens kraftiga uppgång av elpriser upplevs av många företag som mycket
betungande. Flera medlemmar i Svenska Gjuteriföreningen har därför frågat efter en
analys vad prisuppgången betyder för branschen.

Syftet med den här rapporten är att kartlägga hur elkostnaderna för gjuteribranschen
har förändrats från monopol tiden till dagens elmarknad med handel och produktion i
konkurrens och ett reglerat nätmonopol.

Metod och avgränsningar

Kartläggningen strävar efter att få ett så rättvisande och representativt resultat som det
är möjligt. Tillfälliga elpriser eller produktionssvängningar i gjuterierna ska inte påverka
resultatet.

Referensår för jämförelse av elkostnader

Vi har valt år 1994 som representativt för det gamla monopolet. Redan då – två år
innan reformen sjösattes – ökade hemlighetsmakeriet kring tariffer och aktiva kunder
kunde få små fördelar om de krävde att få förhandla om villkoren för el. Det var dock
relativt få företag som fick annat än ytterst små fördelar framför andra. Vi kan därför på
goda grunder anse att 1994 var ett mera representativt år för el-monopolet än 1995 då
villkoren för många industrier präglades av den aviserade elreformen.

Urval av gjuterier

Vår strävan har varit att få gjuterier på olika platser i landet, abonnenter hos de tre
stora nätägarna och olika stora gjuterier. 16 gjuterier har lämnat komplett underlag och
det sammanlagda elinköpet är cirka 200 miljoner kWh vilket motsvarar ungefär 20 %
av branschens totala elinköp.

Elprofil

Vi har valt att använda det uttagsmönster – energi på hög- och låglasttid samt
effektuttag månad för månad - abonnerad effekt och månadsvis utnyttjad effekt som
gällde under år 2004 för samtliga gjuterier. Valet betyder att gjuteriernas verkliga
produktion för respektive år inte påverkar resultatet.

Elkostnader 1994 fördelade på elpris och nätavgift

Elkostnaderna 1994 har beräknats med respektive bolags totaltariffer eftersom tariffen
då inte delades upp på nät och el. Genom att anta att nätavgifterna har följt den
allmänna prisutvecklingen mellan 1994 och 2005 blir det möjligt att beräkna en fiktiv
uppdelning av nät och el för 1994.
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Nätavgifter 2005

Nätavgifterna 2005 har beräknats enligt aktuella nättariffer. Inga avgifter för reaktiv
effekt eller särskilda hyresavgifter etc. har räknats in.

Elpris 2005 och 2006

Elpriset för senaste 12 månader har beräknats med hjälp av spotpriset för mars 2005
till februari 2006. Till detta pris lägger vi 2 öre per kWh för att få fram ett slutkundspris.
Det verkliga priset för det specifika gjuteriet beror på avtalstyp, när avtal är träffat etc.
och ingår alltså inte i studien.

Vårt elpris per månad blir därför samma för samtliga gjuterier; skillnader i elpriset på
årsbasis mellan gjuterier beror uteslutande på skillnader i årsprofilen.

Elpriset för kommande år är priset på Nord Pools terminer 2006-03-10. Till terminerna
adderar vi 2 öre per kWh för att täcka riskpremier, flaskhals-problematiken samt
elsäljarens administration och vinst.

Energiskatt och myndighetsavgifter

Energiskatt för industri var 0 öre per kWh år 1994. Sedan 2004-07-01 är energiskatten
0,5 öre per kWh för tillverkningsindustri men det finns undantag för elintensiv och
metallurgisk industri samt för företag som deltar i program för el-effektivisering. Efter
påtryckningar från Gjuteriföreningen undantogs gjuterier energiskatt genom att verk-
samheten definieras som metallurgisk. Gjuterier är ibland starkt integrerad med annan
tillverkning och skattebefrielsen gäller enbart den metallurgiska processen.

Vi räknar med 0 öre per kWh i energiskatt för samtliga gjuterier men illustrerar med ett
räkneexempel vad skattehöjningen skulle betyda om inte undantaget kunde tillämpas
på gjuterier.

Myndighetsavgifterna år 1994 var 0 kronor enligt vårt antagande. För år 2005 används
aktuella avgifter beroende på om gjuteriet är en hög- eller lågspänningsabonnent.

Elcertifikatsavgift

Elcertifikatsavgift infördes 2003 men elsäljaren är inte skyldig att ha elcertifikat för el
som säljs till gjuterier kodas som SNI 275 – ”gjutning av järn, stål, metall ej i samband
med tillverkning av färdiga varor”.

Bara något enstaka gjuteri i just den här studien har en annan kod än SNI 275. Vi
räknar därför med 0 öre per kWh för samtliga gjuterier och illustrerar med ett
räkneexempel betydelsen av elcertifikatsavgift för alla gjuterier.

Inflation

Inflationen mätt som ändring av konsumentprisindex från 1994 och till 2005 är 12,8 %
och vår egen prognos för 2006 är 14,8 %.
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Utvecklingen från 1994 till 2006 - resultat

Elkostnaderna för respektive gjuteri 1994, 2004 och 2005 redovisas i separata
dokument som kan erhållas först efter medgivande från respektive gjuteri.

Resultatet på aggregerad nivå redovisas i tabell 1 (underlaget till diagram 1, ovan):

Tabell 1 Utvecklingen av elkostnad för 16 gjuterier 1994 till 2006.

I diagram 2 redovisas fördelningen av kostnadsökningen enligt vår prognos för 2006:

I tabell 2 redovisas resultatet av jämförelsen mellan 2006 och 1994 för deltagande
gjuterier:

Ök n in g  2 0 0 6  re la tivt 1 9 9 4
1 9 9 4  b / 2 0 0 5 2 0 0 6 k S E K p ro c en t

N ätavg ift 1 8  6 5 0     2 0  9 9 7       2 1  4 1 7       1 5 % a
E lp ris 4 2  3 2 6     5 8  7 6 2       8 8  6 3 7       1 0 9 % b
N ätavg ift o c h  e lp ris 6 0  9 7 6     7 9  7 5 9       1 1 0  0 5 4     4 9  0 7 8     8 0 % c
E lc ertifik a tsavg ift -           -             -            -           
Myn d igh etsavg ifter -           5 0              5 0             5 0            
E n erg isk att -           -             -            -           
To ta lt, k r 6 0  9 7 6     7 9  8 0 9       1 1 0  1 0 4     4 9  1 2 8     
To ta lt, ö re / k Wh 3 0 ,8 6       4 0 ,3 9         5 5 ,7 2         2 4 ,9         8 1 %
a/  An tag  lik a  so m  in fla tio n en  u n d er h e la  p erio d en
b /  E lp riset b eräk n at u tifrån  to ta lk o s tn ad  o c h  u tvec k lin g  av n ätavg ifter, a /
c /  Verk lig  k o s tn ad  m ed  an tagen  e lp ro fil 

Diagram 2 Ökning av elkostnader 1994 till 2006, totalt 49 
miljoner kronor
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Tabell 2 Utvecklingen av elkostnad 1994 till 2006 för varje gjuteri i studien

Analys av resultaten

Total kostnadsökning per gjuteri

I diagram 3 redovisas kostnadsökningen som beror på höjning av nätavgift och ett
högre marknadspris på el:

Diagram 3 Utveckling av elpris+nätavgift 1994 till 2006
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Inget gjuteri kommer undan med en lägre kostnadsökning än dubbla inflationen som vi
antar blir 14,8 % mellan 1994 och 2006.

Nätavgifternas nivå och total kostnadsökning

Innan vi drar några flera slutsatser av diagram 3 bör vi också värdera nivån på
nätavgiften, diagram 4.

Gjuteri 13 och 16 kom undan med en mycket lägre kostnadsökning än andra gjuterier
men diagram 4 indikerar att det mest berodde på att de redan hade en mycket hög
nätavgift. I diagram 4 finns det också flera exempel som tyder på att gjuterier med låga
nätavgifter har drabbats extra hårt av höjningarna, t.ex. gjuteri 6. I reda pengar blir
belastningen måttlig för gjuteriet men den låga nätavgiften kan gjuteriet ha förtjänat
genom belastningsstyrning och investeringar. Det är då inte rimligt att nätägaren
kompenserar lägre intäkter med extra stora höjningar av nättariffen.

Effekt-tariff kontra säkringstariff

Med undantag för gjuteri 13 har samtliga gjuterier investerat i egna transformatorer
och lågspänningsnät. Kapitalkostnader och transformatorförluster drabbar då gjuteriet
som förtjänar en lägre tariff. Dessutom har gjuterierna ett mycket bättre utnyttjande av
abonnerad kapacitet än t.ex. en vanlig konsument. Hur stor är då skillnaden?,
diagram 5.

En jämförelse mellan nätavgifterna för gjuterier och vanliga nätabonnenter redovisas i
diagram 5.

Diagram 4 Nätavgifternas nivå 2005 och total kostnadsökning 
(elpris+nätavgift) från 1994
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Resultatet är förvånande i många fall. Trots att alla gjuterier utom # 13 har investerat i
egen högspänningsanläggning, har högt utnyttjande av abonnerad effekt och att de
själva betalar förlusterna i lågspänningsnätet har de flesta gjuterierna onormalt höga
nätavgifter relativt en vanlig eluppvärmd villa i samma nätområde. Det är bara gjuteri
# 6 och # 10 som vid första anblicken verkar ligga på en rimlig relativ nivå.

Jämför vi med en elvärme-villa i Luleå – en av landets lägsta säkringstariffer för
elvärme – är det inga gjuterier som verkar ha en rimlig tariff.

En kommentar kring nätavgifter

Det har inte varit möjligt att inom ramen för denna studie att tränga djupare ner i
gjuteriernas specifika förhållande och nätägarens förutsättningar. Våra enkla
beskrivningar pekar ändå på att nätavgifterna för gjuterierna verkar förvånansvärt
höga. De sakliga grunderna för höjningarna borde också granskas mera i detalj.

Elpriset

I diagram 6 redovisas elprisets utveckling från januari 1996 samt ett medelpris för den
elprofil som samtliga gjuterier har under ett år. Medelpriset innehåller ett täcknings-
bidrag för elsäljaren på 2 öre per kWh.

Diagram 5. Nätavgift 2005 för gjuteri och säkringstariff för 
konsument med 20 A och 20 000 kWh
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Efter en positiv start på reformen har priset nu vänt rejält uppåt. Torråret 2003 och
systemet med utsläppsrätter är kraftbolagens förklaring till de snabbt stigande
priserna.

Eftersom det inte fanns ett särredovisat elpris 1994 kan vi inte omedelbart avgöra hur
mycket elpriset har stigit till idag. Men ett försiktigt antagande om nätavgifternas
utveckling från 1994 – se ovan – visar att gjuterierna har fått mer än dubbelt så högt
elpris när vi jämför anbud på elavtal och aktuella nättariffer idag med totaltariffen 1994.

Energiskatt – ett räkneexempel

Om gjuterier inte var undantagna från energiskatt skulle studerade gjuterier ha fått en
merkostnad på 1 miljon kronor att jämföra med 49 miljoner kronor p.g.a. ökade
nätavgifter och ökat elpris.

Elcertifikatsavgift – ett räkneexempel

Om elsäljaren var tvungen att ha elcertifikat för alla gjuterier skulle studerade gjuterier
ha fått en merkostnad på drygt 6 miljoner kronor att jämföra med 49 miljoner kronor
p.g.a. ökade nätavgifter och ökat elpris.

Slutkommentar

Kartläggningen av hur gjuteriernas elkostnad har utvecklats jämfört med monopoltiden
inger stora farhågor för framtiden. Eftersom kraftbolagens vinster har ökat dramatiskt
sedan marknaden reformerades beror inte gjuteriernas ökade elkostnader på att
kraftbolagen har fått ökade kostnader. Gjuterierna betalar mera för el för att
kraftbolagen ska få större vinster. Kan det sägas tydligare? – elmarknaden fungerar
inte!

Diagram 6. Elprisutveckling 1996-2006
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