
\ f

f-

Behov av
investeringsbidrag

till avf allskraftvärmeverk

Hur stora investeringsbidrag behövs
för att initiera nybyggnation av

avfallsbaserade kraftvärmeverk?

Rapport 92:11

Svenska Renhållningsverks-Föreningen - RVF 1992

f !W »NOT I ttUUTB
m mus mom





Förord

\

\

Svenska Renhållningsverks-Föreningens arbetsgrupp "Avfallsförbränning"
beslutade våren 1992 att göra en utredning om hur stora investeringsbidrag
som behövs för att initiera nybyggnation av avfallsbaserade kraftvärme-
verk.

Föreliggande rapport har på uppdrag av arbetsgruppen utarbetats av Olle
Mårdsjö, ECOHEAT AB, i samråd med RVFs projektgrupp "Kraftvärme-
produktion" som svarar för rapportens innehåll.
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Sammanfattning

1

Nya avfallsbaserade kraftvärmeanläggningar har utvärderats ekonomiskt.
Investeringskostnader har beräknats för kompletta anläggningar inkluderande
byggnader, maskinutrustningar, projektering och räntekostnader. Beräkningar
för tre olika anläggningsstorlekar, representerande små, medelstora och stora
anläggningar, har utförts. Anläggningsalternativ med låga ångtryck och
ångtemperaturer respektive höga tryck och temperaturer har beräknats. Två
skilda elpriser har undersökts vilka representerar dels dagens prisnivå och dels
en högre nivå.

Investeringskalkyler med pay-back och kapitalvärde har genomförts. Kalky-
lerna visar att de små avfallsbaserade kraftvärmeverken har låg lönsamhet
medan de stora verken har medelmåttig lönsamhet.

För små verk förbättras inte lönsamheten av mer avancerade ångdata De högre
drift- och underhållskostnaderna uppvägs inte av ökade intäkter från elpro-
duktion. I de stora verken förbättras lönsamheten av förhöjda ångdata, trots
ökade driftskostnader.

För att få till stånd en nybyggnation krävs investeringsbidrag. Storleken av
investeringsbidraget har beräknats med två olika metoder:

Pay-back senast åtta år från idrifttagning
Täckning av underskotten fram tills täckningsbidraget översti-
ger kapitalkostnaderna

I de små anläggningarna krävs stora investeringsbidrag för att få acceptabel
lönsamhet. Dessutom måste andra värden finnas som kan krediteras projektet,
exempelvis reserveffekt, utebliven nyetablering av deponi eller liknande.

De stora anläggningarna har en gynnsammare kalkyl. Det statliga biobränslebi-
draget på 4 000 kr/kWd borde vara tillräckligt för att ge acceptabel lönsamhet.

För att förbättra ekonomin kan biobränsle användas för jämna ut svängning-
arna i avfallsflödet och på sätt utnyttja kraftvärmeverket bättre. Alternativt
optimeras produktionen istället utifrån de beskattningsregler som idag gäller
för elproduktion. Olja tillsättes då som marginalbränsle för elproduktionen och
oljan blir då befriad från energiskatt och CO2-skatt.
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Inledning

1.1 Bakgrund

I de flesta av de svenska avfallsförbränningsanläggningarna utnyttjas
vännen till att producera hetvatten till fjärrvärmenät. Bara i några undan-
tagsfall, Göteborg och Högdalen, har den frigjorda vännen från avfallsför-
bränningen förädlats till el.

Sverige skiljer sig från förbränningsanläggningarna för avfall i övriga
Europa, där vännen oftast förädlas till el. I övriga Europa är priserna på el
oftast högre vilket medför att intäkterna från el producerad i förbrän-
ningsanläggningar blir högre. De säsongsvisa skillnaderna är också min-
dre. I de sydeuropeiska länderna är till och med sommarpriserna ibland
högre än vinterpriserna.

Elproduktion medför högre investeringskostnader, och även högre drift-
och underhållskostnader. De ökade kostnaderna skall betalas med ökade
intäkter, istället för vänneförsäljning tas intäkterna in med försäljning av
el. Skillnaderna mellan intäkter för värme- respektive elförsäljning, har
dock inte varit tillräckligt stora för att motivera elproduktion i Sverige. De
låga elpriser som vattenkraften och kärnkraften medfört, har tidigare gjort
elproduktion i förbränningsanläggningar till en ekonomiskt sett tveksam
affär. Särskilt med tanke på de ökade riskerna för avbrott i förbränningen.

Även de stora skillnaderna i elpriser mellan vinter och sommar har verkat
hämmande. Den tid som elpriserna är någorlunda höga i Sverige är under
vinterhalvåret. Obehandlat hushållsavfall kan emellertid inte lagras utan
måste förbrännas efter att det anlänt till förbränningsanläggningen. Det
medför en snedbelastning av intäkterna över året.

k t-

1.2 Tidigare utredningar

Under 1991 gavs en RVF-rapport ut som behandlade krafrvärmeproduk-
tion vid avfallseldning, i apport 91:4. Denna behandlade teknik och eko-
nomi samt elutbyggnadspotential i Sverige. Det konstaterades bland
annat att under nuvarande förhållanden var inte lönsamheten vid ny-
byggnad av avfallsbaserad kraftvärme särskilt god. Elpriserna är för låga
för att motivera nybyggnation. För att få till stånd byggnation krävs hjälp
med investeringsbidrag.
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1.3 Uppdraget

RVF:s avfallsförbränningsgrupp gav därför i uppdrag att utreda hur stort
investeringsstöd som behövs för att få till stånd en utbyggnad av avfalls-
baserad kraftvärme. Det underlag som togs fram i RVF-rapporten 91:4
används som grund samt kompletteras med vissa uppgifter.

Investeringskalkyler för kompletta anläggningar, inklusive projektering,
byggnader, maskiner och räntor, tas fram vilka ligger till grund för beräk-
ning av behovet av investeringsbidrag.

Två olika elprisnivåer, en låg (= dagens prisnivå), och en hög (= ny kol-
kondens) skall undersökas. Den låga nivån motsvaras av dagens råkraft-
priser. Den höga nivån motsvaras av att ny kraft måste byggas i Sverige,
beroende på kärnkraftaweckling och/eller stigande förbrukning. Ny
kraftproduktion måste då byggas till kostnad som motsvaras av nybyggd
kolkondenskraft.

En ersättning för producerad värme antages. Eftersom förutsättningarna
här skiljer sig väldigt mycket mellan olika platser har en genomsnittlig
nivå använts.

En behandlingskostnad för avfallet har antages som motsvara marginal-
kostnaden för deponering på befintliga deponier.

K
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Behandlingsavgifter och
värdering av kraft och
värme

Intäkterna från verksamheten kan delas upp i:

Behandlingsavgifter
Vänneförsäljning
Elförsäljning

Värderingen av behandlingsavgiften görs mot att alternativet till förbrän-
ning är deponering.

Värderingen av värme respektive kraft görs med utgångspunkt från att de
bägge nyttighetema kan säljas eller tillgodoräknas minskade kostnader
från utebliven alternativ produktion.

2.1 Behandlingsavgifter

I denna studie har en behandlingsavgift på 100 kr/ton avfall antagits,
vilket nära nog motsvarar marginalkostnaden för deponering på befintlig
deponi.

Det kan emellertid diskuteras om detta är en riktig ansats. I vissa fall
kanske alternativet skulle varit att nyanlägga en deponi till en kostnad av
300 - 500 kr/ton och att detta borde vara den behandlingsavgift som bör
tas ut i förbränningsanläggningen.

Avfallsleverantörerna kan då istället hävda: varför betala för deponering
när avfallet eldas upp? Behandlingsavgiften bör istället sättas utgående
från att förbränningen får en rimlig lönsamhet. Beroende på lokala förut-
sättningar kan då behandlingsavgiften istället bli under 100 kr/ton.

Befintliga förbränningsanläggningar i Sverige tar idag ut en behandlings-
avgift motsvarande ca 0 - 300 kr/ton.

Av diskussionen ovan framgår att det finns ingen objektiv sanning i hur
stor behandlingsavgiften skall vara. Det är i stor utsträckning en förhand-
lingsfråga mellan leverantören och mottagaren av avfallet.
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2.2 Värmens värde

Värmens värde ansattes här till 10 öre/kWh som ett genomsnitt under
hela året. Det ansatta värdet kan ses som ett genomsnitt av marginalpri-
serna för värmeproduktion i flera större kommuner.

Hur detta värde stämmer i olika kommuner varierar starkt. I kommuner
med enbart värmeproduktion är detta marginalpris för lågt. De flesta
värmeverk med enbart värmeproduktion har ofta betydligt dyrare vinter-
produktion med olja som topplastbränsle.

I kommuner med kombinerad el- och värmeproduktion kan värmens
värde istället vara lägre. I dessa kommuner utgör fjärrvärmen en bas för
elproduktion och med gällande skatteregler kan marginalpriserna för
värme tidvis bli mycket låga.

2.3 Elkraftens värde

Den producerade elen minskar inköpet av råkraft. Värdet kan därför
sägas motsvara det minskade råkraftinköpet som produktionen av kraft i
kraftvärmeverken möjliggör.

Det verkliga värdet varierar mellan olika kommuner, främst beroende på
vilka alternativa produktionsenheter som finns och elutbytet i dessa.

Det framtida värdet av kraften är mycket svårt att uppskatta. Den största
osäkerheten utgör politiska beslut för kärnkraftawecklingen och möjlig-
heterna att etablera ny kraftproduktion. De skatteregler som gäller idag
för kraftvärmeproduktion utgör ett lappverk av specialregler som saknar
en långsiktigt hållbar struktur. Om Sverige ansluts till EG kommer troli-
gen någon form av EG-anpassad beskattning att bli nödvändig. Både de
svenska och europeiska skattereglerna kommer med stor sannolikhet att
förändras. CO2-utsläppen från fossil kraftproduktion kommer eventuellt
komma att beskattas eller på annat sätt medföra ökade kostnader för fossil
kraftproduktion, vilket då påverkar kraftpriserna. Eftersom inte avfalls-
förbränningen ger någon påverkan på jordens CO2-balans kommer det att
förbättra avfallsförbränningens konkurrensförmåga.

Hur stor påverkan som EG-integrationen får på de svenska kraftpriserna
är dock svårt att på förhand avgöra. Den starkströmskabel, "Baltic Cable",
som nu förläggs från Skåne till Nordtyskland kommer att ha en begrän-
sad kapacitet. Möjligheterna att föra över stora mängder kraft kommer att
vara begränsad, vilket också begränsar den påverkan som överföringen
kommer få på de svenska råkraftpriserna.

12
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Om Sverige integreras med EG och utbytet av el blir betydande kan högre
elpriser under sommarhalvåret förväntas. Förbrukningen av el sommartid
sjunker inte lika markant under sommaren i mellan- och Sydeuropa som i
Sverige. Sveriges billiga vattenkraft kan därför säljas med stora vinster i
Europa. Det innebär i praktiken att de svenska råkraftpriserna istället höjs
under motsvarande tid.

Under vintertid kan den genomsnittliga nivån komma att förbli "ungefär
densamma som idag. Däremot kan det antas att större skillnader mellan
dag- och nattpriser kommer uppstå. Tidvis kan emellertid rakt motsatt
förhållande uppstå då kraftproduktionen i Europa är billigare än svensk
produktion. Överföringen av kraft går då istället i riktningen till Sverige
och medför lägre priser på kraften än vad som skulle vara fallet utan EG-
integrationen.

Den producerade kraften antages i denna studie bli ersatt till priser mot-
svarande nuvarande cirkapriser på stamnätet. Eftersom prissättningen
numera i princip är fri finns inte som tidigare en taxebroschyr att utgå
ifrån.

Som alternativ har här också beräkningar genomförts med en högre er-
sättning för kraften. Denna ersättningsnivå kan sägas motsvara en stor-
skalig produktion av nyetablerad fossil kondenskraft.

2.3.1 Uppskattad råkrafttaxa under 1992

Råkrafttaxorna är i huvudsak lika i hela landet. Nedan i tabell 1 visas
Vattenfalls tariff på 130 kV-nivån, vilken vanligen tillämpas på kommu-
nala råkraftinköp. Taxan utgörs av fasta delar som i princip baseras på
den effekt som köps, eller abonneras, samt rörliga delar som grundas på
den energimängd som köps.

November - Mars
Vardag dagtid 06-22
Övrig tid

April, September, Oktober
Vardag dagtid 06-22
Övrig tid

Maj - Augusti
Vardag dagtid 06-22
Övrig tid

Energiavgifter

27.7
19.5

17.6
14.7

11.0
9.5

öre/kWh

öre/kWh

öre/kWh

Högbelastningsavgift

250SEK/kW

. Utftuftpristr 1992

^
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Utöver detta tillkommer så kallad abonnemangsavgift samt en fast avgift.
Vanligen kan inte kraftproducenten tillgodoräkna sig lägre abonnemangs-
avgifter, trots ett lägre effektabonnemang. En eventuell minskning av
abonnemangsavgiften kompenseras med reserveffektavgifter och därför
har inte abonnemangsavgiften medtagits i avgifterna ovan. Däremot kan
hela högeffektavgiften tillgodoräknas, beräknad på det minskade effekt-
behovet.

Med utgångspunkt från denna taxestruktur kommer körningen av ett
framtida avfallsbaserat kraftvärmeverk att optimeras för att ge största
möjliga intäkt. Eftersom elintäkterna dominerar över värmeintäkterna
kommer elproduktion under vardagar dagtid att prioriteras för att då ge
högsta möjliga intäkter.

2.3.2 Kolkondensersättning

Om elbehoven i Sverige ökar i framtiden uppträder en situation då befint-
lig produktionsutrustning inte räcker till och ny produktion måste byg-
gas. Ny produktion kan antas få samma kostnader som kolkondens.

En likartad situation uppträder om kärnkraften snabbavvecklas. På kort
sikt uppträder en bristsituation som driver upp marginalpriserna för
kraft.

Den övre gränsen för möjlig ersättning för den producerade kraften har
antagits vara motsvarande ny kolkondenskraf t enligt en modell som
Vattenfall presenterat. Man har beräknat anläggningskostnader och drift-
kostnader och därefter beskrivit detta i en schablon som gäller som så
kallat baskraftpris. För att justera kraftens värde över året görs sedan en
beräkning med olika faktorer som leder till ett elpris som kan antas gälla
om en maximal framtida ersättning.

I tabell 2 är priserna schablonen uppräknad till prisnivån i augusti 1992.
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November - Mars
Vardag dagtid
Övrig tid

April, September, Oktober
Vardag dagtid
Övrig tid

Maj - Augusti
Vardag dagtid
Övrig tid

40.8
31.0

34.3
29.4

26.1
22.9

öre/kWh

öre/kWh

öre/kWh

Ta6e(C2. Antagen prisnivå vid kptkpndtnsersåttning

Kraftpriser enligt detta mönster medför att kraft pioducerad under som-
marhalvåret blir betydligt gynnsammare än om råkrafttaxan tillämpas.

\

I
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3 Anläggningsstorlekar

De anläggningsstorlekar som beräknats ansluter sig till de som återfinns i
RVF-rapport 91:4. Anläggningsstorlekama är:

2 x 15 MW eller ca 2 x 6 ton avfall/h
2 x 25 MW eller ca 2 x 10 ton avfall/h
2 x 50 MW eller ca 2 x 20 ton avfall/h

Härmed avses att två avfallspannor avger en termisk effekt av exempelvis
15 MW vardera.

De koncept som använts är de inom branschen vanligen förekommande,
dvs rosteranläggningar. Standardlösningar har valts så långt möjligt för
att minska kostnaderna och eliminera de tekniska riskerna.

3.1 Prestanda

Två olika nivåer för admissionsdata, dvs ångans tryck och temperatur
efter pannan, har valts», dels 40 bar och 400 °C överhettningstemperatur
och dels 120 bar och 540 °G Det förra fallet motsvarar en nivå som tidi-
gare gällt som praxis i avfallsbranschen medan det senare motsvarar
nivåer som är normala i moderna fastbränsleeldade kraftvärmeverk

För närvarande sker en stark utveckling inom avfallsförbränningen för att
kunna höja admissionsdata och därmed verkningsgraden för elproduk-
tion. Flera forskningsprojekt med materialprov genomförs för att söka
höja admissionsdata utan att för den skull äventyra anläggningens till-
gänglighet.

Med utgångspunkt från angivna admissionsdata har beräkningar utförts
för de el- och värmeeffekter, netto från kraftvärmeverket, som är att vänta.
Variationerna är över driftsäsongen har beräknats vid tre olika framled-
ningstemperaturer, med framledningstemperatur avses här temperaturen
på utgående fjärrvärmevatten från kraftvärmeverket.
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Förutom el- och värmeeffekter har även det så kallade "alfavärdet" beräk-
nats. Alfavärdet är ett godhetstal för processen som visar hur mycket el i
förhållande till värme som processen ger. Ett högt alfavärde visar att
processen ger högt elutbyte.

I figurerna 1 och 2 nedan är alfavärden och eleffekter inritade i diagram-
form. Att interpolera mellan har vissa risker eftersom turbiner görs i
standardstorlekar som kombineras ihop. I vissa storleksområden uppstår
därför språngeffekter när turbinkombinationema förändras. Likaså kan
dellastegenskaper och olika framledningstemperatur ge något skilda
resultat. Huvudtendenserna framgår emellertid av figurerna.

Alfavärde

>

0.6 .

0.5 -

0.4 -

0.3 -

(63,510) ^

1

120,540

\
40,400

•

Anläggnings-
alternativ

2x15 2x25 2x50

Jigw 1. Atfavårde vid90 'Cjjårtvärmumpenitursom
funftfon av aniåggningsstoHtfixfi adimssionsäata.

•"*
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[MW] j

40 -

30 -

20 -

in •

Eleffekt

(63,510)

•
2x15

120,5 1̂0

^ >

*^ \
40,40(

•
2x25

Anläggnings-
alternativ

^ -

2x50

Ji£ur2. Mfavärde vid90 °Cjjämmrmumptratur som funfyim
av aniäggningsstoriediock admissionsdata.

3.2 Underlag för kalkyler

Anläggningarna dimensioneras för motsvarande ca 7 000 fullasttimmar
vilket ger en överkapacitet på ca 15 %. Denna används för att klara för-
ändringar i avfallsflöden, kortare driftavbrott, revisionsperioder, etc. Med
denna dimensionering kan anläggningarna drivas med normallast under
ca 8 000 timmar. Det finns således en teoretisk möjlighet att utnyttja an-
läggningarna ytterligare, vilket alltså inte kalkylerats med i denna studie.

Här har antagits att anläggningen enbart förbränner hushållsavfall. In-
blandningen av andra bränslen är så liten att den inte har påverkan på
avfallets kvalité och värmevärdet har därför antagits vara samma som för
hushållsavfall, 10.5 MJ/kg.

Sammantaget har dessa förutsättningar medfört att följande anläggnings-
data använts i beräkningarna i följande kapitel:
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2x15 MW

Ärlig avfallsmängd 85 000 ton, Hä= 105 MJ/kg, summa bruttoenergi 200 GWh
alfavärden, effekter motsvarande 90 °C framledningstemperatur.

40,400 alfa=0.30 P,,=6.9MW Pvim=22.6MW
63510 alfa=0.37 P^WMW P ^ ^ l ^ M W

2x25 MW

Årlig avfallsmängd 140 000 ton, H.= 105 MJ/kg, summa bruttoenergi 330 GWh
alfavärden, effekter motsvarande 90 "C framledningstemperatur.

40,400 alfa=0.34 P.,=i2.6MW Pvira.=36.8MW
120540 alfa=0.46 P^lS.éMW P V | O T =33 .6MW

2x50 MW

Årlig avfallsmängd 280 000 ton, H = 105 MJ/kg, summa bruttoenergi 660 GWh
alfavärden, effekter motsvarande 90 "C framledningstemperatur.

40,400 alfa=0.34 P-=24.8MW P¥jÉnm=74.0MW
120540 alfa=052 P^33.7MW Prfnnf=64.8MW

\

f'

''r

i
i

1abtlC3. Anläggiungsdata
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4 Investeringskostnader
\

Investeringsberäkningarna har gjorts med utgångspunkt från RVF rapport
91:4. Indexuppräkning har gjorts till nivån för augusti 1992. Investerings-
kostnaderna har justerats till att gälla kompletta anläggningar med alla
ingående kostnader. Investeringskostnaderna inkluderar således, byggna-
der, maskiner, projektering och räntor under byggtid. Kostnaderna avser
turn-key-anläggning.

4.1 Investeringar

De anläggningskostnader som antagits här framgår av tabell 4. Till grund
för kostnaderna ligger underlag från leverantörer av pann- och maskinut-
rustning.

Anläggningsstorlek, MW 2x15 2x25 2x50

40 bar, 400 -C

(63,510) 120 bar, 540-C

341

377

435

464

652

703

MSEK

MSEK

Tabell 4. Investeringskostnader

Vid högre ångdata ökar den totala investeringskostnaden. Däremot mins-
kar den specifika kostnaden, dvs investeringskostnaden räknat per instal-
lerad eleffekt.

I figur 3 nedan har de specifika investeringskostnaderna, kr/kWd, sam-
manställts. Investeringskostnaderna är fördelade på maximal elproduk-
tion.

21



\

/ I 1 Af

x/kW

40000

30000

20000

10000

Investerings-
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t 5 Kostnader

5.1 Drift- och underhållskostnader

De drift- och underhållskostnader som beräknades i RVF rapport 91:4 har
slagits samman och räknats upp med index. 1 föreliggande studie har alla
fasta och rörliga underhållskostnader slagits samman.

Kostnaderna för byte av överhettare är en osäker post vad gäller högre
ångdata. Stora problem har rapporterats från flera anläggningsägare med
höga ångdata medan andra hävdar att kostnaderna trots allt kan begrän-
sas. I RVF rapport 91:4 gjordes en mycket pessimistisk bedömning av
kostnaderna för byte av överhettare. Nedan i tabell 5 görs en något mer
optimistisk bedömning mot bakgrund av den forskning som pågår inom
området. Vi har antagit att kostnaderna för överhettarbyten kan begränsas
till hälften av vad som antogs vid den förra studien.

Tabell 5 visar samtliga drift- och underhållskostnader.

Anläggningsstorlek, MW 2x15 2x25 2x50

40 bar, 400 °C

(63,510) 120 bar, 540 °C

26.2

31.9

31.5

34.4

41.6 MSEK

46.0

Ta6ett5. Artiga drift- och undirfiåliskpstnadeT
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6 Investeringskalkyl

Investeringskalkyler har genomförts med utgångspunkt från förutsätt-
ningar som beskrivits i förgående kapitel. Förutsättningarna har samman-
fattats nedan.

Anläggningsstorlekar, där panneffektema angivits

2xl5MW
2x25MW
2x50MW

Anläggningsdata har beräknats utgående från:

40 bar, 400 "C.

63 bar, 510 "C för små anläggningar och 120 bar, 540 "C
för de större.

Genomsnittlig framledningstemperatur på fjärrvärmevatten, 90 °C

Behandlingsavgifter för avfall har beräknats utgåenda från en avgift på 100
kr/ton avfall.

Intäkter för värmeförsäljning har beräknats utgående från 10 öre/kWh
genomsnittligt under hela året.

Intäkter för elförsäljning har beräknats utgående från att den producerade
elen kan säljas till en prisnivå som motsvarar inköp av kraft:

Normala kostnadsnivåer på råkraft 1992. En real
prisutveckling på energidelen under vintertid på 2
procent per år har antagits.

Kostnadsnivå motsvarande utbyggnad och drift av ny
kolkondenskraft.

I kalkylerna har reala priser använts med prisnivå för augusti 1992.

Drifts- och underhållskostnader har beräknats utgående från respektive
anläggningsalternativ.

I.
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Två olika beräkningar för bedömningen av investeringarna har genom-
förts:

Pay-back

Kapitalvärde

6.1 Pay-back

Tiden fram till att investeringen är återbetald, Pay-back, är ett mått som
kan användas för grovsållning av olika investeringsalternativ. I industrin
krävs oftast att Pay-back-tiden är storleksordningen något år. För strate-
giska långsiktiga investeringar kan emellertid längre tider accepteras. De
vattenkraftstationer som byggdes hade betydligt längre Pay-back-tider,
storleksordningen 10 -15 år.

Av tabell 6 nedan framgår de pay-back-tider som de olika alternativen
med avfallsbaserad kraftvärme ger vid låga elpriser.

Anläggningsstorlek, MW 2x15 2x25 2x50

40 bar, 400 »C

(6?, 510) 120 bar, 540 °C

>25

>25

13

14

8

7

Ar

Ta6ett6. Tay-back* låga elpriser

Motsvarande beräkning vid höga elpriser framgår av tabell 7 nedan.

Anläggningsstorlek, MW 2x15 2x25 2x50

40 bar, 400 "C

(63,510) 120 bar, 540 °C

23

>25

10

10

tabell 7. Toy-Back höga elpriser
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6.2 Kapitalvärde

Kapitalvärdet, eller summa nuvärde, utgör summan av in- och utbetal-
ningar under anläggningens avskrivningstid, som här har valts till 20 år.
Samtliga poster diskonteras tili värdet augusti 1992. En real räntesats på 6
procent har valts.

Av tabell 8 nedan framgår de kapitalvärden som de olika alternativen ger
vid låga elpriser.

Anläggningsstorlek, MW 2x15 2x25 2x50

40 bar, 400 "C

(63,510) 120 bar, 540 "C

-183

-263

-49

-72

288 MSEK

310 MSEK

Tabi(l8. Xapitdvärdc, (Aga dpriser

I tabell 9 nedan redovisas motsvarande beräkning vid höga elpriser.

Anläggningsstorlek, MW 2x15 2x25 2x50

40 bar, 400-C

(63,510) 120 bar, 540 "C

-154

-216

-3

-6

395 MSEK

454 MSEK

Tabell 9. OQtpitalvårde, fuga elpriser

Som framgår av tabellerna 8 och 9 ovan samt figurerna 4 och 5 nedan är
lönsamheten i de små anläggningarna låg. Oberoende av elprisutveckling
och admissionsdata kommer de små anläggningarna förmodligen inte att
ge tillbaka investerade medel. Täckningsbidraget understiger kapitalkost-
naderna under hela avskrivningstiden.
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Även de mellanstora anläggningarna har låg lönsamhet och ger inte till-
baka investerat kapital. Täckningsbidraget blir emellertid större än kapi-
talkostnaderna inom en 5 -10 årsperiod.

De stora anläggningarna ger bättre lönsamhet. Det framgår också att
högre admissionsdata, och därmed högre elproduktion, ger bättre lön-
samhet trots högre underhållskostnader. Särskilt påtagligt är detta vid
höga elpriser eftersom intäkterna från elproduktionen blir mer domine-
rande.

Milj kr

400

300

200

100

-100

-200

Kapitalvärde

2x50

Anläggnings-
alternativ

Jigur4. Kapitalvärde vid kpnvtntionetta admissionsdata

Figur 5 nedan avser kapitalvärdet för investeringsalternativen vid för-
höjda admissionsdata.

28



r
Milj kr

400

300

200

100

-100

-200

-300

Kapitalvärde

Lågt elpris

2x50

Anläggnings-
alternativ

figur 5. "Kapitalvärde vid höga admissionsdata

_ >

' i

T

29





r v
\

Investeringsbidrag

Investeringsbidragets storlek har beräknats med utgångspunkt från två
olika metoder:

Pay-back inom 8 år
Täckning av underskottet tills täckningsbidraget överstiger
kapitalkostnaderna

En beräkning har också gjorts med ett investeringsbidrag i enlighet med
nuvarande regler för biobränsleeldad kraftproduktion.

7.1 Biobränslebidrag

Nedan i tabell 10 visas de belopp som ett investeringsbidrag i enlighet
med 4000 kr/kWd installerad generatoreffekt skulle motsvara. Beräk-
ningar har gjorts utgående från maximalt producerad eleffekt i respektive
anläggningsalternativ.

Anläggningsstorlek, MW 2x15 2x25 2x50

40 bar, 400 "C

(63,510) 120 bar, 540 "C

26

30

47

60

92

128

MSEK

MSEK

Tal/ett 10. Investeringsbidrag enligt normen farstatligt biobrånsltstöi

7.2 Pay-back

Bidragets storlek bestäms av att investeringen skall vara återbetald inom 8
år från idrifttagning, vilket kan anses som en rimlig tid för strategiska
långsiktiga investeringar.

Ur tabell 11 nedan framgår bidragsbehovets storlek vid Pay-back efter 8
år från idrifttagning av anläggning.

K i
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Anläggningsstorlek, MW 2x15 2x25 2x50

40 bar, 400 °C

(63,510) 120 bar, 5 4 0 1

239

313

151

178

0 MSEK

0 MSEK

TaSeUll. 'Bidragsbekov vidTay-backjium 8 år, tåga elpriser

Att alternativet 2 x 50 har siffran 0 beror på att Pay-back-tiden är kortare
än 8 år. Samma sak gäller i tabell 12 nedan där samma beräkning gjorts
vid höga elpriser.

Anläggningsstorlek, MW 2x15 2x25 2x50

40 bar, 400 °C

(63,510) 120 bar, 5 4 0 1

208

267

101

109

0

0

MSEK

MSEK

1a5etil2. 'Bidragsbihov vid$ay-6acf(.iium 8 år, höga ttpriser.

7.3 Täckning av underskott

Bidragets storlek skall täcka de underskott som investeringen ger i affärs-
bokföringen de första åren efter investeringen. Bidraget betraktas således
som en förlustgaranti.

Kapitalkostnaderna utgörs av avskrivningar samt ränta på bundet kapital.
Eftersom avskrivningarna sker rakt i det nominella penningvärdet, mins-
kar de reala kapitalkostnaderna i takt med inflationen, som här antagits
till 5 procent per år. Räntekostnaderna har beräknats utgående från 12.5
procents ränta.

Av nedanstående figur 6 framgår det principiella resonemanget.
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5 = Realt täckningsbidrag

Driftunder-
skott - -

C = A - B, påverkan
på affärsbokföringen

i
A = Real avskrivning
och räntor på bundet
kapital

Jigw 6. Ilndtrskgtun i affärs6okföritt£tn

Kurva A motsvarar de reala kapitalkostnaderna. B är det reala täcknings-
bidraget som ökar beroende på att en viss liten real prisökning på elpriset
har antagits. Kurva C visar hur påverkan blir på affärsbokföringen. Till att
börja med ger det ett underskott, fram till tiden t, som måste täckas med
framtida vinster. Täckningsbidraget däremot behåller sitt reala värde
oavsett inflationstakt.

Kapitalkostnaderna skall täckas av nettot från intäkter minskat med kost-
nader. Eftersom kalkylerna gjorts i realt penningvärde sjunker kapital-
kostnaderna i takt med inflationen. Intäkter och kostnader antas istället
följa inflationen och vara realt oförändrade, utom alternativen med de
låga elpriserna, där elpriserna antas öka under vinterhalvåret med 2 %
realt per år.

Investeringsbidraget skall täcka underskotten till dess att investeringen
börjar ge ett positivt bidrag i bolagets affärsbokföring.

'T

é
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Beräkningarna nedan har gjorts med 6 procents realränta och 5 procents
årlig inflation. En nuvärdesberäkning har gjorts av de årliga underskotten
fram till det år då täckningsbidraget överstiger kapitalkostnaderna. Det
summerade underskottet skall täckas av investeringsbidraget.

\

Tabell 13 nedan avser investeringsbidragets storlek vid låga elpriser, med
utgångspunkt från att de årliga underskotten skall täckas.

Anläggningsstorlek, MW 2x15 2x25 2x50

40 bar, 400 °C

(63,510) 120 bar, 540 "C

189

268

104

124

16

18

MSEK

MSEK

Tabell13.Investeringsbidrag får att täcka underskatten, tåga elpriser

Tabell 14 nedan har räknats på samma sätt, men med höga elpriser

Anläggningsstorlek, MW 2x15 2x25 2x50

40bar,400-C

(63,510) 120 bar, 540 "C

159

218

71

76

22 MSEK

23 MSEK

Ta6etfl4. Investeringsbidrag för att tack» underskptten, höga elpriser

7A Sammanställning av resultat

En jämförelse med de investeringsbidrag som beräknats i förgående
avsnitt, visar att de mindre anläggningarna inte blir lönsamma ens om de
skulle erhålla biobränslebidrag, enligt nuvarande regler 4 000 kr/kWd.
Övriga förutsättningar för kalkylerna är 100 kr/ton behandlingsavgift, 10
öre/kWh ersättning för vännen, låga respektive höga elpriser, samt låga
respektive höga ångdata.
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Det sträckade området i figur 7 och figur 8 nedan visar behovet av inves-
teringsbidrag, dels beräknat utgående från Pay-back (den övre begräns-
ningen) och dels utgående från täckning av de årliga vinderskotten till
dess att anläggningen börjar ge ett tillskott i affärsverksamheten (den
undre begränsningen).

I figur 7 visas resultatet vid låga elpriser och låga admissionsdata.

Milj kr

300 J

200

Täckning
underskc

100 -

-

Investeringsbidrag

1innu
5 årliga I }
>tt —V

1

2x15 2x25

Biobränsle
yS bidrag

•*" Anläggnings-
JlV alternativ

Ni w

2x50

Jigur 7. 'Behov av investeringsbidrag vid låga admissionsdata och tåga elpriser

Figur 8 nedan visar samma frågeställning men beräknat med utgångs-
punkt från höga elpriser och höga ångdata.
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Milj kr
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Investeringsbidrag
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Täckning årliga
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2x15 2x25 2x50

figur 8. Behov av investeringsBidrag vid höga ångdata och höga elpriser.
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8 Slutsatser
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Investeringsbidragets storlek i föregående kapitel återspeglar investering-
arnas lönsamhet. Båda beräkningsmetoderna för att uppskatta investe-
ringsbidragets storlek, Pay-back inom åtta år respektive täckning av årliga
underskott, visar på samma tendenser - de mindre anläggningarna, 2 x 15
MW, är för små för att ge acceptabel lönsamhet. De stora anläggningarna,
2 x 50 MW, får en acceptabel lönsamhet, under förutsättning att de kan får
det statliga biobränslebidraget. Det kan ses som ett utslag av att de speci-
fika anläggningskostnaderna, liksom drift- och underhållskostnaderna,
sjunker för större anläggningar samtidigt som elutbytet förbättras.

Små anläggningar, 2 x 15 MW, för avfallsbaserad kraftvärme har låg
lönsamhet. Täckningsbidraget kommer inte under investeringarnas av-
skrivningstid att överstiga kapitalkostnaderna. För att motivera nyetable-
ring av en sådan anläggning, krävs speciella omständigheter.

De mellanstora anläggningarna, 2 x 25 MW, har inte heller rimlig lönsam-
het. Här blir emellertid täckningsbidraget större än kapitalkostnaderna
efter 5 -10 år och ger därefter ett positivt tillskott i verksamheten. Även
här krävs speciella omständigheter för att motivera en nybyggnation.

De stora anläggningarna, 2 x 50 MW, har en hygglig lönsamhet. Redan
efter några år är täckningsbidraget större än kapitalkostnaderna. Behovet
av investeringsbidrag är relativt måttligt och understiger klart det investe-
ringsbidrag som utgår till nyetablering av biobränsleeldade kraftvärme-
verk. Om byggnationen kan krediteras andra värden än de som använts i
beräkningarna i föreliggande rapport, borde det redan idag finns ekono-
miska förutsättningar att etablera en stor anläggning.

Ersättningen för kraftproduktionen har inverkan på lönsamheten och
behovet av investeringsbidrag. Ett ökat elutbyte med övriga Europa är
troligen gynnsamt eftersom elpriserna kan antas öka under sommartid.
Då anläggningarna under alla omständigheter måste drivas under som-
martid medför detta en ökning av intäkterna.

Högre admissionsdata ger bättre lönsamhet och minskat behov av inves-
teringsbidrag. Trots de högre underhållskostnaderna blir det ekonomiska
utbytet bättre, särskilt vid höga elpriser.

Omständigheter som kan förbättra kalkylerna är olika krediteringar och
driftoptimeringar. Nedan ges några exempel:
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- En hetvattenbaserad anläggning måste ändå skall byggas av
andra skäl, effektbrist, reserveffeklbehov eller liknande. Fråge-
ställningen blir då istället om tilläggsinvesteringen för att också
erhålla kraftvärmeproduktion är lönsam.

Det finns befintliga byggnader, maskiner och personal som kan
anpassas och samutnyttjas. Då sjunker både investerings- och
driftskostnader.

En deponi börjar bli fylld. Genom att bygga förbränning mins-
kas behovet av nyetablering av deponier, vilka tenderar bli allt
mer kostsamma och svåra att etablera. En nyetablering av
deponin skjuts på framtiden och kan krediteras förbrännings-
anläggningen.

En tillsats av biobränsle och/eller fossila bränsle kan öka pro-
duktionen något. Utnyttjande av beskattningsprinciper för
elproduktion kan exempelvis motivera sameldning av olja eller
kol. Det ger en låg marginalkostnad för ytterligare elproduk-
tion. Avfallet redovisas i första hand som värmeproduktion och
oljan enbart som betingad av elproduktion.

Att ge något entydigt svar på hur stort investeringsbidraget behöver vara
går alltså inte, eftersom det är starkt situationsberoende. Däremot går det
att fastslå att de mindre anläggningarna troligen både behöver stort inves-
teringsbidrag och speciella omständigheter för att bli lönsamma. I de stora
anläggningarna däremot räcker det med endera måttliga investeringsbi-
drag eller speciella omständigheter.
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Bilaga

Beräkningsexempel

Kalkyl elproduktion RVF
Installerad eleffekt MW
Installerad värmeeffekt MW

15,6 Nominellt vid 90 graders framledningstemperatur
33,6 " I 1992 1993 1994 1995 1996 1997

Värmeproduktion
Avfall
Biobränsle
Summa

Elproduktion
Avfall
Biobränsle

Summa

GWh
GWh
GWh

GWh
GWh

GWh

246
0

246

84
0

84

kr/MWh
0

120

0
120

ELTAXA
Anslutningsavgift
Sommar, 4 månader
Energiavgift
Vardag 06-22
Övrig tid
Abonnemangsavgift 1h
Högbelastningsavgift 1h
Vår/höst, 3 månader
Energiavgift
Vardag 06-22
Övrig tid
Abonnemangsavgift 1h
Högbelastningsavgift 1h
Vinter, 5 månader
Energiavgift
Vardag 06-22
Övrig tid
Abonnemangsavgift 1h
Högbelastningsavgift 1h
Realprisutveckling el, årlig

Genomsnittspris vintertid

MSEK

SEK/MWh
SEK/MWh
SEK/kW
SEK/kW

SEK/MWh
SEK/MWh
SEK/kW
SEK/kW

SEK/MWh
SEK/MWn
SEK/kW
SEK/kW

%
SEK/MWh

Antaget rakraftpris

2

0,6

110
95
0
0

176

1
0

277
195
70
250

314

0,6

110
95
0
0

180
150
0
0

283
199
70
250

319

0,6

110
95
0
0

183
153
0
0

288
203
70
250

324

0,6

110
95
0
0

187
156
0
0

294
207
70
250

329

0,6

110
95
0
0

191
159
0
0

300
211
70

250

334

0,6

110
95
0
0

194
162
0
0

306
215
70
250

339
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RVF, beräkningsexempel

\

Intäkter
Minskat råkraftinköp
Ökad NOx-återbäring
Värmeförsäljning

Fasta kostnader
Ökad drift o underhåll
Kapital, avskr. och ränta
Investeringskostnad
Avskrivningstid
Ränta
Inflation
Behandlingsavgift

Netto
Täckningsbidrag
Dito inkl kapital
Nuvärde. 6 % realränta, 10 år
Nuvärde av underskotten
Cash Flow
Investeringar
Investeringsbidrag
Penningflöde
Ackumulerat penningflöde
Nuvärde, 6% realränta

MSEK/Är
MSEK/Ar
MSEK/Ar

Ar
MSEK/Ar
MSEK/år

MSEK
år
%
%

MSEK/Ar

MSEK/år
MSEK/Ar

MSEK
MSEK

MSEK/Ar
MSEK/Ar
MSEK/Ar
MSEK/Ar

MSEK

435,0
20,0
12.5

5

-101,5
-104,4

-49,1

1992

-

1
-

-

-

145,0

-145,0
-145

-145,0

1993

-

2
-

-

-

145,0
-

-145,0
-290

-145,0

1994

10,0
0,8
12,3

3
10,0
63.4

14.0

27,2
-36,3

145,0

-117,8
-408

-117,8

1995

20,3
1.7

24,6

4
15,0
58,2

14,0

45,6
-12,6

-

45,6
-362
45,6

1996

20,6
1.7

24,6

5
31.5
53.3

14,0

29,4
-23,9

-

29,4
-333
29,4

1997

20,9
1.7

24,6

6
31,5
48,7

14,0

29,6
-19.1

-

29,6
-303
29,6
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RVFs Publikationer 1992

! 92:1 Program för Svensk Avfallshantering
92:2 NOx-reducerande åtgärder vid fem svenska avfallsförbrännings-

anläggningar
92:3 RVFnytt 1/92
92:4 Omhändertagande av restprodukter från avfallsförbrärining

i Tyskland
92:5 RVFnytt 2/92
92:6 Utveckling av åtgärdsprogram mot arbets- och förslitningsskador

vid renhållningsarbete. Ett projekt i arbetsmiljöfondens program,
åtgärder mot belastningsskador. Delrapport.

92:7 RVFnytt 3/92
92:8 Biobränsle i avfall
92:9 Förlängt producentansvar inom svensk pappersåtervinning
92:10 RVFnytt 4/92
92.11 Behov av investeringsbidrag till avfallskraftvärmeverk
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